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1975
în aceste zile de sfirșit de 

an, în care eforturile întregu
lui popor sint concentrate în 
direcția îndeplinirii exempla
re a planului pe 1974, a an
gajamentelor in intrecerea so
cialistă. oamenii muncii au 
luat cunoștință cu legitim in- 
teres de prevederile Planului 
și Bugetului de stat pe 1975 
adoptate repent de Marea A- 
dunare Națională. Aceste 
prevederi concretizează indi
catorii ultimului an al cinci
nalului actual, sarcinile fie
cărui sector de activitate, di
mensionează ritmul dezvol
tării noastre în continuare. 
Prin întregul său conținut. 
Planul și Bugetul anului 1975 
deschide o largă perspectivă 
spre cincinalul următor, spre 
înfăptuirea grandioaselor ho
tăriri ale 
XI-lea al 
prevăzute 
relație cu 
in primii 
naiului, in strinsă 
cu potențialul nostru 
rial și uman, temeinic 
damentate științific.

Sînt puternic ilustrative, 
ehiar și numai citeva din pre
vederile planului pe 1975 : 
producția industrială va fi cu 
15 la sută superioară anului 
1974 ; producția de cereale va 
ajunge la 20 milioane tone ; 
vor intra in funcțiune 500 noi 
capacități productive mai im
portante ; se vor construi din 
fondurile și cu sprijinul sta
tului 133 300 apartamente și 
110 890 locuri in cămine mun
citorești ; cheltuielile social- 
culturale vor atinge suma <le 
51.7 miliarde lei și vor fi de 
2.5 ori mai mari decit în 
1965. Apare și de dala aceas
ta pregnant evidentă grija 
deosebită a partidului și sta
tului nostru pentru creșterea 
necontenită a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, 
pentru dezvoltarea tuturor 
lămuritor și sectoarelor eco
nomiei naționale. în mare 
parte această atenție este în
dreptată spre satisfacerea tot 
mai deplină a condițiilor de 
muncă, de viață și învățătură 
ale tineretului.

La aceste eforturi ale par- 
iidului și statului tinerii 
datoria 
treaga 
muncă, 
deplină 
sarcinilor ce 
lor de muncă. în planul 
anul viitor se prevede că 60 
Ia sută din sporul producției 
industriale se va obține prin 
folosirea cit mai deplină a 
capacităților existente ceea 
<e presupune o rațională uti
lizare a timpului de muncă, 
o conștiincioasă întreținere a 
utilajelor, o matură preocu
pare din partea fiecărui tînăr 
pentru perfecționarea nivelu
lui său profesional. Organi
zațiilor U.T.C. din industrie 
și investiții Ie revine sarcina 
de a se preocupa mai 
tor pentru calificarea 
lor care vor lucra în 
capacități productive, 
mobilizarea lor Ia acțiuni de 
muncă patriotică pe șantie
rele căminelor ce le sint des
tinate. pe șantierele obiecti
velor industriale și social-cul- 
turale. dind un nou impuls 
întrecerii socialiste „Tinere
tul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen". Sînt exigențe care 
se impun prin complexitatea 
sarcinilor pe 1975, de îndepli
nirea cărora depinde in mare 
măsură înfăptuirea cincinalu
lui 1976—1980. a prevederilor 
Programului Partidului Co
munist Român.
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LAL ROMULUS

LA TOȚI INDICATORII
Activitatea productivă din a- 

ceastă lună a întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul“-Brăila
— prin succesele pe care le în
registrează, prin atmosfera de 
muncă, dinamică, mobilizatoare
— se circumscrie efortului ge
neral de a încheia în bune con
diții planul de producție pe a- 
cest an, la toți indicatorii can
titativi și calitativi prevăzuți.

Cu toate acestea. pe fondul 
general al unor succese de ne
contestat. continuă să se mani
feste incă o serie de neajunsuri 
care fac ca multe din utilajele 
și agregatele complexe nece
sare șantierelor de construcții 
să constituie o mare absență. 
Sigur, secția osii montate a în
deplinit pianul anual cu 22 de 
zile înainte de termen. Foria il 

• va îndeplini cu 5 zile mai de
vreme. Prima decadă a acestei 
luni a fost decadă record pen
tru producția întregii întreprin
deri. Și totuși, pentru construc
torii de utilaje grele brăileni re
alizările anului 1974 nu pot fi 
puse incă la modul superlativ.

— Cu această constatare încep 
de fapt toate ședințele zilnice 
de comandament, ne informea
ză inginerul Dumitru Neagu. 
șeful serviciului plan, ședințe 
care au avut ca efect luarea u- 
nor măsuri operative pe linie 
de producție : fiecare cadru de 
conducere răspunde direct de 
cite o secție, la presa de 650 
tone au fost introduse schim
buri duble, a fost creat al pa
trulea schimb la mașinile mari 
de prelucrat și altele. Toate 
acestea au contribuit la spori
rea productivității muncii la 
prese cu 25 Ia sută, la crearea 
unui raport optim între secțiile 
primare și prelucrătoare, la re
cuperarea integrală a restanțelor 
din luna trecută. Există deci 
posibilitatea certă ca planul 
pe acest an să fie realizat la ni
velul prevederilor. Cu o singură 
condiție însă și anume ca între
prinderile cu care cooperăm să 
ne trimită cit mai repede posi
bil piesele și subansamblele 
restante.

Tehnicianul Gheorghe Tătaru, 
de la serviciul cooperare, ne o- 
feră lista „la Zi“ cu întreprin
derile care nu și-au onorat con
tractele. întreprinderea meta
lurgică Aiud. spre exemplu, nu 
a respectat comanda nr. 74 653 
pentru cele 56 de cărucioare 
pentru transportoare care tre
buiau livrate încă din luna oc
tombrie. în aceeași situație se 
află și întreprinderea „6 Mar
tie" din Zărnești care mai are

de trimis încă 132 de . axe car- 
danice și articulații. Din aceas
tă cauză, 66 de excavatoare hi- . 
draulice, în valoare de citeva 
zeci de milioane lei, nu pot fi 
încă finalizate. La rîn.dul. lor. 
întreprinderea „Neptun“-Cîm- 
pina este restantă cu 40 de re- 
ductoare de viteză, iar „Ventila- 
torul“-București cu două venti
latoare 
917). ce 
la data

Lista 
pice ar . 
nuată. Scopul nu este insă a- 
cela de a destăinui numărul și 
valoarea restanțelor, precum și 
numeroase justificări venite din 
partea acestor întreprinderi. 
Ceea ce se impune acum mai 
mult ca oricind este ca in ca
drul unor acțiuni unitare, toate 
eforturile întreprinderilor fur
nizoare restante să se axeze a- 
supra impulsionării ritmului de 
execuție și de livrare la acele 
produse atit de intens solicitate 
in aceste zile de constructorii 
de utilaje grele din Brăila.

PAVEL PERFIL

(contractele nr. 916 și 
aveau , termen de livrare 
de 30 noiembrie.
întreprinderilor dator- 
putea fi, desigur, conti-

CONSTRUCTORII DE UZINE
ȘI-AU REALIZAT SARCINILE 

ANUALE
Au fost puse in funcțiune 467 

obiective si
din care

capacități de producție 
43 înainte de termen
trusturi- 
speciali- 

Cori-

La 22 decembrie, 
le și întreprinderile 
zate ale Ministerului 
strucțiilor Industriale au în
deplinit sarcinile planului de 
construcții-montaj pe anul 
1974. în această perioadă au 
fost puse în funcțiune — in
tegral sau parțial — 467 de 
obiective și capacități de pro
ducție, din care 43 înainte de 
termen. Alte zeci de capaci
tăți se află în probe tehno
logice sau in curs de recep
ție. Potrivit calculelor, pină 
la sfirșitul anului vor.fi rea.- 
lizate. suplimentar. lucrări 
estimate la 150 milioane lei. 
împreună cu titularii de in
vestiții, organele ministeru
lui au luat măsuri in baza 
cărora să poată fi asigurate 
neîntirziat utilajele necesare 
echipării obiectivelor restan
te și urgentate lucrările de 
construcții-montaj, astfel in
cit aceste unități să fie puse

in primele luniîn funcțiune 
ale anului viitor.

în telegrama adresată cu 
acest prilej Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către con
ducerea ministerului se 
spune :

încredințăm conducerea de 
partid și de stat,, pe dumnea
voastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că lucră
torii din sistemul Ministeru
lui Construcțiilor Industriale, 
muncind cu responsabilitate 
și dăruire, in spiritul istorice
lor hotăriri ale Congresului 
al XI-lea al partidului, vor 
depune toate eforturile pen
tru indeplinirea sarcinilor ce 
le revin din planul de stat pe 
anul 1975 și pentru pregătirea 
exemplară a realizării pro
gramului de construcții in
dustriale in cincinalul viitor.

Tinărul Gheorghe Miu este unul aici a făcut ucenicia ți tot aicidintre „copiii" I.M.M.R. Craiova: 
se afirmă în profesiunea aleasă.

ORELE AGRICULTURII BAT

PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

IS JUDEȚUL timiș

Ecuație nerezolvată în 
campania de reparații:
PIESELE DE SCHIMB

dinCondițiile dificile de lucru 
această toamnă, excesiv de ume
dă în județul Timiș, a solicitat 
intens, gama de utilaje folosite la 
recoltat, transport și pregătit 
terenul pentru campania de însă- 
mînțări din primăvara viitoare. 
Ca atare, motoarele tractoarelor, 
mecanismele active ale mașinilor 
au fost supuse unor eforturi pre
lungite. Nu puține au fost cau
zele cînd datorită acestui fapt, 
forța de tracțiune a unui singur

Cu zece zile mai devreme
Oamenii muncii din sectorul 6 din Capitală și-au îndeplinit cu 

zece zile mal devreme sarcinile de plan pe anul 1974. în felul 
acesta, pînă la sfirșitul -lunii decembrie, ei vor' obține o produc
ție suplimentară în valoare de peste 200 milioane lei, concreti
zată în peste 51. tone utilaje pentru industria alimentară, 6 ca
zane de 25—50 și 100 Gcal. echipamente și mijloace de automati
zare în valoare de 12 milioane lei, mașini și produse electroteh
nice valorînd 21 milioane lei și 250 mii mp țesături.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comitetul de partid al sectorului 6 din 
municipiul București se spune, printre altele: „Colectivele de 
muncă din întreprinderile sectorului, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid sînt hotărîte să valorifice tot mai bine 
potențialul productiv de care dispun, în scopul creșterii efi
cienței întregii activități economice, pentru a-și onora angaja
mentul suplimentar asumat în cinstea Congresului al XI-lea al 
partidului de a înfăptui actualul cincinal la data de 15 iunie 1975.“

tractor riu a fost suficientă, 
recurgîndu-se la cuplajul de două 
tractoare. Toate aceste condiții 
au determinat ca actuala campa
nie de reparații să. fie' pregătită 
minuțios, cu desfășurătoare 
grafice detaliate de execuție 
așa fel încît fiecare utilaj să 
supus unei riguroase revizii.

— Am organizat campania 
reparații — ne spune inginerul 
Lazăr Silade de la Trustul S.M.A. 
Timiș — după specificul mași
nilor, fapt care ne asigură ga
ranția unor lucrări de calitate. 
Spre exemplu la S.M.A. Sînnico- 
laul Mare, Lugoj și Gătaia am 
organizat reviziile capitale și re
parații cu grad sporit de dificul
tate pentru motor, la S.M.A. Bu- 
ziaș și Topolovăț pentru tractoare 
iar la S.M.A. Ceacova și Sibiș 
pentru remorci.

Roadele acestei organizări mi
nuțioase nu întîrzie să se arate la 
S.M.A. Sînnicolaul Mare unde 
chiar acum, la începutul campa
niei de reparații, motoarele pla
nificate au fost reparate și ve
rificate trecînd examenul de ca-

ULTIMELE ȘARJE DE OȚEL 
DIN PLANUL ANUAL

Luni, în industria metalurgi
că s-au elaborat ultimele șarje 
de oțel din planul anual. Acest 
succes se datorește utilizării 
intensive a capacităților exis
tente, cit și introducerii unor 
noi tehnologii de elaborare a 
șarjelor. Pe această cale, de 
pildă, producția de oțel obți
nută zilnic pe fiecare metru 
pătrat de vatră a crescut de la 
8,81 tone în 1970, Ia 9,86 tone 
în acest an. Concomitent, au 
fost asimilate noi sortimente, 
în rîndul cărora figurează oțe
lurile cu granulație fină, oțe
lurile inoxidabile și cele desti
nate fabricării unor 
care reclamă oțeluri 
cum sîht instalațiile de 
la mare adîncime, 
tipuri de rulmenți și _____
In prezent, ponderea oțelurilor 
aliate, slab aliate și carbon de 
calitate, reprezintă 58 la sută 
din producția de oțel a

produse 
speciale, 

foraj 
diferitele 

altele.

Foto : O. PLECAM

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a avut 
loc ședința Consiliului de 
Stat.

La ședință au participat 
ca invitați miniștri și alți 
conducători ai organelor 
centrale de stat și pre-

relațiile cu unitățile socia
liste, alte persoane juridice 
și persoanele fizice ; decre
tul pentru modificarea art. 
379 punctul 2 din Codul de 
procedură penală.

Consiliul de Stat a ratifi
cat următoarele tratate in
ternaționale : Acordul de 
cooperare economică și teh-

rea dublei impuneri și pre
venirea evaziunii fiscale a- 
supra veniturilor, semnată 
la Washington, la 4 decem
brie 1973 ; Convenția între 
Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul 
Republicii Franceze pri
vind evitarea dublei impu
neri pe venit și avere,

ședinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a dez
bătut și adoptat următoa
rele decrete : decretul pri
vind îndeplinirea de către 
ministerele cu caracter e- 
conomic a funcției de or
gan central coordonator ; 
decretul privind paza bu
nurilor ; decretul privind 
prevenirea și stingerea in
cendiilor ; decretul privind 
unele drepturi și obligații 
ale cetățenilor români care 
realizează venituri în va
lută ; decretul privind do- 
bînzile, comisioanele, taxe
le și tarifele bancare în

nică între Republica Socia
listă România și Republica 
Islamică a Mauritaniei și 
Acordul între Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii 
Islamice a Mauritaniei re
feritor la cooperarea în 
domeniul pescuitului ocea
nic, semnate la București, 
la 25 iunie 1974 ; Acordul 
general de colaborare între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Sierra 
Leone, semnat la București, 
la 23 iulie 1974 ; Conven
ția între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
Guvernul Statelor Unite 
ale Americii privind evita-

pre- 
pe 

Lon-

semnată la București,- la 27 
septembrie 1974 ; Conven
ția vamală relativă la con- 
teinere, încheiată la Ge
neva, la 2 decembrie 1972 ; 
Convenția referitoare la 
Regulamentul internațio
nal din 1972, pentru 
venirea abordajelor 
mare, încheiată la
dra, la 20 octombrie 1972.

Decretele menționate au 
fost, în prealabil, avizate 
favorabil de comisiile per
manente de resort ale Ma
rii Adunări Naționale și de 
Consiliul Legislativ.

în continuare, au fost 
rezolvate unele probleme 
ale activității curente.

Integrarea învățămîntului

cu cercetarea și producția

în viziunea universității
— Tovarășe prorector, cu

noaștem că 
își concepe 
in procesul 
mintului cu 
ducția...

universitatea dv. 
un drum propriu 
integrării învăță- 
cercetarea și pro-

al XI-lea, putem 
precizie 

învă-
— Congresul 

afirma, a statuat cu 
cadrul revoluționar al 
țămintului cuplat cu cerce
tarea și producția. N-avem 
dreptul, nu poate fi conceput 
pentru spiritul nostru comunist 
de lucru să nu căutăm noi înși
ne căile pentru concretizarea 
conceptului de invățămint gene
ral stabilit. Termânii practici ai 
integrării i-am îmbogățit noi în
șine. . Am început cu profesorii, 
pentru că atitudinea lor față 
de această orientare nouă a în- 
vățămintului românesc trebuia 
să fie model convingător în 
fața studenților. Și ne-am oprit, 
in primul rînd, la aspectul cer
cetării. Sint patru ani aproape 
de cînd s-au conturat mai bine 
sarcinile cercetării, întoarcerea 
ei hotărită spre producție. E- 
xemplific cu chimia,, întrucit, în 
calitatea-mi 
sînt mai la îndemînă termenii, 
experiența, 
schimbăm 
transformăm institutul de 
mie, ca și catedrele în institut 
uzină. îh 1969 aveam contracte 
în valoare de 40 000 lei, în ’70 
valoarea contractelor a crescut 
la 6 milioane, ca în ’74 valoarea 
să se ridice la 11,6 milioane lei. 
Numai microproducția noastră 
este de 5,6 milioane lei. S-a 
schimbat optica fără a se schim
ba cu nimic valoarea cercetă
rii ; dimpotrivă, acum cercetarea 
este mai profund fundamentală. 
Noi dăm întreprinderilor solu
ții pentru probleme de produc
ție, facem cercetare de vîrf, 
care are la bază tocmai cerceta
rea fundamentală. Lucrările și-au 
găsit aplicabilitate, avem be
neficiari, nu-i mai căutăm noi, 
ne caută ei pe noi. Micropro
ducția noastră nu este una de

Convorbire cu prof. univ. 
dr. GH. MARCU, 

prorector al Universității „Babeș- 
Bolyai" Cluj-Napoca

de chimist, îmi
Ne-am bătut 

mentalitatea și
să 
să 

chi-

rutină, oarecare, ci include pro
duse create de noi. Am izbutit 
să realizăm la noi1 tehnologia de 
producție a unui produs ne
cesar întreprinderilor de sticlă
rie. care ne costa, odinioară, 
valută grea, acesta realizindu-se 
numai in R. F. Germania și An
glia.
ție 
tru
din țară. Cind izbutim să cre
ăm up. produs nou, iar reperele 
sint pretențioase și de serie 

' mică, le putem produce în in
stitut și universitate, cu be
neficii pentru economie și pen
tru noi. Uzina ,,Napoca-Chim“— 
ne-a instalat o stație pilot unde 
se realizează sticla cristal după o 
soluție a noastră de înnobilare 
a nisipurilor. Produsele „pilotu
lui" nostru fiind convingătoare, 
s-a construit o fabrică; curînd 
ea va intra în probe tehnologi
ce. Mai zilele trecute am pri
mit o scrisoare de la combina
tul făgărășan în care se făceau 
aprecieri laudative asupra pro
cedeului găsit de un colectiv al 
nostru privind recuperarea pla
tinei ce se pierdea la fabricarea 
acidului azotic. Soluția 
cadrele noastre aduce 
de 41 milioane lei.

Acum avem noi o sta- 
pilot care produce pen- 
cele 27 de întreprinderi

putea să fabricăm cu studenții 
cărămizi, fiindcă am ciștiga 
mult. Ar pierde însă calitatea in
strucției. Cu studentul trebuie 
să realizăm o activitate produc
tivă de virf, în care să-și fo
losească cunoștințele, să exe
cute lucrări de performanță. 
Dacă n-am proceda așa, l-am 
demobiliza. în cei aproape pa- ’ 
tru ani am reușit să ne crista
lizăm o concepție proprie des
pre ceea ce trebuie să fie inte
grarea la universitate 
fiecare 
tinerii 
prinderi de muncă productivă 
și competență tehnologică, să 
lucreze după plan, să participe 
la organizarea muncii producti
ve, să obțină un anumit grad 
de specializare, lingă titlul de 
„licepțiat". Să ne gindim numai 
la faptul că tinărul de azi, la 
noi, stă in școală mult timp ; 
cel care urmează și o facultate 
totalizează pînă la 17 ani de 
invățămint. Cind termină studii-

LUCREȚIA LUSTIG

pentru 
profil de facultate : 
să dobindească de-

(Continuare în pag. a ll-a)

Planificarea
dată de 

economii

— Studenții 
exemplul ?

le urmează

desigur. Am 
vor considera

Teatrul pentru

— La alt nivel, 
crezut că studenții 
o povară munca in atelier, dar 
n-a fost așa. Ei au aderat foarte 
rapid la ideea învățăturii mină 
în mină cu activitatea de produc
ție și cercetarea cu producția, 
care aduce beneficii școlii. Am

tineret
și exigențele repertoriului

. Există oare un specific al tea
trului pentru tineret ? întreba
rea s-a pus de atîtea ori, încît 
însăși frecvența ei mi se pare 
o dovadă că nu este lipsită de 
obiect. Bineînțeles, nu poate fi 
vorba de a limita sfera intere
selor artistice ale publicului tî
năr. Preocupările și preferințele 
spectatorilor nu pot fi secționate 
mecanic pe virste. Toate operele 
de seamă ale literaturii drama
tice naționale și universale, toate 
valorile artei spectacolului se 
adresează deopotrivă, tinerilor și

ANDREI BĂLEANU

celor maturi. Prin conținutul lor 
de idei și prin calitatea lor in
terpretativă, toate creațiile sce
nei noastre sînt menite să con
tribuie și la îmbogățirea sufle
tească a tinerei generații.

O delimitare e totuși necesară, 
nu spre a restrînge, ci. tocmai 
spre a lărgi cimpul de acțiune

și suprafața de contact a artei 
teatrale cu publicul tînăr. Tot 
așa cum se afirmă adesea că 
spectacolul pentru copii trebuie 
să fie la fel ca ș; cel pentru a- 
dulți, dar mai bun, cred că o 
butadă asemănătoare se poate 
aplica repertoriului destinat ti
neretului : el trebuie să cuprin
dă tot ceea ce satisface cerințele 
spirituale ale întregului public 
— și încă ceva în plus.

Ce anume ? La acest „ceva în

(Continuare tn pas. a IV-a)

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare In pag, a lll-a)

Lipsa de opinie din scrisori a- 
nonime, adevăruri rostite neclar 
din spatele colii de scris, ce 
poartă o simplă ștampilă de 
poștă — nu au un credit prea 
mare. îmi plac tinerii fermi, ca
pabili să lupte pe față, deschis, 
pentru adevăruri înalte care 
susțin frumoase principii și le 
urmează întocmai. Iată insă că 
mă aflu de trei zile în interna
tul Centrului școlar de chimie 
din Ocna Mureș dind curs unei 
scrisori anonime ! Am făcut a- 
cest lucru pentru că „semna
tarii", fiind „un grup de elevi" 
— adolescenți în formare 
rajul lor, cred, 
incă.

Vă propunem 
preună asupra 
flat aici, lucruri 
din capul locului, sînt străine cu 
totul de rigorile școlilor noastre !

★
Scrisoarea ee-o port ascunsă, 

ca pe „un obiect delict", ru
șinos, îmi fișlie parcă in buzu-

nar. Ezitam să citesc „anonima 
profesorilor, mi se părea că 
aduc prin această lectură um
brire căldurii școlare, tactului 
pedagogic din clase. O întîm- 
plare imi dezvăluie totul : trece 
pe lingă mine un tînăr, elev în

Convocam activul organizației 
U.T.C. din școală. Participă se
cretarul organizației de partid 
pe școală, prof, maistru Ion 
Mihăescu, împreună cu Mela
nia Gronschi, secretara Comite
tului județean Alba al U.T.C.,

La Centrul școlar de chimie 
din Ocna Mures3

cu-
se poate educa

să reflectăm îm- 
celor ce-am a- 

care, s-o spunem

EDUCAȚIE SI
J J

ultima clasă, cu caiete sub braț 
și un șubler în mină. I-am zim- 
bit, dar s-a ferit brusc, inspăi- 
mintat, într-o parte. Și-a adu
nat zorit caietele scăpate pe 
jos și-a intrat într-o clasă.

