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ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ȘEDINȚA COMUNA
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
a Biroului Permanent al Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale
si a Guvernului
5

Republicii Socialiste România

Luni, 1 noiembrie 1976, a avut loc ședința 
Biroului Executiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Frontu
lui Unității Socialiste.

Biroul Executiv a discutat sarcinile care revin 
Frontului Unității Socialiste din Programul de 
măsuri al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste in domeniul mun
cii ideologice, politice și cultural-educative.

Biroul Executiv a hotărit ca sarcinile Frontului 
Unității Socialiste in acest domeniu să fie 
dezbătute intr-o plenara a Consiliului Național 
in vederea stabilirii măsurilor concrete care tre
buie luate de toate organizațiile de masă și ob
ștești, de toți membrii Frontului Unității Socialiste

in vederea înfăptuirii în cele mai bune condi- 
țiuni a hotărîrilor Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român și ale Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste.

Biroul Executiv a stabilit să se aducă unele 
îmbunătățiri activității de control obștesc și să 
propună Plenarei Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste convocarea, la inceputul 
anului viitor, a unor consfătuiri județene și pe 
țară privind controlul obștesc cu scopul de a 
dezbate aprofundat problemele care se pun in 
acest domeniu de activitate al Frontului Unității 
Socialiste.

Biroul Executiv a discutat unele probleme or
ganizatorice. De asemenea, Biroul Executiv a 
convocat Plenara Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste pentru ziua de 3 noiem
brie 1976.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarul de stat 

la Ministerul Muncii din Franța
Luni, 1 noiembrie 1976, a avut loc ședința 

comună a Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și 
a guvernului Republicii Socialiste România, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

La primul punct al ordinii de zi au fost 
examinate propunerile privind îmbunătățirea 
unor prevederi ale planului și bugetului de 

^t?t pe anul 1977.
B Urmărindu-se aplicarea consecventă în viață 
a orientărilor stabilite de Congresul al Xl-lea 
al partidului, prin prevederile planului și bu
getului pe 1977 se are în vedere o mai bună 
folosire a rezervelor de care dispun industria, 
agricultura, transporturile, toate ramurile eco
nomiei naționale. Proiectul de plan asigură o 
mai bună gospodărire și o reducere substan
țială a consumului de materii prime (metal, 
ciment, lemn și altele), de energie și combusti
bili, precum și sporirea în continuare a produc
tivității muncii, îmbunătățirea generală a efi
cienței economice. Sînt prevăzute măsuri de 
raționalizare a investițiilor prin folosirea unor 
soluții constructive mai eficiente și reducerea 
supradimensionărilor printr-o utilizare judi
cioasă a capacităților de producție, a tuturor 
spațiilor. Totodată, proiectul planului are în 
vedere raționalizarea și optimizarea traseelor 
de transport în vederea eliminării transportu
rilor inutile.

Producțiile suplimentare care vor fi reali
zate, ca și disponibilitățile financiare obținute 
O|in raționalizarea investițiilor permit îndepli- 

în bune condițiuni a prevederilor privind 
creșterea nivelului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor. Se va începe acțiu
nea de trecere, încă în anul 1977, la o nouă 
majorare a retribuției oamenilor muncii. Tot
odată, se creează posibilități pentru suplimen- 
■irea fondului de construcții de locuințe și pen
tru devansarea unor construcții de interes na
țional, menite să asigure o dezvoltare mai ac
celerată a economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și guvernul au stabilit 
ca propunerile privind îmbunătățirea unor 
prevederi ale planului și bugetului de stat pe 
anul 1977 să fie supuse spre examinare Plena
rei Comitetului Central al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Biroul Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și Guvernul 
Republicii Socialiste România au examinat, de 
asemenea, Raportul cu privire la aprovizio
narea populației în anul 1976 și Programul 
privind aprovizionarea populației cu produse

agroalimentare și bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1976 și semestrul I 1977.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem și guvernul au con
statat cu satisfacție că atît în Capitală, cît și în 
toate județele țării, a fost asigurată în cursul 
acestui an o aprovizionare corespunzătoare cu 
produse alimentare de bază și bunuri indus
triale de consum.

Programul pe trimestrul IV 1976 și semes
trul I 1977 asigură creșteri față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut la pline, pro
duse de 
duse de 
zahăr și 
produse 
tofi, legume și fructe în stare proaspătă și pre
lucrată, ca și Ia produsele nealimentare des
tinate consumului populației.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem și guvernul au sta
bilit să se ia măsuri de către ministerele eco
nomice, Ministerul Comerțului Interior, consi
liile populare, pentru a se asigura fondul inte
gral de marfă prevăzut prin planul de stat 
pentru acest an și pentru prima parte a anu
lui viitor.

Este necesar să se acționeze, în continuare, 
pentru organizarea și funcționarea corespun
zătoare a rețelei comerciale și a alimentației 
publice, astfel incit să se asigure în întreaga 
perioadă o aprovizionare ritmică, o bună ser
vire a populației, să se dea dovadă de simț al 
răspunderii în îndeplinirea atribuțiilor pe care 
le au toți cei ce lucrează în domeniul aprovi
zionării populației și desfacerii mărfurilor.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem și guvernul au 
hotărit ca Programul privind aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum în trimestrul IV 
1976 și semestrul I 1977 să fie supus spre dez
batere Plenarei C.C. al partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
analizat raportul guvernului cu privire la mo
dul în care ministerele au realizat obligațiile 
ce le reveneau în perioada 1971—1975 în do
meniul paletizării, pachetizării, containerizării 
și transcontainerizării și a adoptat un program 
special privind dezvoltarea acestor activități în 
perioada 1976—1980. Programul adoptat cre
ează condiții pentru modernizarea într-o mă
sură tot mai mare — în concordanță cu ten
dințele de pe plan mondial — a manipulării, 
depozitării și transportului mărfurilor, care să 
asigure creșterea productivității muncii și spo
rirea eficienței tuturor categoriilor de trans
port.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și soluționat probleme ale 
vieții interne de partid, precum și unele pro-

bleme ale activității statului, în domeniul cer
cetării științifice, alimentației publice și rela
țiilor externe.

panificație, făină, mălai, carne și pro- 
carne, grăsimi vegetale și animale, 
produse zaharoase, lapte de consum și 
lactate etc. Se prevăd creșteri la car-

Documente
• •

privind începutul feudalității
românești în Transilvania (I)
între 16 și 17 octombrie a avut 

loc la Deva o sesiune științifică 
de comunicări organizată de că
tre Comitetul pentru cultură și 
educație socialistă al județului 
Hunedoara, Muzeul județean 

