
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteiaBad? I ■ ■ ■ Oi

tineretului
. • . r

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MARȚI 28 APRILIE 1970

ÎN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE A ELEVILOR

UN SPIRIT

PORUMBULUI de Stat, Nicolae Ceausescu,IN TIMPUL OPTIM

Folosirea
forței mecanice

universităților europene
6 PAGINI — 30 BANI

DINAMIC,
(Continuare în pas. a V-a)

din

PROFESIA
TA

Viața bate la

NICOLAE COȘOVEANU 
GHICA SASU

la
40

t
(Agerpres)

resat tovarășei FI 
U.T.C., cu cîteva întrebări.

F. I. : — Nu ne grăbim cu a- 
precierile, întrucît ne aflăm a- 
bia la _ începutul trimestru
lui. în zilele acestea au loc ple-

RED. : Putem, așadar, an
ticipa demarajul bun al or
ganizației U.T.C. din școală 
în trimestrul recent inaugu
rat....

Președintele Consiliului

Aflîndu-se în primele zile ale noului trimestru școlar, perioa
dă care solicită din partea elevilor din toate școlile eforturi 
susținute pentru încheierea cu succes a anului de studii, am so
cotit util să contribuim la precizarea unor detalii ale modului 
în care se vor desfășura activitățile organizațiilor U.T.C. pînă 
la vacanța mare. în acest scop, ne-am adresat tovarășei FLOA
REA ISPAS, secretar al C.C. al ~

ÎNSĂMÎNTAREA

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6515

INIMĂ LUPTĂTOARE0a

INIMA EUROPEIIN
(Continuare în pag. a Il-a)

APROPIE. CUM ESTE PREGĂTITĂ FORȚA DE

MUNCA PENTRU NOILE OBIECTIVE INDUSTRIALE?

ESTE AȘTEPTAT
SEMNALUL EUGEN FLOKESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

DE ÎNCEPERE ECONOMII
DE METAL

PROFESIUNII

N. UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

STUDENȚEȘTI

ca 
Ia

ȘCOALA MARILOR CETĂTI 
ALE CHIMIEI TRANSMITE 

CONTINUU PE ARGEȘ 
ȘTAFETA EXPERIENȚEI

ne 
în 
ea 
se

General-maior 
IOAN BOTTEA

General-maior
NICOLAE ALECU

tineretului școlar.

anilor, prin

IN „FLAGRANT DELICT"

SĂ NE

FA ȚĂ DE NOBLEȚEA

ROMÂNIA

TINERESC

a primit pe participanții 
la Reuniunea rectorilor
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NAȚIONAL 
AL ARTEI

BUCU
RĂM...
Credem că la Iași s-a con

turat cel mai important mo
ment al Festivalului național 
al artei studențești — ediția 
1970. Dacă la Timișoara (Fes
tivalul național al*  formațiilor 
studențești de estradă și mu
zică ușoară) sau la Cluj .(Fes-, 
tivalul $i 'colocviul național 
studențesc de folclor) studen
ții — prin interpretări remar- 
cabile și printr-o înțelegere 
adecvată a mesajului artistic 
— au conferit muzicii ușoare, 
cintecului și dansului popu
lar valențe calitative inedite, 
la Iași s-a produs un reviri
ment de mult dorit, dar care 
intirzia in mod nejustificat : 
reconsiderarea muzicii corale.

Duminică seara. în sala 
cantinei Universității ..A. I. 
Cuza“. 600 de voci au intonat 
„Gaudeamus". 600 de voci — 
corurile reunite, care timp de 
trei zile s-au întrecut pe sce
na festivalului — au cîntat 
imnul bucuriei studențești, 
dorind parcă să releve, încă 
o dată, ceea ce concursul a 
dovedit categoric : faptul că 
izvoarele de frumusețe ale. 
muzicii corale sînt inepuiza
bile; Este cert că după acest 
succes, numărul studenților 
care iau parte la activitatea 
formațiilor corale va crește

O machetă așezată în holul 
uneia din clădiri sugera cu 
cîțiva ani in urmă vizitatorului 
silueta viitorului combinat pe
trochimic al Piteștiului. Astăzi 
macheta devine de prisos. Rînd 
pe rind platforma nordică a 
orașului s-a acoperit de turnuri 
și coloane și conducte oferind 
celui ce intră în Pitești pe firul 
magistralei recent dată în func
țiune imaginea în mărime natu
rală a acestui puternic centru 
al chimiei românești. Alături de 
piroliză, de fabrica de negru de 
fum, de acrilonitril și polieti
lenă, curînd se vor alinia in 
concertul producției alte trei 
instalații ce completează confi
gurația combinatului piteștean. 
în prima parte a anului 197(1 
este programat debutul indus
trial la cianura de sodiu, clorura 
de cianurii și atrazin.

Cine sînt cei care suprave
ghează pulsul acestor instalații 
situate sub semnul celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii ? O între
bare la care răspunsul vizează 
cu precădere pregătirea oameni
lor pentru capacitățile de pro
ducție aflate în febra premierei 
dat care se leagă strîns de felul 
cum s-a urmărit în etapele an
terioare asigurarea cu forță de 
muncă calificată.

Interviul nostru cu tovarășa FLOAREA ISPAS, 
secretar al C.C. al U.T.C.

IN PAG. A 3-A:

RED. : — Recent s-au 
desfășurat lucrările Plena
rei Consiliului pentru 
munca în rindul elevilor 
al C.C. al U.T.C. A fost un 
bun prilej de trecere de la 
vacanța de primăvară spre 
perioada de învățătură. 
Ce ne puteți spune despre 
activitatea consiliilor, ca 
și despre concluzii la care 
s-a ajuns în urma anali
zării primei lor experi
ențe ?

F. I. : — Consiliile pentru 
munca în rîndul elevilor, orga
ne consultative ale organizației 
noastre, ființează de puțin timp 

.și încă nu puteam avea pre
tenția să fi întreprins multe ac
țiuni. Cu toate acestea, ele de
țin de acum o oarecare expe
riență. Subliniez că vacanța a 
fost folosită de consilii în 
scopuri utile. La nivel județean, 
acestea s-au întîlnit și au dez
bătut probleme luate • în studiu 
și au desprins învățăminte fo
lositoare activității de organiza
ție. Totodată, Consiliul pe țară 
și-a făcut publice primele in
vestigații, punînd în dezbaterea 
plenarei sale o problematică de 
mare interes pentru adolescent » 
activitatea în cercurile și socie
tățile elevilor, contribuția orga
nizației la educația tehnico-ști- 
ințifica ___ T_______ Z__
Pentru organizația U.T.C. a e- 
levilor, ca și pentru școală de 
altfel, s-au desprins numeroase 
modalități de lucru — valabile 
în 'acest trimestru, dar și pen
tru viitorul an școlar — care 
să ducă la diversificarea dome
niilor abordate de cercuri, ac
centuarea caracterului creator, 
științific și tehnico-aplicativ al 
acestei activități. Vrem ca cercu
rile și societățile elevilor să nu

Pe platformă totul dă senza
ția de var proaspăt. Construc
torul n-a părăsit încă definitiv 
incinta instalațiilor dar momen
tul despărțirii este undeva a- 
proape după cum te poți con
vinge singur la fața locului sau 
consultînd graficele de execu
ție unde soarta obiectivelor este 
înregistrată pas cu pas. Pe cit 
de laconic pe atît de edi
ficator : terminat, recepționat 
provizoriu, recepționat definitiv. 
Ce se întimplă în acest timp 
la beneficiar, cel care preluînd 
din mîna constructorului insta
lațiile „la cheie" are obligația 
de a le aduce să funcționeze 
într-un termen cit mai scurt la 
întreaga lor capacitate ?

— Vă închipuiți desigur că 
totul este orientat, ca de obicei 
în asemenea perioade, către a- 
sigurarea condițiilor optime de 
punere în funcțiune a noilor 
capacități de producție, ne spu

mai fie considerate doar lecții 
suplimentare, ci să constituie 
adevărate laboratoare de uceni
cie valoroasă, de inițiere prac
tică a adolescentului în cre
ația științifică, tehnică și literar 
artistică.

Paralel, consiliile au fost în
drumate cum să participe la în
treaga viață de organizație, la 
conceperea și . realizarea unor 
activități pe care le dorim re
prezentative pentru vîrsta și in
teresele elevilor și care să aducă 
un plus de dinamism, de atrac- 
tivitate și cunoaștere.

la întreaga 
capacitate!

Semănatul porumbului este 
lucrarea ce concentrează în 
bună parte activitatea tinere
tului, a tuturor țăranilor co
operatori și mecanizatorilor.

încheierea într-un timp 
scurt a lucrării, realizarea ți
nui semănat de cea mai bună 
calitate, iată obiective ce pre
ocupă în mod deosebit. Uni
tățile agricole din județul 
Constanța, precum și alte 
peste 1 000 de cooperative a- 
gricole și întreprinderi agrico
le de stat din țară, au reușit 
să încheie la timp semănatul 
porumbului. Sînt, însă,

25 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

Drumurile m-au dus, de-a lungul ___
multe țări, numeroase fiind și imaginile pe care le 
rețin, imagini care fac mîndria fiecăruia dintre 
popoarele cunoscute. Simbolic mi se- pare însă fap
tul că, aproape fără excepție, in fiecare dintre 
țările europpne vizitate mi-au ieșit în față sau 
mi-au fost prezentate de gazde — ca un laitmotiv 
al afirmării și demnității- umane, al aspirațiilor 
proprii fiecărei națiuni — fapte care vorbesc des
pre anii grei ai celui de-al doilea război mondial, 
despre eroica înfruntare, a tuturor popoarelor, 
cu cîmpurile negre ale forțelor fasciste.

Privesc pe hartă traiectoriile parcurse și mă 
opresc la clipa cînd am văzut acel monument re- 
prezentînd stîlpii unei rețele de sîrmă ghimpată, 
monument așezat la porțile Moscovei, pe drumul 
ce duce, printr-o pădurice, de la aeroport spre 
oraș... Hoarda fascistă reușise să ajungă pînă aici 
și, prin reflex, iată, îmi vine în minte o zi de 
duminică în fața porții Brandemburg, din inima 
Berlinului, poartă în apropierea căreia se află ca
zematele subterane în care s-a sinucis Hitler, ori 
îmi apar în față crematoriile de la Buchenwald,- 
sau zidurile afumate ale bisericii din centrul ora
șului Dresda, special păstrată și azi în ruine... 
Iată și Leningradul, ciudatul, curajosul oraș, cu 
sutele sale de mii de morți adunați în uriașele 
morminte de la „Kladbisce", sau mult -mai sus, 
pe malul Oceanului înghețat de Nord, muzeul din 
Murmansk în care am ascultat tulburătoarea voce 
a crainicului care anunța atacul din iunie 1941, în
tr-un moment cînd prin întreaga Europă mărșălu
ia cisma fascistă... Văd, de asemenea, o mică limu
zină înaintînd pe serpentinele munților Tatra, spre 
Zvolen, locul unde s-au așezat pentru vecie 11 000 
de ostași românî alături de alte mii de ostași so
vietici, cu toții căzuți pentru eliberarea Ceho
slovaciei, și văd o dată cu aceasta versanții mun
telui Avala din apropierea Belgradului, cu un să-

tuc în care au fost împușcați cîteva mii de elevi 
de liceu din dorința hltleriștllor de a afla măcar o 
potecă ce duce spre partizani... La Riga, în Litua
nia, mi-au revenit în minte „bătăliile de la Marea 
Nordului" despre care auzeam vorbindu-se la un 
aparat de radio în acei ani cînd orele existenței 
erau măsurate de sunetele alarmante ale sirene
lor. Dar malul înalt, nisipos, al Normandiei, la 
Canalul Mînecii, unde-au debarcat aliații ? Dar 
pusta maghiară ureînd spre dealurile Tokai-ului, 
ori împrejurimile, altădată fortificate, ale Budapes
tei, locuri pe care armata română a lăsat alte 
11 000 de nume de eroi ? Dar placa de marmură 
albă așezată în zidul grădinii Tuilleries, care amin
tește numele primilor ostași francezi căzuți în 
Place de la Concorde pentru eliberarea Parisului, 
și pe care am revăzut-o, cu emoție, acum cîteva 
zile, nu departe de tancurile care străjuiesc, — 
monumente ale jertfei antifasciste, poarta de 
Dome des Invalides ?

Mulți dintre noi eram copii, ori poate nici nu 
. născusem în acele zile cînd întreaga lume era 
flăcări și cînd omenirea — cu tot ceea ce avea 
mai bun. de la muncitori pînă la savanți — 
zbătea să scape de umbra amenințătoare a zvasti
cii. Cărțile, filmele și mai ales călătoriile mi-au 
dat însă posibilitatea să am o imagine extrem de 
precisă a acestei uriașe platforme a luptei care era 
Europa și să întrevăd, din imagini vii și docu
mente .de muzeu, că aproape ndci unul dintre po
poare n-a stat pasiv în fața teribilei opresiuni. 
Și avînd această imagine a Europei luptătoare nu 
puteam să nu mă gîndesc la țara noastră și să nu 

‘ întrevăd, prin aceleași mijloace ale cunoașterii, că

^Înerețe^ducatÎ^'răspunderiI

Reducerea consumului de 
'metal, paralel cu ridicarea 
calității produselor, a căpătat 
în ultimul timp, în unitățile 
industriale, o atenție tot mai 
mare. în întreprinderile in
dustriale și de construcții din 
județul Dolj, de pildă, de la 
începutul anului, consumul 
de metal a fost diminuat, sub 
normele de consum. cu a- 
proape 800 tone. Numai la 
„,Electroputere“ din Craiova, 
unde au fost introduse în fa
bricație noi serii de motoare 
și transformatoare de forță, 
prin reexaminarea normelor 
de consum, s-au economisit 
395 tone metal. Tot prin re- 
proiectarea produselor și re
ducerea rebuturilor, Uzina 
de reparații din Năvodari, 
una din principalele consu
matoare de metal din jude
țul Constanța, și-a propus să 
obțină în acest an o econo
mie de cel puțin 75 tone 
metal. 

meroase unități agricole care 
mai au suprafețe însemnate 
de însămînțat. Ce se între
prinde în aceste unități pen-, 
tru intensificarea ritmului de 
lucru ? Raidul nostru între
prins în județele Satu - Mare 
și Prahova încearcă un răs
puns la această întrebare.

Miercuri ploaia a stat, co
operatorii așteptau cu speran
ță zilele următoare. De vineri

De trei zile în Galați, aud 
printre obișnuiții barului de 
noapte și „privighetorile noc
turne" — cum li se spune fetelor 
repetente la demnitate feminină 
— un nume: Profesoara. Poate 
să fie o poreclă, cum sînt atîtea 
într-un anumit mediu, poate să 
fie un nume de împrumut. Sau 
un adevăr.

Tînăra din fața mea își declară 
fată reticențe numele. Adriana

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit luni la amiază, la Palatul Re
publicii, pe participanții la Re
uniunea rectorilor universităților 
europene, organizată în Capitală 
de Universitatea bucureșteană, 
sub egida UNESCO.