Gestul acesta reflex, la elev, 
ce fusese ? E adevărată ano
nima î

președinta consiliului elevilor. 
Citind fragmente din scrisoare, 
posibil a fi mai cu ușurință re
date, mărturisesc, incă speram 
că „anonima" e falsă ! Cel pu
țin, pagina a IV-a și a V-a să 
nu cuprindă acele adevăruri. 
Dar elevii completează scri
soarea. A știut toată școala, di-

rectorul, cînd în vară la prac
tică profesorul Nicolae Payl a 
lovit „enervat" doi elevi în cap 
cu umbrela. Șipoș Lajos și Soos 
Iosif. Unul a leșinat, cind fierul 
umbrelei i "s-a îndoit peste creș
tet. Nu s-a luat nici o măsură 1

Un „stil" al bătăilor și-au în
sușit pedagogii. Filimon Gheor
ghe bate de „stinge", cere ele
vilor să-și aleagă singuri pe
deapsa — „bățul sau mașina" ? 
Mașina de tuns. Avea, anul 
trecut, un arsenal de bețe în ca
meră, pedagogul. Bătaie „la 90 
de grade", elevul aplecat pe 
chiuvetă sau peste o tăblie de 
pat își numără singur loviturile. 
„Am ales bățul cel mai subțire", 
spunea Piruș Dorică, secretarul 
U.T.C. al anului II B, dar tot era 
cit degetul mîinii de gros ! Eram 
șapte : Hereș Alexandru, Băr-

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a IV-a)

Am reținut din Plănui na
țional unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării noas
tre pe anul 1975 eă va spori 
capacitatea tuturor formelor 
de cuprindere în invățămîn- 
tul preșcolar cu 57 185 locuri. 
Este o cifră care merită o a- 
tenție deosebită. Așadar, nu
mai intr-un singur an, ex
tensiunea preșcolară va mar
ca un salt reprezentând, In 
valoarea sa absolută, peste 
jumătate din totalul copiilor 
înregistrați în 1938—1939 in 
învățămîntul preșcolar. Mai 
mult : am in față datele sta
tistice din urmă și văd că 
dacă acum 5—6 ani sporul a- 
nual de locuri in grădinițe 
se exprima în mii, acum se 
exprimă în zeci de mii. Este 
o înzecire cu semnificații a- 
dînci pentru structurile cui-

ÎNSEMNĂRI
de ACULIN CAZACU

turale și educogene ale so
cietății noastre. Ne ridicăm, 
vertiginos, și în acest dome
niu. nu numai la nivelul ce
rințelor sporite ale popula
ției, ci și la cel al compara- 
bilității internaționale cu țări 
dintre cele mai avansate.

în concepția 
nostru, lupta cu timpul 
domeniul educației se 
chide larg de la cele 
mici praguri de virstă 
noilor contingente 
Avem o notă in plus de a- 
bordare prospectivă, concretă 
și eficace, a lumii omului. 
Cu atit mai mult, cu cit ta
bela de priorități va cuprin
de cu precădere județele a 
căror rată de preșcolarizare 
s-a menținut un timp scă
zută, iar mediul rural va fi 
beneficiarul unor energice 
ameliorări. La sfirșitul vii
torului cincinal limita mini
mă a preșcolarizării va ti, 
pe țară, de 80 la sută. Aceas
ta va marca o reală muta
ție calitativă în profilul spi
ritual al celor mai tinere ge
nerații. Practic, spre anul 
2 000 forța de muncă activă 
își va putea construi biogra
fia socială prin cuprinderea 
tuturor implicațiilor și deter
minărilor civilizației moder
ne pe verticalitatea educa
ției. Bazele edificării perso
nalității se vor exprima prin
(Continuare în pag. a TV-a)

partidulul 
în 

des- 
-.mai 

ale 
umane.
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iNVĂTĂMiNTUL POLITIC U.T.C. LA SATE
'„■A?

Un început care 111 âi-
1.

■ '.s, . i
• Ăi;

trădează superficialitate
■

Legămînt 
la majorat

Trebuie arătat de la bun în
ceput că problemele care țin de 
pregătirea, deschiderea și desfă
șurarea in bune condiții a invă- 
țămintului politic U.T.C. la sate 
nu sint stăpînite de Comitetul 
județean Covasna al U.T.C. Afir
mația este susținută cu urmă
toarele argumente : la data pre
zenței anchete, deci la mai bine 
de o lună de zile de la data ofi
cială a deschiderii învățămîhtu- 
lui politic U.T.C. Ia sate, aici nu 
se știa nici care este numărul 
total de cercuri — inițial s-a zis . 
că ș,int 37, apoi 20, ca ultima 
concluzie să se oprească la cifra 
18. Așa, după cum șveam să ne . 
convingem și pe teren, simpla 
foaie de hîrtie, care exista. la 
secția propagandă a comitetului 
județean și care se vroia o si
tuație a inVățămîntului politic, 
nu corespundea nici pe departe 
cu realitatea din organizațiile 
U.T.C. Numele și numărul pro
pagandiștilor, de asemenea, era 
necunoscut. O scurtă consultare 
a activiștilor — profitînd de 
preîența acestora la sediu — 
pentru a clarifica și a pune de 
acord unele probleme care țin 
de această activitate, mai rău a 
încurcat lucrurile dezvăluind că 
nici ei nu știu mare lucru des
pre acest capitol. Toate acestea, 
la care s-ar mai putea adăuga 
și lipsa unui grafic pentru a pu
tea fi urmărită deschiderea în- 
vățămîntului politic, demonstrea
ză că aici nu s-a acordat atenție 
suficientă pregătirii și declanșă
rii acestei acțiuni.'

Deplasarea pe teren, în cîteva 
organizații U.T.C., a confirmat, 
după cum era de așteptat, a- 
ceastă stare nedorită a lucruri
lor. In cadrul cursului de învă
țămînt de la C.A.P. Dalnic pri
ma lecție se desfășurase cu o 
prezență ce puțin depășea 60 la 
sută. Propagandista Erzsebet

Ferenz nu avea nici măcar un 
tabel cu cursanțil, iar mobili
zarea a fost făcută în ziua res
pectivă fără că tinerii să știe 
dinainte ' tema și bibliografia 
lecției respective.

La C.A.P. Moacșa nu a fost 
posibil să găsim nici pe . secreta
rul organizației U.T.C., nici pe 
propagandist, pentru că practic 
aceștia nu sint cunoscuți. Cercul 
închis în care ne învîrteam, da
torită răspunsurilor de genul : 
„nu, nu sint eu secretarul orga
nizației, poate X“ a scos în evi
dență că aici înseși problemele 
organizatorice nu sînt soluționa
te. Nimeni, din tinerii cu care 
am discutat, nu ne-a putut da 
concret vreo lămurire. Eugen 
Pall, Eva Bonda, Irina Vincze — 
uteciști în cadrul acestei organi
zații, iar ultima și membră a co
mitetului comunal al U.T.C. — 
nu ne-au putut spune nimic 
referitor la modul în care a fost 
organizată, in acest an, pregă
tirea politică a tinerilor, dacă a 
discutat cineva cu ei în acest 
sens, dacă există Vreun grafic 
de desfășurare... Imre Micșan, 
participant la. această discuție, a 
ținut să ne lămurească, intr-un 
fel, printr-o întrebare : „Dacă 
nu există grafic pentru desfășu
rarea ședințelor de birou, comi
tet și a adunărilor generale 
credeți că există așa ceva pentru

învățămîntul politic ?“ întrebare 
care credem că nu mai suportă 
comentariu.

Iată, așadar, cam cum se pre
zintă situația în unele organiza
ții din județul Covasna. Socotim 
că importanța pe care o prezintă 
această formă de pregătire poli
tică a tinerilor reclamă o acțiu
ne energică din partea comitetu
lui județean al U.T.C. pentru 
clarificarea acestor probleme. 
Singurul fapt că județul a luat 
măsura 
privind 
rarea 
U.T.C.
ceea ce
răspunde nici pe departe cerin
țelor unei bune organizări mai 
ales dacă ținem cont că nici a- 
ceste caiete nu au ajuns în or
ganizațiile U.T.C., adică acolo 
unde de fapt trebuie. La aceasta 
mai adăugăm faptul că din dis
cuțiile purtate cu propagandiștii 
a reieșit că nici ei nu cunosc 
instrucțiunile C.C. al U.T.C. cu 

i privire lă noul sistem de pregă
tire politică. Urmarea, a tot ceea 
ce am arătat mai sus, este că 
din totalul de 18 cercuri care 
sînt constituite la sate — ca să 
luăm în discuție ultima situație 
— nu s-a deschis învățămîntul 
decît în două dintre ele.

tipăririi unui „îndrumar 
organizarea și desfășu- 
învățămîntului politic 
în anul 1974—1975“ — 

este un lucru bun — nu

ION TOMESCU
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România
viitoare

Peste 41 000 de tineri din ju
dețul Vrancea au participat, re
cent, la un concurs pe bază de 
buletin gen „Cine știe cîștigă" 
intitulat „România viitoare". Or
ganizat din inițiativa comitetu
lui județean U.T.C., concursul a 
avut drept scop cunoașterea de 
către uteciști a Directivelor ce
lui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. și a Programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

De remarcat este faptul că 
marea majoritate a participanți- 
lor au reușit să dea răspunsuri 
exacte la 15 întrebări înscrise 
pe buletinul de concurs, dove
dind o bună cunoaștere a conți
nutului celor două documente 
cuprinse în bibliografie ; Di
rectivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 și li
niile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României 
pentru perioada 1981—1990. Edi
tura politică 1974 și Proiectul de 
Program al P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, Editura po
litică 1974. .

Și acum iată numele ciștigato- 
rilor după efectuarea tragerii 
buletinelor înscrise în concurs : 
locul I : George Bucuroiu, mu
nicipiul Focșani, locul II: Va- 
leriu Giugaru — municipiul 
Focșani — Liviu Rozinaru din 
comuna Cîmpuri și Ion Teodor, 
comuna Vulturul ; au fost acor
date 4 locuri III, 6 premii loc 
IV și 10 tineri locul V.

VASILE NEGOIȚĂ
Comitetul județean Vrancea 

al U.T.C.

Astfel încep, aproape fără ex
cepție, toate scrisorile pe care 
colectivul de cadre didactice al 
Liceului economic din Sebeș, 
jud. Alba le primește în fiecare 
săptămînă de la foștii săi elevi, 

încopciate cu grijă într-un 
dosar — o veritabilă arhivă sen
timentală — scrisorile vorbesc 
despre felul în care cei ce le 
expediază s-au Integrat în pro
ducție, despre greutățile pe care 
le-au întîmpinat, despre succe
sele și planurile lor de viitor și 
toate sînt străbătute de nostal
gia anilor frumoși petrecuți în 
școala din orașul aflat nu de
parte de valea pe care se va 
înălța una din marile cetăți ale 
luminii din țara noastră, Valea 
Sebeșului.

Absolvenții liceului economic 
nu uită că aici au crescut, au 
învățat și s-au format ca oa
meni folositori societății. In o- 
rele de destindere, elevii se a- 
dună fie în jurul meselor de 
tenis, fie în sălile unde au loc 
repetițiile formațiilor artistice 
sau ședințele cercurilor de spe
cialitate. Elevii au participat în
totdeauna cu entuziasm la ac
țiunile de muncă voluntar pa
triotică : recent ei au amenajat 
un teren de sport în curtea șco
lii, realizînd economii în va
loare de peste 16 000 lei.

DOINA SÎNGEREANU
Alba Iulia

care trebuie să învăț. Noi am 
studiat economia politică din- 
tr-un manual apărut în 1972, 
ediție revizuită de prof. univ. 
B. Zaharescu. In schimb, anul 
acesta a apărut o nouă ediție 
a economiei politice, revizuită 
de prof. Eugen Popescu. Acesta 
este un manual de proporții 
mult mai reduse decît primul 
și cuprinde mult mai puține 
lecții, multe din ele avînd sub
titluri noi (asta mai ales la 
partea a doua — socialismul), 
pe cînd noțiunile și proble
mele care sînt tratate pe larg 
In vechiul manual sînt doar a- 
mintite intr-un scurt rezumat 
în acesta. Este schimbată și 
structura lecțiilor și e foarte 
greu să învățăm în ambele fe
luri, mai ales că vom avea 
înaintea examenului de admi
tere pe cel de bacalaureat,

pe adresa 
ziarului

care cere și el pregătire și alte 
materii decît cele de admitere. 
De aceea v-am scris dumnea
voastră cu speranța că mă veți 
ajuta să ies din acest impas și 
cu gîndul că din celelalte voi 
ieși singură. Vă mulțumesc an
ticipat,

AL TREILEA

ADRIANA POP
Tîrnăveni, jud. Mureș

MANUAL?
SALVAȚI
DRUMUL!

Noul teatru din Tîrgu Mureș, 
mindrie a edililor orașului 
de pe malurile Mureșului.

bil vrea cineva s-o bage în a- 
nalele drumurilor nereparate 
din istorie. Și, culmea, la nu
mai cîțiva pași se află cariera 
dq... piatră. Autobuzul care duce 
școlarii din satul Crocna la 
școala din Dieci a fost pus de 
cîteva ori în imposibilitatea de 
a circula, elevii rămînînd acasă.

„Melc, melc, codobelc / Scoate 
coarne bourești / Să-i înțepi și 
să-i trezești"... ca să se apuce 
grabnic de repararea drumului.

C. ION

FOCAR
DE INFECȚIE

Cimitirul de animale din co
muna Dieci, județul Arad, este 
neimprejmuit, ceea ce face ca 
cadavrele animalelor să fie la 
discreția cîinilor și altor ani
male. Deseori, terenul pășunii 
comunale e plin de oase și alte 
resturi. Organele județene de 
resort au obligația ca in timpul 
cel mai scurt să ia măsurile ce 
se cuvin pentru punerea la 
punct a acestui puternic focar 
de infecții.

ION COTOI
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Colocviu național
de pedagogie

Ieri s-au deschis în Capitală, la Universitatea din București lu
crările celui de-al IlI-lea colocviu național de pedagogie organi
zat de Institutul de științe pedagogice. Tema colocviului: Con
tribuția cercetării pedagogice la dezvoltarea ți perfecționarea sis
temului de învățămînt în lumina documentelor celui de al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Lucrările colocviului se desfășoară timp de două zile, pe secții 
și subsecții.

Tinerii din școli fi din 
fabrici, de pe șantiere, ti
neri de 18 ani. Sala Casei de 
culturi din Galați este plină, 
fiindcă n-au venit numai 
acești băieți și aceste fete ca
re sar acuma pragul adoles
cenței, ci fi frați de-ai lor 
mai mari, pentru a-i sărbăto
ri, secretari de organizații 
U.T.C., reprezentanți ai pri
măriei, activiști cu bogată 
experiență de viață. Cu o 
seară înainte in aceeași sală 
și pentru a marca același e- 
veniment, au venit tinerii de 
18 ani de pe platforma Com
binatului siderurgic. In 
timp ce ei făceau legămint 
cu viitorul, aducind totodată 
mulțumiri patriei și partidu
lui, oțelarii de la Combinatul 
siderurgic elaborau ultimele 
șarje ale planului anual cu 11 
zile înainte de soroc. Vn 
succes la care au contribuit 
și tinerii oțelari de 18 ani.

Mă apropii de elevul Boș- 
turescu Doru de la Liceul 
„Vasile Alecsandri" și îl rog 
să-mi vorbească despre îm
plinirile lor de pînă acum. 
„De la Liceul ■"Vasile Alecsan
dri'*  sîntem aici 120 de elevi, 
ne spune el fără pic de emo
ție. Nu ne putem desigur 
lăuda cu realizări spectacu
loase. Alții la vîrsta noastră 
au luptat pe front sau au 
înfruntat mari greutăți pe 
șantierele de reconstrucție. 
Tină acum eforturile noastre 
au fost dirijate și concen
trate spre dobîndirea unor 
înalte idealuri, a unei con
științe care să ne ajute în 
preluarea tuturor răspunde
rilor ce vor reveni genera
ției noastre. Am învățat și 
continuăm să învățăm cu sir- 
guință. Iată anul IV F după

primul trimestru este o clasă 
integralistă. Mulți elevi din 
această clasă se pregătesc, aș 
putea spune zi și noapte, 
pentru o sesiune de comuni
cări științifice. Printre ei, cei 
mai buni sînt Șerban Donea 
care anul trecut a obținut
premiul II la Olimpiada de 
chimie și Dumitru Curan.
Acum, la majorat, fiecare
dintre noi are sentimentul că
trece printr-un examen, un 
examen deosebit al conștiin
ței proprii. începe vremea 
unor periodice bilanțuri...".

Ținea Serian și Petrica 
Bodache, amîndouă ucenice 
în meseria de electrician la 
Șantierul naval. Amîndouă 
au lucrat deja la multe ta
blouri sau alte echipamente 
electrice care, încorporate în 
cele 12 cargouri construite a- 
nul acesta la Calați, și-au și 
început circuitul prin lume. 
„Ne-am hotărît definitiv, ne 
declară amîndouă cu emoție. 
După terminarea uceniciei, în 
1975, vom continua pregă
tirea noastră la liceul seral". 
Tinoa Serian își însușește 
meseria tatălui ei, Petrica 
Bodache pe cea a fratelui ei. 
Amîndouă îmi spun că me
seria de electrician a fost 
primul lor vis din această 
viață. După ce și-l vor înde
plini, vor veni la rînd alte 
vise, alte idealuri. Toată via
ța vor veni la rînd mereu 
alte vise și alte idealuri, care 
de care mai frumoase și mai 
îmbietoare. în clipa aceasta 
a sărbătoririi majoratului par
că toți cei din sală, peste 500. 
jură în fața propriei conștiin
țe să nu-și lase nerealizat 
nici un vis luminos, nici o 
aspirație înaltă.

ION CHIRIC

(Urmare din pag. I)

le, el intră într-o lume cu totul 
nouă, pe care nu o cunoaște. 
Or, dacă facultatea găsește o 
soluție optimă de integrare și 
nu-1 ține numai în amfiteatru, 
tînărul intrînd în profesie nu 
va mai avea Impresia că a- 
ceastă lume a muncii îi este 
străină. Perioada de acomodare 
se scurtează foarte mult.

— Cum Izbutiți să reali
zați cuprinderea atîtor stu
denți, bănuim, sute, dacă 
nu mii. în întreprinderi, in
cit ei să poată lucra efectiv ?

— Institutelor tehnice Ie-a 
fost, poate, mai ușor să gă
sească soluțiile optime de in
tegrare, în universități, știm 
că incă se tatonează.

— Studenții au o__zi pe săp- 
tămînă practică în întreprindere 
sau institute de cercetări, insti
tuții culturale, dar nu-i trimi
tem pe toți odată. Am în
trebat întreprinderile cînd au 
nevoie de ei, să nu-și piar
dă vremea, pentru că va
loarea educativă a practicii

Avem speranța că nu este 
departe timpul cînd și la 
facultățile umaniste ne vom 
apropia de un " concept op
tim de practică și cercetare 
Majoritatea studenților vor de
veni profesori, incit ni s-a pă
rut normal ca ei să-și desfășoa
re activitatea de tehnicieni în 
laboratoare lingvistice, ori în 
echipe de traducători pe lihgă 
biblioteci, și laborătoare uzinale, 
institute de cercetări. Le-au 
adus acestora beneficii mari, 
iar studenții profită din plin de 
faptul că lucrează în ambian-

După terminarea liceului, 
vreau să dau examen la A.S.E. 
la București. Nu m-am decis 
încă la care secție (osci
lez între economia indus
triei și comerț), dar asta 
nu ar fi o problemă chiar 
atît de mare. E greu totuși de 
ales fiindcă în liceu ni se spun 
prea puține lucruri despre anu
mite profesii, sau cînd ni se vor
bește de ceva ne sînt arătate 
sau numai laturile frumoase și 
avantajoase sau cele care stau 
în partea opusă acestora.

Dar ceea ce mă preocupă în 
mod special este manualul după

Drumul comunal Crocna- 
Dieci-Revetiș și porțiunea din 
centrul comunei Dieci pînă la 
stația C.F.R. Alrnaș din județul 
Arad este într-o stare de ne- 
descris. Iți pierzi pantofii prin 
noroi, gropi, băltoace. Muncito
rii din satele 
fac naveta, ; 
necazul lor, spunînd: 
acesta-i dragii 
orice trecător / 
pe unde vrei / Dar... cu 
sau vapor !“.

Reparația drumului a 
în scripte și-n ședințe, ca o 
ploaie de angajamente. Proba-

• învecinate, care 
adesea fac haz de 

„Drumul 
mei / Pentru 

Poți să mergi 
barcă

rămas

Felicităm colectivul de redac
ție al „Scînteii tineretului" pen
tru publicarea reportajului des
pre „Ritmurile contemporane 
ale Zalăului" (nr. 7941 din 2 
decembrie 1974) datorat poetu
lui sălăjean Viorel Varga. Aș 
vrea, însă, să precizez că în o- 
rașul Zalău Mihai Viteazul nu 
a făcut un simplu „popas" (de 
seara pînă dimineața ca și Ca
rol al XII-lea, regele suedez) 
ci a stat în „tabără" cu oastea 
sa în zilele de 5, 6, 7 și 8 au
gust 1601 (locul taberei poartă 
azi numele „Podul lui Mihai)“.

Este bine și patriotic să se 
scrie cit mai des despre Mihai 
Viteazul pentru ca 
lui — așa cum 
gramul P.C.R. ■ 
de-a pururi în 
porului nostru".

Cu .
ZAHARIE

Zalău

amintirea 
prevede Pro- 
— „să rămînă 
conștiința po-

stimă,
! BARDAȘU

— Trebuie să procedăm cu cu
raj, să îndrăznim cu studenții 
noștri. Ateliere școală ni 
le-am făcut noi, din mers, le 
consolidăm din mers, pe fondul 
cabinetelor și laboratoarelor e- 
xistente. Aici, lucrăm cu stu
denții din anii I. Obiectivul : să 
învețe o meserie legată de spe
cificul facultății : chimiștii prac
tică sticlăria, mecanica fină, de
senul tehnic și electrotehnica : 
fizicienii — mecanica fină Și 
electrotehnica ; biologii — geo
grafii — prepararea și conser
varea plantelor și sticlăria. Nu 
numai că învață, dar și produc.

In anul II mergem cu studen
ții în Întreprinderi, ne propunem 
mai mult, să obțină calificarea 
de tehnician : tehnician chimist, 
tehnician fizician, tehnician 
programator, tehnician econo
mist, tehnician grădinar, tehni
cian în mînuirea aparaturii din 
laboratoarele lingvistice etc. De 
acum activitatea lor se apropie 
de cercetare.

INTEGRAREA

toVĂTĂMiNTUUl
devine nulă dacă el nu este pus 
la treabă. Avem cite unul, cel 
mult doi studenți într-o între
prindere ori laborator, căci de 
un student se ocupă toți, cu 
grijă, el este' antrenat la un 
contract. Fabricile, ori labora
toarele au ajuns acolo incit, 
cind au un post liber, cineva 
pleacă in concediu, ne cer stu
denți de-ăi noștri, chiar nomi
nal. Studenți' economiști 
vem în 298 de 
practic, nu există 
întreprindere să 
de un student.