■Âlunedoara — Deva, Filiala ar
hivelor statului Deva și Inspec
toratul școlar al județului Hu
nedoara în cadrul festivalului 
cultural-artist ic „Sarmis“, ajuns 
la cea de-a Vil-a ediție. în a- 
cest an tema sesiunii (care s-a 
bucurat de o largă și presti
gioasă participare) a fost „Va
lori ale patrimoniului cultural 
național pe teritoriul județului 
Hunedoara11, răspunzînd astfel 
programului de măsuri pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste in domeniul 
muncii ideologice, politice și 
cultural-educative. Manifestarea 
s-a deschis printr-o ședință fes
tivă in cadrul căreia s-au pre
zentat 12 comunicări susținute 
de către cercetători din Bucu
rești. Ciuj-Napoca și Deva, după 
care au ..urmat ședințele organi- 

, zale pe următoarele secții : ar-

Ion Horațiu Crișan

heologie, istorie veche, istorie 
medie ; istorie modernă și con
temporană, cultură ; toponimie, 
etnografie și o secție de științele 
naturii. în total, in cadrul sesiu
nii au fost prezentate 71 de co
municări, mai cu seamă de cer
cetători ai județului Hunedoara, 
vizînd diferite etape și aspecte 
din istoria milenară și atit de 
bogată în monumente de tot 
felul, istorice și naturale, a 
acestor străvechi meleaguri ro
mânești, începind cu epoca 
bronzului, continuind apoi cu 
perioada dacică și romană sau 
cea a feudalismului timpuriu.

Pe meleagurile hunedorene 
s-au ridicat semețele cetăți da
cice de piatră din Munții Oră- 
știei, din vremea marilor regi 
Burebista și Decebal și tot aici 
se găsea capitala Daciei romane 
ce purta numele întemeietorului 
ei: Colonia Vipia Traiana la 
care s-a adăugat mai tirziu și 
cel de Sarmizegetusa. Au fost

comunicate date sau aspecte noi 
cu privire la lupta maselor pur
tată de-a lungul secolelor pen
tru dobindirea dreptății sociale 
și naționale. Locuitorii meleagu
rilor hunedorene au participat 
din plin la toate evenimentele 
importante din istoria poporului 
român. Un loc aparte l-au de
ținut comunicările care au abor
dat probleme legate de puternica 
mișcare muncitorească hunedo- 
reană in lupta dusă împotriva 
exploatării capitaliste și a unor 
momente importante din lupta 
desfășurată de către Partidul 
Comunist Român.

Toate acestea, și fiecare în 
parte, au adus un plus de 
cunoaștere, contribuind la valo
rificarea tezaurului cultural hu- 
nedorean, atît de bogat, în 
consolidarea concepției științi
fice materialist-dialectice despre 
lume și viață, in educarea dra
gostei față de patrie, partid și 
popor, la formarea omului nou, 
constructor al socialismului și 
comunismului.

în cazul de față ne vom o-

(Continuare in pagina a lll-a)
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în continuarea ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre rezultatele vizi
tei oficiale in țara noastră a Maiestăților Lor 
Baudouin, regele belgienilor, și regina Fabiola.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
această vizită marchează un moment semnifi
cativ în dezvoltarea conlucrării fructuoase din
tre România și Belgia. Noua intilnire din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și regele 
Baudouin, desfășurată sub semnul stimei re
ciproce și prieteniei ce caracterizează dialogul 
la nivel înalt romăno-belgian, înțelegerile con
venite, documentele semnate cu prilejul vizitei 
deschid perspective favorabile colaborării bi
laterale în folosul ambelor popoare, al prospe
rității lor, în interesul cauzei generale a păcii și 
cooperării internaționale.

Raporturile româno-belgiene, întemeiate pe 
principiile fundamentale ale dreptului inter
național, demonstrează în mod elocvent posi
bilitățile largi de cooperare între țări cu orîn- 
duiri sociale diferite, atunci cînd ele își ba
zează relațiile pe egalitate și respect mutual și 
sînt animate de dorința înțelegerii, de hotâ- 
rirea de a contribui la triumfu\ nobilelor idea
luri ale păcii și progresului omenirii.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu privire la rezultatele 
vizitei oficiale în România a Altețelor Lor Re
gale Marele Duce Jean al Luxemburgului și 
Marea Ducesă Josephine Charlotte. Vizita înal- 
ților oaspeți din Luxemburg reflectă stadiul 
atins în dezvoltarea bunelor raporturi dintre 
țările noastre, relații ce s-au amplificat în mod 
deosebit după vizita făcută de șeful statului 
român, în 1972, în Luxemburg.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu sa
tisfacție caracterul rodnic al convorbirilor pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu le-a avut 
cu Marele Duce Jean al Luxemburgului, cu 
președintele guvernului, ministru al afacerilor 
externe, Gaston Thorn. Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat pozitiv voința exprimată de 
cele două țări de a extinde și aprofunda rela
țiile bilaterale, de a contribui la generalizarea 
principiilor noi în raporturile dintre state, 
bazate pe încredere, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, potrivit 
aspirațiilor sale.

Comitetul Politic Executiv și-a însușit con
cluziile prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a stabilit ca ministerele și insti
tuțiile interesate să ia toate măsurile pentru 
aplicarea in viață a înțelegerilor convenite cu 
prilejul convorbirilor la nivel înalt româno- 
belgiene și româno-luxemburgheze, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu aceste state.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit. luni, pe 
Lionel Stoleru. secretar de 
stat Ia Ministerul Muncii din 
Franța, care face o vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a mulțumit căl
duros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru cinstea de a-I

fi primit, pentru posibilitatea 
ce i-a fost oferită de a cunoaș
te unele din realizările Româ
niei pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale, a ridicării nivelu
lui de cultură și civilizație.

A avut loc o convorbire. în 
cursul căreia a fost relevată cu 
satisfacție evoluția rodnică a 
relațiilor româno-franceze și

s-a manifestat convingerea că 
aceste tradiționale raporturi de 
prietenie și colaborare se vor 
extinde tot mai mult, pe mul
tiple planuri, în interesul ce
lor două popoare, al cauzei 
păcii, cooperării și înțelegerii 
internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Montajul mașinii de alezat și frezat cu comandă program, o lucrare 
complexă pe care tinărul lăcătuș Nițu Marin de la I.M.U.A.B. o 

execută cu maximă exigență.
Foto : O. PLEC AN

MIINI
MĂIESTRE

Municîpiul Iași a fost gazda 
întrecerilor din cadrul fazei pe 
țară a concursului profesional 
„Miini măiestre", organizat 
de C.C. al U.T.C., Uniunea 
sindicatelor din întreprinde
rile industriei ușoare, Minis
terul Industriei Ușoare și 
Consiliul Național al Fe
meilor, pentru meseriile de 
țesători și filatori. Din 
cei aproximativ 35 000 de ti
neri prezenți în faza de 
masă și 128 clasați în faza 
finală, pe primele locuri s-au 
situat : Elena Cernănuțeanu 
(Iași), Roma Verdeș (Timi
șoara), Doina Firache (Cis- 
nădie) — la țesători și Maria 
Chiojdoiu (Timișoara), Elena 
Sălăjan (Arad), Florin Pa
trulei (Slobozia) — la fila
tori.