La primire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș,- Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Miron Con- 
stantinescu, Ion Iliescu, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului, Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre
cum și personalități ale vieții 
universitare din România.

Rectorul Universității
București, Jean Livescu, a pre
zentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducă
tori de" stat pe reprezentanții 
UNESCO, pe rectorii, vicecance
larii și prorectorii care participă

Zissu. Apoi, cu aceeași precizie, 
profesiunea. Profesoară de limba 
romană și franceză în comuna 
Grivița. Absolventă a Institutului 
pedagogic din Galați. <■

Discuția este alertă pentru că 
replica, la întrebările sau nedu
meririle mele, vine fără întârziere.

— Aud că vă petreceți nopțile 
prin baruri, mult mai mult decît 
poate părea firesc pentru o tână
ră la vîrsta dumneavoastră...

reuniune clin partea a peste 
dâ universități europene, pe 

reprezentanții organizațiilor uni
versitare internaționale neguver
namentale.

Președintele Consiliului de Stat 
și ceilalți conducători s-au între
ținut, într-o atmosferă calda, 
cordială, cu participanții la re
uniune. Oaspeții au exprimat 
mulțumiri pentru inițiativa luată 
de România de a organiza prima 
reuniune a rectorilor universități
lor europene, pentru buna orga
nizare a acestei importante ma
nifestări internaționale.

în cadrul discuțiilor purtate 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători și oaspeți, au 
fost relevate,., totodată, marea 
utilitate-a Reuniunii, care se în
scrie în programul Anului inter
național al educației, contribuția 
pe care contactele inter-universi- 
tare o pot aduce în promovarea 
spiritului de colaborare și coope
rare, în interesul întăririi priete
niei dintre popoarele Europei, al 
păcii și progresului în întreaga

• Climatul educa
țional în orientarea 
profesională

nică
Academia teh- 
militară pregă

tește ingineri și sub- 
ingineri militari

—Da, mă distrez. Nu-mi interi) 
zice nimeni.

Nu, într-adevăr. Și restau
rantele și barurile sînt menite sif) 
ofere cîteva ceasuri de relaxare) 
oricărui cetățean. încerc, cu jenă< 
să apropii acest mod de distracție 
invocat de Adriana Zissu de me
seria ei. Simt că nu e nevoie nici

GALINA RĂDULESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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harta ei s-a desenat în inima continentului ca o puternică 
inimă antrenată în lupta antifascistă. Fila caldă a istoriei 
arată că România a ocupat în marile bătălii contra arma
telor hitleriste un rol important. De la Iași la Satu-Mare, 
de la București la Arad numeroase monumente vorbesc 
generațiilor noi despre acei ani în care cu prețui 
mari jertfe, fără a da nici un pas înapoi, poporul român a 
demonstrat că nu se va împăca • ■ - - ------ •
izbind fără milă fiara fascistă.

unor
___ , , _i 
niciodată cu asuprirea,

Dar pentru că unii dintre noi erau prea tineri, iar 
alții, dintre cei tineri azi, poate nu se născuseră încă, 
în acest an în care sărbătorim un sfert de secol de la 
victoria asupra fascismului, ne-am gîndit că cel mai bine 
pot vorbi despre anii eroici ai luptei pentru libertate și 
demnitate umană aceia dintre, părinții noștri care se nu
mără printre participanții direcți la marile bătălii, cei 
care au purtat arma în mină și au străbătut prin ploaia 
de gloanțe, din tranșee în tranșee, palmă cu palmă, pă- 
niîntul țării, mergînd mai departe, alături de glorioșii 
ostași sovietici, în marele front antifascist realizat prin

solidarizarea în luptă a numeroase popoare. Iată de ce 
pe patru dintre foștii soldați (soldați chiar dacă, în reali
tate, aveau grade militare mai mari), i-am căutat și in
vitat la redacție după 25 de ani de la încheierea războ
iului : generalul-maior NICOLAE ALECU, generalul ma
ior IOAN BOTTEA, colonelul NICOLAE MASTACAN, 
colonelul ȘTEFAN DANCUȘ.

A fost una dintre acele întâlniri __ —__ 
avind în față niște oameni care au înfruntat moartea în 
numele libertății ......................... ......
piu stenograf.

FESTIVALUL NAȚIONAL AL ARTEI STUDENTESTI

la care reporterul SA NE BUCURAM• ••

DOUĂ PORTRETE

Simt că sînt dator cititorilor cî
teva argumente pentru susține
rea afirmației făcute mai înain
te și mă grăbesc să le ofer.

1. Aveam în față un Ordin de 
zi, obișnuit în anii războiului, 
din care citez :

„Pentru faptele glorioase să
vîrșite de Regimentul 3 doro
banți, în frunte cu bravul și 
neînfricatul său comandant, colo
nelul Alecu Nicolae, Ordon : Ci
tarea prin ordin de zi pe divizie 
a ofițerilor, subofițerilor și tru
pei Regimentului 3 dorobanți și 
a viteazului său comandant, co
lonelul Alecu Nicolae**.  (Ordin 
de zi nr. 38, din 21 decembrie 
1944, Divizia 11 infanterie)

Iată și un fragment dintr-o 
posihjla autobiografie, carp poar
tă semnătura fostului comandant 
de* regiment, loan Bottea':

„Am . comandat în perioada 
războiului regimentul 34 infan
terie din divizia 9. Drumul de 
luptă al unității mele a fost lung 
și greu. A fost lung fiindcă a în
ceput de pe litoralul Mării Ne
gre, de la Constanța, și a luat 
sfîrșit. în inima Europei, la pos
tul de radio „Donau*,  la circa 
100 km. est și sud-est de Praga. 
Drum de 1 500 km. parcurși în 
luptă timp de 8 luni și jumătate. 
Dintru început mărturisesc că 
faptele de arme săvîrșite sînt o- 
pera ostașilor și ofițerilor regi
mentului, a acelora care și-au sa
crificat viața pe cîmpurile de 
bătaie; lor li se cuvine toată 
recunoștința noastră. Eu, în cali
tate de comandant, nu mi-am 
făcut decît datoria...".

Amîndoi acești comandanți 
sînt azi generali-maiori și fac 
parte dintre invitații la discuția 
noastră. Numele lor sînt înscrise 
în cartea „August 1944 — mai 
1945“ alături de sute, poate de 
mii, altele,..

cumentele germane arată că sis
temul tactic militar al lui Hitler 
își punea mari nădejdi în poziția- 
cheie pe care armatele fasciste o 
puteau ocupa în arcul Carpaților. 
Barând țrecătorile. ei nădăjduise- 
ră să se folosească, într-adevăr, de 
Carpați ca de un arc pentru a 
putea lansa puternice tiruri care 
să stăvilească armata sovietică. 
Or, lucrurile au ieșit exact in
vers. Carpații nu și-au schimbat 
arcuirea, dar săgețile pornite din 
„arcul*  lor au luat direcția in
versă, lovind în plin armatele 
fasciste care invadaseră Transil
vania.

„Ca militar, preciza generalul 
Bottea, pot să apreciez că dacă 
planul german s-ar fi aplicat și 
nemții ar fi ocupat poziții în Car
pați, multe zeci de mii de vieți 

, omenești din rândurile armatelor 
sovietice;și române ar fi fost ne- 
cesare pentru deschiderea trecă- 

, tori lor. Marea capacitate de 
care a dat dovadă Partidul Co
munist Român de a organiza in
surecția, de a mobiliza forțele 
progresiste, majoritatea populației 
în lupta qontra fascismului, ener
gia cu care armata română s-a an
gajat în luptă, toate acestea au 
făcut ca numai în 8 zile cea mai

București. în«re 5 și 9 septem
brie, citează documentele, o fap
tă de eroism deosebită a fost să- 
vîrșită de batalionul de instruc
ție al regimentului 6 grăniceri, 
care, rămas in spatele frontului 
german, i-a hărțuit pe nemți fă- 
cînd posibil ca pe data de 9. 
IX. 1944 divizia 9, care trecuse 
munții, să ajungă pe front și să 
treacă la ofensivă alăturîndu-se 
celor 10 divizii ale armatei a 4-a. 
Era divizia care luptase în Do- 
brogea, deschizînd drum ostași
lor sovietici spre Bulgaria. Aces
tei unitati îi aparținea și regi
mentul 34 conclus de fostul co
lonel, azi generalul loan Bottea, 
participant la discuția noastră. 
Către 13 septembrie, după preci
zările sale, inamicul se găsea deja 
aruncat dincolo de Mureș.

„Se realiza astfel o importantă 
prevedere din planul operațiuni
lor militare, ne spunea fostul co
mandant al regimentului 34. In
tențiile Berlinului erau dejucate : 
defileurile Oltului și Jiului erau 
la 100—120 km de zona stăpîni- 
tă de noi, ceea ce oferea drum 
liber armatelor române și sovieti
ce care veneau din sud".

„Nici prin Crișana și Banat nu 
s-a putut trece“, adăuga colone-

SĂ STABILIM POZIȚIILE

Am pus celor patru invitați o 
primă întrebare : unde vă ailați 
în momentul cînd România a 
întors armele contra Germaniei 
hitleriste ? w

General-maior IOAN’ BOT- 
TEA : Lupta regimentului meu 
în acest război a început cu par
ticiparea la insurecția armată in 
orașul Constanța, care s-a soldat 
cu dezarmarea și capturarea a 
peste 2 000 hitleriști. în cadrul 
diviziei a 9-a s-au dezarmat și 
capturat peste 10 700 soldați 
hitleriști și 382 ofițeri cu toată 
tehnica de luptă germană aflată 
în Dobrogea. Insurecția din Do- 
brogea a început în noaptea de 
23 august și a luat sfîrșit în 
seara zilei de 27 august 1944, 
cînd comandantul diviziei a pu
tut raporta că tot teritoriul Do- 
brogei a fost curățat de hitleriști. 
In acest timp alte 3 batalioane 
ale diviziei noastre și un divizion 
de artilerie luptaseră cu nemții 
la Otopeni — Băneasa. La 27 
august ne aflam deja în drum 
spre Transilvania unde avea să 
se închege frontul româno-sovie- 
tic.

Colonel N. MASTACAN: Am 
auzit comunicatul despre întoar
cerea armelor în apropierea gra
niței tării, la radio. Făceam parte 
din Divizia „Tudor Vladimires- 
cu“ creată și instruită pe terito
riul Uniunii Sovietice. La 27 au
gust 1944 eram la Iași; la 28, îm
părți ți în două eșaloane, am por
nit spre București. Eram locote
nent și comandam eșalonul II al 
regimentului II infanterie.

General maior NICOLAE A- 
LECU : Regimentul meu se. afla 
la Slatina, o parte dintre unități 
intrând în luptele desfășurate în 
cadrul insurecției încă din noap
tea de 23 august. La 24 august 
dimineața, de pe dealul Grădiș
tea, 150 de hitleriști coborau es
cortați de ostașii mei, după pri
ma lo^ misiune de luptă. La ora 
14 a aceleiași zile ostașii regi
mentului erau în tren cu direc
ția București. La ora 20 coborau 
în apropierea gării Chitila ocu
pată în aceeași zi de hitleriști. 
Pe 24 august s-a transmis Bucu- 
reștiului : „gara' Chitila este li
beră". Pe 25 august a început 
asaltul asupra fabricii de zahăr 
Chitila, puternic apărată, și asu
pra aeroportului „Romeo Popes
cu" (în total aproape 400 sol
dați și ofițeri capturați, plus o 
mare cantitate "ele armament). La 
27 august am dus lupte grele 
la Otopeni, sfîrșite cu 
rea armelor de către 
Curînd după aceea 
spre Tîrnăveni..

Colonel ȘTEFAN DĂNCUȘ : 
Mă aflam la școala de ofițeri de 
rezervă din Arad. Prima acțiu
ne întreprinsă a fost arestarea 
imediată a consilierilor germani, 
ca și a celorlalți hitleriști aflați 
în acel loc, pe care i-am dus sub 
escortă la Arad. Sarcina noastră 
a fost să apărăm, împreună cu 
unități ale armatei române, fron
tiera de vest și, îndeosebi, să blo
căm intrările fasciștilor pe văile 
din apropierea Crișului.

depune- 
hitleriști. 
porneam

„DIN ARCUL CARPAȚILOR 
SE TRAGE ÎN SENS INVERS I"

Iată o dovadă grăitoare pentru 
rolul intrării României în rîndul 
forțelor antihitleriste : toate do-

țării

mi- 
ora 
pe

este obligat să devină pur și sim-
(Urmare din pag. I) PREMIILE ACORDATE FORMAȚIILOR

T'

i 1970

va începe la ora 8“. în zece 
nu te ostașii porniseră. Către 
10 batalionul doi ajunsese 
cota 463. La dreapta însă situația 
se complica. La ora 12,45 fasciștii 
s-au aruncat cu furie spre noi. 
N-am să uit faptele săvîrșite în 
acea zi de doi oameni — sublo
cotenentul Augustin Săbău și 
sergentul Dumitru Stăvoiu, care, 
deși răniți, n-au încetat o clipă 
să tragă asupra dușmanului".

„21 septembrie. în zorii zilei 
s-a reluat lupta. Atacul Diviziei 
9, oare a dus la cucerirea Dea
lului Sîngeorgiu, a antrenat și ba
talionul 2 din regimentul 3 doro
banți, care se afla la sud est de 
Cota 463. Atacuri după atacuri. 
Zile întregi. De 3—4—5 
pe zi"

File de istorie...
„TERIBILA COTĂ 495 

S-A PRĂBUȘIT"
Iată și pagina de amintiri 

fostului colonel loan Bottea, cu
ceritorul celei mai înalte cote de 
la Mureș :

„Eram la punctul de coman
dă suprapus 
comandă al 
ducea greul 
urmai earn atacul cu binoclul, ob
servai că în stînga batalionul 3

ori

peste punctul de 
batalionului 3, care 
luptei. în timp ce

25 DE ANI DE LA VICTORIA
ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

ROMÂNIA
0 INIMA LUPTĂTOARE
IN INIMA EUROPEI

mare parte a teritoriului patriqfc 
să fie curățată de hitleriști, ușu- 
rînd astfel drumul armatelor so
vietice care veneau din răsărit, 
după ce lichidaseră, în zona Iași- 
Chișinău, o mare' grupare de 
forțe germane".

Armata Roșie primea astfel un 
sprijin important, condițiile sale 
de înaintare fiind, acum, altele, 
datorită operațiunilor din cadrul 
insurecției, avînd de luptat cu 
anumite fortificări locale *și  nu 
cu un front german compact. La 
26 august,' armatele sovietice e- 
rau la Adjud; la 27 la Focșani și 
Galați.

„în aceeași zi, preciza genera
lul Bottea, noi raportam din Con
stanta curățirea întregii Do- 
broge".

„Regimentul nostru, a adăugat înfruntările decisive pentru a-
________1..1 Al— ___ or , c . rgeneralul Alecu, pe data de 28 
august încheia socotelile cu nem
ții la Otopeni, dată la care Ca
pitala propriu-zisă era deja eli
berată*.