îi familia- 
limbajul producției. 
La cluburile între- 
pe lingă formațiile 
casele de cultură și

TEII TINI

a- 
întreprinderi; 
economist de 
nu fie dublat

ța unui loc de muncă, traduce
rile pe care le fac 
rizează cu 
al tehnicii, 
prinderilor, 
artistice, la
de creație populară, la comite
tele județene U.T.C., la pionieri 
și organismele locale de cultu
ră activează studenți de-ai 
noștri. Cei de la istorie desfă
șoară practică muzeografică și 
arheologică ori de bibliotecono
mie. Foarte interesantă este 
practica sociologică făcută de 
studenții de la istorie, filozofie,

!WS

(IX)

Argentinianul liniștit

0 ploaie de telefoane mă îndeamnă să încerc o cronică a 
turneului de la Melbourne. Desigur că această încercare e 
plină de dificultăți — sînt în așteptarea filmelor promise 

— dar mă simt dator să răspund solicitărilor.
în primul rînd, aș vrea să spun că turneul de la Melbourne 

este, oarecum, expresia unei oboseli cauzate de nenumăratele 
circuite ale tenisului mondial. Ați auzit, desigur, că Jim Connors 
a acuzat o durere de dinți, că Newcombe s-a referit la unele du
reri reumatice, că Solomon a fost „solicitat" de organizatori să 
cedeze locul său lui Stan Smith — pentru înmulțirea stelelor — 
ș.a.m.d. Adevărul e că circuitele se constituie tot mai mult în 
nuclee. Așa, de pildă, W.C.T.-ul are turneul său de profesioniști, 
W.T.T.-ul are turneul final al primilor opt, „circuitul Riordan" 
are și el un mini-grand prix. Trebuie să vă mai spun că există 
în perspectivă și o altă formulă, aceea a campionatului european 
pe echipe, care urmează să se desfășoare la Londra, în cursul lunii 
martie ’75, pe parcursul unei săptămîni. La acest campionat ar 
urma să participe primii jucători din fiecare țară, cotați pe baza 
punctajului pe care îl indică computerul Asociației jucătorilor. 
Vreau să precizez, totodată, că deși sînt teoretic calificat pentru 
această întrecere, am declinat oferta, din motive pe care le-am 
mai expus în cadrul serialului pe care-l publică „Scînteia tinere
tului".

A i acum, să revin la Melbourne. După cum ați reținut, poate, 
într-unul din numerele trecute, favoritul meu era New- 

s combe. Locul doi urma să fie disputat — după părerea mea 
— de Năstase și Borg. Lui Vilas îi întrevedeam doar șansa urmă
toare. Sigur că acum, după cunoașterea rezultatului, surpriza este 
incontestabilă. Eu l-am considerat întotdeauna pe Vilas drept un 
jucător bun (pe zgură) și periculos atunci cînd se află în formă. 
El are un lift agasant pe ambele părți, care îl deranjează mult pe 
adversar și îl împinge treptat spre fundul terenului. De aici, însă, 
și pînă la cîștigarea turneului „Masters" este o cale lungă. Prin
cipalul handicap mi s-a părut a fi terenul de iarbă. Să ne amintim 
că Vilas a fost învins la ultimul Wimbledon de către Van Dillen, 
adică de un foarte discret jucător de simplu, iar la Forest Hills, 
celălalt mare concurs pe iarbă, a fost învins fără drept de apel 
de Artur Ashe.

Să dăm, totuși, o explicație pentru marele lui succes de la 
Melbourne, unde înregistrează victorii la Năstase, Newcombe și 
Borg, adică la cam tot ce are astăzi tenisul mondial mai valoros, 
minus Connors. Cred că această victorie deosebită are ca bază 
volumul extraordinar de muncă pe care îl depune Vilas. Dacă-mi 
permiteți o glumă, cred că Vilas a jucat toate zilele și nopțile 
premergătoare turneului de la Melbourne, pentru a se acomoda cu 
iarba. Spun glumă, fără să zîmbesc, deoarece Vilas este un jucător 
capabil de o asemenea muncă. Trebuie să vă mai amintesc că în 
cursul unei zile de antrenament Vilas depășește, ca timp, totalul 
minutelor pe care le rezervă antrenamentului o întreagă echipă de 
„Cupa Davis". După părerea mea, rezultatul lui Vilas, coroborat 
cu faptul că el este liderul clasamentului F.I.L.T., este o perfor
manță tipică pentru acest formidabil campion al muncii, pe care 
talentul nu l-a îmbrățișat cu toată puterea. Din acest punct de 
vedere, fără îndoială că Năstase are cel puțin o clasă deasupra 
lui.

Mă veți întreba : de ce a pierdut, totuși, Năstase ?
Repet, nu cunosc decît amănuntele apărute în ziare, care nu 

spun mare lucru. Ca jucător, însă, aș putea sd spun că setul 1 
(7—6) a fost, probabil, hotărîtor. Asta nu mă împiedică să admit 
și posibilitatea ca Năstase să nu-i fi acordat toată atenția lui Vilas, 
la începutul jocului. Chiar după tie-breack Năstase a considerat, 
probabil, că Vilas este la discreția lui. Acest lucru avea să se con
firme, oarecum, în seturile 3 și 4, cînd Năstase a egalat scorul 
meciului, fără prea mari dificultăți — din cît se vede pe tabel. Setul 
5 a avut, probabil, și „complicitatea" vîrstei. Pînă la urmă, la 
Melbourne a existat și o asemenea diferență de vîrstă, care, legată, 
poate, de o pregătire fizică diferită, să fi contribuit la acest dezno- 
dămînt, într-un moment în care jucătorul care „vine din urmă" 
este, oricum, avantajat din punct de vedere psihologic.

ouă cuvinte despre Vilas. Este un băiat de 1,80 m înălțime, 
cu 75 kg. Are aproape 23 de ani. A absolvit liceul în Ar
gentina. Urma să facă studii universitare în S.U.A., dar a

renunțat în favoarea tenisului, socotind că nu poate să facă serios 
ambele lucruri) Este un băiat, foarte bun și generos. Nu are nimic

psihologie, drept ; ei sînt prinși 
alături de profesori în anchete 
sociologice comandat^ de anu
mite organisme interesate. La 
ora actuală, o mare echipă de 
cadre didactice și studenți e- 
fectuează o anchetă sociologică 
pentru o amplă monografie — de 
interes economic și social — a 
Țării Oașului, Cerută de organele 
locale de partid ; contractul se 
ridică la jumătate de milion de 
lei.

— Se pare că întreg orașul 
Cluj-Napoca și împrejurimile 
sale au devenit locuri de 
practică pentru studenți—

— Așa este și firesc să fie, 
întrucît studenții noștri vor de
veni oamenii lor. E drept, că 
noi am reușit să ne cîștigăm cre
ditul în fața producției și profi
tăm de faptul că institutele, în
treprinderile, laboratoarele sînt 
interesate să aibă studenți care 
să lucreze pentru ele. îi doresc 
mai cu seamă pe cei din anii 
mari, pentru că pe ei îi pot 
coopta în echipe de contracte, 
în echipe de cercetare. Sint in
teresați și studenții, întrucît 
temele devin proiectele lor tfe 
diplomă și le lucrează angajat. 
Chiar dacă au de cercetat 
numai o parte a temei de con
tract, pentru studenți prezintă 
importanță fiindcă ce fac ei se 
înglobează într-un tot util și 
sînt mulțumiți că lucrarea 
lor nu este un simplu exercițiu.

în final aș dori să vă spun că 
sperăm să avem, nu peste mult 
timp, o platformă de invățămînt- 
cercetare-producție — în mic 
față de cea de la Măgurele, pen
tru profilul de chimie.

lltB ''1
tv.....  ” ~rrr /’A I

din strălucirea presupusă a sud-americanului. Are o tenacitate 
extraordinară, de om mai curînd închis în el. Vă pot oferi și un 
amănunt suplimentar. A fost un copil care a vorbit neobișnuit de 
tîrziu. Interiorizarea lui de astăzi poate fi legată și de această 
tîrzie explozie a unei calități firești în cazul copiilor obișnuiți.

Am vorbit într-un număr trecut despre complexele lui deosebite. 
Aș putea spune că Vilas se biciuiește cu aceste complexe, solicttîn- 
du-se. E un temperament foarte echilibrat. Prinde foarte repede 
și reține tot ce i se spune. Ca să închei cu Vilas, trebuie să spun 
că nu face nici un fel de excese. Are un singur păcat: mănîncă 
mult. Dar asta nu contează, la anii lui. Acest muncitor extraordi
nar — pe care eu. ca un antrenor posibil, l-aș prefera unui talent 
strălucitor — este un om de suflet. L-am văzut cedînd ultima sa 
rachetă unui adversar. în timpul jocului. E absurd, poate, dar e 
frumos.

Turneul de la Melbourne a întregit ofensiva tinereții, despre 
care am mai vorbit. Astăzi, Vilas, Connors și Borg, adică 
trei jucători cu o medie de 21 de ani, sint undeva foarte 

sus. Să-l mai adăugăm aici și pe mexicanul Ramirez, care, de ase
menea, foarte tînăr, e un jucător de valoare, cu un scor net 
favorabil în disputele cu Stan Smith.

Am fost întrebat: cum se explică această răspîndire calorică a 
tenisului în afara lumii anglo-saxone, care a dominat pînă acum 
toate marile tumee ? Mi-aș permite să spun că această expansiune 
a tenisului se datorează foarte mult televiziunii, care a devenit un 
excelent profesor pentru milioane și milioane de copii. Să mai 
vorbim și despre rolul circuitelor, care au purtat tenisul în toate 
colțurile, ca un „circ" fermecător, capabil să fascineze copiii. Așa 
s-a întîmplat, probabil, și la Buenos Aires, unde foarte tînărul 
Vilas a avut prilejul să urmărească, în fiecare an, un mare turneu 
internațional.

Tenisul este un sport în mare ascensiune pe tot globul. Rezulta
tele se văd. Iată și motivul pentru care, la încheierea acestor rîn- 
duri, fug spre sala „23 August", unde mă așteaptă un operator al 
televiziunii române, pentru prima lecție a viitorului nostru serial 
TV. Pe curînd...

(Va urma)
I
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Rină la sfîrsitul acestui an-toate
J

sortimentele integral realizate
Intensitatea valorificării tim

pului care a mai rămas pînă la 
sfirșitul acestui an poartă in el 
germenele succeselor din viitoa
rea oră industrială a anului 
1975. Cu această constatare am 
deschis, de fapt, dialogul cu cei 
600 de tineri de la Șantierul 
naval din Giurgiu: sudori și lă
cătuși, strungari și electricieni, 
constructori de remorchere și 
șlepuri, pontoane și stații de 
pompare pentru marele sistem 
de irigații Giurgiu-Răzmirești. 
O primă constatare : sarcinile 
de plan pe acest an au fost în
deplinite cu o lună mai devre
me. S-ar părea, deci, că orice 
navă care părăsește acum cala 
de lansare sau bazinul din. in
cinta șantierului poartă o posi
bilă marfă : ..Produs' in 1975“. 
Și totuși, această marcă nu se 
justifică încă la cîteva sorti
mente pe care șantierul nu le-a 
trimis beneficiarilor.

— Este vorba, ne spune Con
stantin Brătan, secretarul comi
tetului U.T.C., de o barjă de

PRIN EFORTURI CREATOARE

RESURSE NOI
DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

• Anul acesta o producție suplimentară de 60 
milioane lei • Angajamentul anului viitor: se vor 
fabrica 560 000 de anvelope peste prevederile pla
nului • în 1975 — cu aceiași oameni o producție 
cu peste 12 la sută mai mare. • De pe aceleași 
spații de producție cu 250 000 de anvelope mai 
mult în fiecare an. • Tinerii promit: în 1975 vom 
asigura o depășire a planului cu cel puțin 10 000 
de anvelope.

Fiecare zi care ne mai des
parte de încheierea acestui an 
înseamnă -pentru colectivul în- 

rea unei producții de peste 7.8 
milioane lei. Menținindu-se a- 
cest ritm, planul anual a fost 
îndeplinit integral in dimineața 
zilei de 22 decembrie. „Ca ur
mare, vom încheia prevederile 
acestui an cu o depășire de cel 
puțin 60 de milioane lei la pro
ducția globală și cu un plus de 
peste 5 milioane lei valută la 
planul de export, ne spune Mir
cea Ivan, șeful serviciului plan 
dezvoltare. Pornind de la acest 
nivel, avem certitudinea că în 
ce ne privește, cincinalul actual 
va fi realizat în 4 ani, cinci luni 
și 15 zile. Vom produce astfel, 
peste prevederile inițiale, circa 
560 000 de anvelope pentru auto
camioane, autobuze și tractoa
re".

• în perimetrul acelorași spații 
de producție și cu același nu
măr de oameni anul viitor se 
va obține o producție de anve
lope cu 560 000 de bucăți mai 
măre decît in acest an. Premi
sele atingerii unui asemenea o- 
Ujectiv sînt asigurate și pre
gătite, ele avînd la bază multe 
ore de efort statornic din par
tea specialiștilor și muncitorilor 
de înaltă calificare ai întreprin
derii pentru definitivarea fie
cărui detaliu al acestei acțiuni 
de amploare. „în 1975 va trebui 
să asigurăm numai pe seama 
productivității muncii majora
rea producției cu peste 12 la 
sută, ne spune Petre Oprea, in
ginerul șef al întreprinderii. 
Mai mult, un studiu atent al 
folosirii spațiilor de producție 
existente ne-a arătat că prin 
completarea acestora cu uti

1 500 tone aflată în stadiul de 
finisare, de un ponton de acos
tare monocorp și de terminarea 
reparațiilor la remorcherul 
„Iași".

ȘANTIERUL NAVAL 
GALATI

Tocmai pentru că planul va
loric anual a fost îndeplinit cu 
un avans substanțial, aceste trei 
obiective restante, se află in 
centrul preocupărilor tuturor 
constructorilor de nave, al că
ror prestigiu stă și în elimina
rea in cit mai scurt timp a res
tanțelor care mai există.

Din cele relatate de inginerul 
Corneliu Miron, șeful secției 

laje putem realiza un spor a- 
nual de producție de circa 
250 000 de anvelope".

, /\jlăti#;i de . tpate . aceste, mă
suri șe puvih.e relevat efortul 
comun al inginerilor, tehnolo
gilor și muncitorilor pentru gă
sirea unor soluții de maximă 
eficacitate in creșterea produc
ției. Așa s-a născut ideea reor
ganizării procesului de fabrica
ție a „diafragmelor" — piese 
intermediare care hotărăsc, de 
fapt, productivitatea utilajelor 
de la secția vulcanizare și in IUSTIN MORARU

Aspect cotidian din Întreprinderea de aparate radio „Tehnoton"- 
lași, intrată în funcțiune la 1 octombrie 1974 cu 33 la sută din ca
pacitate, și la care se fac probe tehnologice pentru intrarea în pro

ducție la întreaga capacitate

construcții, rezultă că în cel 
mult o săptămină barja de 1500 
tone va fi predată beneficiaru
lui, iar pontonul de acostare va 
fi lansat la apă, in cursul săp- 
țămînii viitoare.

— Pentru terminarea la timp 
a acestor lucrări, completează 
secretarul comitetului U.T.C,, 
tinerii s-au angajat să dea tot 
sprijinul necesar. Duminica tre
cută, spre exemplu, 200 de ute- 
ciști au lucrat voluntar la cele 
3 obiective restante, reușind să 
realizeze o producție in valoare 
de peste 100 000 lei. Ritmul de 
lucru intens — superior cu 20 
la sută ritmului de lucru pe 
primele 10 luni ale anului — 
constituie o garanție sigură că 
și aceste nave vor fi lansate la 
apă Ia termenele planificate. 
Sfirșitul anului trebuie să coin
cidă și cu împlinirea deplină a 
unui angajament pe care l-am 
luat noi, tinerii, față de între
prindere, și față de noi înșine.

PAVEL PERFIL

final calitatea anvelopelor. De 
fabricarea acestor diafragme 
se ocupau pînă nu de mult trei 
secții. Acum toate problemele 
legate de execuția lor sînt re
zolvate operativ de un singur 
om : maistrul Gheorghe Florea.

în contextul acestor eforturi, 
angajamentul tinerilor din în
treprindere de a realiza în a- 
nul viitor prin eforturi proprii 
10 000 de anvelope peste plan a 
fost foarte bine primit de con
ducerea unității.

— Inițiativa a pornit de la 
Anghel Stoian, muncitor la sec
ția asamblare, ne spune Martin 
Remus, secretarul comitetului 
U.T.C. Unii operatori din a- 
ceastă secție cum sînt Nicolae 
Dobrescu. Andrei Dumitru, Ni
colae Marcu, Ion Silvestru, 
Marin Dobre sau Constantin 
Cojocaru reușesc să asambleze 
cite 5 anvelope, în plus, în fie
care zi. Făcind un calcul el a 
demonstrat că cei peste 180 de 
tineri din secție pot face în 
anul viitor cel puțin 10 000 de 
anvelope peste plan.

PANOUL DE ONOARE
• ..Folosirea înlocuitorilor cocsului metalurgic in procesul de 

aglomerări" — studiu ai „Serviciului de cercetare", (colectiv din 
care a făcut parte și inginerul Marin Calapod). Rezultat : re
ducerea consumului de cocs cu 9 kg la tona de aglomerat, ceea 
ce înseamnă 6 milioane lei economii anual.

• Inițiativa comuniștilor de la Laminoare — „Fiecare cadru 
ingineresc — să rezolve o problemă tehnică a cărei eficiență să 
fie de cel puțin 50 000—100 000 lei" — găsește ecou și la Fabrica 
de aglomerare. Inginerul Marin Calapod, împreună cu maistrul 
Radu Pascal, lucrează la inovația intitulată „Mărirea randamen
tului de ciuruire a aglomeratului pentru a asigura o granulație 
capabilă să reducă consumul de cocs". Rezultat : economii de 
cocs în valoare de 110 000 lei.

• Tinerii ingineri Marin Calapod. Gheorghe Constantin și 
Nicolae Miu desăvîrșesc un „procedeu de mărire a permeabilită
ții șarjei de aglomerat". Rezultat : economii în valoare de 143 000 
iei.

• Inginerii Marin Calapod. Constantin Gheorghe și maistrul 
Radu Pascal concep „modificarea ciururilor vibrante de sortare 
a calcarului pentru a mări randamentul de ciuruire și a asigura 
o granulație optimă a calcarului in aglomerat". Rezultat : reduce
rea consumului de energic electrică și a consumului de cocs. 
Eficiența economică : circa 700 000 lei.

• Marian Man, lăcătuș, și Ion Secoșan. electrician, construiesc 
un dispozitiv dc evitare a segregării materialului pe cele două 
mașini de aglomerat. Rezultat : reducerea consumului de cocs. 
Valoarea economiilor — 107 000 lei.

Parcurgînd această „carte de 
vizită" cititorul va înțelege, 
chiar dacă nu este specialist, că. 
undeva, un colectiv de oameni 
tineri depune strădanii pentru a 
economisi materie primă. Eco
nomiile realizate sînt substan
țiale. Cifrele — sute de mii lei ! 
— ' vorbesc de la sine. Dincolo, 
însă, de aspectul economic, fap
tele de muncă ale acestor tineri 
se înscriu în sfera moralei, sînt 
rodul unui mod superior de a 
gîndi și trăi. Pentru că, a eco
nomisi materia primă. în condi
țiile penuriei existente pe plan 
mondial, constituie un act de 
profund patriotism. Cum îmi 
spunea un interlocutor, mine- 
reurile, de care țara noastră 
duce lipsă, trebuie drămuite 
gram cu gram. Mai mult : nu 
numai că nu este permis să le 
risipim, ci trebuie să găsim me
tode și căi cu ajutorul cărora 
să le economisim, să le sporim 
valoarea. „Căile și metodele" de 
care îmi vorbea tinărul interlo
cutor înseamnă ore de muncă 
in afara producției, înseamnă 
nopți de studiu și de creație, 
înseamnă sacrificii, conștient să- 
virșite. pentru descoperirea nou
lui care să producă schimbări
le în bine. Adunînd toate aces
tea cred că putem afirma, fără 
teama de a exagera, că efortu
rile de asemenea natură contu
rează o altă fațetă a eroismu
lui cotidian.

Cum. însă, se ajunge la pro
movarea dorinței de a contribui 
decisiv la bunul mers al pro
ducției, care sînt resorturile in
time ce provoacă la tineri o a- 
semenea dorință ? Iată ce am 
încercat să aflăm de la ingine
rul Marin Calapod, șef secțiă- 
schimb și secretar al comitetu
lui U.T.C. de la Fabrica de a- 
glomerare a minereurilor din 
Combinatul siderurgic Reșița, un 
tînăr ce și-a dedicat toate for
țele colectivului în care mun
cește.

„CERCETAREA ȘTIINȚI
FICĂ-PREOCUPAREA 

CONSTANTĂ A 
ÎNTREGULUI COLECTIV!"

— Aici, la Reșița, ne spune 
inginerul Calapod, ideea con
form căreia numai cadrele in
ginerești se pot ocupa de cer
cetare științifică, este depășită. 
Noi. cu ajutorul organizației de 
partid și a celei de tineret, am 
căutat să imprimăm un alt fel 
de a vedea lucrurile : orice 
muncitor, orice tehnician, orice 
inginer — deci fiecare membru 
al colectivului fabricii — poate 
contribui Ia promovarea noului. 
Este complet greșit a ignora ex
periența practici și chiar teore
tică a unor muncitori și maiș
tri. Este, de asemenea, greșit, 
să nu ai încredere în capacita
tea fiecărui om de a îmbunătăți, 
de a schimba. Am descoperit că 
tinerii, unii dintre ei, nu au cu
rajul de a îndrăzni, deși gindesc 
asupra unor procedee de îmbu

nătățire a proceselor tehnologi
ce. Am mai descoperit că dacă 
acorzi încredere . unor tineri, 
dacă le stimulezi imaginația și 
le deschizi ochii asupra creației, 
sînt capabili să-ți justifice și 
chiar să-ți întreacă așteptările. 
Vă voi da un exemplu. Acum 
cîtva timp, tinerii Marian Man, 
lăcătuș, și Ion Secoșan, electri
cian, nu știau că vor aduce fa
bricii economii în valoare de 
peste 100 000 lei. într-o discuție 
amicală,, le-am spus : „Ia gin- 
diți-vă, nu ar exista o posibili
tate să diminuăm segregarea 
minereului pe cele două mașini 
de aglomerare ?“ Propunerea 
mea i-a surprins. Li se cereai 
să facă altceva decît îndeplini
rea corectă a sarcinilor de ser
viciu. Li se cerea să aducă ceva 
nou 1 Le-am explicat că toți tre
buie să fim interesați de bunul 
mers al fabricii și că sînt con
vins că ei, dacă vor analiza pro
blema cu atenție, vor găsi o 
soluție originală. Le-am mai 
spus că-i vom ajuta, că mă!

Pe cartea noastră de vizită stă scris:

Crescuți si educați
7

multe capete înseamnă, întot
deauna, o forță inventivă demnă 
de luat în considerație. încrede
rea acordată i-a măgulit și, 
bineînțeles, le-a stimulat iniția
tiva creatoare. Peste cîtva timp, 
ne-au prezentat un dispozitiv 
care ne permitea segregarea 
minereurilor, care ușura munca 
operatorilor și aducea însemnate 
economii. De ce v-am dat acest 
exemplu ? Pentru a înțelege că 
aici, la Reșița, cercetarea știin
țifică a devenit o preocupare 
constantă a întregului colectiv. 
In fond, fabrica este a noastră. 
Fiecare putem face cite ceva 
care să ne ușureze munca, să 
înlesnească obținerea unor re
zultate superioare în producție...

ENTUZIASMUL Șl 
HĂRNICIA NU POT 

SUPLINI LIPSA 
DE CUNOȘTINȚE!