VASILE ARHIRE

ÎN INDUSTRIE :■

O cerință a înaltei eficiențe, un obiectiv permanent

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
La o analiză atentă, rezervele producției 

s-au dovedit mult mai mari!
Măsurile incluse la începutul 

anului in planul tehnico-orga- 
nizatoric al întreprinderii de 
șuruburi din Bacău anticipau o 
economie de metal de treizeci 
și șapte tone față de consumu
rile normate pentru 1976. Odată 
cu trecerea la acțiune efectivă 
pentru îndeplinirea lor, au a- 
părut însă noi posibilități, re
zervele existente în toate sec
țiile dovedindu-se a fi cu mult 
mai mari. Pe întreg fluxul teh
nologic, de la descărcarea me
talului în întreprindere și pînă 
la expedierea produselor finite 
către beneficiari, oamenii au 
găsit numeroase soluții pentru 
a pune capăt risipei de metal, 
pentru îmbunătățirea tehnologii-

n

Fotografia GHEORGHE CUCU

Zile hotăritoare 
pentru urgentarea 

unei lucrări prioritare, de maximă importanță

RECOLTAREA PORUMBULUI
Citiți relatările reporterilor noștri în pagina a lll-a

J

lor de fabricație. Un milime
tru peste strictul necesar la 
grosimea unei bare de metal 
destinate prelucrării cu grew pu
tea fi considerat înainte drept 
o rezervă; capetele rămase la 
debitarea unui profil metalic 
urmau cel mai adesea drumul 
fierului vechi ; recondiționârea 
sculelor era privită doar ca o 
economie la manopera pentru 
producerea lor, ca să nu mai 
vorbim că la întrebuințările 
tehnologice cei care le pro
puneau, aveau în vedere exclu
siv creșterea randamentului ma
șinilor și mai puțin sau a- 
proape deloc reducerea consu
mului de metal.

La unul dintre cele mai mari 
agregate ale întreprinderii pen
tru producerea șuruburilor, i 
s-au adus în ultima perioadă 
multe îmbunătățiri care au con
dus la creșterea randamentu
lui și calității produsului finit. 
In luna septembrie, un colectiv 
condus

renezy a propus ca 
prin presare la cald 
locuită cu tehnologia 
sare la rece. Despre ’schimba
rea tehnologiei se mai discu
tase cu mult timp înainte. Dc 
data aceasta insă. în fata calcule
lor care demonstrau exact cum 
poate scădea consumul de metal 
la tona de produs finit, de la 
1 350 de kilograme la 1 120 ki
lograme, propunerea a fost ac
ceptată și agregatul lucrează 
după noua tehnologie.

Pină la începutul acestui an, 
capetele de la barele de metal 
care rămineau după prelucra
rea unui tip de piulițe mult so
licitate de beneficiari, mergeau 
Ia fier vechi. „Din fiecare bară 
de 200 kg — ne explica ingine
rul Gheorghe Hură, secretar al 
comitetului U.T.C. — se iroseau 
astfel 10—12 kilograme. Din tri-

N.

de inginerul Csaba Fe- (Continuare

tehnologia 
să fie în- 
prin pro

COȘOVEANU

in pag. a 111-a)

De la o propunere cu pretenții
modeste, la o acțiune 

întregii organizații U. T. C
împreună cu Gheorghe Schu

bert. locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.C. de la între
prinderea de rulmenți Bîrlad, 
am străbătut halele de la Pro
fil I și Profil II. Toate utilajele 
funcționau din plin. Toți oame
nii direct productivi erau la 
locurile lor de muncă. In zilele 
de maximă intensitate a cam
paniei agricole, tinerii de la 
I.R.B. organizau noi zile record 
de producție și calitate. Cu alte 
cuvinte, prezența în cîmp, ta 
recoltat, a celor 550 de lucră
tori din cadrul personalului 
TESA și de la atelierul meca- 
no-energetic al întreprinderii nu 
făcea decît să stimuleze activi
tatea celorlalți, rămași lingă li
niile de fabricație. O activitate 
care nu s-a limitat doar la fo
losirea exemplară, de către toți 
tinerii, a celor 480 de minute 
de lucru...

— Fiind în majoritate tineri, 
contribuția noastră la realiza
rea sarcinilor de producție este 
considerabilă, îmi spunea Con
stantin Bejenaru, secretarul co
mitetului U.T.C. din secția seu-

lerie. Dar. mai mult deeit atit, 
contribuția noastră la realiza
rea planului merge in paralel 
cu materializarea unor inițiati
ve lansate de tinerii din secție. 
Ultima dintre ele am inceput 
s-o aplicăm in urmă cu o lună.

Deci, in urmă cu două luni, 
patru tineri — Dumitru Sava 
(strungar), Cezar Domindeanu 
(rectificator), Mimi Tofan (fre
zor) și Vasile Finaru (frezor) 
— au propus o soluție menită 
să valorifice integral plăcuțele 
vidia uzate de la cuțitele de 
strung. In prima adunare ge
nerală de organizație, propune
rea celor patru tineri a fost pe 
larg dezbătută. Au existat de
sigur și îndoieli și ezitări. Plă
cuțele vidia trebuiau strinse in
tr-un loc anume, sortate, pre
lucrate in pastile dure. Timp de 
lucru suplimentar. Două după- 
amieze pe săptămină. a cite 
două-trei ore peste programul 
normal de lucru. In urmă cu o

PAVEL PERFIL

(Continuare in pag. a lll-a)
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Potrivit datelor sintetizate la 
comitetul U.T.C., în întreprin
derea textilă din Lugoj există 
asigurate condiții optime pentru 
deschiderea noului an de studiu 
în învățămintul politico-ideolo
gic U.T.C. Numai că de la pla
nificare la realitate a apărut un 
nedorit decalaj. în primul rlnd, 
nici pină în momentul de față 
comitetul U.T.C. pe întreprinde
re nu cunoaște pentru ce cursuri 
politico-ideologice au optat 
nerii și nici cine sint 
gandiștii în cele