La 30 și 31 august unitățile 
sovietice intrau, primite sărbăto
rește, în Bucureștiul deja curățat 
de hitleriști. Salutîndu-i pe sol
dați» și ofițerii Armatei Roși» în 
numele C.C. al U.T.C., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU preci
za în acele zile că „tineretul co
munist a stat tot timpul în frun
tea luptei tineretului contra răz
boiului tîlhăresc al lui Hitler și 
Antonescu**...  „Tineretul român 
— spunea tovarășul Ceaușescu 
ostașilor sovietici — vă primește 
frățește și va duce lupta alături 
de voi pînă la. nimicirea definiti
vă a fiarei fasciste*.  -

ARIPA PROTECTOARE

Bătălia pentru stăpînirea arcu
lui Carpaților și mai ales a 
„capului de pod“ cucerit dincolo 
de munți, poziție extrem de im
portantă pentru întregul mers al 
operațiunilor militare antifasciste, 
a fost dusă cu eroism și înfrun- 
tînd mari greutăți, de către uni
tăți ale armatelor române. Cărți
le de istorie consemnează în a- 
cest sens curajul ostașilor noștri. 
La 5 septembrie, la est de Mun
ții Apuseni începuse ofensiva 
germano-ungară, care intenționa 
să oprească frontul în Carpați, 
punînd mîna pe trecători. Româ
nii erau mult mai puțini și se gă
seau după efortul istovitor al in
surecției, dar — așa cum ne 
mărturiseau și interlocutorii noș
tri — eroismul lor a fost extraor
dinar. Armata a 4-a, care se afla 
în estul Transilvaniei, a trecut 
la operația numită „de acoperi - 
re“, oprind ofensiva germanilor 
și creînd astfel timp de înaintare 
armatelor care veneau dinspre

Iul Ștefan Dăncuș. care jn acea 
perioadă se afla la granița de 
vest a tării,, lingă Arad, zonă 
care s-a înscris în istorie prin 
faptele de eroism ale unor tineri 
militari, între care multi elevi ai 
școlilor militare. - Au fost lupte 
duse pe, viață și. pe .moarte, își a- 
mintea tovarășul Dăncuș. Nu e- 
ram dotați cu prea multe arme. 
Nemții veneau, în schimb, cu 
trupe masive cărora li s-a făcut 
față cu acea energie cu care știe 
întotdeauna un popor să se ape
re de invadatori. Rolul popu
lației, al eroilor ieșiți din rându
rile oamenilor celor mai simpli, 
a fost în aceste lupte, covîrșitor.

MAREA BĂTĂLIE 
A MUREȘULUI

lungarea fasciștilor de pe terito
riul patriei se apropiau. Traver- 
sînd Carpații de .răsărit și de 
sud, primele unități ale armate
lor sovietice, însoțite de trupe ro
mânești au sosit pe zona fron
tului unde armata a 4-a română 
ținea în șah înaintarea germană. 
La 6 septembrie au ajuns aci, 
o divizie sovietică și divizia de 
voluntari români „Tudor Vla- 
dimirescu", care formau un 
corp comun. Unitățile cărora 
le aparțineau trei dintre 
participanții la discuția organi
zată de ziarul nostru — genera
lul Bottea, colonelul Mastacan și 
generalul Alecu (al cărui regi
ment sosise mai de mult aci) — 
s-au aflat, deci, în rîndurile ce
lor care au deschis marea ofensi
vă antihitleristă în primele zile 
de septembrie 1944. Ei își amin
tesc cu emoție acele zile grele, 
cu lupte sîngeroase, zile în care 
s-a închegat frontul româno-so- 
vietic, stabilind astfel o trainică 
legătură de prietenie între cele 
două armate.

Cine dintre aceia care au trăit 
anii eliberării n-a auzit de bătă
liile pentru dealul Sîngeorgiu, de 
Oarba de Mureș ? Cîteva cote de 
pe dealul Sîngeorgiu au fost cu
cerite de regimentul aflat sub co
manda colonelului Nicolae Ale
cu, iăr cota 495, cea mai înaltă, 
de regimentul colonelului loan 
Bottea. Transcriem din amintirile 
lor cu emoția și respectul pe care 
le datorăm întotdeauna luptăto
rilor.

„19 septembrie. Eram gata de 
luptă, spune generalul Nicolae A- 
lecu. Toți știau că ne așteaptă 
noi sacrificii. Era o zi posomori
tă. Valea Mureșului era în ceață. 
Spre creasta Dealului Sîngeorgiu 
nu se vedea aproape nimic. Ploua 
mărunt. Stăteam la postul de co
mandă înconjurat de subalterni. 
Deodată sună telefonul. „Atacul

nu mai înaintează. Parcă intrase 
în pămînt. Un raport al coman
dantului companiei 10, arata că 
este puternic bătut cu focuri de 
mitraliere de la creasta dealului 
Se trăgea într-adevăr cu înverșu
nare dintr-o cazemată rămasă 
nedistrusă de artileria noastră. 
L-ara chemat pe seigentul Mă- 
nescu Gheorghe, comandantul li
nei grupe de pionieri, și l-am 
întrebat dacă poate face ceva. 
„O voi amuți pentru totdeauna, 
domnule colonel !“, a raportat el 
și curînd după aceea, l-am văzut 
prin binoclu strecurîndu-se cu 
abilitate, cu grupa după el, prin 
cutele de teren, pînă ce a ajuns 
la creasta cotei. L-am văzut cum 
și-a desfășurat grupa în trăgă
tori, apoi sărind curajos peste 
dimb, în stînga cazematei. Cîte
va clipe n-am mai observat nici 
o mișcare. Apoi o trombă puter
nică s-a ridicat spre cer. Ceva 
mai tîrziu mi s-a raportat că 
o dată cu cazemata a pierit și el. 
Bravul sergent și-a îndeplinit 
misiunea cu prețul vieții. Pilda, 
vie pentru împlinirea datoriei !

Imediat batalionul 3 și-a re
luat înaintarea. Ici-colo, pîlcuri- 
pîlcuri, fasciștii au țîșnit peste 
creastă. Deodată, pe toată linia 
de trăgători, s-a auzit strigătul : 
„Fug nemții, pe ei !“. Am dat 
semnalul și cei 12 gomiști ai re
gimentului au sunat atacul ge-

neral. „Fug nemții 1“ striga fie
care soldat. Escaladînd rîpele de 
pe creastă, grupele și plutoanele 
săreau în șanțul inamic într-un 
iureș de nestăvilit vîrind groaza 
în hitleriști. Deodată văzui un 
tricolor mînat ca de o mînă ne
văzută către cota 495. Era o e- 
șarfă tricoloră pe care subloco- 
tenentul Victor Mărcuș o lega
se la baionetă și-și chema astfel 
după el, șoldații, la luptă și vie- O 
torie.

în clipa aceea a sunat telefo- a 
nul. Stînd într-un genunchi, as- ™ 
cultam cu receptorul la ureche.
Era locotenent-colonelul Roma- A 
nov, care îmi spuse : „Domnule ™ 
colonel, primiți felicitări din
tea generalului Trofimenco, 
mandantul Armatei 27 
tice, pentru frumosul < 
voastră atac".

BUCURIA VICTORIEI

par-
co- 00 

so vie- 
dumnea-

DEPLINE

este bo-Stenograma discuției 
gată în asemenea relatări. Fapte 
eroice au fost săvîrșite de ostașii 
români, care au luptat cot la cot 
cu ostașii sovietici.

La 25 octombrie 1944, orele 14. w 
Regimentul 3 dorobanți, aflat în 
plină luptă cu fasciștii, au atins a 
frontiera româno-ungară 1

„Trăiam o zi mare — ziua eli- 
’ berării întregului teritoriu al pa- 

triei de sub- jugul fascist —, își 
amintește azi, revăzîndu-«și jur
nalul de comandant, generalul 
Nicolae Aleou. Atunci, încleșta
rea cu dușmanul nu ne-a dat ră- 
gazul s-o sărbătorim. Eram sub 
o ploaie de gloanțe.. Ziua de 25 
octombrie 1944 a rămas însă înti- 
părită în memoria tuturor parti- W 
cipanților la războiul antihitlerist, 
zi a cărei sărbătorire prilejuiește 
în fiecare an evocarea înaltelor W 
fapte db arme săvîrșite de ostașii 
români în lupte împotriva fasețs- a 
inului". "

EPILOG

generalului au o a- 
care n-o poate con-

considerabil. Felicitările a- 
dresate studenților-artiști de 
către tovarășul Traian Ște- 
iânescu, președintele Consi
liului U.A.S.R., secretar al 
Comitetul Central al U.T.C., 
la masa festivă dată în cin
stea gțarticipanților la Con
cursul formațiilor corale și 
instrumentale, pentru anga
jarea lor deplină pe tărimul 
artei autentice, cuvintele a- 
dresate de prof. dr. docent 
Achim Stoia, președintele ju
riului, care a subliniat că e 
greu să poți deosebi concer
tele formațiilor studențești 
de acelea prezentate de pro
fesioniști, au fost primite ca 
o încununare a triumfului re
purtat, ca o răsplată a pasiu
nii pentru muzică, pentru nu
meroasele ore de repetiție, în 
completarea eforturilor de
puse în amfiteatre, pentru 
contribuția adusă la afirma
rea artei corale. De fapt, stu- 
denții-artiști au fost răsplă
tiți și cu numeroase prerriii 
oferite de Comitetul Execu
tiv al U.A.S.R.

CORALE SI INSTRUMENTALE

Formații corale
Premiul

Mureș.
Premiul
Premiul
Premiul 

al U.T.C.
Universității București.

Premiul revistei ..Viața Studențească", pentru interpretarea 
cințecelor studențești — Corul bărbătesc al Institutului agrono
mic Cluj.

Coruri de cameră
Premiul

șoara.
Premiul
Premiul
Premiul , . __ _ „_________

Casei de cultură a studenților' din București.
Formații instrumentale
Premiul I — Nu s-a acordat.
Premiul II — Orchestra de cameră a Universității din 

șoara.
Premiul III — Nu s-a acordat.
Premiul onorific, pentru interpretare — Orchestra de 

a Institutului de medicină și farmacie din Iași.
Soliști vocali și instrumentiști
Premiul I — Traian Țugulea și Constanda-Graziela

(Centrul universitar Iași).
Premiul II — Maria Lepădatu și Sergiu Țapuchenici (Centrul 

universitar Timișoara),,
Premiul III — Miruna Dobrescu (Centrul universitar Craiova).

1 — Corul Casei de cultură a studenților din

Universității din Timișoara.II — Corul __________ ________
III — Corul Institutului Pedagogic din Iași.
și Diploma de onoare a Comitetului județean 
pentru interpretarea cîntecului „Uteciștii" — (

t

Tg.

i Iași 
Corul

I — Corul „Menestrelii", al Universității din Timi-
II — Corul Institutului pedagogic din Brașov.
III — Nu s-a acordat.
onorific, pentru interpretare — Corul „Gaudeamus“ al

Timi-

cameră

Lei ia

Â

PREMIILE DE CREAȚIE ALE CELUI
DE AL DOILEA COLOCVIU NATIONAL 

STUDENȚESC DE LITERATURĂ

„Țări și mari

Cuvintele 
coperire pe 
testji nimeni : luptînd contra fas? 
cismului pe teritoriul României 
și mai departe, în Ungaria și Ce- 
hoslovacia, numai Regimentul 3 
dorobanți a dat tribut 120 ofițeri. 
109 subofițeri și 3 300 ostași, 
morți și răniți. „Aceasta, spunea w 
dînsul acum, după 25 de ani, a 
fost contribuția unității mele la £ 
doborîren Germaniei hitleriste". ' 
Pește 3 500 de oameni ! Regi- 
men tul colonelului Bottea a pier- W 
dut alti circa 3 000 de oameni..

Șpațiul ne obligă să nu putem a 
cita și toate jertfele săvîrșite de W 
unitățile în care au luptat și cei
lalți 3 participant! la masa noas- A 
tră rotundă : generalul Ioan Bo- 
ttea, colonelul Mastacan, colone
lul Dăncuș. Cîteva cifre ire- A 
nerale se impun, totuși. Numai 
în luptele purtate pe teritoriul 
tării, armata română a adus în 
front 27 de divizii, un corp aeri
an, 2 brigăzi de artilerie antiae- 
liană și alte unități, totalizînd un 
efectiv de peste 265.000 de os
tași. între 1 septembrie și 2^ 
octombrie 1944 armata româna 
a eliberat aproape 900 de locali- 
tați, a provocat 
deri în oameni 
11.000 morți și 
fara morților și 
de hitleriști în v v 
Jertfa de sînge a poporului român 
pentru eliberarea patriei sale s-a 
ridicat între 1 septembrie și 25 
octombrie 1944 la aproape 50.000 
oameni, morți, răniți, dispăruți'

★

...Iată de ce privind harta Eu
ropei, cu numeroasele tari și 
locuri în care s-au dat mari bă
tălii contra fascismului, e ușoi 
să vedem că pe uriașa platformă £ 
a continentului harta României 
s-a conturat ca o inimă luptătoa- 
re în rîndul forțelor care au con
tribuit la învingerea definitivă a _ 
Germaniei hitleriste. ™

inamicului pier- 
cifrate la peste 
prizonieri (în a- 
răniților ridicați 

timpul luptelor)

Juriul celui de al doilea Colocviu National studențesc de 
literatură a acordat, duminica orele 11, 
beșcu* 4, al ” 
premii :
POEZIE
Premiul
Premiul __ _______

Premiul III — Emil Nicolae
Premiul special al' juriului —

rești):
Premiul Comitetului municipal

Uricaru (București).
PROZĂ
Premiul .................. ...
Premiul III —• Marius Tufaru și L|viu Anghelescu (Bucu-

—, în amfiteatrul „Odo- 
Facultății de filologie din București, următoarele

I — Adnan Popescu (Cluj).
II — Nicolae Diaconu (Cluj). 

~ ’ (iași).
Dorin Li.viu Zaharia (Bucu-

București al U.T.C. — Doina

î

II — Mihai Tatulici (Iași)»'

rești).
CRITICĂ
Premiul
Premiul
Premiul III — Constantin Dumitrac’ne (Craiova) și — Mihai 

Dascăl (București).
Cu același prilej au fost înmînate și:

PREMIILE REVISTEI
„AMFITEATRU"

POEZIE
Premiul I — Dinu Flămînd

(Cluj).
Premiul II — Augustin Iza

(București).
Premiul III — George Mareș

(București) și — Elena Cătă
lina Prangati (București).

PROZĂ

I — Pricop Constantin (Iași). 
II — Victor Ivanovici (București).

Premiul I — Dumitru Radu 
Popa (București).

Premiul II — Anda Adriana 
Simlovici (Timișoara).

DRAMATURGIE

£ Premiul I — Mihai
Basarab (București)

0 ESEISTICA

Neagu

Premiul I — Aura
Săvulescu (București).

Premiul II — Mircea 
cu (București).

Premiul III — Iulian 
gescu (București).

Matei

Ilies-

Geor-

Muzeul Satului este șt un obiș

nuit loc pentru documentare 

artistică

^.PENTRIITIMPUL D V.

BĂNUIALA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

... SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Republica
(orele 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 21) ; 
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

O INTÎMPLARE ; rulează la Ca
pitol (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21).