— Aș dori să discutăm și des
pre pregătirea de specialitate a 
muncitorilor. Vedeți, ca să a- 
jungi să afirmi că cercetarea ști
ințifică a devenit o preocupare 
constantă a întregului colectiv, 
este nevoie să te sprijini pe o 
bază temeinică. Este un lucru 
cunoscut că dorința, numai do
rința de a inova, nu este sufi
cientă. Degeaba ceri tinerilor un 
efort creator, dacă ei nu posedă 
o cunoaștere perfectă a meseriei. 
Entuziasmul, hărnicia și buna 
credință sint, in condițiile teh
nicii moderne, insuficiente. Noi 
am acționat cu fermitate pentru 
desăvirșirea cunoștințelor de

7 7
specialitate ale fiecărui membru 
al colectivului. Ne-am propus să 
ridicăm pe fiecare muncitor la 
nivelul de pregătire al maiștri
lor. Cum am procedat ? Am or
ganizat un colectiv de ingineri 
și maiștri care a pregătit și a 
răspuns de cursurile de califi
care de gradul 1 și 2 și de cursu
rile de reciclare. Rezultatul : 208 
aglomeratoriști au absolvit a- 
ceste cursuri. Bineînțeles, pro
ductivitatea muncii lor a crescut 
considerabil. In plus, majorita
tea tinerilor muncitori a căpătat 
o deschidere largă asupra pro
blemelor tehnologice, o înțele
gere majoră a comandamentelor 
zilei, ceea ce i-a ajutat în preo
cupările lor de a îmbunătăți, 
prin inovații și raționalizări, bu
nul mers al producției. Au că
pătat, aș putea spune, gustul 
pentru cercetarea științifică.

„NU NE ESTE INDIFERENT 
CE SE ÎNTÎMPLĂ CU 

OMUL DE LINGĂ NOI"
— Vreau să pun în discuție și 

un alt aspect : dragostea pentru 
fabrică, pentru colectivul în care 
muncești. Dacă există această 
dragoste, atunci fiecare munci
tor este dispus să-și dedice, cu 
generozitate, toate forțele pentru 
mersul inainte. Ca să ajungi la 
această dragoste, trebuie, însă, 
să simți sprijinul colectivului, 
ajutorul lui. Oamenii Reșiței cu
nosc acest adevăr. Tradiția mun
citorească din acest vechi oraș al 
siderurgiei românești spune că 
trebuie să nu ne fie indiferent 
ce se întimplă cu omul de lîngă

la Reșița
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noi ! Mai spune că trebuie să 
fim o familie. Și noi asta și 
sîntem : o familie ! Afirmația că 
„pe cartea noastră de vizită stă 
scris : crescuți și educați la Re
șița !“ semnifică, de fapt, că noi 
constituim o mare și puternică 
familie care caută să asigure o 
bună educație fiilor ei. Ca să nu 
rămînem în sfera generalităților, 
vă voi da tot un singur exemplu 
— și la acesta aș putea adăuga 
alte zeci de exemple ! Foarte 
mulți dintre tinerii muncitori 
urmează liceul seral, patru sînt 
la Institutul de subingineri. 
Dintre aceștia, Vlaicu Maria, 
cînd a venit in fabrica noastră 
avea doar patru clase primare. 
Acest tînăr trebuia ajutat. Avea 
nevoie de sprijinul colectivului. 
Fără a ignora eforturile lui per
sonale, voi spune că, în mersul 
său ascendent, nu lipsit de 
greutăți, a simțit din plin, aju
torul și încrederea colectivului 
muncitoresc în care lucra. El a 
terminat șapte clase, a urmat 
cinci ani liceul seral și, acum, 
este în anul doi la Institutul de 
subingineri. Este firesc ca acest 
tînăr să-și iubească fabrica,, co
lectivul din care face parte și 
să-i dăruiască toată puterea de 
muncă.

DE CE FACI, RĂSPUNZI, 
DAR DACĂ A! GREȘIT 

SUFERĂ ÎNTREGUL 

COLECTIV!
Sigur, pentru mulți cititori, 

faptul că în tot mai multe între
prinderi se extinde ideea auto

controlului, nu mai reprezintă 
o noutate. Aici, la Fabrica de a- 
glomerare, autocontrolul a de
venit, însă, o notă definitorie 
pentru activitatea fiecărui mun
citor. Prin multe detalii teh
nice mi s-a explicat că procesul 
tehnologic din această fabrică 
nu admite greșeli. Se mai spune 
aici : „De ce faci, răspunzi, dar 
dacă ai greșit, suferă întregul 
colectiv !“ Pentru că aici greșe
lile se soldează cu pagube în
semnate. Organizația U.T.C. a 
dat putere de viață unei iniția
tive : „Fiecare aglomeratorist — 
controlor de calitate la locul său 
de muncă". Răspunderea capătă 
astfel noi valențe. Conștiința că 
tu, muncitor, fără să ai pe ni
meni in spate care să te con
troleze, apreciezi și calitatea 
producției tale, este un alt semn 
înnoitor ce înfrumusețează co
lectivul Fabricii de aglomerare 
din Reșița. Acum, în urma a- 
plicării inițiativei, producția de
clasată a scăzut de la 18 la sută 
la 11 la sută și, pe unele inter
vale, sub 10 la sută. Cînd va fi 
construit depozitul de omogeni
zare a minereurilor, producția 
declasată va atinge cifra zero, 
între timp, tinerii muncitori își 
dublează exigențele, gîndesc mai 
mult, lucrează cu eficacitate 
sporită, iar toate acestea izvo
răsc dintr-o idee etică superioa
ră — autocontrolul muncii pres
tate, idee transpusă în viață, zi 
de zi, astfel incit pare încetățe
nită de cînd lumea în colecti
vul nostru.

★
Ar mai fi multe de spus. Am 

supus meditației cititorilor doar 
citeva aspecte din activitatea ti
nerilor de la Fabrica de aglo
merare din Reșița. Analizate și 
cîntărite, ele sînt un bun exem
plu de urmat și demonstrează, 
prin graiul faptelor, că noul in 
comportare și în muncă găsește 
teren de afirmare acolo unde e- 
xistă preocupări de a-1 promo
va. Este explicabil atunci, de ce 
aici aproape fiecare tinăr mun
citor afirmă : „Pe cartea noastră 
de vizită stă scris : crescuți și 
educați la Reșița !“

TEODOR POGOCEANU

Repere 
industriale 

date în 
folosință

• COMBINATUL PETRO
CHIMIC DE LA BORZEȘTI 
dispune de o nouă unitate. 
Este vorba de instalația de 
Ganiacid-B, substanță care 
stă la baza producției unor 
insectofungicide de mare 
eficiență. S-au creat, astfel, 
condiții pentru realizarea 
unor produse chimice care 
acționează, selectiv, asupra 
insectelor dăunătoare

• O ALTA PREMIERĂ 
INDUSTRIALA a avut loc 
în cadrul întreprinderii de 
anvelope „Victoria" din FIo- 
rești. Aici a fost pusă în 
funcțiune, cu 6 luni mai de
vreme, o secție complexă 
pentru fabricația camerelor 
auto. Avansul cîștigat cre
ează posibilitatea realizării 
unei producții de camere 
pentru autoturisme. auto
utilitare și camioane în va
loare de circa 10 milioane lei.

• ÎN CADRUL FABRICII 
DE BERE DIN TIMIȘOARA, 
întreprindere care datează 
de mai bine de 250 de ani, 
a intrat in funcțiune inainte 
de termen o nouă și mo
dernă linie tehnologică de 
îmbuteliat, cu o capacitate 
de peste 150 000 sticle pe zi. 
Aceasta va permite sporirea 
producției de bere îmbutelia
tă in sticle cu aproape 70 
la sută

Amplasată în spațiile de 
producție existente, noua 
instalație aduce întreprin
derii o economie de in
vestiții de circa 4 milioane 
lei.

x':’

De deasupra pădurilor bărăci- 
le abia se disting prin torentul de 
cristale ce curge vijelios de cî
teva ore, de parcă toată zăpada 
iernii s-ar fi concentrat într-o ul
timă tentativă de a impune ano
timpul. Ninge sălbatec peste 
Apuseni.

Aici, în carieră, privirile băr
baților sînt magnetizate de cele 
cîteva puncte ce traversează în 
fugă barajul. Strînși umil într-al- 
tul, în aceeași nemișcare, un mi
nut în toate diminețile de iarnă 
din ultimii patru ani, ei scrutea
ză distanța aeriană pînă jos, la 
baza muntelui pe care îl ridică) 
visînd o șosea suspendată, nu 
pentru că i-ar fi încercat vreo
dată neliniștea ci pentru că ar 
termina mai repede și-ar trece în 
amintire curbele „din loc“ și 
amețeala pe care o simt în oase 
la terminarea schimbului. Ei știu, 
însă, că șoseaua este singura și 
nevinovata lor fantezie, dar mi
nutul acesta de dimineață îi sca
pă și de ultimul gîrul după care 
se vor urca la volanul mașinii 
eliberați.

Deodată claxonul răgușit al 
excavatorului avertizează liniș
tea de vată a carierei, un 
bărbat se desprinde, dă ocol 
remorcii, ridică mina, semn 
că e-n ordine, apoi urcă: 
treptele spre cabină. Ceilalți 
se-ntorc și ei și așteaptă. Sub a-i 
păsarea celor cincizeci și cinci de 
tone mîzga explodează în pere-\ 
tele de piatră al muntelui. Cenți-1 
metru cu centimetru roțile uria
șe ale mastodontului pipăie ter
ciul subțiqt (je ninsoare și mași
na pornește. Este cea mai „ușoa

, ..

ră", această cursă; t se mai spu
ne „simplă", pentru că restul 
mașinilor sînt sus, „încrucișările" 
vor începe abia peste trei sfer
turi de oră.

„Autostrada din munte" — 
glumesc șoferii — e „lată" cît să 
se strecoare două mașini din sens 
opus la distanță de 30—40 centi
metri. Drum denivelat peste care 

BĂRBAȚI
LA VOLAN

cad multe luni ploi și ninsori, 
drum de gheață, multe săptămîni 
din iarnă, pe unde mașinile urcă 
și coboară neîntrerupt, rămînînd 
între ele, cînd se întîlnesc, „o șu
viță de cer cît să putem respira", 
cum îmi explică liniștit unul din 
ei.

li preocupă „întîlnirile" pe ser
pentine? Nu, se cunosc, altfel 
n-ar urca în carieră, „sîntem un 
singur șofer cu patruzeci de 
inîini, unul singur, dacă mă ex
prim clar", zice Negrea Ion. A- 
cum, aflu, e mai simplu: nu mai 
coboară pînă în colonia de jos, 
barajul a „crescut", folosesc un 
alt drum, pe la liziera pădurii.

Privesc de jos, de pe baraj zi
dul de piatră. In primul an ca
riera a avut nouă nivele, acum au 
mai rimat cinci și odată cu asta 

a dispărut și vîrful muntelui. 
Două milioane de metri cubi de 
stîncă purtați în caroseria unor 
mașini care pot transporta 27 
tone într-o cursă. De cite ori vor 
fi urcat și coborît mașinile, une
le pe lîngă altele, despărțite de 
acea „șuviță" de cer?

„De ce-ai făcut așa ?“ l-am în
trebat. „Pentru că se mai putea 
să ajung dar și pentru că mași
na costă o avere și eu răspund, 
nu altul! Se anunța a fi un trans
port obișnuit. In ultima cupă era 
o stîncă de vreo trei tone și ex- 

cavatoristul a împins-o ceva mai 
mult pentru a o fixa și atunci 
frîna de mină a cedat și mașina 
a pornit. In rest, știți". în rest, 
Broșteanu a reușit să se cațăre în 
cabina înaltă de aproape trei me
tri și să pună frîna cînd una din 
roțile din față se învîrtea în gol 
deasupra prăpastiei.

Barajul de la Fîntînele — Com
plexul hidroenergetic de pe So
meș — nu are nimic din specta
culozitatea cu care ne-au obiș
nuit cele de la Bicaz, Argeș sau 
Porțile de Fier. Un baraj din a- 
rocamente, din piatră, adică pes
te care în amonte se va turna o 
mască de beton. Barajul de la 
Fîntînele este un conglomerat de 
piatră dar, în același timp, un 
munte clădit de mina cîtorva șo
feri, mai ales fi de indemînarea 

cîtorva mecanici de concasoare.
25—30 de transporturi — asta 

este norma zilnică a fiecărui șo
fer. De fiecare dată kilometrii 
străbătuți la ■ pas, pentru a nu 
stîrni împotrivirea muntelui, mîn- 
dria inaccesibilității sale în care 
încă mai crede.

Claxonul excavatorului —semn 
de plecare ■— încrîncenarea mo
torului, un alt camion, claxonul 
și ultima cursă a celor de dimi
neață.

I-am privit atent în ultimul 
ceas: cutele frunților se retrăse- 
seră. La coborîre aveam să aflu: 
norii se destrămau și cerul ame
nința cu senin.

La volanul uneia din mașini 
Negrea Ion, țăran din Călățele, 
„prima comună mai deosebită la 
ieșire spre Huedin", om umblat, 
fost șofer la geologi, „însurat cu 
o fată cu liceu", tată de copii — 
doi — pentru care el strînge bani 
de casă; pe 61-3-069 Foma Ehu- 
pov, care, zice, a uitat să mai 
meargă pe stradă nemaidueîn- 
du-se decît „prea rar la oraș" : 
Broșteanu cel ce și-a întă
rit dreptul la viață pentru că 
„întîmplările nu se repetă la fel" 
îi urmează formînd ad-hoc o e- 
chipă pentru care orice șef de 
șantier ar interveni pînă la mi
nistru: coboară și Vîrlan Ion, 
..moldovean de pe lîngă Adjud, 
din comuna Dealul Morii", însu
rat cu un an în urmă el numără 
acum cîte cupe ridică pînă i se 
va naște copilul — „trebuie să 
fac și eu ceva în așteptarea asta".

Roțile uriașe înaintează centime
tru cu centimetru, un munte co
boară să crească în vale, coboa
ră și crește prin mîinile și ochii 
unor bărbați în care piatra a lă
sat ceva din tăria și nu de toți 
știuta ei frumusețe.

NICOLAE ADAM

ORELE AGRICULTURII BAT PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

in județul Galați:

Ample acțiuni 
de pregătire a bazei 

furajere necesare 
in timpul iernii

Pentru a asigura o bună fu
rajare a animalelor, cooperato
rii care lucrează în zootehnie în 
Unitățile agricole din județul 
Galați desfășoară ample acțiuni 
in vederea pregătirii bazei fu
rajere necesară în sezonul de 
iarnă.

După cum ne informa tovară
șul Ion Dobre, directorul ad
junct al Direcției județene a a- 
griculturii, în majoritatea unită
ților furajele din porumb siloz 
și sfeclă furajeră se pregătesc cu 
ajutorul unor utilaje care asigură 
amestecarea uniformă a acestora 
eu soluții de melasă. Din sfe
ra acelorași preocupări mai re
ținem prelucrarea ciocălăilor ce 
rezultă din baterea porumbului 
( de la 10 mori) și introducerea 
făinii de ciocălăi în furajele 
necesare îngrășării taurinelor 
din 14 unități ale județului. Pe 
de altă parte, la Tulucești a 
început să lucreze o moară cu 
debit mare pentru producerea 
făinii din furajele grosiere.

Alte două mori asemănătoare 
se montează in prezent la 
C.A.P. Șivița și C.A.P. Indepen
dența. •

C. ION

Campania 
de reparații
(Urmare din pag. I) 

litate cu „foarte bine". Vor fi 
reparate aici, în total, 320 de 
motoare. Mecanizatorii, în marea 
lor majoritate tineri, participă 
efectiv la lucrările de remediere 
a mașinilor pe care le folosesc 
în campaniile agricole din cîmp. 
Utecistul Vasile Pintea de la 
S.M.A. Lenauheim ne asigură că 
tractorul și utilajele aferente pe 
care le are în primire sînt gata 
pentru startul campaniei de 
primăvară : „am lucrat la între
ținerea și repararea lor pentru că 
eu le cunosc cel mai bine".

Și cu toate acestea, campania 
de reparații nu se poate desfă
șura în condiții optime, conform 
planificării, din lipsa pieselor de 
schimb. Numai un singur exem
plu este edificator : în acest an 
circa 130 de tractoare nu au 
cunoscut „gustul brazdei" din 
cauza lipsei, cauciucurilor din 
spate. La nivelul trustului S.M.A. 
Timiș, a fost întocmită și înaintată 
ministerului de resort o listă a 
necesarului de piese și motoare 
pentru tractoare și mașini agri
cole în campania de reparații de 
iarnă 1974—1975. Reținem din 
lunga enumerare a lipsurilor fap
tul că pentru tractoarele U. 650 
sînt deficitare nu mai puțin de 

55 repere, pentru combinele Glo
ria 87 repere, pentru presele de 
balotat 23 repere, pentru cultiva
toare circa 20 și alte multe altele. 
Cînd vor fi ele livrate ? Iată o 
întrebare deocamdată fără un 
răspuns sigur, precis. Campania 
de reparații a început. Aproxima
tiv 100 de tractoare așteaptă so
sirea blocurilor-motor, la rîndul 
lor 10 Glorii vor sta pe butuci, 
dacă nu vor avea piesele necesa
re pentru motoare, adică pînă la 
300 de repere urgente care nu 
pot fi acoperite prin recondițio- 
nări. Aflîndu-ne la începutul 
campaniei de reparații trebuie 
acționat cu toată răspunderea la 
nivelul forurilor competente pen
tru aprovizionarea ritmică și in
tegrală cu aceste repere pe care 
mecanizatorii județului Timiș le 
solicită. Altfel, succesul campa
niei de primăvară care implică 
prin volumul mare de lucrări o 
participare integrală a forțelor 
mecanice, va fi serios afectat Cu 
fiecare zi pierdută trebuie să ne 
gîndim conștient, cu responsabili
tate la recolta anului 1975. ulti
mul an al cincinalului, cînd toa
te forțele trebuie îndreptate spre 
realizarea unei producții agricole 
cît mai mari. Și sectorul mecanic 
este principalul factor în condi
țiile agriculturii intensive care se 
practică în județul Timiș.
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^ancheta internațională de cakol human

MAX DELBROK
Renumitul om de 

știință s-a născut la 
4 septembrie 1S08 la 
Berlin, fiind mezinul 
între cei șapte copii 
ai profesorului uni
versitar Hans Del- 
bruck.

Cariera sa univer
sitară și de eminent 
cercetător i-a fost 
încununată prin a- 
cordarea Premiului 
Nobel pentru medi
cină.

Savantul a fost ti
les membru al Aca
demiei naționale de 
știință din S.U.A., ăl 
Academiei Leopol- 
dine din Halle, ai 
Academiei regale 
daneze, al Societății 
regale britanice. Ac
tivitatea științifică 
i-a fost distinsă cu 
„Medalia de aur" a 
Academiei naționale 
de științe din S.U.A. 
și este doctor hono
ris causa al mai mul
tor universități.

Respectul față
de cei din jur...

de MAX DELBROK

Este pentru a doua oară că am prilejul să răspund la o an
chetă internațională organizată de ziarul tineretului român. O 
fac cu plăcere deoarece și de data aceasta întrebarea care mi 
se pune mi se pare a fi deosebit de atrăgătoare și importantă, 
deopotrivă, pentru formarea oamenilor tineri în spiritul res
pectului față de cei din jur, față de oameni, in genere.

Nu întotdeauna ai prilejul de a te afla în preajma unor oa
meni de al căror destin vei depinde cindva, fără să vrei. Este, 
dacă ar fi să mă exprim în termeni curenți, o mare „șansă-* 
nu numai să-i afli pe acei oameni care datorită valorii lor in
trinsece pe care o reprezintă ți-ar putea determina destinul tău 
sub multiplele sale înfățișări — profesional, intim-opțional, ca 
sens cultural, ca hobby etc. — ci să și știi să te folosești de 
prilejul pe care l-ai avea de a te afla lingă astfel de oameni.

Din păcate, doar după ce a trecut o perioadă de timp de la 
acțiunea comună împreună cu asemenea oameni luminoși care 
dirijează un micro sau macro mediu profesional ori social nu 
prin funcție administrativă ci prin ceea ce fac ei practic, doar 
după ce te-ai distanțat temporal de acești oameni de la care 
ai deprins multe învățăminte de viață începi să-i apreciezi în 
timpul urcușului propriu, să le stabilești valoarea lor reală in 
raoort cu ceea ce au însemnat ei pentru tine.

Și atunci, într-o încercare de a-ți decanta propria personali
tate înțelegi că fără să vrei ți-ai umplut ființa de o anumită 
pasiune pentru un domeniu sau altul al științei sau culturii, 
te-ai deprins să lucrezi într-un anumit stil, ți-ai potrivit gusturile 
și aptitudinile după un „calendar" pe care te înveți să-l faci 
să devină al tău deoarece, deocamdată, indică date ce nu șlnt 
încă asimilate perfect de către tînăra persoană dornică de per
formanță sau de realizare în viață.

în acest context, mă grăbesc să vă asigur că toate aceste con
siderente ale mele — vizind, evident, un răspuns la întrebarea 
dacă aș putea cuceri de unul singur Everestul — sînt rezulta
tul unor experiențe proprii care, înșiruite una lîngă alta, îmi 
definesc viața și îi dau un anume sens, strict uman.

Astfel, vă voi mărturisi că incă de pe băncile școlii am admirat 
enorm astronomia, pe care am studiat-o cu o anume profunzime 
Ia universitățile din Tiibingen, Berlin, Bonn și Gottingen. Con
cursul de împrejurări determinat de un corp didactic deosebit 
de experimentat in domeniul fizicii teoretice mi-a îndreptat e- 
forturile înspre însușirea acestei discipline fundamentale, care, 
în mod real, mi-a îmbogățit mult cîmpul investigațiilor mele.

La virsta de 26 de ani am avut fericitul prilej de a deveni 
asistent al unei ilustre personalități științifice — este vorba de 
Lisa Meisner —, care m-a fascinat definitiv pentru științele 
biologice, de care m-am legat pentru întreaga viață. Modul de 
lucru antrenant, dar degajat, agitat ca suită de cercetări, dar 
plin de echilibru în investigație al acestui eminent cadru didac
tic, ca și lumea fabuloasă descoperită înspre drumuri de neîn
chipuit pînă acum, mi-a stîrnit entuziasmul și mi-a canalizat 
toate potențele mele intelectuale.

Doar peste cîțiva ani, împreună cu un înzestrat grup de fizi
cieni și biologi, am redactat un studiu — în anul 1937 — care, 
ulterior, va fi fost evaluat a fi avut o însemnătate cu totul spe
cială pentru dezvoltarea biologiei moleculare din perioada di
naintea celui de-al doilea război mondial.

N-ar mai avea rost să amintesc de persecuțiile rasiste din 
Germania nazistă care m-au determinat să emigrez in Statele 
Unite, unde, incepînd din anul 1945, am fost profesor de biolo
gie la Institutul de tehnologie din California, concomitent fi
ind preocupat de cercetarea unor probleme de genetică, și anu
me studiul înmulțirii bacteriofagilor.

Așa am ajuns la aprofundarea naturii virusurilor și a boli- 
lor virotice, ceea ce permite o înțelegere mai buna a mecanis- 
mului eredității și a proceselor care controlează dezvoltarea, 
creșterea și funcționarea țesuturilor și organelor, ceea ce a fost 
apreciat prin acordarea Premiului Nobel pentru medicină pe 
anul 1969. Vă scriu despre toate acestea din dorința sinceră de 
a vă face să înțelegeți, prietenii mei din România, că în viață 
atunci cind intilnești personalități care simți că au ceva deo
sebit iar prin pilda lor, nu atit ca domeniu aplicativ, cit ca 
funcționalitate ori ca mentalitate de lucru, pot să te capteze, 
n-ai voie să-ți scape șansa de a-i urmări îndeaproape, de a 
dori să-i cunoști, să le ințelegi mecanismul lor lucrativ care nu 
se dezvăluie decit pe tărimul strict al aplicației practice.