' de la unitatea B. 
că secretarul co
mitetului U.T.C. 
pe unitate. Mi
hai Ternaciuc. 
a socotit că, pur 
și simplu, nu 
este de datoria 
lui să mai infor
meze și comite
tul U.T.C. coor
donator despre 
aceste date. Iar 
dacă „curiozita
tea" reporteru
lui și interven
ția primului se
cretar al Comi
tetului muni
cipal Lugoj al 
U.T C. nu s-ar 
fi manifestat, si
tuația de la uni
ted B ar*fi ră
mas pentru se
cretara comite
tului U.T.C. pe 
întreprindere. Liana Druț. o 
necunoscută. Pe de altă parte, 
deși încă de 
tombrie 
ganizații 
ganizeze 
realitate 
singură. ___ _ ____
la cei investiți cu mandatul de 
a organiza și îndruma această 
activitate, ci tot prin investiga
țiile „pe cont propriu" la fata 
locului. De pildă, in organizația 
U.T.C. țesătoria THV dezbaterea 
s-a arnînat, fără termen, pentru 
că propagandistul este in con
cediu'. „Bine. întrebăm noi. dar 
de această situație nu s-a ținut 
cont atunci cînd s-a făcut pla
nificarea ?“ Răspunsul este cum 
nu se poate mai simplu, atita

ti-
propa-

13 organizații
Și asta pentru

vreme cit data s-a stabilit la 
sediul comitetului U.T.C. pe în
treprindere, fără consultarea 
uteciștilor și a biroului U.T.C. 
Rezultatul, desigur, nu putea să 
fie decit acesta. De fată fiind, 
primul secretar al comitetului 
municipal al U.T.C. dispune ca 
în termen de o zi să se re ana
lizeze toate datele dezbaterilor, 
să fie repartizați în mod opera
tiv membrii biroului comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere și ai 
comisiei politico-ideoloaice pen
tru pregătirea temeinică a dez
baterilor 
Măsură, 
lutară și 
dar care

din toate organiiatiile. 
sîntem de părere, sa- 
intru totul binevenită, 
nu anulează nicidecum

multiplelor posibilități prin care 
tinerii înșiși să se simtă impli-' 
câți ih conținutul realității poli-', 
tice prezentate, ne-au dezvăluit, 
in final, cauzele generatoare ale 
acestui ’ * ........... - ’•
munca 
nici 
U.T.C., 
munca 
fesională și .r. ___ ........
Cornelia Popa, Elena Marinescu, 
Viorica Ceaușu și Bujor Cerce- 
ga. prezenți la discuția organi
zată. nu cunoșteau, măcar la 
modul general, realitățile din 
întreprindere referitoare la com
partimentul muncii de care răs
pund. Media fluctuației lunare

mod deficitar de a gindi 
politici. întii de toate, 
secretara comitetului 
nici responsabilii cu 
politică, culturală. ■ pro- 

sportivă. respectiv

DISTANTA DE LA PLANIFICARE
LA REALITATE sau ARGUMENTE

PENTRU MUNCA FIECĂRUIA
oc- 
or- 
or- 
in

pe data 12 
un număr de 5 
planificaseră să 
prima dezbatere.

nu s-a ținut decit una 
Și asta o aflăm nu de

superficialitatea și lipsa de răs
pundere cu care comitetul 
U.T.C. a privit această sarcini 
importantă, rezumind-o Ia pf 
nificarea frumos caligrafiată 
eludind 
concretă, 
fiecare oi _

Am intilnit in această unitate 
neajunsuri și in privința orgai 
zării informărilor politice, 
cadrul adunărilor generale, ni 
răspunde, sint prezentate 
punct distinct al ordinii de 
scurte informări de sinteză pri
vind probte 
terne șt 
sarcinile 
cheiate.
nuărit

si 
experiența. acțiunea 
munca efectivă i« 

mnizație.

la nici o. acțiune în vreo orga
nizație, că responsabilul cu 
munca culturală nu activează in 
nici o formație artistică, iar co
legul lor de la sport nu practi- 

: că nici un sport. Și unde cel mai 
bine pot fi găsite cele mai ni
merite forme de pătrundere a 

: sensurilor profunde conținute de 
documentele de partid dacă nu 
cu prilejul acțiunilor pe care le 
organizezi ?

....Am încercat să ne explicăm 
cauzele care au generat o ase
menea stare de lucruri. Ni s-a 
vorbit despre puținul timp avut 
la îndemînă. despre rezolvarea 
problemelor curente de produc
ție, despre lipsa de experiență 
în coordonarea activității orga
nizației U.T.C. Inconsistența 
gumentelor aduse ne-a fost 

monstrati 
experiența 
bune rezultate 
doblndită de o 
altă organizație 
U.T.C. Ne refe
rim la I.I.L. „Ti
mișul*. Am avut 
prilejul să asis
tăm la o după- 
amiază plină de 
activități desfă
șurate la Casa 
de cultură a 
sindicatelor, sus
ținute in exclu
sivitate de tine
rii și moi virst- 
nicii acestei în
treprinderi. De 
la ora 16 și pină 
după ora 20. sce
na și celelalte 
săli ale Casei 
s-au transfor
mat intr-o țribu- 
vorbit fi fn teo-

Portalul vechii Universități din Iași : „Ușa nădejdei", restaurat 
recent (datează din a doua jumătate a secolului XVII), a cărui 
denumire constituie o expresie a încrederii poporului român 

in cultură

Cînd secretarul U.T.C.
■ ■

discută cu tinerii
doar prin afișe

„Avem un cămin cultural des
tul de frumos, mare și încăpă
tor, bibliotecă, sală de lectură, 
club, camere de actori și multe 
altele, dar, în toată această ma
re clădire noi, tineretul, nu gă
sim un loc pentru a ne desfășu
ra activitatea cituși de puțin". 
Rîndurile de mai sus sint din- 
tr-o scrisoare venită la redacție 
din comuna Cuca, județul Ga
lati și semnată Vlad Eugenia, 
elevă. Tonul de adîncă nemul
țumire, analiza amănunțită a 
cauzelor, reliefarea posibilități
lor nefolosite, ne-au îndemnat 
să pornim la drum. A-i educa 
pe tineri fără a-i cuprinde in
tr-o intensă activitate culturală, 
evident, că nu se poate. Sint 
in această direcție sarcini bine 
stabilite, modalități demult ve
rificate, se cere insă și acțiunea 
continuă, permanentă.

In 
se 
ca 
zi

cîent

este de 50 de persoane. De ce 
și de ce rin tinerele ? 
wind in amănunt cauzele 
du-te-v:no. chiar dacă 

t?i propui fntr-o adunare să vor
bești despre necesitatea intănrii 
diădpisnai In producție, elimi- 

ura cu realitatea, efi- 
ine foarte scăzută. Ca 

si abordezi problemele calității
produselor in lumina sarcinilor 
eetuale. ale folonrii integrale a 
capacitdșu utzlajelot. a timpului 
de ivms se cuvine să cunoști 
rea'izdri.’e de p:nd 
toate sceziea erau 
necunoscute. Ca să

nă in care s-a____ ________
rie și în practică (prin br.gada 
artistică) despre profilul omului 
nou al societății socialiste. S-a 
ascultat muzică populari ți mu
zică folk, s-a discutat despre 
realizările și perspectivele in
dustriei locale in municipiul 
Lugoj. Fiecare punct al progra
mului a fost conceput de comi
siile pe domenii existente in în
treprindere. Fiindcă atunci cînd 
ne-a vorbit despre e’.z. Ve
ronica Kiss, secretara comitetu
lui U.T.C. i-a citat nu numai 
pe tineri, ci și pe cei rr.a 
virstă. Totul sub îndrumarea 
redă a comitetului de pc