RĂZBUNĂTORUL : rulează 
București (orele 8,30 . / .
14.30 ; 16,45 : 19 ; 21) ; Favorit 
rele 15,&0 ; 18 . 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : 
lează la Festival (orele 8,45 ; ** ,
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Modern (o- 
rele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

CU MINE NU, MADAM ; ru
lează la Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

NU FII TRIST ; îulează la Cen
tral (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

IN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Lumina (orele 
9,30-15,30 în continuare ; 18,15 ;
20.30) .

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Doina (orele 11.30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grivița (orele 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura (orele 
11 ; 17 : 19,30).

PICIOARE LUNGI. DEGETE 
LUNGI : rulează la Feroviar (o- 
rele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Excelsior (orele 9.; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30) , Melodia (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;

_____la
10,30 ; 12,30 ; 

’ (O-

ru-
11 ;

20.30) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

. GHICI CINE VINE LA CINĂ : 
rulează la înfrățirea (orele 16,30 ;
19) ; Moșilor (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) .

LOANA : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30-15,30 în 
continuare ; 17.45 ; 20,15).

COLONIA LANFIER1 : rulează 
la Bucegi (orele 16 ; 18,15 ; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Liră (orele 15,30 ; 18; 
20,15).

TATĂL MEU, CĂPITANUL ; 
rulează la Drumul Sării (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Giulești (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; 
Arta (orele 15,15 ; 17,45^; 20,15).

MIREASA ERA IN NEGRU : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30 ;
17.45 ; 20) ; Volga (orele 16 ; 18,15 ; 
20,30).

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru
lează la Floreasca (orele 15 ;
17.30 ; 20.30) ; Aurora (orele 9,15 ;
11.45 : 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Tomis (o- 
rele 9,30-14,30 în continuare ; 17,30 ; 
20,30).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Miorița (orele 15 ; 17,30 ;
20) ; Rahova (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30).

CIND SE ARATA CUCUVEA
UA : rulează la Viitorul (orele 
18).

FUGA BUIESTRAȘULUI : ru
lează la Viitorul (orele 20,15).

FECIOARA CARE-MI - --------
rulează la 
20).

ULTIMA 
la Flacăra 
20,15).

PLACE ;
Munca (orele 16 ; 18 ;

DRAGOSTE : rulează 
(orele 15,30 ; 17,45 ;

orașe ale lumii"
Cunoscutelor colecții edi

toriale tipărite de „Meridia
ne" li s-a adăugat recent, 
sub un titlu edificator, cea 
denumită „Țări și mari ora
șe ale lumii". Primele lucrări 
ieșite de sub tipar prezintă 
două din grandioasele me
tropole ale zilelor noastre 
— Leningrad și Paris, „văzu
te" de crtistul-fotograf Ion 
Miclea în 105 și respectiv 66 
imagini esențiale și suges
tive.

Cititorii, oameni ai unei 
epoci dominante de verbul 
„a ști*,  consumatori febrili 
de informații- culturale, vor 
găsi curînd în librării albu
me, cu imagini comentate, 
din Budapesta și Roma.

I

♦
i-

LI BER
LADOPATOR

DL ÎNȘIRUIRE
LA NORD PRIN NORD-VEST : 

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 19).
ROLLS-ROYCE-UL GALBEN : 

rulează la Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

GALILELO GALILEI : rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Pacea (orele 16,45 ; 19,15).

VIRIDIANA : rulează la Crîn- 
gași (orele 17 ; 19,30).

VIA MALA . rulează la Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

ULTIMA LUNA DE TOAMNĂ : 
rulează la Cosmos (orele 16 ; 19).

PARADA COMEDIEI : (Stan și 
Bran) rulează la Cinemateca — 
Sala Union (orele 10; 12; 14).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9-21 în ■ continuare).

Studioul I.A.T.C. : MENAJERIA 
DE STICLA — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă" : ROATA MORII — 
ora 16; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei) : O POVESTE CU ClN- 
TEC — orele 15 și 17; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30; Cir
cul de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30; Comitetul 
municipal „București1 U.T.C. (La 
Sala Palatului) : ANSAMBLUL 
FOLCLORIC „DOINA BUCUREȘ- 
TIULUI" ȘI FORMAȚIA „MON
DIAL" — ora 20.

PPOCRAÎiATĂ

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) • TRAVESTI — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra ' (Sala Studio) : 
HARFA DE IARBĂ — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 19,30 ; Teatrul Tinere
tului din Piatra Neamț (în Sala 
Ansamblului U.G.S.) : WOYZECK 
— ora 20; Teatrul Giulești : NUN
TA LUI FIGARO — ora 19,30;
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Lumea copiilor. „Universal șo
tron" — enciclopedie pentru co
pii. Litera „1“ © 18,30 Actualitatea 
economică. La scara 1 : 1 000 « 
18,55 Anunțuri — publicitate « 
19.00 Telejurnalul de seară • 19,20 
la volan — emisiune pentru con
ducătorii auto • 19,35 Atomul — 
această necunoscută. Nașterea lu
mii • 20,00 Reflector • 20,10 A- 
nunțuri — publicitate • 20,15
Film artistic : Doctor Socrates" 
• 21,25 Tezaurul de la Colțea — 
reportaj de Aristide Buhaiu • 
21.40 Moment coregrafic cu Maria 
Mitrache și Victor Vlase o 21,55 
Teleglob. Japonia văzută de loan 
Grigorescu • 22,20 Telejurnalul 
de noapte • 22,35 Muzicorama TV. 
Revista actualităților de muzică 
ușoară • 23,00 închiderea emi
siunii.

Din inițiativa profesorului de 
fizică Szakacs Andrei, la Liceul '■ 
nr. 2 din Tîrnăveni a fost pus 
la punct un laborator de verifi
care, instruire programată și in
dividuală a elevilor. Dotată cu 
42 de posturi electronice de ve
rificare, avind fiecatz zece posi
bilități de decizie, laboratorul 
poate fi utilizat cu bune rezulta
te la toate materiile de studiu, n 
unde se cer orientarea teoretică 
și rezolvări de probleme. Cele 
peste 200 de ore susținute în a- 
cest laborator de diverse clase și 
la materii diferite, au oferit pro
fesorilor un studiu temeinic și 
operativ asupra urmăririi nivelu» 
lui de dezvoltare a deprinderilol 
de muncă independentă a elevi: 
lor, a spontaneității deciziilor, d- 
verificării în general a cunoștin
țelor. Un asemenea laborator di 
instruire programată a fost ame
najat recent și la Liceul nr. 1 
din Tirnăveni.

(Agerpres)
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în orientarea profesională a 
celor cărora peste cîțiva ani le 
vor fi distribuite sarcini și res
ponsabilități sociale, educația 
primită este hotărîtoare. Fami
lia, școala, organizația de tine- 

• ret reprezintă suportul educa
țional suficient dirijării exacte, 
spre locurile existente sau ce se 
vor înființa în societatea viito
rului. Avem în față elementele 
necesare pentru a demonstra 
insuficienta preocupare în acest 
important domeniu : orienta i 
profesională a tinerilor din t 
Iile generale și licee. Un prim 
element ar fi următoarele date 
obținute în urma unei anchete 
făcute în rîndul cîtorva clase 
din liceele și școlile generale din 
Reșița. Au fost anchetați 431 
elevi, 201 din rîndul apropiați- 
lor absolvenți ai clasei a VIII-a 
și 230 din clasele a XH-a. Doar 
25,6 la sută dintre cei din urmă 
intenționează să urmeze o facul
tate sau școală postliceală cu 
profil tehnic. Restul : 92 dintre 
ei vor să devină profesori, 9 au 
ales dreptul, 25 medicina etc. 
16,9 la sută dintre absolvenții 
claselor a VIII-a vor să devină 
ingineri. 24,2 la sută muncitori 
calificați, tehnicieni sau maiștri. 
Ceilalți doresc să devină profe
sori, medici, învățători etc. Lă- 
sînd de o parte „graba" (în ma
joritatea cazurilor a părinților) 
cu care sînt țintite profesii ce 
reclamă înainte de toate absol
virea liceului, mai notăm absen
ța totală din opțiunile lor a unor 
meserii necesare județului : oțe- 
lari, furnaliști, ingineri siderur- 
giști, mineri, silvicultori. Am în- 
tîlnit o singură opțiune pentru

meseria de laminator și doar 
cîteva pentru cele de lăcătuș 
mecanic, tehnician constructor 
de mașini, electrician bobinator. 
Adăugind că în 47,9 la sută din 
cazuri pentru școlile generale 
părinții sînt. aceia care dictează 
profesia (majoritatea intrînd în 
contradicție cu dorința tînăru- 
lui) și în 27,3 la sută din cazuri

Ia sută dintre răspunsuri au 
fost afirmative. Numai că răs
punsurile la alte două întrebări 
„Ce școajă ai vrut să urmezi 
inițial și „cînd ai descoperit a- 
ceastă meserie", — anulează răs
punsurile primei întrebări. 92 la 
sută din cazuri doreau să 
urmeze alte școli. Dincolo 
de faptul că îndărătul a-

„lichidări" pe parcursul unui an 
de zile. Așadar, opțiunea nu mai 
este opțiune făcută pe baza unor 
criterii ce presupun o reală cu
noaștere (din partea părinților) 
și autocunoaștere, ci se confun
dă cu o acceptare de moment.

Cît privește absolvenții de li
cee, se observă evaziunea spre 
profesii în jurul cărora s-a țesut

CLIMATUL EDUCATIONAL
In orientarea profesională
pentru licee — „raportul de for
țe" schimbîndu-se — notăm re
zultatele unei alte anchete fă
cute în rîndul a o sută de uce
nici din anul al II-lea la „Indus
tria lînii" clin Timișoara. între
bările din chestionare au fost 
astfel puse îneît între răspunsu
rile primite ar fi trebuit să existe 
o concordanță perfectă. Dar... De 
pildă, la întrebarea : „Vă place 
meseria de țesătoare" peste 80

cestor întrebări se ascunde 
o ipocrizie, poate inconștien
tă, se află întrebarea : cît 
de solidă este opțiunea de ulti
mă oră pentru meseria acceptată 
(nu aleasă, cum se crede)? Pînă 
la obținerea unui răspuns cate
goric, notăm o simplă consta
tare. întreprinderile textile din 
orașul Timișoara, alături de cele 
din construcții se află printre 
primele la capitolul „angajări",

ACADEMIA EEM1CA

MIIITARĂ PREGĂTEȘTE

impresia că ar fi mai ușor de 
dobîndit satisfacțiile, num^i ma
teriale. în rîndul a foarte mulți 
absolvenți ai universității, în 
special, am întîlnit oameni „ră
tăciți", treziți dintr-o dată că 
„n-au vocație" pentru domeniul 
ales hoinărind undeva pe la pe
riferia profesiei pentru care au 
fost pregătiți. Tn fond, „absența 
vocației" de care vorbesc, se 
confundă la ei cu refuzul egoist 
de a duce pînă la capăt o pro
fesie pentru care, totuși, au fost 
pasionați. Este și aceasta o ches
tiune implicată în marea proble
mă a orientării profesionale.

Cei doi factori — elemente de 
structură analizate pînă acum : 
opțiune — finalitate, ajută la 
obținerea rezultantei. In realiza
rea ei am cerut sprijinul tovară
șului profesor dr. docent Nico- 
lae Apostolescu, șeful catedrei 
de pedagogie a Universității din 
Timișoara. „Realizarea unei ju
dicioase orientări, adecvată 
perspectivelor de dezvoltare a 
țării, așa după cum reies ele din 
documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R., presupune/ în 
primul rînd, realizarea unui cli
mat adecvat. Părinții, școala, 
organizațiile de tineret ar trebui 
sa găsească un limbaj comun, nu 
pentru a propune măsuri, ci pen-

tru a realiza un climat. între 
cele trei verigi, lipsește, deocam- 9 
dată, elementul de conjuncție. 
Realizarea climatului de care 
vorbeam, vizează osmoza per- 9 
fectă între cei șapte 
de acasă, anii de școală 
organizațiile de tineret, 
cele mai autorizate reprezen- '“r 
tante ale societății. La noi, de 
această problemă deosebit de 
delicată își aduce aminte fiecare ” 
în parte doar atunci cînd ea de
vine imperioasă. Se țin confe- 
rințe, se fac întîlniri, se vizitea- W 
ză institute și întreprinderi, sînt 
prezentate școli și facultăți etc.
Aș vrea să amintesc că, de fie- ™ 

•care dată, mai ales cînd părinții
au cel din urmă cuvînt, opțiunea 
se face în funcție de cota pe 
care cutare meserie o are în 
momentul respectiv, neglijîn- 
du-se perspectiva dinamică a ei. A 
Televiziunea, radioul, presa apar 
și ele cu programe adecvate 
doar în pragul sfîrșitului de an A 
școlar. Este omis caracterul de 
continuitate în pregătirea clima
tului educațional necesar orien- 
tării profesionale. Unele profesii 
de bază în următorul deceniu, 
deci acelea pentru care ar tre- 
bui să candideze actualii absol- 
venți, sînt omise din cadrul dis
cuțiilor. Ar fi multe de spus. 
Pînă Ia urmă societatea operea- 
ză selecția valorilor, dar ea ar 
putea fi mult ajutată, evitîn- 
du-sc cheltuielile inutile, dacă a 
orientarea profesională n-ar fi “ 
tratată ca o chestiune laterală 
ce apare odată pe an ca apoi să 
dispară".

La comitetul municipal 
U.T.C., autorul ele fapt al an- 
chetei, spicuim din concluziile A 
trase cu acest prilej. Faptul că, 
școala și organizația U.T.C. re- 
prezintă o parte infimă în ale- 9 
gerea profesiei le-ar obliga pe 
acestea să depună eforturi spo- 9 
rite în acest sens. Stupoare ! în 
loc ca să fie propusă și întocmi- 
tă o activitate cu caracter per- ™ 
rhanent, poate de genul „Clubul 
orientării profesionale" în care 
rolul școlii și al organizației 
U.T.C. să fie de îndrumători, sînt _ , 
propuse aceleași acțiuni amin- 9 
tite — întîlniri, vizite etc., doar 
că mai numeroase. Nu Ie sub- 1 
estimăm rolul, dar, trebuie în- ( 
țeles, că sînt departe de a con- 
stitui esențialul în orientarea 9 
profesională.

ani
Și A 
ca ral

VIAȚA
BATE LA UȘA

MILITARI

' Claudia Cinechi-Bacău : Prea 
mulți factori au concurat la în- 

I dreptatea dumitale spre fizică, 
și ■ deci nu cred că te vei mai 
smulge acestei „reacții în lanț". 
De fapt, ți se deschid două căi:

1 facultatea de fizică a universi
tății sau secția de ingineri fi
zicieni de la Facultatea de elec
tronică și telecomunicații. Pri
ma funcționează la București, 
Cluj, Iași, Timișoara, a doua la 
Institutul politehnic din Bucu
rești. Amîndouă căile duc spre 
cercetarea științifică, firește, 
dacă visul va dovedi o putere 
de viață îndestulătoare. Cît des
pre pregătire, deoarece ești 
abia în clasa a IX-a, te-aș sfă
tui să începi prin a citi bio
grafiile unor mari- fizicieni : cei 
patru Curie (îndeosebi „Mărie 
Curie", cartea fiicei sale’Eva), 
Einstein și alte biografii care 
au apărut in colecțiile „Oameni 
de seamă" ș>i „Savanți de pre
tutindeni". Și. firește, să te pre
zinți în continuare la olimpia
dă, să obții rezultate bune și, 
mai ales, să consideri acum că 
ai fi putyt face mai bine. Exi
gența față de sine însuși este 
cel mai bun sfătuitor al viito
rului cercetător.