Oamenii capabili să te influențeze nu trebuie căutați obliga
toriu printre cei mai maturi decit tine. Chiar cei de o virstă 
cu tine pot să-ți arate un drum, o opțiune, o atitudine care să 
te pună pe ginduri și nu numai atit. S-a scris de atîtea ori și 
atit de mult despre relațiile de colegialitate, dar nu cred să se 
fi stabilit îndeajuns faptul că trăsăturile intelectuale, morale 
ori de Voință ale colegilor apropiați, oameni de oare te simți 
legat prin numeroase fire, se înscriu în structura personalității 
tale. Aceste rînduri ale mele vor să fie omagiul adus priete
niei mele din anii adolescenței cu Karl Friederich, un fost coleg 
puțin mai mare decit mine, fizician de o înaltă distincție, care 
a devenit mentorul și prietenul meu pe viață ; mă refer apoi 
la intensitatea influenței pe care am simțit-o din partea cole
gului meu Werner Brock, astăzi profesor emerit de filozofie la 
Freiburg, minte atotcuprinzătoare, mobilă și de o mare pro
funzime.

împreună cu acești doi tineri am consumat zile și nopți de 
dezbateri înverșunate la care nici nu clipeam atunci cind unul 
din noi susținea ceva, de teama de a nu pierde vreun cuvînt, 
vreo intonație, vreun sens. Ne-am construit o lume intelectua
lă a noastră, cu arderi vii, uneori violente, care mențineau o 
temperatură înaltă atît gîndirii noastre, cit și activității noas
tre practice, diurne.

Aș vrea să fiu bine Înțeles și să nu fiu interpretat că iau 
viața în roz. Nu exclud posibilitatea apariției într-o viață de 
om și a unor factori de influențare negativă, derivați dintr-un 
mediu mai puțin dezvoltat din punctul de vedere al relațiilor 
umane. Se întimplă uneori să te afli într-un micromediu social 
care nu te suportă numai pentru simplul fapt că ești serios, 
că înțelegi să ai preocupări solide, că-ți place să muncești cu 
încăpățînare rebelă. A te asimila acestui mediu ar însemna, 
implicit, a renunța la tine.

De aceea, atunci cînd omul a avut parte în viața sa de in
fluențe pozitive, a învățat să gîndească de mic și a dobindit 
și propriul său filtru, cînd știe ce vrea, cunoaște drumul pe 
care s-a înscris și nu șovăie, știe să-și aprecieze colegii și cei 
aflați împreună cu el pe același făgaș, atunci izbutește să de
pășească relativ ușor impedimentele vremelnice, în sensul că 
nu-și degradează calitățile umane. Și o repet : avînd deplină în
credere în tine, in cei de lîngă tine, privind departe in ori
zont, acolo unde se limpezește zarea.

Sînt convins că cititorul tînăr al acestor rinduri va înțelege 
îndemnul meu de a colabora cu „echipa" din care face parte 
fiecare,în condițiile în care personalitatea este stimulată, iar 
societatea sprijinită de aportul tău diurn.

Acesta este, în esență, și răspunsul meu la anchetă.

Alba Iulia

In magazinul „Cocor" din Capitală.

este denumit clubul 
din Alba Iulia și-a 
mare număr de sim- 
Dimineața este frec- 
precădere, de tinerii

Clubul tineretului

Educație și nu dresaj!
(Urmare din pag. I) pe geam. Alt 

îi bate și el.
cău Nicolae, Olaru Florin, Blaga 
Maxim, Zeic Silviu, Ștefan Io
nel. Cite cinci bețe la spate am 
primit la „ghișeu" fiecare și ci
teva săptămini am mîncat in 
picioare".

„Eu (Fărăian Grigore, secretar 
U.T.C. la anul II A), am primit 
mai recent două 
cap de mi-a sărit 
rină. Era de față și 
drean, o colegă 
„Dacă te loveam 
singur, îmi spune 
dagog Egyet Iuliu — palmele 
nu aveau același efect" (?!)

„Și eu — spune Ciontea Theo
dor — secretar U.T.C. la a- 
nul III B. Am preferat două 
bețe pe spate, decit să mă tundă 
la zero".

...„ Da se cam lovesc elevii, 
ne spune căpitanul Aurel Lungu 
— ofițer cu problemele tinere
tului — asta am aflat-o și eu, 
prin munca pe care o desfășor. 
Este un profesor Olteanu (știu 
aceasta de la un nepot de al 
meu), care, dacă întîrzie un elev

palme peste 
șapca-n ță- 
Maria Men- 
de școală", 
în cameră, 
domnu’ pe-

Planificarea

școlii
(Urmare din pag. I) 

exercitarea, cu completitudi
ne, a funcției culturale și e- 
ducaționale a statului nostru.

Este limpede, pentru ori
cine, că eforturile materiale 
sint mari, că dificultățile — 
neputind fi neglijate — av 
fost luate in seamă in cal
culul șanselor reale de suc
ces. Mă.gîndesc, de pildă, ur
mărind cifrele de plan, la 
investiția financiară și uma
nă pentru construirea celor 
3 030 noi săli de clasă, și a 
celor 21 450 noi locuri în in
ternate, în învățămintul pri
mar, gimnazial, liceal și teh- 
nic-profesional. Mă gîn- 
desc, mai departe, la sporul 
de spații in învățămintul su
perior, care va acoperi o su
prafață nouă de 47 380 mp. 
Sînt cifre care, raportate la 
totalul consemnat pe tară, 
cu numai 5 ani în urmă, a- 
testă o intensificare de largi 
proporții, ceea ce se traduce 
prin spargerea tenace a li
mitelor de acces Ia acea for
mă de consum productiv 
care este circumscrisă do 
raportarea noastră la lumea 
bunurilor culturale. în pro
gresia țării pe scara timpu
lui, permanența educației — 
cărăușul istoric al valorilor 
— nu ne apare doar ca sim
plă serie cronologică, ci mai 
intii ca densitate culturală 
crescindă a vieții fiecărei ge
nerații. Și este firesc să fie 
așa : un cincinal al revoluți
ei științifice și tehnice, cum 
se proiectează perioada 1976 
—1980, are nevoie de o forță 
umană productivă capabilă 
să facă tot mai mult, din 
puterea cunoștințelor obiec
tivate, o sursă de propulsie 
fără precedent. Articolele 24 
și 25 din Legea pentru a- 
doptarea Planului national 
unic de dezvoltare economi- 
cd-socială a României pe a- 
nul 1975 exprimă, prin con- 
ciziunea și preciziunea lor, 
strădania multiplicată pe ce
le 365 de zile viitoare pen
tru construcția continuă a a- 
cesiei surse și punerea ei in 
starea de acțiune.

la clasă, îl scoate 
profesor, Drăguț, 
în școală se bate 1 Am discutat 
acest lucru cu tovarășul Mînă- 
scurtă, directorul întreprinderii 
Ocna Mureș care patronează 
Centrul școlar de chimie, am 
discutat și cu directorul școlii, 
inginerul Florea. Nu știu ce e- 
cou a mai avut discuția noastră 
de vreme ce această scrisoare 
repune în discuție vechile prac
tici".

...„Am avut un dosar de cer
cetat acum trei ani, ne spune 
tovarășul Martin, secretarul Co
mitetului orășenesc Ocna Mureș 
al P.C.R. Conducerea școlii 
mai greu a primit critica. îmi 
amintesc că tovarășul director 
Florea s-a ridicat în ședință spu- 
nînd locțiitorului secretarului de 
partid, Mihălțan : „De ce îți 
permiți dumneata să mă critici 
pe mine, cind măcar nici nu 
sîntem egali în grad?" (?!!!)

...., O anchetă deschisă de către 
Inspectoratul județean de invă- 
țămînt în 1968 — la cererea co
mitetului județean de partid — 
a stabilit că și tovarășul director 
Florea mai obișnuiește să „ure- 
cheze" elevii ; ne-am deplasat 
în școală și am observat că și 
pedagogii au citeodată asemenea 
comportări... -educative-", ne 
spune Victor Pășteanu, inspec
tor școlar.

...In ședința consiliului profeso
ral din 29 martie 1974, bri
gada de inspectori alcătuită din 
tovarășii Liviu Hebedean, Ma
tei Mircea și Truță Ion scria în 
procesul verbal... atrăgind a- 
tenția că pedagogii școlii, în re
lațiile cu elevii, folosesc me
tode incompatibile. In mod deo
sebit se atrăgea atenția pedago
gului Nicolae 
sește expresii 
levilor.

Iată 
faptul 
școală 
vreme și din cind în cind izbuc
nește pe față, violent. (Cazul 
profesorului Nicolae Moldovan 
care, pentru abateri grave, a fost 
sancționat disciplinar și trimis 
să desfășoare activități educa- 
tive-eșantion (!) la Casa pio
nierului ; cazul profesorului 
Nicolae Payl — care a părăsit 
rușinos școala după ce bătuse 
niște elevi cu umbrela — și 
desfășoară acum o activitate e- 
ducativă (!) la Baia de Arieș !

De ce tolerează conducerea 
școlii (în numele căror princi
pii ?) bătaia, rușinea, jignirea ? 
Școala este un nucleu de for
mare a tinerilor muncitori. Aici, 
ca în toate celelalte școli profe
sionale din țară, sint pregătiți 
cei care vor prelua direct obiec
tivele Industriale de mîine. Ce 
caută în școală cuvîntui acela, 
„domnu*  pedagog". „domnu’ 
maistru", cind elevii tre
buie să fie învățați, educați

Podar care folo- 
dure la adresa e-

date care atestăcîteva
că această atmosferă din 
dăinuie de mai multă

ca să pronunțe din inimă și cu 
toată convingerea cuvîntui to
varășe ? Cred conducerea șco
lii, pedagogii bătăuși, lipsiți de 
vocație și nestăpîniți (care, 
culmea, mai sînt și diriginți la 
unele clase 1) că prin astfel de 
metode vor reuși să îmbunătă
țească situația școlară, marele 
număr de absențe nemotivate, 
eșecurile unor elevi ? Sînt si
guri că rezultatele bune, diplo
mele cîștigate de către acei e- 
levi în confruntările profesio
nale din țară, sînt „roadele" bi- 
tei, ale palmelor și ale ghiontu- 
rilor pedagogilor? Pedagogia din 
secolul al XVI-lea, curat feudală, 
alimentează astfel de

— Este foarte greu 
cu elevii 1, se plingea 
tre educatori.

— în felul acesta ? 
și pumnul 1 — i-am 
Nu-i spui o vorbă, nu angajezi 
cu elevul o discuție cu argu
mente alese, convingătoare, ci îl 
duci pe „făptaș" la „ghișeu", sus 
în cameră și, pe mutește, scrîș- 
nind din dinți, te răcorești cu 
nuiaua și îți Ușurezi nervii ? 
Ce poate înțelege un tînăr ado
lescent din furia dumitale tur
bată ? îl înveți, 1 cumva, să-ți 
știe de frică ? Aceasta, se chea
mă „dresaj", nu educație 1

Mi s-a spus la plecare că 
școala are și fapte frumoase, lu
cruri bune, demne de laudă, să 
fie consemnate și acelea 1 Desi
gur, nimeni nu spune contrariul, 
dovada, se vede în între
prinderi, la tablourile de co
mandă, pe coloanele de sinteză 
unde lucrează chiar absolvenții 
școlii ! Se vede citind diplomele 
cîștigate de către elevi ca mun
citori pricepuți în concursurile 
profesionale, în orele practice, 
la ateliere. Toate aceste suc
cese însă de ce să ascundă aba
teri cronice, grave ? Sau poate 
tocmai acestea, succesele, au 
făcut să fie uitate, cu ușurință, 
repetatele cazuri de indisci
plină ?

...în cabinetul directorului 
răsfoim un regulament școlar, 
operat cu foarte multe sublinieri 
și adnotări. („Aceste rinduri să se 
prelucreze in școală ; acest 
punct să fie scris în chenar" 
etc.). Descopăr in regulamentul 
școlar și articolul 61 : „în apli
carea recompenselor si sancți
unilor se va asigura îmbinarea 
exigenței și a fermității cu res
pectul față de personalitatea e- 
levului, cu Încrederea în posibi
litățile lui de îndreptare. Este 
interzisă aplicarea de sancțiuni 
corporale, de jigniri care știr
besc personalitatea și demnitatea 
elevului, de sancțiuni privind 
reducerea rației de hrană și a 
orelor de somn".

Sub toate aceste rînduri nu 
există nici o subliniere. Și asta 
spune mult.

concepții! 
să lucrezi 
unul din-

Cu palma 
răspuns,

TC. cum 
tineretului 
ciștigat un 
patizanți. 
ventat, cu 
muncitori aflați in tură liberă. 
Ei iau in stăpînire sălile de te
nis, biliard, șah, remmy. Cele 
citeva ore libere pe care le au 
la dispoziție se scurg pe neob
servate. Sala de spectacole și 
cea de balet nu sint mai puțin 
solicitate : cei care lucrează in 
schimbul al II-lea fac repetiții 
intense in vederea programului 
ce va fi prezentat in curind. 
Sabin Cioica, activist al comite
tului județean al U.T.C., care 
ține, temporar, locul directoru
lui, aleargă grăbit dintr-o parte 
în alta pentru a-i mulțumi pe 
toți. Este convins că numai în 
acest fel clubul iși va menține 
popularitatea pe care și-a ciști- 
gat-o.

După masă afluența spre club 
sporește. Pe lîngă tinerii din în
treprinderi și instituții vin nu
meroși elevi cu preferințe și 
preocupări specifice. Este greu 
să satisfaci dorințele tuturor 
însă activistul experimentat știe 
să și-i atragă. Jocurile distrac
tive sînt lăsate, de data aceasta, 
pe planul al doilea, prioritatea 
căpătînd-o îndeletnicirile prac
tice. Rind pe rînd iși încep ac
tivitatea iubitorii științei și teh
nicii aplicate : cineamatorii,
membrii cercurilor foto, de ra
dioamatori, creație (organizat in 
colaborare cu uteciștii de la fa
brica „Perțelanul"), culturism și 
automobilism — înzestrate cu 
aparatură modernă și cu instruc
tori pricepuți 
mobilism, spre 
ne de 3 mașini 
de funcționare, 
prinderile din cadrul municipiu
lui). „Nu vin aici doar să mă 
distrez — îmi spune utecistul 
Vian Bradea, electrician la în
treprinderea de utilaje — ci din

ce în ce mai mult ca să învăț, 
să acumulez o serie de cunoș
tințe foarte folositoare".

Sala de spectacole este pusă la 
dispoziția ansamblului folcloric 
compus din taraf, echipă de dan
suri, soliști vocali și instrumen
tiști. Prin rotație, fiecare iși dă 
examenul in fața colegilor care 
păr mai exigenți decit spectato
rii de rînd. în alte încăperi se 
pregătesc membrii brigăzii artis
tice de agitație, ai formației de 
dansuri tematice și echipei de 
teatru, recitatorii. Printre artiș
tii amatori consemnăm prezența 
inedită, plină de farmec, a unui 
tînăr violonist născut in inima 
Apusenilor : Emil Roșea.

Imaginea activității clubului 
din Alba Iulia ar fi incompletă 
dacă n-am aminti și bogatele 
manifestări cultural-educative

care se organizează cu regulari
tate. A devenit tradițională Ziua 
întreprinderii, în care tineri din 
cite 2—3 unități economice se 
intilnesc săptăminal pentru a 
dezbate cele mai stringente pro
bleme ale producției și a-și îm
părtăși succesele obținute in în
trecerea utecistă, pentru a purta 
dialoguri fructuoase cu cadrele 
de conducere referitoare la sar
cinile ce le revin în lumina ho- 
tăririlor adoptate de Congresul 
al XI-Iea al partidului. Discuții
le sînt urmate de seri distrac
tive.

Prin analogie, există și o Zi a 
elevului, care cuprinde schim
buri de experiență, dezbateri pe 
diverse teme, convorbiri cu ac
tiviști de partid, de stat și U.T.C., 
scurte programe artistice.

AL. BĂLGRĂDEAN

Festivalul „Flacăra 1974"
In zilele de sîmbătă 28 și duminică 29 decembrie, orele 18, 

va avea loc la Sala Palatului R.S.R. spectacolul de muzică și 
poezie „Festivalul Flacăra 1974". Se vor decerna Premiile 
Flacăra 1974.

VOR PARTICIPA:

(cercul de auto- 
exemplu, dispu- 
în perfectă stare 
donate de între-

Formațiile : Phoenix, Sfinx, Pro Musica
Cintă : Tudor Gheorghe
Recită actorii : Tamara Crețulescu, Ion Marinescu, Amza 
Peliea. Florian Pittiș. Dan Tufaru
Grupul satiric-muzical „Reflex Flacăra" compus din Gelu 
Colceag, Ioana Crăciunescu, Mihai Perșa, Gabriel Iencec, 
Ștefan Sloboda, Anca Tufaru
Cintă : Cornel lonescu, Anda Călugăreanu.
Folclor : Maria Dragomiroiu, Alexandru Mica
Muzică folk : Marcela Saftiuc Mircea Vintilă, Mircea 
Florian, Doru St&nculescu și Sorin Minghiat, Vali șl 
Carmen, Erika și Carol, Dan Chebac, Mihai DiaconCscu, 
Nicu Alifantis, Adriana Ausch, Adriana Ivanițchi, Nicu 
Vladimir.
Invitat : Fotbalistul numărul 1 al anului 1974.
Biletele se găsesc la casa de bilete a Sălii Palatului.

Exigențele repertoriului
(Urmare din pag. 1)

plus" aș dori să mă refer în rin- 
durile ce urmează.

Teatrul e locul unde oamenii 
caută răspuns la anumite între
bări. Iar tineretul iși are între
bările sale, pe care vîrstnicii 
le-au rezolvat — într-un fel sau 
altul — de mult. Sint întrebări 
legate de formarea caracterului, 
de alegerea drumului în viață. 
Participind la un bun spectacol 
de teatru, ai prilejul să trăiești' 
alături de personajele lui 0 ex
periență inedită și revelatoare. 
Nu zic că ea poate înlocui pro
pria experiență, dar îți oferă un 
termen de comparație, de refe
rință, transformîndu-se intr-un 
fel de ecran translucid, prin 
care poți privi mai adine și mai 
lițnpede înlăuntrul și in jurul 
tău. Nu prin povețe 
moralizatoare, ci prin 
rile obiective pe care 
gazinează — și care se impun cu 
forță emoțională tînărului pre
zent în sală — teatrul devine un 
veritabil „sfetnic al conștiinței". 
Dacă. în urmă cu ani, o piesă 
ca Nu sînt Turnul Eiffel de E- 
caterina Oproiu a avut ecoul 
bine cunoscut, e și datorită fap
tului că tinerii spectatori au re
cunoscut acolo probleme, alter
native și năzuințe ce aparțin 
propriei lor existențe, formării 
lor ca oameni ai zilelor noastre. 
Dacă Nicnic de A. Bursan și Gh. 
Panco a depășit 500 de repre
zentații la Teatrul de Comedie, 
e ș( pentru că spectatorii, în 
majoritate tineri și adolescenți, 
s-au regăsit în temeritățile, în

didactice, 
adevăru- 
le înma-

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
Povestea
viteazului
IANOȘ

producție a studiourilor 
maghiare

după cunoscutul poem 
de Petoffi Sondor 

Regia : 
Marcel lankovics

timiditățile și chiar în naivită
țile personajelor, descoperind in 
gesturile simple ale acestora re
surse de umor, poezie și roman
tism, spre care ei înșiși se simt 
înclinați. O problematică speci
fică explică, fără îndoială, aflu
xul publicului tînăr la Valentin 
și Valentina de M. Roscin sau 
Noile suferințe ale tînărului W, 
de H.' Plenzdoțf, sțrdttâcole de 
îndelungat succes ale Teatrului 
Bulandra.

îmbogățirea dramaturgiei ori
ginale consacrate acestei proble
matici specifice pretinde o cu
noaștere directă și, mai mult de
cit atit, o studiere aprofundată 
a vieții tineretului contemporan. 
Iată o frază banală, la prima ve
dere. Oare nu toți dramaturgii 
au fost (sau sînt încă) tineri ? 
Desigur. Numai că experiența 
lor personală rămine adeseori 
în urma prefacerilor extrem de 
rapide ce se petrec în țara 
noastră. La o vîrstă cu mult mai 
fragedă decit înainte, tinerii sint 
confruntați astăzi cu răspunderi 
sociale majore. Activitatea lor 
culturală și obștească se desfă
șoară în alte forme. Bagajul lor 
informațional e mult mai larg, 
dar uneori poate și mult mai 
greu de ordonat, pentru a nu ră- 
mîne haotic. Chiar și relațiile lor 
sentimentale se modifică, fie și 
numai plecînd de la faptul că 
băieți și fete învață împreună, 
în aceleași școli și în aceleași 
clase. Numeroși tineri de la sate 
vin la oraș, devin muncitori în 
industria socialistă, își schimbă 
obiceiurile, mentalitatea. Am a- 
mintit numai cîteva din noianul 
de aspecte ce oferă un teren 
vast cercetărilor sociologice. A- 
semenea cercetări se întreprind, 
de altfel, și există după cum se 
știe un foarte activ Centru de 
cercetări pentru problemele ti
neretului. Acest Centru a orga
nizat acum cîțiva ani, la Piatra 
Neamț, pasionante dezbateri pe 
tema „Teatrul și tineretul". Am 
participat mulți critici, sociologi, 
psihologi, pedagogi și foarte pu
țini autori dramatici. Or, după 
părerea mea, fără a subaprecia 
aportul fructuos al criticilor și 
teoreticienilor, repertoriul pen
tru tineret trebuie să devină în 
primul rind o treabă a scriito
rilor.

Exigențele tineretului în di
recția repertoriului clasic sînt, 
de asemenea, departe de a fi 
satisfăcute. Și aceasta, nu pentru 
că nu am avea destule premiere 
cu piese clasice (în ultimii ani, 
numărul lor a crescut), ci pentru 
că prea puține dintre ele se păs
trează vreme îndelungată în re
pertoriul permanent. Un spec
tacol jucat in urmă cu 5 sau 10 
ani a putut fi văzut de publicul 
vîrstnic, dar nu și de noile pro

moții de spectatori apărute In
tre timp. Să ne gîndim, în 
schimb, cit de mult a însemnat 
pentru cultura teatrală a atîtor 
generații de-a rîndul prezența 
copleșitoare a maestrului George 
Calboreanu în rolul lui Ștefan 
din Apus de Soare 1 Același 

„destin ar trebui să-l aibă și alte 
cfeățll remarcabile îri':ț>iese ca- 
răgialești șl shakespeariene, in 
drame romantice și în tragedii 
antice grecești. Posibilitatea de a 
vedea mari actori în mari roluri 
constituie unul din factorii de
cisivi in cultivarea gustului es
tetic, in educarea spectatorului 
de mîine.