J Anul o mie, unul doua mii

Dar, tată-ne in comuna Cuca. 
Căminul cultural domină cen
trul satului, e mare și frumos 
precum casele de cultură din 
unele orașe. A fost înălțat prin 
eforturile cetățenilor de aici, tn 
apropiere, o altă clădire, o sală 
de dans, încăpătoare. pentru 
reuniunile tinerești și pentru 
nunți. Nu exagerăm prea mult 
cînd afirmăm că aici are loc să 
danseze o dată și jumătate 
populația comunei. Deci condi
ții cu totul deosebite pentru o 
activitate culturală dinamic^, e- 
fervescentă, pentru numeros^ 
și eficiente acțiuni de educațte 
politico-ideologică, culturale, de 
instruire și petrecere a timpului 
liber. Cu dăruire, cu spirit or
ganizatoric, cu hărnicie, se pot 
obține, în. asemenea condiții, 
împliniri minunate. Căutind să 
aflăm niitelul realizărilor din 
ultimele luni, avem însă im
presia că trecem destul de des 
prin spații de vid, fără prea 
multe puncte de reper. Pină pe 
20 iulie cînd elevii erau in va
canță. directorul căminului cul
tural, prof. Constantin Boazu, a 
fost plecat din localitate, iar 
după aceea... „Eu i-am solicitat 
pe elevii veniți in vacanță, pe 
spune Zoița Crișan, secretara 
comitetului comunal U.T.C., să 
participe la acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică, să iasă la 
curățatul islazului, dar ei n-flu 
vrut și ca atare nici noi, atunci 
cînd au cerut, nu le-am organi
zat dans". Cele sesizate în scri
soarea primită la redacție încep 
parcă să se confirme. Ne intri
gă insă această optică a condi
ționării, potrivit căreia seara 
cultural-distractivă este concepu
tă ca o răsplată pe care se
cretara comitetului U.T.C. o ofe
ră tinerilor pentru participarea 
la alte acțiuni. Adică seara cul
tural-distractivă nu mai este 
o acțiune necesară, la fel cu ce
lelalte acțiuni cuprinse în pro
gramul de activitate, ci o mo
nedă de schimb. Curioasă goti
că ! Continuăm totuși diajogul 
cu interlocutoarea noastră.'Cum 
de nu au venit tinerii la acțiu
nile de muncă voluntară la ca
re au fost solicitați ? — o între
băm. „Eu le-am adus la cunoș
tință ziua, locul și ora desfășu
rării acțiunilor 
mari, lipite de 
centrul satului.
nit. Islazul a
cooperatorii bătrâni care au fost 
pontați cu zile munci te C-A.P." 
Dar secretare a stat le 
cu ei, i-a oprit seva pe drum. 
să-i întrebe ce ma; 5ac, am o 
mai duc cu riiîa. ea pHdvm 
nai a*, dDnnn
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mul contact cu calculatorul, o 
oarecare senzație de stinghe
reală, dar eu nu o văd ca 
o manifestare a dezumanizării; 
e vorba, mai degrabă, de un 
ajutor pe care ni-1 aduc cal
culatoarele pentru a ne auto- 
perfecțlona44.

O altă emisiune (Monumente 
în pericol; realizatoare: Corne
lia Rădulescu) ne poartă spre 
trecutul îndepărtat al patriei, 
străduindu-se să ne convingă 
că nu putem intra în anul 
două mii decît încărcați de 
amintirile superbe ale trecu
tului. Nu avem dreptul să ui
tăm ce sintem și cine sintem. 
Din cele aproximativ zece mii 
de monumente care fac parte 
din patrimoniul național, cîte- 
va zeci (sau cîteva sute...) sint 
supuse degradării. Cine e vi
novat? Desigur, autoritățile de 
resort, la diferite niveluri, dar 
în primul rlnd, noi, cu toții, 
ca oameni de bună credință, 
respectuoși față de tradiții, 
dar nu totdeauna buni gospo
dari șl nu totdeauna animați 
de spirit cetățenesc. A fost o 
emisiune foarte bună, deloc 
Idilică, iar soluțiile care s-au 
propus ni s-au părut con
structive și realiste. Ne-a în
tristat. însă. Încă o dată, mo
dul în care unii cetățeni în- 
tîmpină pe reporterii televiziu
nii : sigur, am greșit, greșim de 
vreo cinci ani și puțin ne-a 
păsat, dar acum că a venit la 
noi „televiziunea*4, ne vom în
drepta în cîteva zile sau în 
cîteva săptămîni și toate vor 
merge ca pe roate. Avem de-a 
face cu o mentalitate vetustă. 
Vetustă și penibilă. Mentalita
tea boțului prins cu gâina-n 
sac. Desigur, televiziunea no 
are nici o vtaă (dimpotrivă î); 
situația nu este insă mai pu
țin jenantă. Dar asupra aces
tui fenomen — foarte răspindit 
— vom mai reveni.

O ultimă observație. NI s-a 
prezentat cazul unui director 
de școală care folosește ca ma
terial didactic fragmente din- 
tr-o construcție străveche (mo
nument național) pe care le-a 
desprins din ansamblul in care 
își aveau locul și le-a adus în 
micul muzeu al scolii. Foarte 
rău face, și 
Dar cum? 
discutabile 
împrejurare: 
dar a fost ___ ___ ,____
Sintem tentați să-i luăm apă
rarea acestui om. care totuși 
a greșit: există greșeli și gre-

specialiștilor?*4 Răspunsul ge
neticianului: „Oriclt ar părea 
de ciudat, discuțiile nu se duc 
în iurul definiției vieții, ci dacă 
există sau nu viață ca atare. 
Așa cum spunea un celebru 
fizician, nu există viață, exis
tă numai organisme**. Ca pro
fani, repet, asemenea noutăți 
ne pot speria. Nu avem decit 
o singură soluție: să nu mai 
fim profani. Adică să facem 
ceea ce ne îndeamnă. în „sub- 
text**, emisiunea: să punem 
mina pe carte și să ne docu-

E posibil să dezbați In cinci
zeci de minute — și nu su
perficial — trei subiecte de 
maximă amploare, dintre care 
unul privește nici mai mult, 
nici mai puțin decît Viața în 
Univers? Eram convinși că 
nu. Eram convinși că, de data 
aceasta. Mai aveți o întrebare?, 
propunîndu-și țeluri prea ambițioase. va eșua. Și a fost, 
dimpotrivă, una dintre cele 
mai reușite emisiuni din ca
riera lui Andrei Bacalu. Dato
rită invitaților săi, dar și da
torită elevilor și studenților 
adunați în sala Casei de cul
tură a studenților Grigore 
Preoteasa din București, care 
au știut să pună întrebări de 
interes major, întrebările noas
tre din ceasurile cînd sîntem 
inteligenți. Iar răspunsurile au 
fost atît de interesante și au 
fost gindite cu o asemenea 
eleganță (există și o eleganță 
a logicii!), incit am uitat de 
posibilele defecte ale unor ase
menea emisiuni, care-și pro
pun să omoare mai mulți ie
puri dintr-un foc (și ce ie
puri! cît urșii...) și am ascul
tat cu toată atenția.