Laurenția Ștefănel-Vatra Dor- 
net : Și eu cred că trebuie să 
alegi chimia dfc vreme ce, din
tre toate materiile, aceasta îți 
spune cel mai mult. Iată acum 
adresele cerute : Liceul indus
trial de chimie, Pitești, strada 
Mircea Vodă nr. 42 (tehnologia 
chimică organică,' aparate de ’ 
măsură și automatizări în in
dustria, chimică), Liceul indus
trial de chimie-Făgăraș (tehno
logia chimică anorganică, ’ uti
laje în 'industria chimică). Li
ceul industrial de chimie și 
construcții dc mașini-Brăila, 
Cartierul Hipodrom (tehnologia 
Celulozei, hîrtiei și fibrelor ar
tificiale), Liceul industrial de 
chimie (și organică și anorga
nică) din Turda, str. Ion Rațiu 
nr. 111 și, în sfîrșit, Liceul in
dustrial 
mentară 
publicii

SEN ALEXANDRU
mentare). Nu-ți uita insă făgă- 
auiala : „voi depune toate efor
turile pentru a reuși".

N. N. București, : Deoarece, 
pe de o parte, frecventarea 
consecventă a literaturii vă poa
te oferi numeroase prelegeri 
care să vă satisfacă „dorința 
de cunoaștere a omului" iar pe 
de altă parte, psihologia actua
lă v-ar prilejui totuși relații 
obligatorii .și cu anumite capi
tole ale matematicilor, v-aș sfă
tui să alegeți filozofia, propu- 
nîndu-vă ea subiect de medita
ție activitatea viitoare de pro
fesoară de limba română. Ca 
studentă veți avea și prilejul să 
duceți activitatea de artist a-

cui Tei nr. 63. Pentru specia
litatea care vă interesează (se
cretar stenodactilograf — limbf 
română și limbi stțăine) se d£ 
concurs la limba română (scris 
și oral) și o limbă străină (ru
să, engleză, franceză sau ger
mană — (scris și oral). Vă urez 
succes !

Udroiu M. Teodor : Te-aș sfă
tui să dai concurs la un liceu 
artistic (liceul de arte plastice 
din București), dar și aci se cer 
limba română și matematica. 
După cum vezi, dragă Teodor, 
faci ce- faci, dar de ele nu 
scapi. Așa că trebuie să te îm
paci cu ideea de a depune mai 
multe eforturi pentru a-ți însuși 
cunoștințe care stau la temelia 
culturii generale.

Secâreanu Gheorghe-Dimbo-

pentru industrie ali- 
din Gala'ți, B-dul Re- 
(chimia produselor ali-

POȘTA PAQINI1
mator, după care jinduiți. de 
vreme ce in școala dv. nu func
ționează un cerc de teatru.

Tați Hoda-Sibiu : Da. la Cra
iova există și liceul dorit, lu
cru firesc deoarece în oraș func
ționează Uzinele „Electropu
tere". Este Liceul industrial 
pentru construcții de mașini 
din str. Electroputere nr. 13, cu 
secțiile : tehnologia construcți
ilor de mașini, mașini și apa
rate electrice. La Craiova gă
sești și cealaltă școală care te 
interesează : Liceul industrial e- 
nergetic (cu secțiile electroener- 
getică, mecanoenergetică, hidro
energetică) str. Brazda lui 
Novac nr. 115 bis. Deci, toate 
visele ți s-au îndeplinit, vei 

•putea fi și energetician și cra- 
iovean.

Mariana Bordoc, comuna Sei- 
ni-Maramureș : Vă răspund in 
locul tovarășului Băieșu : școli 
postliceale de stenografie func
ționează la Craiova, str. Caracal 
nr. 105 și București, B-dul La-

Ne aflăm la Academia mili
tară. Aci se pregătesc viitorii 
comandanți de unități și mari 
unități, activiști de partid ' din 
armată, ofițeri de stat major, 
inginerii și subinginerii care vor 
proiecta, realiza și exploata pe 
baze științifice armamentul și 
tehnica de luptă. Ne interesăm 
de condițiile create pentru pre
gătirea multilaterală a viitorilor 
ingineri și subingineri militari. 
Vizităm săli de clasă spațioase, 
cabinete de specialitate, labora
toare dotate cu aparatură și in^ 
stalații moderne. Peste tot te 
intîmpină munca asiduă, pasiu
nea pentru știință a tinerilor 
care au îmbrățișat cariera mili
tară.

...Cei care.cunosc istoria învă- 
țămîntului tehnic, în România 
au putut constata că el este le
gat și de pregătirea unor cadre 
de ofițeri. Cronicile și docu
mentele atestă că în acțiunile 
sale pentru realizarea de dru
muri și poduri și reparația ar
mamentului, slugerul Tudor din 
Vladimiri a fost ajutat de ingi
neri iscusiți — denumiți „ingi
neri militari ai lui Tudor". Pen
tru a pregăti inginerii și ca ofi
țeri de rezervă, prin legea din 
31 decembrie 1885 în. școala po
litehnică s-a’u introdus cursuri 
ca „arta militară", „artilerie și 
fortificații", „exerciții militare". 
Printre ofițerii care predau la 
această școala, întilnim pe ge
neralii Coandă, Culcer, C. Hir- 
jeu, P. N. Vasiliu. maiorul Ote- 
telișanu, căpitanii Dona, Peiu 
ș.a. Prima instituție militară de 
învățămînt tehnic superior din 
armată a fost Institutul chimic 
militar, înființat în iulie 1927. 
Prin legea nr. 742, la 11 martie 
1932 a luat ființă corpul tehnic 
militar, reflectînd necesitatea ca 
armata să fie încadrată cu un 
număr tot mai mare de ofițeri 
tehnici și ingineri. Prin aceeași 
lege, se înființează, la București, 
Școala superioară tehnică mili
tară. Așa au fost pregătiți ingi
nerii militari pînă în anul 1949 
cînd, prin Decretul nr. 371 din 
14 septembrie, ia ființă, o dată 
cu alte institute de învățămînt 
superior militar, Academia teh
nică militară, căreia i se stabi
lea ca scop : „să formeze ofi
țeri ingineri, cu o pregătire co
respunzătoare specificului tehnic 
al diferitelor arme, necesari 
pentru încadrarea comandamen
telor, unităților, formațiunilor și 
instituțiilor militare de speciali
tate".

...Cei care astăzi se află în 
băncile facultăților tehnice din 
Academia militară, cel mai înalt 
for de învățămint din armata 
noastră, se mîndresc cu bogate 
tradiții pe care le amplifică în 
noul climat de efervescență 
creatoare. Tinerii — cu sau fără 
serviciul militar îndeplinit, în 
vîrstă de cel mult 22 ani, absol
venți ai liceului, cu diplomă de 
bacalaureat sau absolvenți cu di
plomă ai unei școli echivalente 
— care vor să îmbrățișeze carie
ra de inginer militar au posibi
litatea de a deveni specialiști in 
armament, transmisiuni, cons
trucții, utilaj de geniu, avioane și 
motoare de avion, instalații elec
trice de. aviație. Viitorilor sub
ingineri li se oferă specialitățile

tancuri și armament. Condițiile 
de admitere (disciplinele și pro
bele) sînt aceleași ca la institu- 

, tele tehnice de învățămînt supe
rior civile, publicate în broșura 
„Admiterea în învățămîntul su- 

. perior 1970“. După încheierea 
studiilor, absolvenților li se a- 
cordă diploma de inginer (sub- 
inginer) în specialitatea pe care 
au urmat-o. Ei intră apoi în viața 
comandamentelor, unităților și 
instituțiilor de cercetare și pro
iectare, angajîndu-se cu toate 
forțele în îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid și de stat în fața 
armatei, pe linia ridicării capa
cității de luptă, a măririi gra
dului de dotare cu armament și 
tehnică de luptă din producție 
proprie, a ridicării nivelului de 
instruire și educare a trupelor.

...Dascălii viitorilor ingineri și 
subingineri militari sînt cunos- 
cuți nu numai în țară ci și peste 
hotare ; ei țin comunicări știin
țifice la diferite conferințe na
ționale și internaționale, simpo
zioane și sesiuni de comunicări 
științifice, publicînd lucrări ori
ginale.

Viitorii ingineri și subingineri 
sînt ajutați cu grijă pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele, deprin
derile și priceperea necesară in 
munca de cercetare științifică. 
Controlîndu-i riguros în înde
plinirea sarcinilor, analizîndu-le 
munca cu înțelegere, dar și cu 
exigență, ei îi solicită pe tineri 
permanent în direcția autoper- 
fecționării.

De la primul calculator analo
gic realizat în țară (1957) și pînă ■ 
azi, în Academia militară s-a a- 
cumulat o bogată experiență în 
munca de creație, de concepție 
și proiectare. Stau mărturie în 
acest sens realizările obținute. în 
construcția mașinilor electronice 
de calcul, tehnicii laserilor,’ 
magnetohidrodinamicii, surselor 
de energie electrică, prelucrării 
metalelor etc. Numai în anul 
trecut colective mixte de profe
sori și studenți au realizat a- 
proape 140 de inovații.

în Academia militară se apli
că strategia de a trezi tinerilor 
interesul pentru muncă, alegîn- 
du-le sarcini corespunzătoare ca
pacității lor, favorabile stimulă
rii și autoperfecționării. Tine
rii sînt urmăriți în creșterea lor 
și sprijiniți pînă în cele mai 
mici detalii tehnice care, la în
ceput, par obstacole de netrecut. 
Tinerii sînt astfel obișnuiți cu 
autoconducerea și autocontro
lul, adică cu inițiativa și inven
tivitatea, sînt introduși progre
siv în răspunderile mari care le 
vor reveni. Cu alte cuvinte, ti
nerii sînt învățați să se orien
teze și să ia hotărîri, să prindă 
sensul evenimentelor, chiar în 
mersul producerii lor, pentru a 
putea lua, în timp util, decizii 
competente. Altfel nici nu se 
poate. Omului care trăiește în 
epoca ciberneticii i se cer cali
tăți de conducător, să devină un 
om capabil de acțiuni indepen
dente.

în același context, amintim că 
în ultimii patru ani la dispoziția 
studenților au fost puse peste 
330 de lucrări, elaborate în Aca-

demie, multe din ele fiind 
ciate și solicitate de către 
tutele civile de învățămînt 
rior. în acest an, la dispoziția 
studenților vor fi puse alte 90 
de lucrări noi. Și, pentru .că ne 
aflăm în „lumea cifrelor" să mai 
amintim cîteva, nu lipsite de 
semnificație. Biblioteca-centrală 
a Academiei militare însumează 
peste o jumătate de milion de 
volume. Bibliotecari, traducători 
și documentariști de profesie, în 
număr de peste 50, pun zilnic 
peste 1000 de lucrări la dispozi
ția solicitanților. Toate aceste 
„cifre" atestă că în Academia 
militară există toate condițiile 
de influențare, organizare și 
mobilizare a tinerilor în vede
rea propulsării lor pe traiecto
ria tendințelor fundamentale ale 
progresului, pentru ca inginerul 
și subinginerul militar să fie o 
personalitate creatoare.

...A fost scurt popasul nostru 
la Academia militară. Spunem 
„popas" pentru că în acest răs
timp gîndim la profesia care ur
mează... sa o profesăm miine. 
în acest „popas" am putut 
tîlni la Academia militară, 
sumedenie de condiții care 
arată că aici tinerii învață 
descopere noi semnificații 
știința și tehnica militară, 
promoveze noi valori, noi moda
lități de a prinde sensul situa- 
țiilor, al problemelor, învață să 
stăpînească inițiativa traducerii 
în fapte a soluțiilor găsite. In
gineria și subingineria militară 
presupun un grad dezvoltat de 
inteligență, o mare adaptabilita
te la schimbarea tehnologiilor, 
restructurare și disponibilitate 
dinamică pentru tot ceea ce 
este nou în știință, în tehnică.

Locotenent-colonel ing.
IOAN MURĂRESCU

vița : Electrician sau arheolog ? 
Dragă Gheorghiță, mă tem că 
între aceste două profesiuni e- 
xistâ oarecare deosebiri și cit 
sint eu de psiholog nu m-am 
putut dumiri cum de le-ai legat 
pe amîndouă cu aceeași ață.

Ca să ajungi electrician (pen
tru care ar fi însă mai potri
vită secția reală), poți urma o 
școală de specializare postlicea- 
la (de pildă : Școala postliceală 
energetică Borzești) iar pentru 
a deveni arheolog, Facultatea de 
istorie a universității. Și acum, 
care pe care ?

Manolescu Mihail — str. Si- 
potul Fintinilor nr. 2, București: 
Cred că ar fj indicate: Școala 
profesională București, Calea 
Griviței nr. 363 (pe lingă Uzina 
„Grivița Roșie") sau Școala pro
fesională București, șoseaua 
Giulești nr. 10, telefon 18.35.71 
(pe lingă Depoul de locomotive 
București-călători). Dar, ori
cum, vei avea nevoie de con- 
simțămintul părinților. Poate au 
totuși motive întemeiate pentru 
atitudinea lor. în orice caz, la 
aceste școli te poți întîlni cu 
locomotiva Diesel.

Popa Constantin - București : 
într-adevăr, pentru a deveni 
inginer sau subinginer este ne
cesar să fii bacalaureat. Dar pînă 
atunci mai ai timp. Mai scrie- 
ne după ce termini școala pro
fesională.

Cirstea N. Ștefan-Cogealac— 
Constanța: îmi pare rău că 
din cauza multelor scrisori la 
care a trebuit să răspund, am 
cam intîrziat, așa că, din vina 
mea, nu vei putea folosi răs
punsul la ora de dirigenție des
pre „Alegerea profesiunii", ca
re a avut loc la 20 martie. Cred 
însă, dragă Ștefan, că între 
timp ai citit „Scînteia tinere
tului" și ai găsit articolele ce
rute, ca și lista școlilor profe
sionale, dintre care una se va 
potrivi și premiantului întii al 
clasei a VIII-a B de la școala 
din satul Fîntinele. Iți urez suc
ces !

M. E.-Vălenii de Munte, jude
țul Prahova : Va răspund tot 
pe puncte, așa cum m-ați în
trebat : 1. Da. există. Este
școala postliceală sanitară din 
Ploiești, str. Nioolae Bălcescu 
nr. 35; 2. secții (sint : asistentă 
medicală, asistentă de obstetri
că și ginecologie, asistent de o- 
crotire, tehnică dentară) ; 3. du
rata studiilor este de 2 ani ; 4. 
Anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral), chimia (oral) ; 5. 
materia de l^ceu ; 6. asistent
medical în conformitate cu spe
cialitatea ; 7. anul trecut s-a ți
nut între 25—30 septembrie. 
Este indicat să urmăriți anun
țul în presă. Sînteți mulțumit(ă)?