Pornind de la această idee, 
Teatrul de Comedie a inaugu
rat, recent, cu Moliere la Teatrul 
de Comedie, un ciclu de specta
cole de inițiere în tezaurul artei 
teatrale. De la bun început, re
prezentația a fost gîndită și rea
lizată, nu ca o „producție ex- 
tra-plat", nu ca un debușeu 
minor pentru actori care nu 
și-ar găsi, eventual, altă între
buințare, ci ca un spectacol de 
vedete, pe plan de egalitate cu 
celelalte titluri înscrise în re
pertoriu. Ion Lucian în Harpagon 
sau Vasilica Tastaman în Zerbi- 
nette, Iurie Darie în Don Juan 
sau Ștefan ^Tapalagă in Scapin 
— iată momente de artă menite 
să se întipărească puternic în 
memoria spectatorului adoles
cent, care face primii pașț îu 
sala de teatru. Rămine de veri
ficat în ce măsură colajul este o 
formulă eficace pentru atingerea 
țelului propus. Dacă această pri
mă experiență Va avea răsunetul 
scontat (ceea ce depinde în mare 
măsură de sprijinul organizații
lor U.T.C. și al școlilor), vor 
urma probabil, Shakespeare la 
Teatrul de Comedie, Goldoni la 
Teatrul de Comedie, Caragiale la 
Teatrul de Comedie, ș.a. Privind 
și mai departe, în perspectivă, 
deschizînd gustul viitorului său 
public pentru operele unor ase
menea titani ai dramaturgiei, 
teatrul își va crea, implicit, o- 
bligația de a hrăni apetitul for
mat, prin cit mai multe din a- 
ceste opere în versiune integrală.

Iar între timp vor apărea noi 
generații, care vor avea nevoie 
de inițiere. Teatrul pentru tine
ret constituie o problemă inepui
zabilă. Dacă ne rezumăm Ia una 
sau cîteva acțiuni izolate, foarte 
curind ne dăm seama că ele nu 
au însemnat, aproape nimic. Flu
xul timpului le șterge, pur și 
simplu, ca un burete. De aceea, 
noțiunilor de eveniment și unici
tate, atit de importante pentru 
repertoriu în genere, trebuie să 
le adăugăm, cind ne referim la 
tineret : program de durată, con
secvență, continuitate.

nemo
MARȚI, 24 DECEMBRIE 1974

NEMURITORII : Patria (orele 
9.30; 12,15; 15; 17,30; 20), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15: 
20,30), București (orele 8,45; 11;
13,15: 16: 18,30; 20,45).

COMISARUL CARDONE ÎN AC
ȚIUNE: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE WALT DISNEY: Capitol
(orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 20.15).

MICUL DEJUN LA TIFFANY: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21); Victoria (orele 9,15; 
12: 14,45; 17,30; 20,15).

UN GENTLEMAN ÎN VESTUL 
SĂLBATIC : Feroviar (orele
9,15; 13: 15: 17,45; 20.15); Melo
dia (orele 8,30; 11; 13.30: 16; 18.30; 
20,45); Modern (orele 8,30; 11;
13.30; 16: 18,30; 21).

POVESTEA VITEAZULUI IA- 
NOS: Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15).

FERMA SUSPICIUNILOR: Scala 
(orele 9,30; 11.30: 13,45: 16.15; 18.45: 
21): Festival (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16: 18.15; 20.30).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO: Doina (orele 9,30; 11,30; 13,45; 
16: 18.15: 20,15).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Lira 
(orele 15,30; 18; 80,15).

CAVALERII TEUTONI: înfrăți
rea (orele 15,30; 19); Tomis (orele 
9; 12,15; 15,30; 19).

UN ZÎMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16;. 18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,15).

AGENTUL STRANIU: Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Munca (orele 16; 18; 20).

TIMPURI NOI: Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Glo
ria (orele 8,45: 10,45; 12,45; 14,45; 
16.45; 18,45; 20,45).

URMĂRIT, URMĂRITĂ!: Bu-
cegi (orele 16; 18; 20).

TALENTE ȘI ADMIRATORI: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

UN COMISAR ACUZĂ: Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

BUNICUL SIBERIAN: Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,15); Progresul 
(orele 16: 18; 20).

ALEXANDRU MACEDON: Cen
tral (orele 9,15: 12,30; 16; 19,30).

DACII: Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

TOM SAWYER: Floreasca (ore
le 15.30: 18; 20,15).

IUBIRE: Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

O SCRISOARE PENTRU SCOT
LAND YARD: Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18: 20,15): Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

O ZI DE NOIEMBRIE: Pacea 
(orele 16; 18; 20).

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

ANCHETĂ LA MARIENBAD: 
Crîngași (orele 16; 18,15).

LOCOTENENT COLUMBO: Au
rora (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Mo
șilor (orele 15.30; 18: 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE:
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

DUHUL AURULUI: Popular (o- 
rele 16: 18; 20).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Cos
mos (orele 15,30; 18: 20.15).

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA ACHI
TĂ: Arta (orele 15.30; 17,45; 20).

ZIDURI VECHI: Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 9,00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limba 
franceză. 10,30 Film artistic : „Că
mașa albă“ — producție a studiou
rilor iugoslave^ 11,20 Retrospectiv*

în sălile de concert. Prime audiții 
ale anului 1974. 11,50 Omul de lîngă 
tine : Alexandru Popa — maistru 
la Uzina de utilaje și piese de 
schimb București. 12,10 Muzică 
populară. 12,25 Telex. 12,30 închi
derea programului. 15,00 Matineu 
de vacanță. 16,00 Curs de limba 
rusă. 16,30—17,00 Curs de limba 
engleză. 17,30 Telex. 17,35 Film se
rial pentru copii : „Douăsprezece 
luni". 18,05 La volan _ emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,20 Le
gile țării — legile noastre. Re
trospectivă legislativă 1974. Invi
tat : prof. dr. docent Ioan Ce- 
terchi, președintele Consiliului le
gislativ. 18,35 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Succesele 
de azi, temelii trainice pentru în
făptuirea programului partidului. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Pe meridiane... cu desenul animat.
21,15 Seară de teatru : „Ape și 
stele" de Doru Moțoc. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL Ii

20,00 Tăt mi-o zis bădița-n sat... 
Cîntece populare și melodii lirice 
cu Florentina Satmari. 20,15 Dialog. 
Socialismul fi „calitatea vieții".

20,40 Un film văzut de... Gelu Io- 
nescu. Filmul „Speranța" — pro
ducție a studiourilor franceze. 22,20 
închiderea programului.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Evantai muzical 
(stereo). 9,55 Melodia zilei : „Cum 
să nu devii poet" de Valențiu 
Grigorescu. 10,00 Femina-club. 11,00 
Profil pe portativ — Elena Dima 
Toroiman. 11,30 Pentru prietenii 
magnetofonului — muzică ușoară. 
12,00 Știri. 12,05 Invitație în fono
tecă. Muzică de cameră de J. 
Brahms. 12,30 Tineri interpreți ai 
cîntecului popular. 12,55 Melodia 
zilei. 17,00 Știrile după-amiezii. 
17,05 Alo, Radio ! — muzică ușoară 
la cerere. 17,50 Cu sufletul vibrînd 
pentru țară — cîntece studențești. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru. 18.10 Fragmente din opera „La 
Wally" de Catalani. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 în direct... de la Clubul 
ucenicilor din sectorul III din 
Capitală. 19.30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri „Electrecord". 20.00 Muzi- 

‘cienii noștri cîntă România con
temporan*.  20,30 Concert de muzi

că populară. 21,00 Biografia unei 
capodopere. 22,00 O zi într-o oră. 
23,00 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica. Partidul ! 23,55—24,00 
Ultimele știri.

iSf^atre
Teatrul de Operetă: VOIEVO

DUL ȚIGANILOR — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): CHITTMIA 
— ora 20; (Sala Studio): LOZUL 
CEL MIC — ora 19,30: Teatrul 
Mic: CU CĂRȚILE PE FAȚĂ — 
ora 19,30: Teatrul Giulești: SCU
FIȚA ROȘIE — ora 15: CASA
CARE A FUGIT PE UȘA — ora 
19,30: Teatrul „Ion Vasilescu": O 
FATA IMPOSIBILA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SA NE VEZI DISEARA — 
ora 19,30; (Sala Victoria): UN BA- 
IAT DE ZAHĂR... ARS! _ ora 
19.30; Teatrul „Ion Creangă": PĂ
PUȘA CU PICIORUL RUPT și 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARA - 
ora 10; IANCU JIANU — ora Ml; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria): 
ILEANA SINZIANA — ora 10; 
(Sala Adademla): RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 10; Ansamblul „Rapso
dia Română": ȚARĂ BOGATĂ-N 
FRUMUȘEȚI — ora 19,30: Circul 
„București": UN ȘERIF LA... 
CIRC — ora 10 fi It,N.
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Mesaje de felicitare adresate SOSIRE

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
După reîntoarcerea de la mărețul Congres al XI-lea al Partidu

lui Comunist Român, unde s-au pus bazele lansării programului po
litico-economic, Viitorul Republicii Socialiste România, am datoria 
și plăcerea, în numele Comitetului Central al Partidului Socialist 
Sanmarinez și al meu personal, de a vă adresa dumneavoastră me
sajul de felicitare pentru reconfirmarea dumneavoastră unanimă 
in funcția de secretar general al partidului.

La cel de-al XI-lea Congres a apărut mai vie decît oricînd încre
derea partidului și poporului român în dumneavoastră, ilustru și 
drag tovarăș Nicolae Ceaușescu, cit și pentru opera, activitatea și 
stimularea mersului neîntrerupt al Republicii Socialiste România 
pe calea progresului și socialismului.

O îmbrățișare frățească.
REMY GIACOMINI
Secretar general al Partidului 

Socialist Sanmarinez

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Primiți felicitări călduroase pentru realegerea dumneavoastrăPrimiți felicitări călduroase pentru realegerea dumneavoastră ca 

secretar general al Partidului Comunist Român, garanție a progre
sului constant și a fericirii poporului român. Cele mai bune urări 
pentru succesul dumneavoastră deplin.

ILIAS ILIOU
Președintele E.D.A.

Luni seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Buda
pesta, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la în- 
tîlnirea pregătitoare a Conferin
ței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

Din delegație au mai făcut 
parte Ghizela Vass, Ștefan Voi- 
cu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Vasile Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La sosirea în Gara de Nord, 
delegația a fost salutată de to
varășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș și Constantin Va- 
siliu, adjunct! de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

PLENARA CENTROCOOP
Luni a avut loc Plenara Con

siliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum 
(CENTROCOOP), în cadrul că
reia a fost adoptat planul pe 
anul 1975, precum și programul 
de măsuri pentru asigurarea în
deplinirii sarcinilor de plan eco- 
nomico-financiare și organizato
rice ce revin cooperației de 
consum pentru ultimul an al 
cincinalului.

în încheierea lucrărilor, mem
brii Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con
sum au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

SPORT • SPORT UN DEZIDERAT Șl-IN MULTE
LOCURI-0 REALITATE:

INTEGRAREA SPORTULUI 
ÎN VIAȚA SATULUI

CRONICA
Primiri la C. C. al P. C. R.

Luni, tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul I. S. Afanasiev, adjunct 
al șefului Secției cultură a C.C. 
al P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vi
zită in schimb de experiență în 
tara noastră.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. au participat tovarășii 
Dumitru Ghișe, membru al C.C. 
al R.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste. și Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A participat, de asemenea, 
N. V. Maslennikov, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

★
în timpul vizitei întreprinse 

in tara noastră, delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R., 
Consilțul Culturii și Educației 
Soci aliat ș, .Cppi'te.țțiL județean 
Cluj, precum și la comitetele 
municipale București și Sibiu ale 
P.C.R., la conducerile unor u- 
niuni de creație. De asemenea, 
membrii delegației au vizitat o 
serie de obiective industriale și 
sccial-culturale din Capitală și 
județele amintite.

în seara aceleiași zile, delega
ția de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

fon Kiș, secretar general al Con
siliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice 
și Sociale.

A fost prezent Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

U. T. C.
Ieri a sosit în Capitală, 

venind de la Tunis, tovară
șul Eugen Florescu, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. care a participat Ia 
lucrările Congresului Tine
retului Socialist Desturian 
din Tunisia.

Dat fiind . ritmul impetuos al 
industrializării țării, numărul lo
calităților rurale din zona pre
orășenească, legate și dependen
te de unitățile economice din 
orașele mari sau mai mici, a 
sporit considerabil. Viața socială 
a acestor așezări s-a restructu
rat in acest sens. Consumarea 
unei părți importante din tim
pul liber cu deplasare la și de 
la locul de producție, face ca 
organizarea activităților de miș
care, de destindere — cu atit 
mai necesare în cazul navetiști
lor — să implice rigori și mo
dalități aparte. Care sînt aces
tea 1 Drept răspuns prezentăm 
experiența interesantă a comu
nei Coșoveni, județul Dolj. A- 
șezarea se află la o distanță în 
jur de 15 km sud de Craiova. 
Circa 500 de săteni, în cea mai 
mare parte tineri, lucrează în 
orașul reședință de județ și din
tre ei cam 70 la sută intr-o 
singură unitate economică : E- 
lectroputere. „In comuna Co
șoveni — ne spunea activistul 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., Ion Țolea — s-a pornit, 
mai întii, de la realizarea unui 
cadru organizatoric corespun
zător. Acest cadru îl conferea 
„asociația navetiștilor" creată a- 
nume pentru a reuni pe toți a- 
ceia care au un program de 
muncă și preocupări comune. 
In acest fel s-au pus bazele 
unei colaborări între comitetul 
comunal U.T.C. și comitetul 
U.T.C. de la întreprinderea E- 
lectroputere Craiova în ceea ce

CENTENARUL UNUI LICEU

Ioana Dicu s-a calificat la fi
nala Crosului tineretului, 
școală activează o echipă 
gimnastică modernă. Voleiul are

La 
de

Tovarășul Iosif Uglar, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.Q. al P.C.R., a pri
mit. luni dimineața, delegația 
de activiști ai Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, condusă 
de Piotr Stecko. adjunct al șe
fului Secției Administrative a 
C.C. al P.M.U.P., care. Ia invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizi
tă în schimb de experiență în 
tara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef 
secție la C.C. al P.C.R., și

de 
Ște-

VIZITĂ
afa-La invitația ministrului 

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Portuga
lia, Mario Soares, va efectua o 
vizită oficială în țara noastră în 
perioada 3—6 ianuarie 1975.

Nu cred să existe o facul
tate a Capitalei care să n-albă 
printre cei mai buni studenți 
ai săi foști elevi la Liceul 
„Mihai Viteazul" din Plo
iești. întreprinderile și in
stituțiile țării unde se află 
profesioniști trecuți prin a- 
ceastă școală trebuie să fie 
cu miile. I-a numărat liceul in 
această săptămînă declarată a 
porților deschise, pentru ca 
toți cei care au stat, „in 
banca întii ori a patra", ca 
elevi, să revină în școală cu 
calitatea ce o au, să-i dea 

j„, șqcoteală cum au folosit și 
folosesc viteza inițială pe 
care — după expresia unei 
foste eleve — le-a dat-o 
școala. In ce ritm au 
mers și au muncit. Au fost 
mulți cei care au răspuns 
„prezent". Vizitatorii au în
ceput de la „seria" purtînd 
numărul „50", promoția de-a- 
cum o jumătate de secol.

Liceul, s-a pregătit să se 
înfățișeze cu chipu-1 prezent, 
să demonstreze generațiilor 
care au trecut pe aici cum a 
crescut, cum s-a maturizat 
și cum a întinerit de trei
zeci de ani încoace, cu ce 
împliniri semnificative se în
fățișează la centenar.

împliniri condensate pentru 
clipa de aur a raportului 
către centenar din care spi
cuim : • în vara acestui an 
„XXX" — anul istoricului 
Congres al XI-lea — de 
„Ziua învățătorului", liceul se 
afla printre cele nouă școli 
decorate cu inalta distincție 
„Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru contribuția deose
bită adusă la dezvolta
rea învățămîntului liceal, la 
instruirea și educarea elevi
lor în spiritul dragostei față 
de muncă și învățătură * 
Centenarul găsește liceul cu 
70 de clase ; cînd s-a înfăp
tuit reforma invățămintului, 
în 1948, avea doar 20 • In ul
timii 15 ani liceu! a dat 6 180 
absolvenți, numai promoția 
contenarului numără 627 e- 
levi • Din cei 335 elevi care 
și-au început studiile în li
ceu cu patru ani în urmă, 67

Ia sută sint studenți. Tot 
dintre ei, 173 au obținut a- 
testat de muncitori calificați. 
• Procentul de admitere în 
învățămintul de tip postliceal 
înregistrat in ultimii trei ani 
la clasele reale este de 83 la 
sută. • In 1962, liceul obți
nea prima mențiune pe țară 
la olimpiadele școlare, ca in 
1974 să ajungă la 115 premii 
și mențiuni Ia nivel republi
can • Se poate vorbi de o 
școală matematică care tră
iește în incinta liceului : în 
ultimii 12 ani școala a fost 
de 11 ori premiată pentru ac-

privește elaborarea și desfășu
rarea programelor de activități 
sportive. Adesea în comună se 
organizează întreceri sportive la 
diferite discipline între navetiști 
și colegii lor din uzină, care a- 
trag un mare număr de cetă
țeni".

Cercetînd mai atent stările de 
fapt, realitatea în acest dome
niu de activitate, am făcut cîte- 
va constatări edificatoare : in 
primul rind, după modelul din 
uzină, navetiștii, împreună cu 
membrii asociației „Viitorul" 
din Coșoveni, au dezvoltat baza 
materială pentru a asigura con
dițiile necesare organizării și 
desfășurării activității sportive 
de masă. A fost, mai întii, a- 
menajată o sală pentru tenis 
de masă, șah și remmy. Comi
tetul județean U.T.C. a înzes
trat cele două asociații cu ma
terialele sportive necesare. Au 
construit prin muncă voluntară 
un teren de fotbal, pe care l-au 
înzestrat cu tabelă de marcaj 
„gazde" — „oaspeți", apoi l-au 
împrejmuit cu stîlpi de beton 
și plasă de sirmă, în jurul lui 
au plantat arbori ornamentali. 
A fost pusă la punct baza spor
tivă complexă de la școală : 
terenuri de baschet, volei, fot
bal, handbal, tenis și un poli
gon de tir, precum și o pistă 
cu obstacole pentru tinerii ce 
se pregătesc pentru apărarea 
patriei. Aici, în Coșoveni, exi
stă o situație fericită — o con
lucrare strînsă între președin
tele asociației sportive, Marin 
Toma, muncitor la Electropu- 
tere, directorul școlii, profesorul 
de educație fizică, Constantin 
Ștefan, secretarul U.T.C. pe co
mună — Titu Enache, tehnician 
veterinar și președintele „aso
ciației navetiștilor", Constantin 
Bărăganu. Nici o acțiune nu se 
inițiază fără girul tuturor. De 
aici buna lor pregătire și reu
șită. Care-s, acum, sporturile ce 
se practică cu predilecție în co-

muna Coșoveni ? Fără îndoială 
că cele in care sportivii uzinei 
Electroputere au obținut per
formanțele cele mai prestigioa
se. In prim plan — fotbalul. E- 
chipa din Coșoveni se. numără 
printre fruntașele campionatu
lui județean — promoție. „Bă
ieții trag să cîștige seria" — ne 
spunea cu legitimă mîndrie, 
Titu Enache. Pe urmă — lup
tele. In finala pe țară a Cupei 
tineretului, desfășurată la Cra
iova, în august, comuna Coșo
veni a avut 5 reprezentanți. 
Printre ei : Ion Fița, Ion Ru- 
sescu (care a Itfat parte la trei 
finale pe țară, pînă acum), Ion 
Truță, Aurel Ilinca. Tinărul Ion 
Fița, a ajuns, pînă la urmă, 
campion al țării la categoria 68 
kg. Cine este antrenorul, 
instructorul Ia lupte ? Președin
tele asociației sportive, Marin 
Toma, el însuși fost luptător. 
De patru ori pe săptămina 
(marți, joi, simbătă și dumini
că) luptătorii — există un nu
cleu veritabil aici — fac an
trenamente. Handbalul ocupă și 
el un loc important în ierarhia 
sporturilor preferate de tinerii 
din Coșoveni. De regulă echipa 
se califică in finalele județene 
unde întîlnește pe eterna sa ri
vală din comuna vecină, Cir- 
cea. De fapt nu numai la hand
bal, ci și la alte sporturi exis
tă o rivalitate care dă naștere 
la dispute aprige, alimentate de 
ambiții și orgolii locale. Tînăra

și el mulți prieteni. în ultima 
vreme tenisul de cîmp face cu
ceriri serioase. Tinerii și-au îm
pletit un fileu din sfoară cum
părată de ei, și-au procurat un 
număr de 10 rachete și pe te
renul de la școală se încing me
ciuri de mare atracție. Aici la 
Coșoveni am găsit o modali
tate ingenioasă de contribuție 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale a sportului : la orice ma
nifestație sportivă, în special la 
meciurile de fotbal, se aduce 
acea casetă închisă, ca o urnă, 
în care fiecare cetățean, fiecare 
spectator pune cit vrea. Așa 
s-au cumpărat marea majori
tate a echipamentelor. Ne pare 
rău că trebuie să spunem că din 
acest punct de vedere, al contri
buției, C.A.P. nu se situează, 
nici măcar în limita respectării 
obligațiunilor stabilite, printre 
sprijinitorii activității sportive 
de masă. O acțiune care s-a 
bucurat de un mare interes a 
fost Turul României pe bicicle
te. 15 zile, 6 tineri din Coșo
veni au străbătut țara. La so
sire, intr-o după-amiază de au
gust, i-a așteptat întreaga obș
te a comunei. Ei au prezentat 
mulțimii harta traseului, au ci
tit din jurnalul de bord, adu- 
cîndu-le consătenilor 
din țara românească.

Am prezentat, sperăm, 
date și acțiuni despre o 
lă monografie sportivă 
așezări rurale. Din contextul lor 
trebuie să desprindem cel puțin 
acest adevăr cu profunde semni
ficații : sportul la sate a deve
nit — deși, din păcate, nu pre
tutindeni — o realitate convin
gătoare. o activitate integrată 
conștient în viața socială. Bine
înțeles, acolo unde se găsesc a- 
nimatori ai mișcării sportive de 
masă. De ce, oare, n-ar putea 
fi peste tot la fel ?

VASILE CABULEA

TABERE SPORTIVE

noutăți
destule 
posibi- 
a unei

ÎNSEMNĂRI
livitatca matematică deose
bită • In ultimii 10 ani ele
vii săi au obținut numai la 
matematică 63 premii și 
mențiuni pe țară • Nume 
înscrise în cartea de aur a 
olimpiadelor școlare : Dan 
Steriu, de patru ori eviden
țiat pe țară ; Alexandru Bă- 
descu, de două ori premiat la 
Olimpiada internațională de 
matematică — Berlin, Sofia ; 
Florin Turțudău, premiat al 
Olimpiadei internaționale de 
fizică — Moscova ; Valeriu 
Breazu, două premii I la ma
tematică și o mențiune pe 
țară la fizică ; ca student, 
ciștigă în 1973 concursul de 
matematică „Traian Lalescu" 
și premiul I Ia Balcaniada 
tinerilor matematicieni ținu
tă, tot in 1973, la Atena • 
Formațiile corale ale școlii 
au obținut cu regularitate lo
cul I Ia fazele județene ale 
concursurilor cultural-artis- 
tice, iar în 1971 corul pionie
rilor a obținut mențiune la 
faza republicană. Două so
cietăți școlare — una tehni- 
co-științifică „Dimitrie Pom- 
peiu" și una literar-artistică 
„Nicolae Iorga" — creează o

permanentă emulație între 
elevi pentru creații științifi
ce, tehnice și literar-artisti- 
ce. Sesiunile de referate și 
comunicări au ajuns deja la 
ediția a VIII-a • Echipele 
sportive ale liceului au do- 
bindit în ultimii 15 ani de 12 
ori titlul de campioane re
publicane și de 15 ori au o- 
cupat locul II pe țară în 
campionatele școlare de ju
niori. De trei ori campioană 
și de trei ori vicccampioană, 
echipa de tetratlon a repre
zentat țara de trei ori în Tc- 
tratlonuî internațional al 
prieteniei, cîștigînd locul I 
și trofeul suprem „Challen- 
ce-coup“ în 1971 și locul II 
în 1973 • Organizației U.T.C. 
â liceului i s-a acordat de 
trei ori Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. și organizației 
de pionieri de trei ori Diplo
ma de unitate fruntașă a 
C.N.O.P. Tot de trei ori a 
primit drapelul de centru 
fruntaș în pregătirea tinere
tului pentru apărarea pa
triei • Liceul „Mihai Vitea
zul" fiind una din cele șase 
școli pe țară integrate în sis
temul școlilor asociate la 
UNESCO, desfășoară o acti
vitate specifică pe linia pro
movării idealurilor de pace 
și progres.