Unora dintre noi, anul 1950 
nu le pare prea depărtat: erau 
copii, tata zicea, mama zicea, 
jucăriile din ungher nu semă
nau cu bijuteriile Coroanei, 
plinea mai era ea și neagră, 
multe lucruri păreau greu de 
înțeles... Oricum, In memoria 
noastră, sau In memoria părin
ților noștri, anul acesta exis
tă și nu e prea depărtat. Cu 
totul altfel stau lucrurile cu 
fabulosul an două mii, sflrșit 
de mileniu, punct de răscruce 
in evoluția civilizației și temă 
pentru romanele științiflco- 
fanta«tiee. Dar anu! două mii 
e mai aproape de noi decit 
anul 1950! Pare de necrezut, 
dar calendarul (spre deosebire 
de Buletinul meteorologic) nu 
greșește. Asta e situația, nu 
mai avem pînă atunci decît 
ceva mai mult de două dece
nii, iar cei care se nasc azi nu numai că vor trăi In anul 
două mii, dar vor apuca, poa
te — dacă durata vieții omu
lui se va prelungi atît de mult 
— si anul două mii o sută. 
Sint gînduri pe care ți le 
aduce in minte o emisiune de 
tipul celei pomenite mai sus, 
emisiune care — pentru pro
fani — a fost. în citeva mo
mente, de-a dreptul buimăci
toare. Întrebare: „Care este 
cea mai nouă definiție a vie- 
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atunci. Or, 
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carea. no-o 
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spunînd că e 
tru el să dea 
el, nu fac ala 
lase 7 oameni 
ușor de unul s 
capabili să-1 co 
este vorba de aceeași ai 
nepăsare și Înde 
caz revine Comiți 
sarcina să rezolv 
blemă. ca și 
camdatâ. ni 
prea aglot 
scutește pe 
tocul său de 
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„Dacă veniți peste douA-trei săp- ex^tfnd un fcstem

Căminul studențesc
și o școală a spiritului gospodăresc
Pentru cei care au trăit-o. viața de student căminist nu poa*e 

fi cu nimic asemuită sau echiva
lată ulterior. Pentru că. în această mare familie, toți membri: au 
condiții egale de viață și învă
țătură, sînt apropiați ca virstă sl 
animați de același vis al împli
nirii și desăvîrșiril. Tn căminul 
studențesc unii își formează de
prinderile gospodărești, alții și le 
dezvoltă, iar toți, împreună, le 
folosesc pentru a crea un climat 
de viață cu adevărat tineresc.

Bunul gospodar se cunoaște de 
la poartă. Căminul nr. 2 al stu
denților piteșteni de la institutul 
de subingineri ne întîmpină cu 
aleea curată, îngrijită, cu spațiile 
din jur bine întreținute, îneît 
prima impresie te duce cu gin- 
dul la hărnicia și priceperea bu
nilor gospodari. Așa și este — 
constați imediat ce pășești pra
gul. Holul de la intrare, ame
najat cu gust, înfățișează sintetic 
preocupările studenților ce locu
iesc aici. Un panou vorbește des
pre ultimele evenimente politice, 
un altul despre activitățile cultu
ral-sportive și de muncă ale studenților. o vitrină ține la curent 
cu aspectele vieții din cămin. Un 
decor plăcut conferă spațiului de 
primire al oaspeților o atmosferă 
intimă. Cu multă fantezie ’ * 
gust sînt decorate scările 
lurile interioare. Ordinea 
rățenia domnesc în toate 
rele. In fiecare dormitor 
căm graficele de curățenie 
la loc vizibil. „La noi, ne spune 
Marin Budea, anul III, TCM. este 
o adevărată întrecere pentru cel 
mai harnic student Si asta a 
menținut camera noastră între 
cele mâi frumoase din cămin. Noi 
am dat și modelul de aranjare 
a paturilor pentru întregul cămin. 
Programul comun la institut a 
determinat și la cămin un re
gim de viață riguros, care a în
tronat aici ordinea și disciplina 
datorate concursului administra
toarei Ana Miroiu. un sfătuitor șl 
un pedagog care-i cunoaște bine 
pe fiecare în parte*'.

Graficul de curățenie — sau cum
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„ __ contribuie la tn- 
iplinară pe care o Im- 
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printre cele fruntașe.
Ta lee de concluzii. Anul acesta. 

!a Capitală mai ales, au existat 
preocupări deosebite pentru asi- 
£_ » -ez spațiului de cazare a stu- 
dențUor. încă cu mult timp ina- 
— e de deschiderea cursurilor, un 

mare de studenți a parti- 
cur&țer.ia și mobilarea 
aetfel îneît problemele 
au fost rezolvate fa- 

abU. Adunările de dări de sea- 
k 5: alefert au pus la punct 
proMeflMle otndenților cămi- 

(plamfcearea. Instruirea, mo
de efectuare a serviciilor de 

în cămine și al echipelor 
ce ajutare a personalului din can- 
hre la pregătirea mesei). Comi
tetele de cămin, ea factor! de de- 
mrie. au dob'r.dl*. mal multă au
toritate. Totodată, ele au stabilit 

j*i s-rinse cu activul 
de bază al AA C. cu cadrele di- 

respective. 
informativ

mentăm în continuare, consti- 
tuindu-ne o opinie personală. 
Poate că, intr-un anumit sens, 
există numai organisme, dar, 
în foarte multe altele, există 
și viață!

Da, sfîrșitul secolului e mai 
aproape decît mijlocul lui. Ne 
apropiem de „sosire*4. Răspun
de la întrebări un tinăr sa
vant care lucrează cu „creie- 
rele electronice*4, cu calcula
toarele. Nimic deosebit. Dar 
apare și o dată: tînărul savant 
lucrează cu calculatoarele de 
cincisprezece ani! Lucrează de 
cincisprezece ani cu niște ma
șini pe care mulți dintre noi 
le consideră ale viitorului. Sînt 
ale prezentului, ba chiar șî ale 
trecutului apropiat. I se pune 
întrebarea dacă munca aceas
ta, cu calculatorul, nu duce la 
o anume dezumanizare. An
drei Ba cal u i se adresează di
rect: ,.V-ați simțit vreodată
dezumanizat?44 „Nu, nu m-am 
simțit*4, răspunde zîmbitor ti- 
nărul savant, după care adau
gă, nuanțînd: „La un moment 
dat am fost pus în fața unui 
terminal legat la un calcula
tor, în așa-numitul sistem con
versațional. • — --
peste cinci 
calculatoarelor, w___ ___
a fost aceea că de fapt nu 
am ca partener un calculator, 
ci un om. Aceasta pentru că 
dialogul se purta intr-o limbă 
foarte apropiată de cea uma
nă. A doua reacție era aceea 
că, de fapt, calculatorul nu 
iartă. Erorile cît se poate de 
mici erau semnalate imediat. 
Nici una nu era trecută cu 
vederea. Există, decî, la pri-

trebuie criticat. 
Ironiile ni se par 
într-o asemenea 

omul a greșit, 
bine Intenționat.