ION DANCEA

XNVĂTĂMINTUL DE ZI

JUDEȚUL DOLJ

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. Crișul, nr. 9. Te
lefon 2.15.44. (Pe lingă Uzina „7 Noiembrie" — Craiova a Minis
terului Industriei Construcțiilor de Mașini).

apre- 
insti- 
supe-

N. R. : Răspundem prin in
termediul acestui articol tu
turor cititorilor care, dorind 
să îmbrățișeze o carieră teh- 
nico-militară, ne-au solicitat 
să prezentăm instituția de 
învățămînt unde o pot do- 
bindi.

In localitatea Sîntana, 
județul Arad, îșî desfă
șoară activitatea o școală 
profesională de mecaniza
tori agricoli. Aici, ca și 
în alte zeci de asemenea 
școli, se pregătesc cei 
care au optat pentru n 
meserie din domeniul a- 
griculturii. Și, după toate 
datele, sînt extrem de 
mulți acei tineri ai sate
lor care îmbrățișează me
seriile de astăzi ale sa
tului.

A

In atenția 
candidaților la liceele

de
Ministerul Invă- 

țămîntului ne face 
cunoscut modifică
rile din rețeaua li
ceelor de speciali
tate care nu apar 
în îndrumarul exis
tent și privind da
tele la care se va 
ține concursul de 
admitere — sesiu
nea 1970. Astfel, în 
anul școlar în curs 
au funcționat ca u- 
nități noi înființa
te : Liceul indus
trial pentru con- 
strucții de mașini- 
București, liceele 
industriale de con

specialitate
strucții din Baia 
Mare și Sf. Gheor- 
ghe. Liceul indus
trial minier—Deva, 
liceele industriale 
forestiere din Pia
tra Neamț și Timi
șoara, liceele agri
cole din Bechet, Li
vada, Voinești. Pe 
măsură ce se vor 
opera modificări
le privind .rețeaua 
și profilul liceelor 
în anul școlar 1970 
—1971, ne vom a- 
nunța cititorii.

Concursul de ad
mitere va avea loc 
intre 22 iunie — 3

iulie după cum ur
mează ;

— Limba română 
— 26 iunie.

— Matematica — 
27 iunie.

Media minimă de 
admitere este, ca și 
ia iliceele de cultu
ră generală. 6.

Sesiunea a doua 
de concurs se or
ganizează în peri
oada 1—10 septem
brie, numai dacă în 
' sesiunea din iunie 
nu s-au ocupat toa
te locurile. In a- 
ceastă sesiune, me
dia minimă poate 
coborî pînă la 5.

REȚEAUA Șl PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CRAIOVA, str. Lotrului, nr. 14. 
Telefon 1.39.42. (Pe lingă Uzina de reparații auto — Craiova â 
Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș-mecanic auto-moto ; electrician auto ; tinichigiu auto.
ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, Calea Brestei, nr. 12. 

Telefon 1.29.43. Ministerul Comerțului Interior.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. Electroputere, 
nr. 13. Telefon 1.22.18. (Pe lingă Uzina „Electroputere" — Craiova 
a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Electrician constructor de mașini electrice ; frezor-rabotor- 
mortezor ; lăcătuș pentru construcții metalice ; strungar; lăcă
tuș mecanic industria construcțiilor de mașini ; sculer matrițer; 
electrician de întreținere și reparații.

— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile și 
încălțăminte ; vînzător produse metalo-chimice ; bucătar ; cofe
tar ; ospătar ; lăcătuș-mecanic mașini și instalații frigotehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. Electroputere, 
nr. 2. Telefon 1.39.94. Uniunea Centrală a Cooperativelor meș
teșugărești.

— Electrician constructor de mașini electrice ; electrician auto; 
instalator pentru instalații tehnico-sanitare și de gaze ; tinichi
giu auto ; timplar mobile și articole tehnice ; croitor îmbrăcă
minte bărbați ; croitor îmbrăcăminte femei ; tăbăcar.

ȘCOALA PROFESIONALA, BAlLEȘTI, str. Recoltei, nr. 4. 
Telefon 259. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

. — Sudor ; electrician de întreținere și reparații.
ȘCOALA PROFESIONALA, CALAFAT, str. V. I. Lenin, 

12. Telefon 13. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol ; lăcătuș mecanic utilaje de construcții și 
terasamente.

nr.— Forjor ; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini ; 
strungar; sudor; turnător-formator; termist-tratamentist.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. A. I. Pavlov, nr. 
93. Telefon 1.50.79. (Pe lingă I.E.C. — Craiova a Ministerului 
Energiei Electrice). ’

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; lăcă
tuș mecanic cazane și turbine cu abur ; lăcătuș mecanic turbine 
hidraulice.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. Pașcani, nr. 28.
Telefon 1.35.37. (Pe lingă Combinatul chimic — Craiova al Mi
nisterului Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea compușilor azotului și îngrășămin
telor cu azot ; lăcătuș-mecanic în industria chimică ; electrome
canic pentru aparate de măsură și automatizare ; electrician de 
întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. Mihai Viteazul,
nr. 2. Telefon 1.35.38. (Pe lingă Combinatul Industriei Alimen
tare — Craiova, aparținind de Ministerul Industriei Alimen
tare).

— Operator la fabricarea uleiurilor vegetale; lăcătuș-mecanic 
mașini și instalații frigotehnice ; morar ; brutar ; vinificator și 
preparator de băuturi alcoolice și răcoritoare ; lăcătuș mecanic 
industria alimentară ; lăcătuș mecanic cazane și turbine cu 
abur.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. C. Brâncușl nr. 9.
Telefon C.F.R. 321. (Pe lingă Regionala C.F. — Craiova a Mi
nisterului Transporturilor).

— Lăcătuș-mecanic locomotive ; electrician locomotive Diesel 
și electrice ; electrician instalații fixe de tracțiune electrică, forță 
și lumină.

ȘCOALA PROFESIONALA, CÎRCEA, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii.

— Mecanic agricol ; mașinist utilaje de construcții și terasa= 
mente. ■

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. C. Brâncuși, nr. 11, 
Telefon 1.56.96. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Strungar. .

ȘCOALA PROFESIONALA, FILIAȘI, str. V. I. Lenin, nr. 210. 
Telefon 135. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol ; mașinist utilaje de construcții și terasa- 
mente.

ȘCOALA PROFESIONALA, SEGARCEA, str. Republicii, nr. 2 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol ; mașinist utilaje de construcții și tera- 
samente.

ȘCOALA PROFESIONALA, CRAIOVA, str. Caracal nr. 105. 
Telefon 1.43.16. Consiliul popular județean.

— Dulgher ; zida? construcții ; electrician în construcții și 
instalații industriale ; instalator de instalații tehnico-sanitare și 
de gaze ; zugrav-vopsitor ; timplar de mobilă și articole teh
nice ; instalator de încălziri centrale.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, CRAIOVA, str Si
lozului, nr. 65. Telefon 1.38.08. Ministerul Sănătății.
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UN SPIRIT 
DINAMIC, 

TINERESC
(Urmare din vag, I)

iarele activelor U.T.C. din școli 
i adunările U.T.C. de grupă.
Jle trebuie să se se desfășoare 
n cele mai bune condiții, incit 
ă constituie punctul de plecare 
•entru activitatea de organiza- 
ie în etapa următoare. Remarc 
ă această perioadă se caracteri- 
ează și prin aceea că acum se 
inalizează acțiunile organizației 
J.T.C. inițiate pe parcursul anu- 
ui de învățămînt. Deci, o ana- 
iză atentă în plenare și adunări 
le grupă, a tuturor domeniilor 
le activitate ale organizației — 
nunca polițico-ideologică, con- 
ribuția ' acesteia la dezvoltarea 
inui spirit responsabil față de 
nvățătură. la cultivarea unei 
comportări ireproșabile, al ati
tudinii cetățenești, viața inter- 
lă de organizație, cu toate com
ponentele ei — va permite, im
plicit. să se alcătuiască progra- 
ne de activitate substanțiale 
cuprinzînd întreaga sferă de pro- 
oleme ale organizației ; progra
me potrivite nivelului de pregă
tire al elevilor, nevoilor muncii 
de educație din colectivele șco
lare, care să țină seama de posi
bilitățile pe care fiecare organi
zație în parte le poseda. în ul
timă instanță, plenarele și adu
nările de grupă vor trebui să 
determine cuprinderea într-o 
activitate practică a întregului 
activ al organizației — comite
tele U.T.C, și comisiile sale, bi
rourile de clasă, pe toți uteciștii.

RED. : Ce anume conside
rați a fi mai important de 
subliniat dintre activitățile 
pe care Ie vor întreprinde 
organizațiile U.T.C. pentru 
elevi ?

F. I.; — Important este totul, 
dar primordială rămîne învăță
tura. Elevii trebuie să dovedeas
că spirit responsabil față de stu
diu, pasiune, disciplină exem
plară, să ia de Ia școală tot ceea 
ce aceasta îi oferă, pregăfcîndu-i 
multilateral pentru activitatea 
lor viitoare. Am început un tri
mestru scurt, dar dens și greu, 
definitoriu pentru cit și cum s-a 
învățat într-un an. Organizația 
trebuie să se simtă responsabilă, 
alături de școală, de modul în 
care elevii își vor face datbria" 
esențială, deterhiiHiridYi-i' Să ai
bă un regim de muncă rațional. 
Ea poate acționa prin interme
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măcar să-i amintesc care sînt în- 
datbririle unui pedagog, care 
trebuie să fie ținuta morală a 
omului de la catedră. Le știe, 
îmi amintește chiar că le-a învă
țat la facultate.

— Da, știu ce se spune despre 
mine, mă întrerupe calm interlo
cutoarea mea. Dar nu-mi pasă. 
Lumea poate să vorbească ce 
vrea, astea-s bîrfe...

Nu încerc să redau aici justi
ficările oferite, nenumăratele por
tițe de scăpare pe care s-a stre
curat,- abilă, convorbirea noastră.

•— Nici un regulament școlar 
nu-mi interzice să-mi folosesc 
timpul liber așa cum vreau, să 
mă distrez așa cum vreau.

Nu, într-adevăr, nici asemenea 
restricții n-au intrat vreodată în
tr-un regulament. Dar mă opresc 
asupra altui aspect și nimeni în 
lume nu m-ar putea învinui că 
uzez de legi morale răsuflate sau 
folosesc formule stereotipe de 
convingere' atunci cînd o întreb 
pe Adriana Zissu:

— Vi se pare că, prin com
portamentul dv. respectați dem
nitatea profesiei de profesor ?

Evident, răspunsul este cel aș
teptat. Se apelează din nou la re

diul mijloacelor ce-i sînt speci
fice și pornind de la datele par
ticulare ale fiecărui colectiv de 
clasă. Va fi necesar, mai cu 
seamă, să facă cerc strîns. și 
ofensiv în jurul celor cu vechi 
state de serviciu în catalogul 
indolenței și chiulului. în aten
ția activelor U.T.C. din școli să 
fie permanent clasele cu situa
ții deficitar^ la învățătură și 
disciplină ; aici trebuie să se 
intervină activ și exigent, folo- 
sindu-se cu precădere dezbate
rea acelor fapte care constituie 
abateri de la normele de con
duită școlară? Și să nu-i uităm 
nici o clipă pe elevii claselor fi
nale ale școlii generale, liceelor 
și școlilor profesionale. Ei tre
buie susținuți în efdrtul pe ca- 
re-1 fac să termine studiile, să 
treacă cu bine, examenele ; tre; 
buie îndemnați, totodată, să-și 
facă datoria de elevi pînă în ul
tima zi de școală. Sfîrșitul anu
lui de învățămînt să-i găsească 
pe toți elevii în fața unui bilanț 
lăudabil.

Obiectivul acesta este, de bună 
seamă, foarte important. După 
cum, la fel de important și în 
legătură indisolubilă, este înda
torirea organizației de a inten
sifica munca polițico-ideologică 
în rîndul elevilor. Tineretul șco
lar trebuie educat timpuriu în
tr-un spirit militant activ, tre
buie să i se formeze o conștiință 
socială fermă, un pronunțat spi
rit combativ. Procesul de învă
țămînt realizează mult pe planul 
educației politice, dar organiza
ția — așa cum a precizat și ple
nara C.C. al U.T.C. din octom
brie anul trecut —' are îndatori
rea să împlinească ceea ce face 
școala cu mijloacele specifice de 
care dispune. Ea vîrsta aceasta, 
a învățăturii, tînărul manifestă 
un interes deosebit pentru as
pectele teoretice și practice ale 
politicii interne și externe pro
movate de partidul nostru, pen
tru cunoașterea ansamblului 
problemelor sociale contempo
rane, este dornic să se edifice 
asupra tendințelor dezvoltării 
actuale a societății. Unui 
asemenea interes organizația 
trebuie să-i răspundă în mod 
corespunzător, inițiind o activi
tate politică vie, plină de con
ținut, care să faciliteze ■ uteciș- 
tilor ocazii mai numeroase de 
informare, de studiu, de dezba
tere a unei tematici din dome

gulament, la neamestecul în viața 
personală a fiecăruia. Recunosc 
în argumentația tinerei cu care 
stau de vorbă o logică desăvîrși- 
tă, cunoaște care sînt limitele le
gilor, cunoaște cu precizie care 
sint momentele, juridic acoperite, 
cînd ar putea fi trasă la răspun
dere pentru imoralitate. Și le o- 
colește, într-o aventură pericu
loasă și nedemnă. Nopți după 

FAȚĂ DE NOBLEȚEA 
PROFESIUNII

nopți, barul de noapte este ulti
ma haltă înainte de școală. Mi 
se pare inutil s-o întreb dacă, 
obosită după alcoolul consumat, 
după dans și efortul de a întreține 
conversații concomitent în cîteva 
limbi străine cu vaporenii, mai 
poate sta trează la catedră, își 
mai poate pregăti lecțiile, mai 
este capabilă sa urmărească la e- 
levii ei procesul de asimilare a 
unor cunoștințe. 

niul ideologic, politic, filozofic, 
economic, științific și cultural, 
evident; cu ajutorul unor oameni 
competenți. Totodată, trebuie 
simulată preocuparea pentru o 
lectură ideologică potrivită vîr- 
stei și capacității de înțelegere 
a adolescenților.

RED. : O asemenea activi
tate presupune, credem, per
fecționarea muncii organiza
țiilor U.T.C. din școli...

F. I.: — Va trebui să ne 
preocupe permanent modul în 
care se desfășoară viața de or
ganizație in rîndul elevilor. în 
primul rînd, să avem grijă ca 
adunarea generală să constituie 
într-adevăr cadrul unde uteciș
tii dezbat, analizează și hotărăsc 
cum să muncească ca membri ai 
organizației, să înlăturăm ten
dința existentă în unele școli de 
a confunda adunarea de grupă 
cu oira de dirigenție, ori simpo
zionul.