...Realizări trecute pe cartea 
de vizită a liceului centenar 
din Ploiești.

★
Duminică, a avut loc la 

Casa de cultură a sindicate
lor din Ploiești adunarea 
festivă consacrată împlinirii 
unui secol de existență a Li
ceului „Mihai Viteazul" din 
localitate. In cadrul progra
mului dedicat acestui eveni
ment au avut loc o sesiune 
științifică a elevilor și cadre
lor didactice, o întîlnire in
tre generații și alte manife
stări omagiale.

In încheierea adunării ele
vii liceului sărbătorit au pre
zentat spectacolul „La mulți 
ani școala mea, la mulți 
ani !“

LUCREȚIA LUSTIG

Mîine,© Handbal 
campionii mondiali

se deplasează

în Tunisia
continuă 

internațio- 
25 decern*  
masculină.

Handbaliștii noștri 
seria confruntărilor 
nale. Miine, miercuri 
brie, o selecționată 
avind la conducerea tehnică pe
Oprea Vlase și Cornel Oțelea, 
cuprinzînd pe campionii mon
diali, Cornel Penu, Cristian Gațu, 
Ghiță Lieu, Dan Marin, Roland 
Gunesch, se va deplasa în Tu
nisia, urmind să participe la un 
turneu, alături de echipele Iu
goslaviei, Cehoslovaciei și Tu
nisiei. întrecerile au loc în zi
lele de 27—30 decembrie, 
continuare, lotul nostru 
evolua, de Anul nou, 
ționalul turneu din 
Occidental, programat 
de 1 și 2 ianuarie.

★
Săptămina aceasta, spectatorii 

din Galați au prilejul să urmă
rească întrecerile dintre echipe
le feminine de handbal din pri
mul eșalon. Respectiv, începînd 
de vineri și pînă duminică, 29 
decembrie, se va desfășura pri
mul turneu de sală al campiona
tului feminin.

★

Echipa feminină de handbal a 
Franței, care întreprinde un 
turneu la noi în țară, va susține 
patru jocuri în Capitală. Luni, 
30 decembrie, va întîlni o selec
ționată a Capitalei, cuprinzînd 
mai multe jucătoare din lotul 
republican. Meciul se dispută în 
Sala Floreasca, de la ora 19,30. 
Apoi, echipa Franței va juca, la 
2 ianuarie, cu Progresul Bucu
rești, iar în zilele de 3 și 4 ia
nuarie va susține o dublă în- 
tîlnire cu I.E.F.S. (M,L.)

In 
va 

la tradi- 
Berlinul 
în zilele

Duminică, și-au deschis porțile două tabere sportive organizate 
de C.C. al U.T.C. Este vorba despre obișnuitele tabere de instruire 
și odihnă la care participă președinți de asociații sportive din li
cee și școli profesionale, precum și comandanți de grupe care se 
pregătesc pentru apărarea patriei. Cele două tabere funcționează 
in perioada 22 decembrie—11 ianuarie, pe durata a două serii de 
cite 9 zile. In total, în taberele de la Săcele—Brașov și Rotunda— 
Suceava, vor semna prezența în cursul vacanței de iarnă 800 de 
participanți. în principal, programul de aici este axat pe inițierea 
președinților de asociații și a comandanților de grupă in practica
rea schiului. Sînt prevăzute, in acest sens, lecții metodice și prac
tice, concursuri de schi și biatlon (inclusiv de tir), menite să-i pre
gătească cit mai bine pe cei prezenți aici ca la rindul lor să se 
poată ocupa cu mai multă competență de organizarea și desfă
șurarea activității sportive de masă șl de pregătire a tinerilor pen
tru apărarea patriei în școlile din care fac parte.

CALENDAR 751 ATLETISMUL
Intr-o scurtă convorbire avu

tă cu prof. Victor Firea, secretar 
genera^ al federației de atletism, 
am aflat primele amănunte des
pre competițiile internaționale 
din anul preolimpic 1975.

In Capitală, sezonul interna
țional se va inaugura cu tradi
ționala competiție de sală „Cupa 
de cristal", aflată la a 8-a edi
ție. întrecerile vor avea loc în 
zilele de sîmbătă, 22 și dumini
că. 23 februarie. După două săp- 
tămîni, la Katowice (Polonia) se 
va desfășura cea de-a 6-a ediție 
a Campionatelor europene in
door (pe teren acoperit), la care 
și-au anunțat participarea circa 
350 de sportivi din 26 de țări. 
Concursurile sînt programate 
sîmbătă, 8 și duminică, 9 mar
tie. în. ultima decadă a lunii 
martie (duminică, 30), vom găz
dui ediția jubiliară, a 20-a, a 
„Crosului balcanic", reunind pe 
cei mai buni fondiști din Bul
garia, Iugoslavia, Grecia, Turcia 
și România. Ei se vor întrece pe 
un traseu adecvat probelor de 
cros de la Băile Felix — Ora
dea. In sezonul de vară sînt pro
gramate mai multe competiții 
internaționale, dintre care reți
ne atenția „Cupa Europei" pe 
echipe, întrecerile din faza pre
liminară, la băieți, au loc la Li
sabona și Atena, în zilele de 14 
și 15 iunie. Echipa masculină a 
României va evolua la zona de 
la Atena, alături de formațiile 
Austriei, Bulgariei, Danemarcei, 
Greciei, Luxemburgului și Nor
vegiei. Primele trei clasate se

• CEA DE-A 12-A EDI
ȚIE a Balcaniadei feminine 
de baschet, desfășurată in 
localitatea iugoslavă Bacska 
Topola, a fost cîștigată de 
reprezentativa Bulgariei, ca
re, în meciul decisiv, a în
trecut cu scorul de 73—62 
(36—28) formația Iugosla
viei. In ultimul meci sus
ținut, echipa României a 
învins cu scorul de 79—62 
(39—29) selecționata secundă 
a Iugoslaviei.

Clasament final ; 1. Bul
garia — 6 puncte ; 2. Iugo
slavia (A) — 4 puncte ; 3.
România — 2 puncte ; 4.
Iugoslavia (B) — zero puncte.

• IN ZILELE DE 26 și 28 
DECEMBRIE, sala sporturi
lor de la Floreasca va găz
dui ultimul „act" al compe
tiției de box pentru „Cupa 
F.R.B.". La competiție parti
cipă echipele B.C. Brăila, 
B.C. Galați, Farul Constanța 
și A.S.A. Cluj-Napoca. Tra
gerea la sorți pentru stabi
lirea meciurilor semifinale 
va avea loc miercuri, 25 de
cembrie.

• CU PRILEJUL UNUI 
CONCURS DE NATAȚIE, 
desfășurat la Kecskemet, 
cunoscutul înotător ma
ghiar Andras Hargitay a 
stabilit un nou record eu
ropean în proba de 800 m 
liber, cu timpul de 8’31“30/ 
100. Vechiul record era de 
8'32“82/100 și fusese realizat 
de suedezul Bengt Gingsjoe.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL FEMININ DE ȘAH 
de la Tașkent a fost ciștigat 
de tînăra maestră sovietică 
Alia Mkrțîcian, care a tota
lizat 10 puncte din 13 posi
bile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Hanna Erenska 
(Polonia), Annet Michel 
(R.D. Germană) — cite 8,5 
puncte, Margareta Juncu- 
Mureșan (România),

• ECHIPA DE TENIS A 
BRAZILIEI s-a calificat în 
finala zonei sud-americane 
a „Cupei Davis" — ediția 
1974—1975, în care va întîlni 
formația statului Chile.

In semifinala zonei, dis
putată la Sao Paulo, ienisme- 
nii brazilieni au învins cu 
scorul de 3—2 selecționata 
Argentinei in care a evoluat 
și Guillermo Vilas.

• CEA DE-A 42-A EDI
ȚIE a campionatului unional 
masculin de șah s-a incheiat 
la Leningrad cu victoria fos
tului campion mondial Mihail 
Tal și a tînărului maestru 
Aleksandr Beliavski.

ROMANESC
IN ANUL PREOLIMPIC

califică pentru semifinalele „Cu
pei Europei", programate în luna 
iulie. Formația feminină a țării 
noastre va concura în grupa se
mifinală de la Budapesta, în zi- 
lele de 12—13 iulie, avînd prin
tre adversare puternicele echipe 
ale U.R.S.S., Franței și Ungariei. 
Capitala va găzdui, în zilele de 
19—20 iulie, una din grupele se
mifinale ale „Cupei Europei" la 
probele combinate, reunind e- 
chipele Austriei, Bulgariei, Ita
liei, Iugoslaviei, R.F. Germaniei, 
U.R.S.S. și României. Tot in Ca
pitală se va desfășura și cea de-a 
34-a ediție a Campionatelor bal
canice de atletism la senioare și

seniori, între 8—10 august. Aces
te competiții vor fi precedate de 
o serie de întîlniri interțări. La 
Dresda va avea loc, în zilele de 
21—22 iunie, triunghiularul fe
minin R.D. Germană — Anglia 
— România, iar la Roma, la 25— 
26 iunie, se va desfășura triun
ghiularul masculin Italia — Spa
nia — România. La 30 august se 
va disputa meciul feminin R.F. 
Germania — România. Din pro
gramul sezonului de vară mai 
amintim Jocurile balcanice de 
juniori, 26—27 iulie, la Karlovăț 
(Iugoslavia) și Campionatele eu
ropene de juniori la Atena, in
tre 22—24 august. M. L.

FOTBALIȘTI iN MIJLOCUL PIONIERILOR
Elevii din satul 

Ciuperceni, jude
țul Teleorman, au 
petrecut o după a- 
miază plăcută, in 
tovărășia cunoscu- 
ților jucători de 
fotbal Constantin 
Dinu, maestru al 
sportului, și funda
șul Alexandru Gri- 
goraș, de la Rapid, 
component al lotu 
Iui republican de 
tineret. Răspunzind 
invitației 
mentului 
nieri 
7-a. 
tivi 
la o

detașa- 
de pio- 
clasei a 

doi spor- 
participat

al 
cei 
au _ 

reuniune a ti-

nerilor din satul 
teleormănean, că
rora le-au vorbit 
despre succesele 
obținute în activita
tea competiționalâ. 
Constantin Dinu, 
fostul mijlocaș al 
echipei Rapid, ac
tualmente la Pro
gresul București, 
a amintit despre 
cele mal plăcute 
momente din acti
vitatea sa, printre 
care cucerirea tri
coului de campion 
național și a „Cu
pei României", cu 
formația ferovia
ră, selecționarea in

lotul republican 
etc. Răspunzind 
la înjrșbările tine
rilor Suporteri ai 
Rapidului din sa
tul Ciuperceni, 
printre altele, Gri- 
goraș i-a asigurat 
că el și colegii săi 
de echipă vor face 
totul pentru ca Ra
pid să revină prin
tre formațiile frun
tașe din prima di
vizie.

La rindul lor, e- 
levii din localitate 
au prezentat un 
frumos program ar
tistic

D. V.

INSTITUTUL DE MEDICINA ȘI FARMACIE BUCUREȘTI

ANUNȚĂ:
scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

FACULTATEA DE PERFECȚIONARE
1. Profesor — Catedra 18 — Disciplina de Cardiologie 

ASCAR, poz. 1.
2. Profesor — Catedra 19 — Disciplina de Radiologie — 

Spitalul Colțea, poz. 1.
3. Conferențiar — Catedra. 11 — Disciplina de Expertiză 

medicală a capacității de muncă, poz. 2.
FACULTATEA DE PEDIATRIE

4. Profesor — Catedra 12 — Disciplina de Igiena copilului 
și adolescentului, poz 1.

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE
5. Profesor — Catedra 38 — Disciplina de Stomatologie I 

pentru Perfecționare, poz 1.
6. Profesor — Catedra 38 — Disciplina de Stomatologie II 

pentru Perfecționare, poz. 1.
7. Conferențiar — Catedra 17 — Disciplina Baza de me

dicină internă Spitalul Bucur, poz. 1.
FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

8. Conferențiar — Catedra 2 — Disciplina de Fiziologie, 
poz. 4.

Candidațlî la concurs vor depune Ia secretariatul rectora
tului din București str. Dlonisie Lupu nr. 37, în termen de 
30 zile de la data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial 
partea a IlI-a, cererea de Înscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 5 privind statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul O- 
ficial partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și în Instrucțiunile 
Ministerului Invățămintului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează intr-o instituție de învățămint supe
rior sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia 
înscrierea Ia concurs.

Concursul se va ține in termen de 90 zile de la data ex
pirării termenului de înscriere.

Tehnică avansată, estetică, funcționalitate...
lată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, ARIA - cu diagonala de 47 

cm, OPERA, SATURN, DIANA cu diagonala de 59 cm și ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm.
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, televizoarele au o mare 

stabilitate in funcționare, imagine și sunet de calitate. /PcrT'iM\
De vînzare și cu plata în rate lunare.

CASA DE CULTURĂ 
SECTOR I

ANUNȚĂ: 

DESCHIDEREA 
UNOR NOI CURSURI 

Șl CERCURI 

începînd cu luna 
IANUARIE 1975

- COSMETICĂ
- CROITORIE
- DACTILOGRAFIE;

SECRETARIAT
TEHNIC

- ACORDEON
- CHITARĂ
- L. ENGLEZĂ intensiv

(adulți)
- RADIO DEPANARE 

și T.V-
precum și

ÎNSCRIERI ARTIȘTI A- 
MATORI PENTRU 
FORMAȚIILE ARTIS
TICE
Înscrierile se fac zilnic în 
str. Slitineanu nr. 16 tele
fon 11 98 68.

NU LĂSAȚI IN ULTIMA CLIPĂ PROCURAREA 

BILETELOR PENTRU TRADIȚIONALA TRAGERE 

A REVELIONULUI I

PRINTRE CADOURILE OFERITE CELOR 

DRAGI CU OCAZIA ANULUI NOU NU UITAȚI 

SA ADĂUGAȚI Șl BILETELE LA TRAGEREA RE

VELIONULUI I

tragerea extraordinară
A REVELIONULUI

PRONOEXPRES

Amănunte interesante găsiți în prospectele tragerii, pe care 
le procurați din toate agențiile Loto-Pronosport.

I 
\



Profundă prietenie, 
solidoriUte militantă

de peste hotare „Scînteia tineretului"

pag. 6

în cronica legăturilor 
care unesc popoarele 
român și mozambican, 
legături de trainică 
prietenie în pofida mi
ilor de kilometri dintre 
țările noastre, s-a în
scris un moment cu 
deosebite semnificații: 
vizita în România a 
delegației Frontului 
de Eliberare din Mo- 
zambic și a guvernului 
de tranziție din Mo- 
zambic, condusă de 
Samora Moises Ma- 
chel, președintele 
FRELIMO.

D
e-a lungul ani
lor am avut, 
deseori, posibili
tatea de a ne 
exprima solida
ritatea deplină 
cu îneercații luptători pentru 

libertate ai Mozambicului, de 
a sprijini în forme variate, 
eficiente, cauza lor dreaptă. 
De astă dată, exponenții po
porului mozambican efectuea
ză vizita pe pămintul româ
nesc după obținerea unei is
torice victorii in lupta pentru 
eliberare națională : instau
rarea guvernului de tranziție 
care, sub conducerea 
FRELIMO. îndreaptă țara 
spre independență, care va 
fi d' bîndită la 25 iunie 1975. 
Anii de sacrificii, de eroică 
dăruire pentru idealul unui 
Mozambic liber, stăpin pe 
destinele sale, sînt încununați 
de o strălucită biruință. De
sigur, rămine încă de parcurs 
drumul spre independență 
deplină și extinderea puterii 
populare în întreaga țară. 
Succesele repurtate creează, 
însă, premise favorabile pen
tru desăvîrșirea procesului de 
eliberare națională și socială.

Sentimentele de caldă prie
tenie, stimă și solidaritate 
ale poporului român și-au 
găsit o concludentă expresie, 
in primirea făcută delegației 
mozambicane. La București, 
ca și în județele Argeș și 
Prahova, reprezentanții cu
rajosului popor al Mozambi- 
cului au fost salutați cu 
bucurie, sub semnul solidari
tății militante și al unei pro
funde amiciții. Opinia publi
că din țara noastră și-a ex
primat deplina satisfacție 
față de marile succese ale 
luptei de eliberare desfășu
rate de FRELIMO, încre
derea in victoria finală a a- 
ceslei lupte, dorința de a lărgi 
și adinei legăturile reciproce 
potrivit noilor împrejurări 
care deschid perspectiva unei 
dezvoltări economico-sociale 
independente, de sine stătă
toare, a poporului mozambi
can. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Dorim 
ca, în noile condiții, colabo
rarea noastră să îmbrace 
forme noi. să contribuie la 
dezvoltarea economico-socială 
independentă a fiecărei țări 
și, totodată, să se înscrie în 
lupta generală împotriva do
minației imperialiste, colo
nialiste și neocoloniaiiste, în 
lupta popoarelor pentru li
chidarea deplină a oricărei 
asupriri naționale și sociale, 
pentru făurirea unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale, care să garan
teze fiecărui popor dreptul 
la dezvoltare liberă, cores
punzător năzuințelor sale, 
fără nici un amestec din 
afară".

Cu ocazia vizitei, au avut 
Ioc convorbiri oficiale intre o 
delegație de partid și guver
namentală română, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și delega
ția FRELIMO și a guvernu
lui de tranziție din Mozambic, 
condusă de tovarășul Samora 
Moises Machel. președintele 
FRELIMO, convorbiri care 
au prilejuit un amplu schimb 
de păreri și informații asu
pra problemelor de interes 
comun. Convorbirile au evi
dențiat importanța vechilor 
relații de prietenie, devenite 
tradiționale, intre P.C.R. și 
FRELIMO, contactele între 
conducătorii acestora contri
buind in mod hotărîtor la 
adîncirea raporturilor de 
prietenie și strînsă colaborare 
dintre cele două popoare, 
constituind baza solidă a 
viitoarelor relații interstatale. 
Președintele FRELIMO a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii P.C.R., 
guvernului și poporului ro
mân profunde mulțumiri 
pentru solidaritatea mili
tantă și sprijinul frățesc 
acordate de România po
porului mozambican in lupta 
sa pentru libertate națională, 
împotriva colonialismului 
portughez și imperialismului, 
pentru afirmarea drepturilor 
sale legitime. Președintele 
FRELIMO a arătat : „Parti
dul Comunist Român, guver
nul și poporul român s-au 
aflat în avangarda sprijinului 
politic, moral, diplomatic și 
material acordat luptei noas
tre. Consimțind să facă sacri
ficii in sprijinul luptei noas
tre, România a dat o înaltă 
lecție de internaționalism, de 
care este animat poporul 

vostru. în acest cadru, sub
liniem activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care, în 
anii grei de luptă, a acționat 
în favoarea întăririi relațiilor 
de prietenie și solidaritate 
dintre partidele și popoarele 
noastre, activitate care s-a 
evidențiat din nou în cadrul 
convorbirilor prietenești pe 
care le-am avut în timpul a- 
cestei vizite".

Dind expresie năzuinței ce 
animă popoarele noastre — 
de a amplifica legăturile din
tre ele, de a aprofunda prie
tenia româno-mozambicană, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Samora Machel au semnat 
o Declarație solemnă comu
nă, document de o majoră 
importanță pentru dezvol
tarea viitoare a relațiilor 
dintre poporul român și cel 
mozambican în domeniile 
politic, economic, științific, 
tehnologic, social, educativ și 
cultural. Documentul acesta 
exprimă cu claritate princi
piile acestor relații, de depli
nă egalitate în drepturi, res
pect reciproc al independen
ței și suveranității naționale, 
neamestec in treburile inter
ne și avantaj mutual. Un 
element fundamental il repre
zintă afirmarea clară a drep
tului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege sistemul 
său politic, economic și so
cial, conform voinței și inte
reselor sale proprii, fără nici 
un amestec din afară.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vi
zitei relevă faptul că în ve
derea identificării domeniilor 
noi de cooperare dintre 
România și Mozambic, pe 
baze echitabile, reciproc 
avantajoase, ca și pentru a 
da un impuls hotăriior con
lucrării pe multiple planuri, 
cele două părți au decis să 
înființeze o comisie mixtă 
pentru colaborare economică 
și asistență tehnică a guver
nului României și guvernu
lui de tranziție din Mozambic. 
în cadrul dialogului de la 
București s-a convenit să se 
promoveze prioritar coope
rarea in domeniile industriei 
miniere și prelucrătoare, va
lorificării superioare a lem
nului. transporturilor, agri
culturii. pregătirii de cadre, 
sănătății și invățămintului.

Pentru a intensifica relați
ile de prietenie și cooperare 
s-a hotărît înființarea intr-un 
viitor cît mai apropiat a unei 
Agenții economice perma
nente a Republicii Socialiste 
România, acreditată pe lingă 
guvernul de tranziție din 
Mozambic, care să aibă și 
atribuții consulare. Potrivit 
hotărîrii la care s-a ajuns în 
cadrul convorbirilor, cele 
două țări vor proceda la sta
bilirea relațiilor diplomatice 
la nivel de ambasade, cu în
cepere de Ia 25 iunie 1975, 
data proclamării independen
ței Mozambicului. Raporturi
le acestea vor da relief voin
ței comune de a promova le
gături interstatale întemeiate 
pe sinceră prietenie, pro
fundă încredere, egalitate 
deplină și conlucrare reciproc 
avantajoasă, pe respectul 
exemplar al dreptului fiecă
rui stat la existență, inde
pendență, libertate, suverani
tate națională, pace și secu
ritate.

Convorbirile de Ia Bucu
rești au permis un amplu 
schimb de opinii asupra pro
blemelor esențiale ale actua
lității internaționale, care a 
evidențiat pozițiile comune 
ale celor două părți, identita
tea punctelor lor de vedere. 
Examenul realităților con
temporane a scos în relief 
mutațiile profunde care au 
loc în lume, în sensul afirmă
rii hotăririi popoarelor de a 
trăi libere și independente. 
In acest cadru, s-au subliniat 
cu deosebită satisfacție succe
sele importante pe care le-au 
înregistrat în anii din urmă 
mișcările de eliberare națio
nală din Africa, apreciindu-se 
că victoriile popoarelor din 
fostele colonii portugheze 
sint rezultatul unor îndelun
gate și eroice bătălii desfășu
rate de aceste popoare, care, 
împreună cu lupta forțelor 
progresiste portugheze, au 
provocat răsturnarea dictatu
rii fasciste din Portugalia și 
instaurarea unui guvern de 
orientare democratică în a- 
eeastă țară. Cele două părți 
au exprimat solidaritate^ cu 
mișcările de eliberare din 
Africa de Sud, Rhodesia și 
Namibia, s-au pronunțat pen
tru înlăturarea definitivă a 
tuturor vestigiilor colonialis
mului. Comunicatul comun 
reafirmă sprijinul față de 
lupta popoarelor din Viet
nam, Laos și Cambodgia, 
exprimă preocuparea față de 
evoluția situației din Orien
tul Apropiat, relevă necesita
tea instaurării unei noi ordini 
economice și politice mon
diale.