Deși lucram de 
ani in domeniul 

prima reacție

mir.e’«e 
odată.
pentru aetrv-j-s-es 
acestor mari fam-, 
gospodâ-rea c4m: 
o latură.

■ i

■

prin anunțt^L 
un gc”d aici. M
Dar ei n-au ve-
fott curățat de

petrece 
seara 

cei- 
din

Ku. De ett timp nu e foot te e 
acțiuna cultural-educrAvi des
fășurată la cămin 1 De o luni 
de zile. De ce nu-și 
timpul liber de simbătă
și duminică împreună cu 
lalți tineri, fete și băieți, 
sat ? Fiindcă simbătă, la ora 13 
pleacă într-o comună vecină, 
unde lucrează soțul. Cam așa 
decurge dialogul nostru si înce-ș 
pem să nu ne mai mirăm că 
activitatea desfășurată de orga
nizația U.T.C. intr-un asemenea 
cămin cultural este cu mult 
posibilități. Discutând cu tine^r 
prin anunțuri, căutind explica
ții șl nu modalități eficiente de 
acțiune, secretara comitetului 
comunal U.T.C., nu mal știe pe 
ce pîrghil să apese pentru 
obține schimbarea necesară. 
cum și ceilalți factori din co
mună nu au luat măturile cu
venite pentru îndreptare și se 
complac într-o situație in care 
răspunderea pentru îndeplinirea 
sarcinilor nu este bine preciza
tă, activitatea culturală oscilea
ză intre a fi și... a nu fi. Cine 
ii va da un puls dinamic, ca
pabil să oxigeneze climatul de 
aici, să contribuie la afirmarea 
talentelor, la îmbogățirea loca
lității cu ritmuri spirituale noi?
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7. PEDAGOGIA 
ÎNFRÎNGERII

Revanșa fetelor noastre a fost totală : echipa Liceului cu pro- 
grzm special de gzmnatticd dtn municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej învinge prime selecționată de junioare a Ungariei cu 
o surprinzătoare ușurință (183.80 p — 179,65 p.) !

Nad.a Comăneci se clasează prima la individual compus 
(37 je o). nrma-ă de Mariana Coianu '36.90 p). A doua zi, după 
concurs, cotidianul de specialitate „Năp sport" consemna: „Ne-a 
surprins. la încălzire, vîrsta foarte fragedă a componentelor 
echipei române. Dar. in concurs, surprinderea noastră s-a trans- 
format imediat în admirație, pentru că aceste fetițe minunate 
— toa:e numai zimbet ți talent — au ridicat arta gimnasticii la 
un înalt nivel internațional, cucerind numerosul public aflat 
în sală".

Do- i zile mai tirziu. l-am așteptat pe antrenorul Bela Kăroly 
în sa'a de gimnastică a liceului. Avea antrenament la ora opt. 
A sosit ca de obicei, cu treizeci de minute mai devreme. Timp 
suficient pentru a afla citeva amănunte :

„Fetele au concurat bine, fără trac, deși fuseseră învinse de 
gimnastele maghiare la Sofia, cu puțin timp înainte. Le-am 
sous că. dacă se concentrează, vor învinge. Și s-au concentrat la 
maximum, fără excepție, de la Nadia Comăneci pînă la Gabriela 
Sabadiș. Cele mai bune au fost, desigur, Nadia și Mariana 
Cojanu. ambiția Marianei a stimulat-o foarte mult pe Nadia 
și această rivalitate le-a făcut pe amîndouă să se detașeze de 
celelalte concurente. Din echipa noastră. Mariana este cea mai 
bună gimnastă de concurs. Are o stăpînire de sine, o putere de 
concentrare, de mobilizare, cu totul neobișnuite... Echipa ma
ghiară a concurat acum, la Budapesta, mai slab decît la Sofia 
și, din acest punct de vedere, consider victoria noastră insufi
cient de concludentă. Ne trebuie cit mai multe concursuri în 
’73. cu adversarii cei mai puternici, in primul rlnd cu echipele 
U.R.S.S., R. D. Germane, Cehoslovaciei și Ungariei".

Ultimul concurs al anului s-a desfășurat la Pitești. între 
22—23 decembrie, trofeul pus în joc fiind „Cupa Federației 
române de gimnastică". Mariana Cojanu și-a luat 
perind primul loc la individual compus (categoria 
intea Nadiei Comăneci: 1. Mariana Cojanu 37,40 
Comăneci 37,35 p... De fapt, această diferență de 
sutimi s-a datorat surprinzătoarei ratări a Nadiei

............ sol. O ratare care s-a dovedit a fi deci- 
locul doi, cu toate că se clasase prima 1a 
(n.n. : 9,30 la sărituri, 9,70 la paralele și

revanșa, cu- 
a ll-a), îna- 
p ; 2. Nadia 
numai cinci 
Comăneci în

Budapesta, 18 noiembrie 1972

finalul exercițiului la 
sivă, „trimițind-o" pe 
celelalte trei aparate 
9,60 la bîmă).

„E foarte bine așa 
concursului. E foarte __  __  „---- -  _ ------- . .
convins acum că, mobilizindu-se pe durata întregului concurs,

— 15 -

— spunea Bela imediat după încheierea 
bine așa, pentru amîndouă. Mariana s-a

poate s-o învingă pe Nadia, iar Nadia a învățat — la rîndul ei 
— că un concurs poate fi pierdut chiar și atunci cînd ai ciștigat 
primele trei aparate și că. dacă vrei cu orice preț să învingi, 
apoi prețul este o concentrare maximă, pină la durerea 
nervilor".

Am întrebat-o pe Mariana Cojanu cum a fost concursul. Mi-a 
răspuns spontan, fără căutări, fără ocolișuri : „Greu, foarte 
greu, ca orice concurs in care trebuie să te bați cu Nadia 
Comăneci. Nadia este cea mai bună dintre noi și o victorie 
asupra ei e un succes deosebit".