Dar viața de organizație în
seamnă tot ceea ce întreprinde 
organizația respectivă cu mem
brii săi, cu elevii. Și trebuie să 
facă foarte mult.

Cum trebuie să fie viața de 
organizație ? Aceasta este o .în
trebare pe care va fi nevoie 
s-o punem cu mai multă insis
tență comitetelor U.T.C. din 
școli, birourilor grupelor U.T.C., 
uteciștilor. consiliilor elevilor. 
Organizația este a lor, a uteciș
tilor. ei se autoconduc și trebuie 
să facă totul. Profesorii îi în
drumă, îi ajută — organizatoric 
și pedagogic, ca specialiști. Acti
viștii, de asemenea, au îndatoriri 
de îndrumători, de oameni care 
vin în școală pentru a sprijini 
organizația să întreprindă ceea 
ce își propune, pentru sugestii, 
dar ar fi cu totul greșit ca bi
roul grupei sau comitetul U.T.C. 
să se transforme în organe pa
sive, care așteaptă doar indica
ții. Există recomandări și indi
cații de principiu, care asigură 
realizarea obiectivelor generale 
ale organizației U.T.C. în școa
lă, dar inițiativa în ceea ce pri
vește modalitățile de realizare a 
acestora, aparține fiecărei orga
nizații în parte-, uteciștilor. Ei 
îmbogățesc patrimoniul experi
enței. Și, realmente, nu ne pu
terii plînge de penurie’ cînd vor
bim de inițiativă, fantezie și in
ventivitate la elevi. Totul este 
ca asemenea atribute să nu se

Părerea celor din jur, a lo
cuitorilor orașului? Pentru ea nu 
are nici o importanță, fie
care e liber să trăiască cum 
vrea. Gura lumii, spune Adriana, 
se leagă de oricine. Chiar și de o 
profesoară. Care, însă, oferă cu 
generozitate nenumărate prilejuri 
de a fi în centrul atenției, de a 
constitui punct de atracție pentru 
gură-cască, derutând, prin zvonu- 

rile ce o au eroină, și pe cei mai 
creduli locuitori ai orașului. Tea
ma că elevii ei sau părinții lor ar 
putea să afle că profesoara își 
petrece nopțile în baruri, în fie
care seară cu alt bărbat ?! Nu, 
satul în care se află școala e prea 
departe de Galați, nu vin ei, ță
ranii, în baruri!

Recunosc, Adriana Zissu este 
pentru mine un caz unic. Este 
incredibil că o meserie ca cea de 

volatilizeze, să nu rămînă ne
descoperite, nepuse în valoare 
în momentul cînd ar trebui să ia 

’ chipul acțiunilor concrete.
RED : Deci, cuvîntul de 

ordine ar fi : drum liber ini
țiativei uteciștilor, transfor
mată în faptă tot de către 
ei...

F. I. : — într-adevăr,. Este ne
cesar ca fiecare grupă U.T.C. 
din fiecare clasă să-și trăiască 
propria viață^ activitatea ei să 
cuprindă toate evenimentele or
ganizației — de la adunarea^ ge- 
.nerală la seara de dans — înc'ît 
elevul să aibă la modul concret 
sentimentul că este utecist, că 
face ceva în organizație. își 
face ucenicia în viața socială, la 
nivelul posibilităților sale. Așa
dar, mai puțin activități de am
ploare, care, în cele din urmă, 
nu adună în acțiune decît un 
număr infim de elevi, mai puțin 
festivism — activități care cer 
condiții materiale deosebite, for
țe organizatorice, timp consumat 
și care, vrînd-nevrînd, șabloni- 
zează activitatea, și mai multe 
activități pe clase, pe grupe de 
clase.

Există o realitate pe care n-o 
putem ignora ; adolescentul pre
feră și se simte bine, în orice 
ocazie, cu colegii și prietenii, în 
cercul mai restrîns al clasei. 
Nu-i putem pune alături pe cei 
de-a IX-a cu cei de-a Xll-a. nu 
le putem oferi tuturor, indife
rent că au 15 ori 18 ani, aceleași 
invitații la activitatea de orga
nizație. Și dacă lucrurile stau 
așa, atunci să diferențiem, să 
particularizăm, să întreprindem 
cît mai multe activități pe mi- 
cro-colective. Organizația școlii 
și grupa U.T.C. a clasei trebuie 
să cunoască pasiunile elevilor, 
să realizeze acele activități care 
dau drum liber exersării lor. Or, 
lucrul acesta nu se poate face 
într-o acțiune lunară, ori ape- 
lînd la aceeași și în aceeași ac
tivitate, devenită tradițională 
în organizația respectivă.

în intenția multo.r organizații 
din școli stă organizarea unor 
cluburi ale elevilor ; inițiativa 
trebuie generalizată. Cu mij
loace modeste, cu contribuția 
inventivă a uteciștilor și cu so
licitudinea școlii — care să le 
ofere un spațiu cit de modest 
— fiecare organizație poate ame
naja un club pentru elevii șco
lii. La aceste cluburi, grupele 
U.T.C. ale claselor pot concura 
pentru cele mai izbutite acțiuni 
distractive, mergîndu-se pînă 
la sărbătorirea zilei de naștere 
a colegilor.

Organizația U.T.C. a școlii ge
nerale va ocupa, în contextul 
preocupărilor, un loc distinct. 
Ea va trebui consolidată și aju
tată practio să întreprindă acti
vități ce-i sînt pe potrivă și ca
re să marcheze trecerea firească 
de la pionierat la U.T.C. Orga
nizațiile U.T.C. cu experiență 
din licee și școli profesionale, 
uteciști din clasele mai mari să 
se deprindă a sprijini pe toate 
planurile organizațiile școlii ge
nerale. Trebuie să ajungem aco
lo. încît să se facă simțită ou 
adevărat viața de organizație în 
școala generală, — ajunsă acum 
la durata de 10 ani —, iar cei 
mai tineri uteciști să aibă sen
timentul că s-a petrecut ceva 
esențial în viața lor de cînd au 
devenit membri ai organizației 
revoluționare de tineret, că li 
se cere mai mult și activează 
mai mult.

în discuția noastră am ridicat 
doar cîteva aspecte esențiale, 
mai cu seamă privitoare la mo
dul cum acționează organizația 
elevilor, unde trebuie situat cen
trul de greutate al activităților 
sale. Pentru că, tăria organizați
ei U.T.C., eficiența activității ei 
depinde, esențial, de legăturile 
strînse ale utecistului cu orga
nizația, de acea sudură afectivă 
care se creează atunci cînd fie
care utecist se simte ascultat, 
solicitat să realizeze ceva anume, 
are o sarcină de organizație ; 
devine un participant integral — 
de la alcătuirea programului la 
satisfacția reușitelor organizato
rice — la tot ceea ce întreprinde 
aceasta. în acest fel, vom izbuti 
ca activitatea U.T.C. în școală să 
fie eficientă prin componentele 
ei educative, prin dinamism și 
spirit tineresc, prin capacitatea 
de a cuprinde toți uteciștii și 
elevii.

profesor, încărcată de totdeauna 
cu toată noblețea și demnitatea 
tuturor celorlalte meserii din lu
me, să fie terfelită, jignită, degra
dată. Să nu știe ea că a fi pro
fesor, înseamnă a avea o ținută 
morală exemplară, că sînt mese
rii în care la „fac ce-mi place", 
renunți o dată cu examenul de 
admitere ?

S-o fi întrebat ce înseamnă corn- 

portare morală, demnă, ce în
seamnă responsabilitate personala 
într-o asemenea meserie, ce în
seamnă nocivitatea unei aseme
nea atitudini, ar fi fost inutil. S-o 
fi întrebat cu ce drept „aureo
lează" meseria de pedagog cu 
însușiri nedemne, cu ce drept 
permite orașului să-i transforme 
calitatea obținută la facultate în- 
tr-o poreclă jignitoare ?

Adriana Zissu mi-ar fi zîmbit
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MEȘTEȘUG DEPLIN

STĂPINIT)
■| Gheorghe Șaru înțelege pic- 
— tura ca pe o dificultate teh
nică, ce solicită constant posi
bilitățile și spiritul artistului, 
într-un «registru de forme deli
berat redus sondează, de pildă, 
relațiile i infinite care se pot naș
te între detaliile lucrării prin 
variația dispunerii spațiale și a 
ritmului compozițional a aces
tora. Fiecare nouă ipostază nu 
este expresia unei stări afective 
sau a unei intenții ideatice, ci 
parcă o consecință a unor calcu
le matematice, a unor mutații 
implacabile reclamate de o logi
că obiectiv, „științifică44 cu care 
operează în cîmpul picturii. Cu
loarea aplicată parcă prin proce
dee mecanice, cu 'acuratețe an
tiseptică aproape, care mai păs
trează din sensibilitatea „șeva
letului" numai desenul ușor scri
jelat pe suprafața ei, nu face de
cît să completeze și să susțină 
într-un plan specific această con
vingere. Fiecare lucrare este o 
dezvoltare posibilă, prin nimic 
incorectă, adesea chiar cu sur
prinzătoare subtilități ale unei ga
me coloristice. Din această per
spectivă, evident fiecare lucra
re este „unică44, deplin articula
tă, dar pe de altă parte nu poa
te fi sustrasă pe deplin notei de 
variantă stilistică. După cum din 
aceleași motive întreg ansam
blul lucrărilor stau inevitabil și 
sub semnul exercițiului tehnic, 
care minează finalitatea elevată 
a gestului creator, sub semnul 
univocului care ne apropie pic
tura mai mult sub aspect deco
rativ. Din lucrări cunoaștem mai 
puțin gîndurile artistului și mai 
mult datele structurii sale meto
dice și ordonate. Lucrările în 
tempera și guașe sînt mai vi-

w TOT CREȘTE 
PĂM1NTUL!

Pentru că s-a sfîrșit iarna 
demult și va fi din ce în ce 
mai cald pe pămîht, iar nouă 
ne va fi tot mai greu să stăm 
acasă sau în frigidere ; pentru 
că privim peste umăr zăpada 
împiedieîndu-se de flori, ceea 
ce înseamnă că vom mai re
nunța și la multe altele decît 
paltonul, nu ne vom mai as
cunde după sobă, ci vom aler
ga mai mult pe afară 'umbrind 
străzile, parcurile, munții și 
marea. S-a schimbat decorul, 
ne-am schimbat și noi. oricum 
nu mai sîntem telespectatori 
de iarnă, ci de vară. Ce în
seamnă aceasta, știm bine noi 
și știe și el, televizorul, zeu de 
casă inventat pentru a ne că
lători prin lume fără să ne 
dezlipim de scaune, lucru mult 
mai greu de făcut astăzi decît 
ieri. Va trebui să-și dea căciu
la jos televizorul nostru, va 
trebui s-o facă pentru a ne 
mai putea „deține“ seară de 
seară în preajma sa, acum cînd 
„privighetoarea cîntă și lilia
cul a-nflorit* ‘. Telespectatorul 
de vară este mult mai greu de 
păcălit cu serenade, cu varie
tăți și filme de doi bani. De 
aceea eforturile celor care al
cătuiesc programele de vară 
vor spori pe măsură ce va fi 
mai cald și mai bine afară, 
pentru că una este să te plimbi 
pe sub țurțuri și alta cu barca, 
înțelegîndu-se aceasta, progra
mele din ultima săptămînă au 
început să se schimbe în

•) Galeriile de artă, Apollo"
— Calea Victoriei nr. 56.

S-a făcut o vreme un repor® 
taj serial de la Porțile de fier ? 
în Telejurnal apar imagini și 
ale altor șantiere (intre noi fie 
vorba, cele mai prezente pe 
peliculă au fost mașinile și nu 
muncitorii). S-au făcut, mai 
bine sau mai rău telereportaje 
acolo și gața. Dar acolo se 
muncește . și azi și mîine. A 
spune că am fost acolo unde 
ește („ne-am făcut planul !“) 
înseamnă să nu-ți înțelegi me
seria de telereporter. Ce ar fi 
dacă am vedea un serial de 
telereportaj (Porțile de fier, 
Lotru) ? Săptămînal,' într-o zi 
anume va fi acolo camera de 
luat vederi însoțită de un 
scriitor, de un ziarist care vor 
$ti ce să întrebe, ce să afle. 
Eroii vor fi neapărat oamenii. 
Vă asigur că ar fi extrem de 
interesant (dacă vreți chiar 
palpitant) să-i vedem trăind’ ps 
contemporanii noștri angajați 
într-o asemenea construcție 
spectaculoasă. Astfel vor fi po
sibile și „rubricile" fixe fără 
de care nu putem vorbi despre 
o zi sau alta din programele 
televiziunii. Rubrici fixe, emi
siuni cheie în fiecare zi, altfel 
prea trece totul. Pentru aceas
ta ne-am putea aminti că sîm- 
bătă și Teleenciclopedia sînt 
totuna. Și e prea puțin.

Prin temeinicia și farmecul noii 
construcții muzicale, (meritoriu 
interpretată de Orchestra de 
Studio sub conducerea lui Carol 
Litvin), numele lui C. D. Geor- 
geScu continuă să se impună cu 
pregnanță.

Alături de piesa tânărului com
pozitor român am mai ascultat în 
concertul de joi seara o tălmă
cire fără deosebită dăruire a unui 
Concert pentru pian de Mozart și 
prima audiție a uneia din cele 18 
opere ale lui Haydn : „Farma
cistul". Cu toată pasiunea unui 
excelent grup de soliști (am men
ționa de astă dată în mod deo
sebit pe Cornelia Angelescu pen
tru frumusețea frazării) lipsa de 
curaj în reducerea unor pasagii, 
incapacitatea de a înțelege dife
rențele dintre cerințele muzicale 
ale publicului secolului XX față 
de cel al secolului al XVIII-leat 
au diminuat interesul pentru au* 
diția unei lucrări care nu stă to* 
tuși alături de capodoperele ma* 
relui clasic vienez.

IOSIF SAVA

ironic, stăpînă pe armele ei imba
tabile : nimeni nu-mi interzice, 
nicăieri nu stă scris...

Cazul ei este atât de unic, nu 
numai pentru Galați, dar și pen
tru întreaga breaslă a profesori
lor din care — așa cum am 
văzut — total întâmplător, face 
parte. De aceea mi-a fost 
greu să scriu despre ea. Dar scri
ind, aștept un singur răspuns: a- 
cela al Inspectoratului școlar al 
județului Galați. Aș putea, în 
mod firesc, să mai cer un răs
puns, ultimul poate, de la Adria
na Zissu. In cursul discuției a 
fost suficient de promptă, de 
ironică, de spirituală ca să-mi de
monstreze că la 24 de ani, la pre
gătirea ei, la argumentele ei 
strînse, poartă cu prisosință în
treaga răspundere a felului de a 
gîndi, a comportării ei nedemne, 
a totalei lipse de moralitate care 
îi dirijează existența. Și răspunsul 
ei n-ar mai avea, în acest con
text, nici o importanță. Căci cred 
cu convingere că există o vîrstă 
cînd nici un tribunal din lume, 
oricît ar fi de generos, nu poate 
găsi un alt vinovat, într-un ase
menea caz, decît pe însăși omul 
care, cu bună știință, a încălcat 
legile, nu neapărat cele scrise, ci 
acelea firești, umane și acelea 
pentru care profesiunea și anii 
de școală ai Adrianei au pledat. — 
'legi, fără de care viața fiecăruia 
se dezechilibrează. 

brante, mai spontane, mai încăr
cate de emoție, poate și pentru 
faptul că nu au mai fost create 
sub imperiul acestei pasiuni ste- 
rilizante pentru analiza formelor 
și a raporturilor plastice (de ritm, 
de culoare etc.).