Vizita în România a dele
gației mozambicane consti
tuie, fără îndoială, o nouă 
expresie a bunelor relații 
dintre P.C.R. și FRELIMO, 
dintre cele două popoare. 
Rezultatele fructuoase ale 
acestei vizite, salutate cu 
profundă satisfacție de po
porul român, de tânăra gene
rație a României socialiste, 
se înscriu drept o contribu
ție de deosebită însemnătate 
la punerea bazelor dezvoltă
rii relațiilor de cooperare 
multilaterală dintre țările 
noastre, în noile condiții pe 
care le creează biruințele po
porului mozambican în do- 
bîndirea independenței sale 
naționale.

M. RAMURĂ

PREMIERUL PANAMEZ 
DESPRE RELAȚIILE 

POZITIVE CU TARILE 
SOCIALISTE

Schimburile comerciale, 
culturale și tehnico-științifice 
ale Republicii Panama cu ță
rile socialiste sînt pozitive — 
a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă organiza
te la Ciudad de Panama, pre
mierul Omar Torrijos. S-a 
realizat o deschidere cultu
rală, comercială cu aceste 
țări, avem noi piețe și o 
bună asistență tehnică, pre
cum și un real ajutor din 
partea lor — a precizat pri
mul ministru panamez, sub
liniind că guvernul său își 
rezervă dreptul suveran de 
a-și alege prietenii și a nu 
permite nimănui să se ames
tece în treburile interne ale 
statului Panama.

R.P.D. COREEANĂ : Muncitorii Combinatului „8 Februarie" 
obțin noi și însemnate succese în muncă

Manifestări 
consacrate
României

• La sediul Bibliotecii munici
pale din Milano. a avut loc o 
manifestare dedicată cărții și 
culturii românești. In prezența- 
autorităților comunale s-a des
fășurat festivitatea donării de 
către Ambasada României la 
Roma a unui important lot de 
cărți românești.

Primarul orașului Milano, Aldo 
Ariiasi, a subliniat în cuvintuT 
său de mulțumire că „darul are 
o nobilă . semnificație simbolică, 
legată de dorința unei' dezvol
tări 'ascendente a, relațiilor ■noas
tre cu România, care,; prin in
termediul'volumelor donate, pre
zintă atenției cititorilor milanezi 
o panoramă a culturii românești,, 
bogată în tradiții, in: toate do
meniile științei, literaturii și ar
telor".

• în localitatea Boulogne sur 
Mer, oraș înfrățit cu Constanța, 
se desfășoară timp de două săp- 
tămini. sub egida Asociației de 
prietenie Franța—România și 
a Ambasadei române o serie de 
manifestări — expoziții, confe
rințe, audiții muzicale, proiecții 
de filme documentare — consa
crate tării noastre.

La 21 decembrie, a avut loc la 
primăria din Boulogne sur Mer, 
in prezența, oficialităților locale 
și a. unui numeros public, inau
gurarea expozițiilor, „România — 
trei decenii de realizări". „Car
tea social-politică românească", 
precum și a unei expoziții de 
artă populară. Scriitorul Pierre 
Paraf, președintele Asociației de 
prietenie Franța—România, și 
primarul Henri Hennegtielle au 
evocat succesele . dobîndite de 
poporul român in toate dome
niile, prestigiul- de care se bu
cură România și președintele 
Nicolae Ceaușescu în lume, au 
evidențiat bunele relații existen
te intre cele două țări.

S-a încheiat 
Convenția națională 
a P.S. din Japonia
Au luat sfîrșit lucrările celei 

de-a 38-a Convenții naționale a ■ 
Partidului Socialist din Japonia. ; 
în ședința plenară de duminică 
a fost prezentat mesajul Comite
tului Central al. Partidului Co
munist Român adresat Conven
ției naționale a Partidului So
cialist din Japonia.

Convenția a ales noile organe 
de conducere ale partidului. în 
funcția de președinte al P.S.J. a 
fost reales Tomomi Narita, iar 
in cea de secretar general, Ma- 
sashi Ishibashi.

Convenția a examinat și apro
bat programul de acțiune al 
P.S.J. pe anul 1975.

Proiectul guvernamental al noii 
Constituții a Republicii Elene

La Atena a fost dat publicității, luni, proiectul guvernamental 
al noii Constituții a Republicii Elene, care urmează a fi dezbătut 
și aprobat de Adunarea Națională in următoarele trei luni, după 
reluarea, la 8 ianuarie, a sesiunii parlamentare.

In cadrul unei ședințe a ca
binetului, consacrată definitivă
rii proiectului, primul ministru, 
Constantin Caramanlis, a sub
liniat că, prin prezentarea a- 
cestuia, „se realizează ultimul 
pas spre deplina constituire a 
formei de stat" in Grecia. „Pro
iectul noii Constituții — a ară
tat primul ministru — echili
brează puterile organelor statu
lui. Permițind puterii executi
ve să acționeze intr-un ritm ra
pid, el nu afectează competen
țele Parlamentului. Proiectul nu 
aduce, de asemenea, nici o atin
gere caracterului formei de stat 
— republica parlamentară pre
zidențială".

Argumentînd hotărîrea guver
nului de a stabili o limită de 
trei luni pentru discutarea și a- 
doptarea noii Constituții, șeful 
guvernului a relevat, între al
tele, că „motive naționale im

• AUTOBUZUL ELECTRIC CONSTRUIT EXPERIMENTAL ÎN 
. FRANȚA a început să' circule pe străzile unei suburbii, a Parisului. 
Vehiculul poate parcurge 80 de kilometri fără reîncărcarea acumula
toarelor e o temperatura neobișnuit de scăzută s-a 
instalat in statele nordice ale Indiei, făcind numeroase victime. Ast
fel, in statul Uttar Pradesh au murit de frig 48 de persoane, iar în 
statul Bihar — 100 dU ASTRONOMUL POLONEZ WOJCIECH
KRZEMINSKI A DESCOPERIT O NOUĂ STEA, în jurul căreia se 
rotește pul’sarui. ^Centaur. X-3“. Existența acestui pulsar a fost con
statată in urmă cu trei ani prin metoda utilizării razelor X în astro- 

’nomie și, de atunci, numeroși cercetători au încercat să descopere 
steaua care formează centrul sistemului. Potrivit calculelor, masa 

.noii,stele 'ab fi de 16 ori.mai mare decît cea a Soarelui, iar în . jurul 
acestui astru gravitează o stea neutronică avînd un diametru de 
aproximativ 10- kilometri • 72 LA SUTA DIN LOCUITORII ETIO
PIEI AU SUB .30 DE ANI. Cifra a fost dată publicității de către Direc
ția centrală de statistică a Etiopiei. Comunicatul, in care se prezintă 
structura pe. categorii de vîrstă a populației (26 900 000 locuitori), face 

,o serie de precizări : 33 lă sută din populație o formează copiii mai 
mici de zece ani, 45 la sută — cei sub 15 ani și circa 72 la sută din 
persoane au sub 30 de, ani. Numai 3,9 la sută din locuitori au depășit 
60 de ani • CINE ESTE „SUPERSTARUL“ SPORTULUI AMERICAN ? 
Această întrebare a prilejuit; sîmbătă și duminică, la Huston, organi
zarea unei originale competiții la care au participat 24 de vedete 
ale-sportului profesionist feminin. In pofida prezenței unor foste 
campioane olimpice și mondiale, numai 2 500 din cele 40 000 de locuri 
au fost ocupate de spectatori. S-au desfășurat întreceri de atletism, 
natație, tenis, baschet, ciclism, bowling, visle, basebal. Răspunsul la 
întrebarea — Cine este ,,super-starul“ — îl vom afla în ianuarie.
• NOI AVALANȘE AMENINȚA MICUL PORT DE PESCARI IS
LANDEZI DIN NEWKAUPSTADUR, anunță agenția France Presse. 
Numeroase cartiere au fost deja evacuate in urma avalanșei care s-a 
produs vineri, provocînd și victime. Printre pagubele importante 
provocate de acest fenomen natural se semnalează scurgerea a 900 
tone de petrol in zăpadă și în mare, ca și distrugeri importante de 
material la uzina de făină de pește. Orășelul este sinistrat, singurul 
mijloc de acces constituindu-1 sania cu motor, întrucît vibrațiile 
elicopterelor sau ale avioanelor ar putea declanșa noi avalanșe.
• DORIȚI SĂ VI SE NASCĂ O FIICĂ ? Vă veți putea spori consi
derabil șansele de împlinire a acestei dorințe dacă veți face anumite 
sacrificii : fie să lucrați cu unele produse anestezice, fie să învățați 
să pilotați un avion cu reacție, fie să vă deplasați într-o regiune 
unde se produce o inundație sau o ceață persistentă. Recomandările 
aparțin lui William Lyster, economist și statistician britanic, specia
lizat în calculul comparativ al ratelor de naștere pentru băieți și fete. 
Intr-un articol apărut într-o respectabilă revistă britanică, Lyster 
afirmă că piloții avioanelor de luptă au mai mulți copii de sex fe
minin și că cele cinci zile de ceață pe care Londra le-a cunoscut în 
1952 au fost urmate, 270 de zile mai tîrziu, de o scădere a numărului 
de băieți nou-născuți. Rămîne de văzut dacă „recomandările*'  lui 
Lyster. născute, s-ar părea, dintr-un exces de imaginație, vor găsi 
amatori să le experimenteze...

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VlNT al M.A.E. al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că, in a doua decadă a 
lunii curente, administrația sai- 
goneză a violat de nenumărate 
ori acordul de încetare a focu
lui, lansînd operațiuni represive 
ale trupelor terestre și efec- 
tuînd bombardamente de artile
rie și aviație împotriva zonelor 
eliberate.
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• ARHIPELAGUL COMORE- 
LOR, lanț de insule vulcanice 
situat in Oceanul Indian intre 
coastele Mozambicului și ale 
Madagascarului, a devenit inde
pendent începind din ziua de 
22 decembrie.

• LA HAVANA a fost sem
nat protocolul privind schimbul 
de mărfuri, pe anul 1975, între 
Cuba și R.P. Albania — infor
mează agenția A.T.A.

• COLECTIVUL Teatrului „C. 
I. .Nottara" și-a început turneul 
in Bulgaria, prezentind, cu 
mare succes, la Sofia, în spec
tacol de gală, tragedia „Ham
let". de Shakespeare, în regia 
Iui Dinu Cernescu.

e RECENT a avut loc Ia 
Sofia ședința a 41-a a Comisi
ei permanente a C.A.E.R. pen
tru agricultură. La lucrările șe
dinței au luat parte delegații
le țărilor socialiste membre 
ale C.A.E.R. și reprezentanți ai 
Iugoslaviei.

• GUVERNUL statului Sri 
Lanka a luat măsuri excepțio

pun să se creeze cît mal curind 
posibil un climat de stabilitate 
și securitate în țară... Numai 
atunci guvernul va putea să-și 
consacre toate forțele operei de 
reconstrucție economică și so
cială, care constituie principala 
sa misiune".

Proiectul prezentat, luni, de 
guvern președintelui Parlamen
tului stipulează, între altele, că 
președintele republicii va avea 
atit puteri legislative, cît și e- 
xecutive, pe care le va exercita 
împreună cu Parlamentul și, 
respectiv, cu guvernul.

El este ales printr-o procedură 
specială de către Parlament, cu 
majoritatea de două treimi din 
numărul total al membrilor săi, 
pentru o perioadă de 5 arii — 
aceeași durată avînd și manda
tul Adunării Naționale. Reale
gerea aceleiași persoane în 
funcția de președinte va fi per
misă o singură dată.

Președintele republicii il nu
mește pe primul ministru și 
poate demite guvernul. El con
voacă, suspendă sau dizolvă 
Parlamentul, validează și publi
că legile, putînd să le înapoieze 
forului legislativ, atunci cînd nu 
este de acord cu ele. El poate 
emite decrete prezidențiale sau 
acte, constituante în cazuri ex
cepționale, proclamă starea de 
asediu, organizează referendu- 
muri asupra unor probleme con
siderate de. importanță naționa
lă. Președintele este și coman
dantul suprem al forțelor ar
mate naționale.

Proiectul noii Constituții pre
vede, ca inovație, constituirea 
unui „Consiliu al Republicii", 
cu atribuții consultative.

• PRIMUL MINISTRU AL 
FRANȚEI, Jacques Chirac, a 
declarat, luni. în cadrul unei 
conferințe de presă, că valoa
rea totală g contractelor sem
nate în cursul vizitei pe care a 
întreprihș-o in Iran se ridică la 
35 miliarde franci.

După cum a precizat primul 
ministru francez, aceste con
tracte se referă în special la a- 
doptarea de către Iran a siste
mului „Secam" de televiziune în 
culori, construirea metroului la 
Teheran, vînzarea transporturi- 
rilor feroviare iraniene a 26 de 
turbotrenuri, modernizarea și 
electrificarea rețelei feroviare 
iraniene și construirea a 200 000 
de obiective sociale.

nale în vederea apărării Con
stituției și a interzis exercițiile 
efectuate de grupuri paramili
tare — a declarat, la Colombo, 
un purtător de cuvînt oficial.

• IN CAPITALA algeriană 
s-au încheiat, duminică seara, 
lucrările Adunării generale a 
Frontului arab de susținere a 
revoluției palestiniene. In alo
cuțiunile rostite pe parcursul 
dezbaterilor au fost abordate 
diverse teme legate de evoluția 
situației politice pe plan inter
național și, în particular, pe 
plan arab, precum și de întări
rea unității de acțiune a sta
telor arabe. Participanții au 
adoptat o rezoluție finală care 
relevă, printre altele, necesi
tatea întăririi relațiilor și a so
lidarității țărilor arabe cu țările 
socialiste, precum și cu statele 
din lumea a treia.

• R.F. GERMANIA urmează 
să recruteze 30 de mii de soldați 
auxiliari, care vor trăi ca civili, 
dar care vor putea fi în orice 
moment recrutați- Un purtător 
de cuvînt guvernamental a de-

TINERETUL LUMII

Violențe 
Ia Boston

„Boston-ul sîngerează" 
- scrie NEWSWEEK. 
După două luni de liniș
te, un val de violențe 
rasiale străbate din nou 
orașul..

Un elev de 18 ani a fost în
junghiat. Incidentele sînt cau
zate de disputa in jurul trans
portării cu autobuze (busing) a 
copiilor, în vederea realizării 
desegregării rasiale in școli, cu 
alte cuvinte. Unii albi sînt îm
potriva „busing-ului" și creează 
prin acțiunile lor ostile panică 
in oraș. 1 500 albi au asediat, 
pur și simplu, liceul South Bos
ton unde se găseau 130 elevi ne
gri. Această mulțime era pro
vocată de rasiști inveterați, cu- 
noscuți de localnici, și cine știe 
cum s-ar fi terminat manifesta
rea. dacă polițiștii călare n-ar 
fi intervenit scoțindu-i pe elevi 
pe ușa de servici și transpor- 
tindu-i in cartierul Roxbury, 
predominant negru. Comenta
torul ziarului INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE 
nota duritatea evenimentelor : 
„Falimentul moral și rușinea 
întregii probleme sint evidente. 
Poliția dispune de dovezi că 
s-au făcut manipuiațiuni pen
tru a se provoca violența".

8 școli din cartierul „alb", 
Southie, au fost închise timp de 
o săptămină și 1 500 elevi au 
fost transportați la școli din sub
urbiile Boston-ului pentru a se 
preîntimpina o nouă vărsare 
de singe. Mii de demonstranți 
s-au scurs pe străzile orașului 
cerind suspendarea acestei mă
suri de integrare forțată a șco

ATACURI
ALE PATRIOȚILOR 

KHMERI
Detașamentele forțelor pa

triotice de eliberare din Cam
bodgia continuă să dețină ini
țiativa la est și sud-vest de 
Pnom Penh, unde unitățile lon- 
noliste au eșuat in încercarea 
de a declanșa o serie de acți
uni ofensive sprijinite de avia
ție si artilerie. Forțele de eli
berare au trecut la contraatac, 
provocind inamicului importan
te pierderi în oameni și tehni
că de luptă.

La 23 decembrie, relatează a- 
gențiile de presă, detașamentele 
forțelor patriotice au inițiat o 
serie de atacuri de noapte la 
numai 10 km de Pnom Penh.

Pe de altă parte, se relevă 
că incercârile comandamentu
lui, militar de la Pnom Perth 
de a rupe încercuirea unei u- 
nitâți de tancuri, blocate de pa
triot! la 70 km sud-vest de ca
pitală, n-au avut succes. Pier
deri însemnate au înregistrat 
trupele regimului Lon Noi ca 
urmare a tirului de artilerie 
lansat de patrioți asupra obiec
tivelor militare din portul și o- 
rașul Kompong Som.

R.D.G. Noul cartier din Berlin, „Weissenseer Weg" - unul dintre cele mai mari în curs 
de construcție.

clarat că acești soldat! vor fi 
inrolați din rîndurile recruților 
al căror stagiu militar a expirat.

In vederea asigurării cadre
lor naționale necesare dez
voltării economiei țării, in 
Siria se acordă o importan
ță deosebită invățămintului. 
Guvernul sirian a adoptat, în 
acest sens, o hotărîre privind 
dezvoltarea rețelei de școli 
profesionale și tehnice spe
ciale de diferite profile. Ast
fel, în anul 1975, la Damasc 
și în alte mari orașe se vor 
înființa șapte școli medii 
tehnice și citeva școli pro
fesionale.

lilor. De fapt, ea a fost reco
mandată în 1964 tuturor state
lor americane, printr-un „Act al 
drepturilor civile", dar rămîne 
la latitudinea tribunalului fie
cărei comunități dacă decide 
aplicarea ei sau nu. Prin ho- 
tărire judecătorească toate șco
lile' din Boston trebuie să se in
tegreze, uzînd de această me
todă, adevărat costisitoare și 
incomodă (sute de copii sînt 
transportați zilnic de la un cap 
la altul al orașului). Scopul ur
mărit de această metodă (ac
ceptată. în general, de comuni
tățile de negri) este acela de a 
oferi șanse egale de învățătură 
atit elevilor albi, cît și celor ne
gri și de a crea ceea ce america
nii numesc „background" — 
fundalul unor relații interrasiale 
normale pentru viitor.

La Boston, situația s-a infla
mat și datorită sfidării de către 
„Comitetul școlilor din Boston" 
a ordinului tribunalului. El a re
fuzat să aprobe un nou plan al 
desegregării școlilor prin „bu
sing" in această toamnă. S-au 
creat astfel tabere pro și contra

„Armistițiu" în Ulster
In Irlanda de Nord a intrat in vigoare, începind de la miezul 

nopții de duminică spre luni, „armistițiul" proclamat de aripa 
provizorie a organizației ilegale Armata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.), care este răspunzătoare de majoritatea ciocnirilor și 
exploziilor eu bombe desfășurate in diverse localități britanice 
și nord-irlandeze.

Referindu-se la această hotă- 
rîre; săptămînalul „Observer" 
scrie că armistițiul „este bine 
venit atit prin el însuși, cit și 
prin consecințele pe care le poa
te avea". Potrivit Ziarului „Fi
nancial Times", sint șanse ca, in 
măsura in care toate părțile vor 
da dovadă-de bunăvoință, să se 
înregistreze intr-un viitor apro
piat noi acțiuni in direcția so
luționării conflictului nord-ir- 
landez.

în repetate rinduri in Marea 
Britanie sau in Republica Irlan
da au avut loc luări de poziție 
în favoarea găsirii unei soluții 
pașnice in conflictul din Irlanda 
de Nord, care prin implicațiile 
sale este de natură să distorsio- 
neze profund viața politică din 
țările respective. Chiar în cursul 
zilei de duminică, la Belfast și 
Dublin au avut loc puternice de

• O DELEGAȚIE MEXICA
NĂ, condusă de Maria Esther 
Zuno de Echeverria, soția pre
ședintelui țării, va iniția, la 2 
ianuarie, un turneu prin Cuba. 
Jamaica, Costa Rica și Vene
zuela. — anunță, din Ciudad de 
Mexico, agenția Prensa Latina.

In cadrul unui interviu acor
dat televiziunii mexicane pe a- 
ceastă temă, conducătoarea dele
gației a. relevat că obiectivele 
turneului sînt de ordin cultural, 
dar vizează și unele chestiuni 
privind 'relațiile de cooperare e- 
conomică dintre Mexic și statele 
ce urmează a fi vizitate.

• CANADA a anunțat iniție
rea unei politici de garanții nu
cleare, care pregătește condițiile 
reluării exporturilor de reactoa
re nucleare canadiene.

Ministrul energiei, Donald 
MacDonald. a declarat în 'Ca
mera Comunelor că politica de 
garanții va presupune promisiuni 
din partea tuturor cumpărători
lor că nu vor folosi material sau 
tehnologie canadiană la fabrica
rea de bombe. Această politică 
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și s-au aprins focare de tensiune 
rasială în Rolindale, East Bos
ton, Brighton High Schools. Re
fuzul Comitetului a condus la 
confuzie, dezordine și violențe, 
cărora le-au căzut victime 5 ci
vili și 11 polițiști, răniți în 
timpul ciocnirilor. Ultima spe
ranță a rasiștilor s-a spulberat 
în urmă cu citeva zile cînd Con
gresul S.U.A. a respins un a- 
mendament „anti-busing", împu
ternicind în continuare Departa
mentul invățămintului să utilize
ze acest mijloc pentru desegre- 
garea rasială a orașelor america
ne. Conform noilor împuterniciri, 
departamentul de resort a și în
treprins reducerea subvențiilor 
sau fondurilor către școlile care 
nu respectă termenii Actului din 
1964. Respectarea legilor, evitarea 
violențelor, apărarea vieții copii
lor nevinovați de ceea ce se în
tâmplă în jurul lor — toate aces
te comandamente elementare ale 
unei vieți publice normale se a- 
flă intr-un echilibru fragil, zile
le acestea, la Boston.

DOINA TOPOR

monstrații pentru soluționarea 
pașnică a conflictului. De sem
nalat faptul că la Belfast, la o 
demonstrație de asemenea am
ploare, au participat pentru pri
ma dată atit protestanți, cît și 
catolici.

în urmă cu citeva zile, intr-o 
declarație publicată la Dublin și 
Londra, Partidul Comunist din 
Marea Britanie și Partidul Co
munist din Irlanda au făcut apel 
la „noi inițiative pentru a se ieși 
din impasul nord-irlandez". Pe 
această linie au avut loc nu
meroase contacte și convorbiri, 
printre care menționăm pe cele 
desfășurate săptămină trecută 
intre o delegație a clericilor pro
testanți și reprezentanții I.R.A. 
(catolici), intre ministrul de ex
terne al Republicii Irlanda, 
Garret Fitzgerald, și secretarul 
de stat britanic pentru Irlanda 
de Nord, Merlyn Rees etc.

va fi controlată prin intermediul 
.Agenției pentru Energia Atomi
că sau al altor organisme.’ po
trivit Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare,

• .169 DE PERSOANE .refu
giate la Ambasada Italiei din 

. Santiago de Chile au fost inte
rogate, simbătă. de un magistrat 
chilian însărcinat' cu anchetarea 
cazului descoperirii, la 3 .noiem
brie. în perimetrul ambasadei, a 
cadavrului unei tinere — s-a a- 
riunțat oficial în capitala chi- 
liană.

Magistratul, însoțit de mai 
multi ofițeri, de reprezentanți ai 
Crucii Roșii. Internaționale, pre
cum și'de ambasadorii Suediei 
și Venezuelei; a pătruns în lo
calurile ambasadei Italiei, unde 
a interogat pe cele 160 de .per
soane din cei 220 de refugiați 
aflati în acel moment la amba
sadă.

Rezultatele interogatoriilor vor 
fi date publicității ulterior — re
levă comunicatul oficial.
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