Nadia susținea, în drum spre școală, că Mariana a fost mai 
bună : „Mi voi pregăti atît de bine, incit să nu mă mai poată 
învinge", a conchis ea. după care a început să alerge spre școală, 
pentru a nu inlirzui la sărbătoarea pomului de iarnă. In urma 
ei, pe zăpadă, printre urmele de cizmulițe și pantofiori lungi 
de-un lat de palmă, am zărit urme de urs. „Bela e și el la 
școală", mi-am spus, indreptindu-mă intr-acolo. Era la școală, 
intr-adevăr. „Mai sint citeva zile pină la Anul Nou — i-am 
spus te mulțumește palmaresul fetelor in acest an

M-a privit o clipă și a tăcut mult timp. Apoi a vorbit încet, ca 
pentru sine : „M-a interesat îndeosebi „momentul Munchen", 
pentru a-mi da seama si mai bine ce trebuie făcut pentru 
Montreal. Ei bine, „momentul Munchen" m-a derutat, pentru 
că eu mi așteptam la mai mult. Gimnastele sovietice au fost 
ca întotdeauna foarte bune, dar n-au mai strălucit, in urma 
lor s-au situat conform așteptărilor gimnastele din R.D.G. (și 
cred că ar fi putut învinge dacă se eliberau de trac), dar echi
pele clasate pe locurile 3—6 sint ușor de învins. Echipa noastră 
le-ar fi învins, sint sigur".

...Primele trei luni ale anului *73 s-au consumat, pentru fetele 
soților Kăroly, exclusiv în perimetrul orașului natal: lecții, an
trenamente, puținele clipe de destindere, zilnic același și același 
program. Monotonia era insă doar aparentă, pentru că vechile 
exerciții fuseseră abandonate, fetele pregăteau un program nou. 
cu multe elemente dificile, la antrenamente n-aveau timp nici 
să răsufle, iar in clipele de răgaz își cereau una alteia părerea. 
Marta și Bela Kăroly pregăteau cu atenție primele două con
cursuri ale anului : campionatele republicane ale liceelor cu 
program și ale școlilor sportive (9—10 aprilie) și „capul de 
afiș" al sezonului. CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE 
GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI (14—15 aprilie). Ambele con
cursuri fuseseră programate in Sala „Floreasca" din Capitală.

Prima întrecere este dominată net de reprezentantele Liceului 
cu program, special de gimnastică, acestea cucerind toate locurile 
1, de la categoria a IV-a pînă la categoria „maestre". Se remarcă 
în mod deosebit Ionela Burlacu (la categoria a IV-a), Georgeta
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Gabor (categoria a Il-a) ii Teodora Ungureanu (cinei medalii, l 
de aur la categoria I) In confruntarea „maestrelor". Mariana 
Cojanu cucerește primul loc la individual compus, intrecind-0 
încă o data pe Nadia Comăneci !

Pe Bela Kăroly l-a bucurat mult această victorie: „Nadia nu 
va uita succesul Marianei pină cînd nu va reuși s-o învingă’ 
într-un concurs important". Dar nici măcar Bela nu s-a așteptat 
ca răspunsul Nadiei să vină atît de repede, după numai cinci

...Sala „Floreasca". 14 aprilie 1973. în jurul orei 10, au început 
întrecerile gimnastelor înscrise la Campionatele internaționale 
ale României, competiție tradițională, dotată cu Trofeul 
Oheorghe Moceanu". Se aflau in sală cele mai bune gimnaste 
rroia de eJe concuTau Citeva gimnaste redutabile dinU.R.S.Ș., R.D.G., Ungaria, Cehoslovacia și Bulgaria. Fetele an
trenorilor Kăroly păreau niște pioniere alese să ofere flori 
participantelor. Spectatorii le-au aplaudat cu simpatie, mai mult 
pentru fundițele lor uriașe, de un alb imaculat. Aceste aplauze 
de-o clipă aveau să se reverse insă in torente, atunci cînd feti
țele au început să dea — in confruntarea cu aparatele — măsura 
talentului și a pregătirii lor.

Specialiștilor prezenți in sală nu le veneau să creadă: Nadia 
Comăneci — necunoscută celor mai mulți dintre ei — a dominat 

l~^A~~oncrirsul' de~° manieră literalmente eclatantă, cucerind 
TOATE medaliile de aur puse in joc. Tot aurul la numai 12 ani 
într-o confruntare de elită 1

„Comăneci a fost fantastică ! — spunea după concurs profe
sorul Nicolae Vieru, secretarul Federației române de gimnas
tică. Este un mare talent, e foarte bine pregătită și simt că 
poate ajunge o mare valoare pe plan internațional. Dar pe ea 
au remarcat-o toți. Eu am mai remarcat însă cîteva gimnaste 
din Onești, mai ales pe Ungureanu, Cojanu și Milea. Se contu
rează acolo o echipă foarte puternică și asta ne bucură foarte 
mult"...

Triumful de la „internaționalele" României au făcut-o cunos
cută pe Nadia Comăneci iubitorilor gimnasticii din țara noastră. 
Cele cinci medalii de aur au întors privirile tuturor specialiștilor 
spre noua stea a gimnasticii românești. Dar foarte puțini erau 
acei care să acorde credit „pepinierei campioanelor" din muni
cipiul de pe Trotuș. Si mai puțini erau aceia care să se gân
dească la „explozia" gimnastelor din Onești în marile confrun
tări internaționale.

T

(VA URMA)
Episodul viitor :
8. JOCUL SUTIMILOR DE SECUNDA
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Manifestări prilejuite de cea de-a 59-a 

animare a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie

ÎN AGRICULTURĂ
Fotocronica ogoarelor

.•W.

AUEXIfA

O ACȚIUNE A ÎNTREGII 
ORGANIZAȚII U.T.C.

Documente privind începutul feudalității

\Cititorii s-au adresat ziarului]
AVEȚI POSIBILITATEA 
SĂ VĂ CONTINUAȚI

STUDIILE

PUTEȚI LOCUI,
IN CONTINUARE,

IN ACELAȘI CĂMIN

Zile hotăritoare pentru urgentarea unei
lucrări prioritare, de maximă importanță

RECOLTAREA PORUMBULUI

Comitete județene ale U.T.C. transmit:

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
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Alegerile prezidențiale din S. U. A.
• Aproximativ 150 milioane de alegători se vor prezenta la cele 176866 
centre de votare • Centrele de votare vor rămine deschise 12 ore • 
Ultimele intilniri electorale ale candidaților la președinție • Sondajele 
etectuate de institute specializate ii plasează pe cei doi candidați la 

egalitate

Mesajul adresat de tmarășul 

Nicolae Ceaușescu Conferinței extraordinare 

de solidaritate cu poporul din Africa de Sud. 

adoptat ca document oficial al reuniunii

Necesitatea educării tinerei generații 

in spiritul idealurilor de pace 

și cooperare intre toate popoarele 
CUVINTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE LA CONFERINȚA 

GENERALA A UNESCO

ORCHESTRA FILARMONICII 
..GEORGE ENESCU-

40362