Ioana Kassargian evoluează 
pe linia unui aceluiași expre

sionism care contopește în sine, 
dincolo de orice sugestii ale ar
tei modeme occidentale, nu știu 
ce impulsuri extrem-orientale. 
Accentul static, grav, sacerdo
tal, care caracteriza lucrările șale 
an^rioare este contrazis acum de 
un dinamism debordant, de o 
fervoare a detaliilor care prolife
rează adesea fără stavilă („Ghir-

de IULIAN NEACȘU
sensul stabilirii unor emisiuni, 
de atracție, precădere avînd 
cele de divertisment. Foarte 
bine, pe lîngă emisiunile cu
noscute (Steaua fără nume, 
Concertul speranțelor, Varie
tăți, filme) încep să se bănuie 
și altele, lucru care n-are decît 
să ne bucure dacă stăm și ne 
gîndim că teledivertismentul 
pînă acum aducea mai mult 
cu o cenușăreasă, decît cu o 
prințesă. Deocamdată încă mai 
așteptăm rezultate concrete. 
In ceea ce privește teleinfor- 
mația, continuăm să susținem 
că redacția Telejurnalului s-a 
arătat întotdeauna prima re
ceptivă la „noutăți", lucru ce 
nu se poate spune despre re
dacțiile de teatru, film și lite
ratură (partea informativă). O 
emisiune cum este aceea de 
luni, Scena, programată la o 
oră de stafii nu informează, ci 
supraviețuiește, doar prin u- 
nele cronici bune (Radu Po
pescu, Victor Parhon). La fel 
Salonul literar, cu singura 
deosebire că aici nici măcar de 
cronici nu poate fi vorba (ab
sența emisiunii din programul 
sâptămînii face totuși să spe
răm că ea se află în acea re
organizare mult așteptată ;

NUMELE UNUI TÎNĂR
CREATOR SE IMPUNE.-

C D. 6EOR6ESOJ
Din programul ultimului sim

fonic care a avut loc în Studioul 
de Concerte al Radioteleviziunii 
merită să fie semnalată în mod 
deosebit prima audiție a unei 
piese aparținînd unui tînăr crea
tor a cărui evoluție lumea mu
zicală o urmărește în ultimii doi 
ani cu interes și multiple spe
ranțe : Corneliu Dan Georgescu.

„Partita pentru orchestră", pie
sele simfonice „Motive maramu- 
Țeșene", „Alb-negru" l-au impus 
pe C. D. Georgescu publicului 
sălilor de concerte (imediat după 
absolvirea Conservatorului), prin 
originalitatea concepției, colo- 
ristica limbajului, refuzul de a 
prelua experimente ce s-au do
vedit sterile, prin permanenta do
rință de a se atașa tradiționale
lor căutări ale compozitorilor ro
mâni pentru investigarea frumu
seților folclorului muzical.

Piesa „Jocuri" face parte din 
zona stilistică a „Motivelor ma
ramureșene", reflectând două 
dintre căutările de limbaj ale 
creatorului: integrarea inspirației 
populare într-o gîndire muzicală 

landa"). „Golurile" și „plinurile4* 
care-i dirijează compoziția acum 
nu fac decît să accentueze a- 
ceastă caracteristică nouă și să 
o distanțeze implicit de materia
litatea grea, de masivitatea vo
lumelor pe care le cultiva în 

trecut. înclinația sa către inven
ția de forme se exprimă astăzi 
mai liber, mai degajat, cu fre
nezie chiar, dezvăluind o forță 
interioară, o tensiune care vrea 
(și reușește în bună parte) *să  
fie solidară cu materialul care-1 
exprimă. Temele sale care defi
nesc în fond universul, viziunea 
sa în general, au rămas ace
leași, generoase și de o mare 
amplitudine („Vestitorii", „Odă

menționăm o emisiune de ver
suri (joi) Lirică românească, 
care ne-a plăcut atît datorită 
selecției cît și recitatorilor). în 
general informația la televi
ziune ar trebui actualizată mai 
mult, iar ilustrarea prezentu
lui ar trebui făcută cu foarte 
multă peliculă (măcar cu atîta 
cită e pentru fotbal).

Sînt și în această direcție 
semne bune. Miercuri am vă
zut un film al lui Gh. Vitani- 
dis Sînt inginer constructor 
(puțin lungit la masa de mon
taj), iar duminică filme exce
lente ale studioului „Al. 
Sahia“: Prin Vrancea; Grădina 
publică. Ne întrebăm de ce 
televiziunea, cu atîtea posibili
tăți de prezentare a prezentu
lui (timp aproape obligatoriu 
pentru ea) nu face mai mult 
angajîndu-se astfel în realiza
rea unei telemonografii con
temporane. Este supărătoare 
mai ales impresia de întâm
plător în telereportaj, frag
mentarea peliculei în tot felul 
de mărunțișuri nesemnificati
ve. Se impune (acesta este cu- 
vintul) mai ales surprinderea 
prezentului pe arii întinse, cu 
obiective importante.

modernă și pe de altă parte, re
zolvarea unor probleme de ordin 
formal.

O primă audiție a lucrării ne 
dă sentimerttul că piesa nu re
prezintă numai un „joc" al frag
mentelor, a secțiunilor — „joc" 
avînd bineînțeles o rațiune es
tetică — ci o piesă de perfectă 
coerență captivantă și plină de 
farmec.

Varietatea coloristică, strălu
cirea expresiei rămîn cuceritoare 
de la prima pînă la ultima mă
sură.

în „Jocuri", ca și în lucrările 
anterioare, C.D. Georgescu de
monstrează aceeași dorință de a 
sonda, de a extrage frumuseți cu
prinse în straturi aâînci ale fol
clorului, de a ține mereu seama 
de tot ceea ce tehnica muzicală 
a cucerit în ultimul timp.

• Incontestabil, C. D. Georgescu 
este un talent de mare vibrație, 
adÂnc împlintat în seva tradi
țiilor, capabil să ne ofere pa
gini de autentică artă în care 
simțim că orice căutări de limbaj 
nu rămîn exterioare mesajului 
componistic. 

bucuriei", „Victorie", „Menes
trel" etc.). S-a accentuat însă ca
racterul lor de simbol fiind mai 
tranșantă generalizarea și epu
rarea oricăror note „naturaliste* 4 
și descriptive. Nota lirică nu e- 
vită acum grotescul, dramatis
mul, paroxismul pe alocuri, care 
vrea să scoată deliberat privi
torul dintr-o calmă visare, să-l 
angajeze într-un sistem de op
țiuni, să i se propună interoga
tiv chiar' cu brutalitate.
F9 Grafica lui Corneliu Petres- 

cu deși a evoluat în timp 
pe diferite coordonate spirituale 
(și chiar stilistice) cunoscute s-a 
impus prin poezia ei, prin. can
doarea ei necontrafăcută, prin 
accentul pitoresc, prin trăirea 
„autobiografică" pe care artistul 
o punea în tema sa îndrăgită — 
portul. Epuizarea acesteia din 
urmă ca și oscilațiile între un 
mentor sau altul, l-au condus 
treptat la accentuarea preocu
părilor de ordin formal. De aceea 
ideea centrală care pare să-1 pre
ocupe astăzi, cea istorică („Cti
tori", „Tablou votiv I, II") nu re
prezintă în fond decît un suport 
figurativ ca oricare altul fără 
o aderență de adîncime. Viziu
nea sa rămîne decorativă, pito
rească, carnavalescă. Principalul 
său efort pare să se îndrepte as
tăzi, așa cum o mărturisesc lu
crările expuse, pe linia preocu
părilor formale de care amin
team, mai miilt către depășirea 
graficii si angajarea (destul de 
prudentă) în pictură.

C. R. CONSTANTINESCU

r
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Reuniunea rectorilor 
universităților europene

Ședința de lucru a Reuniunii 
rectorilor universităților euro
pene — inițiată și organizată de 
Universitatea din București, sub 
egida U.N.E.S.C.O. —- care a a- 
vut loc, luni dimineața, a fost 
consacrată discutării și finaliză
rii concluziilor și recomandări
lor. După ample dezbateri, a 
fost adoptat în unanimitate do
cumentul final în care se con
semnează necesitatea de a diver
sifica și dezvolta cooperarea în
tre universitățile europene, în 
scopul creșterii eficienței pro
gramelor de studii și metodelor 
de predare în învățămîntul su
perior. Pariicipanții și-au expri
mat sprijinul față de 1 proiectul 
de a crea un Centru european 
de învățămînt superior, proiect 
care urmează să fie supus spre 
aprobare viitoarei conferințe ge
nerale a U.N.E.S.C.O.

Participant au adresat o scri
soare Universității din București, 
mulțumind pentru deosebita a- 
tenție acordată realizării acestei 
reuniuni. Totodată ei au expri
mat recunoștința față de guver
nul român care a creat condiți- 
le necesare succesului Reuniunii.

După^-amiază, participant s-au 
întîlnit cu studenți ai instituți
ilor de învățămînt superior din

Capitală, în cadrul mesej rotun
de cu tema „Universitatea și 
problemele tineretului4*.  Discu
țiile purtate au abordat o gamă 
largă de probleme referitoare 
la aspectele actuale și la pers, 
pectjvele învățămîntului supe
rior, 4n condițiile unei lumi în 
continuă transformare, la acti
vitatea, rolul studenților și al 
organizațiilor lor, în viața uni
versitară și, în general, în so
cietate.

în seara aceleiași zile, lucră
rile Reuniunii au luat sfîrșit.

ÎN EDITURA 

POLITICA 

A APĂRUT:
Dominique Lapierre, 

Larry Collins

ARDE PARISUL?

(25 august 1944. Istoria eli
berării Parisului)

(Urmare din pag. I) 

tractoarele și utilajele au îm- 
pînzit ogoarele, continuînd 
lucrările de grăpat, discuit și 
s. mânat porumb. Această ac
tivitate susținută am întîl- 
nit-o în cele 16 cooperative 
agricole deservite de l.M.A. 
Cărei. Cooperativele agricole 
Tiream, Dindești, Resighia, 
avantajate și de poziția mai 
înaltă pe care sînt situate, ne
irosind orele favorabile din 
zilele ploioase, au semănat 
porumb pe suprafețe cuprin
se între 400—500 hectare. 
Datele centralizate la l.M.A. 
Cărei - indică faptul că din 
7 400 hectare rezervate pentru 
porumb, în ziua de 25 apri
lie, 3 000 hectare erau însă
mânțate.

„Însămînțatul culturilor din 
prima epocă s-a încheiat în 
ziua de 23 aprilie, ne'spunea 
ȘTEFAN VILANYI, preșe
dintele cooperativei agricole 
din comuna PETREȘTI. Toa
te forțele sînt la semănatul 
porumbului. Pentru a profi
ta de timpul favorabil am îm
prumutat încă o semănătoare 
SPC 6 de la l.M.A. Moftin. 
în zilele următoare sperăm 
să ajungem la un ritm de 30 
hectare zilnic pe o semănătoa
re, astfel ca pînă marți în
treaga suprafață de 600 hec
tare să fie însămînțată".

Pe ctțiva dintre tinerii coo
peratori — era imposibil să-i 
vedem pe toți 135 — i-arn 
vizitat la locul lor de muncă. 
Peste 20 de i tineri participau 
la amenajarea unor suprafețe 
pentru irigații, alți 38 ute-

Despre măsura în care ti
nerii adaugă eforturile lor la 
eforturile generale în vede
rea executării la timp a lucră
rilor din actuala campanie, 
ne-am propus să ne edificăm 
și în cîteva cooperative agri
cole ale județului Prahova. Și 
simplificînd puțin lucrurile, 
rezultatul anchetei ne condu
ce spre situații diferite. fn- 
tr-un anumit fel ne-au oferit 
răspunsul tinerii din Bărcă- 
nești. In numai trei zile me
canizatorii Petre Constantin, 
și Florea Stoica pe două se
mănători — avînd în față 
pentru pregătitul terenului 
echipa de discuitori a lui Ion 
Duță — au semănat 125 hec
tare. Alți doi mecanizatori 
Lazăr Preda și Nicolae Mîn- 
dru la propunerea pe care 
secretarul organizației U.T.C. 
a susținut-o în fața Consiliu
lui de conducere — au for
mat o echipă în care au atras 
dintre membrii cooperativei 
numai tineri pentru ierbici- 
darea a 150 hectare. Și aces
tor acțiuni li se adaugă cele 
privind executarea de șanțuri 
și mici canale pentru scurge
rea apei de pe aproape 60 
hectare situate într-o zonă 
mai joasă.

In celelalte două coopera
tive agricole' vizitate, Tinosu 
și Brazi, numitorul comun al 
constatărilor este altul: o pre
zență ștearsă a tinerilor, punc
tată în fiecare loc cu senti
mentul călduț că această 
campanie îi solicită într-o 
proporție restrînsă (3—4 inși 
la grădina de legume din Ti
nosu și alți 4—5 la grădina

FOLOSIREA
FORȚEI 

MECANICE
ciști îi ajutau pe mecanizatori 
la executarea semănatului. în 
acest timp 10 tineri conducă
tori de atelaje printre care Ti- 
beriu Mozer, Iosif Rac, trans
portau îngrășăminte chimice 
și naturale pe ogoare.

Nu la fel de1 bine se pre
zintă situația în cooperativele 
agricole din raza l.M.A. Mof
tin. Nici una dintre cele 12 
unități agricole nu a reușit să 
însămînțeze în totalitate cul
turile din urgența I. Cauzele? 
„Dacă plouă o oră, toată ziua 
nu se poate munci, ne decla
ra inginerul GAVRILĂ ROȘU, 
directorul l.M.A. Dacă vremea 
va continua să se mențină 
frumoasă, după 28 aprilie nu 
ne mai oprește nimic să in
trăm cu toate tractoarele la 
grăpat, discuit și semănat, în 
așa fel încît cel tîrziu pe 6 
mai să terminăm semănatul 
porumbului0.

O primă confirmare a celor 
spuse o avem la secția de me
canizate M of ținui Mare. Bi
lanțul campaniei este foarte 
sărac : 300 hectare discuite, 
50 hectare mazăre și 50 hec
tare sfeclă semănate. Din 34 
tractoare, 25 erau aliniate în 
curtea secției, semn că pă- 
mîntul încă nu permite intra
rea lor în acțiune. Doi tineri 
mecanizatori tocmai se întor
ceau înnegurați \le la cîmp. 
„Nu se poate lucra, tovarășe 
director, își exprima părerea 
de rău Molnar Traian0. „Pă- 
mîntul este moale, roțile .pa
tinează, l-a completat imediat 
celălalt tînăr, Vasile Vizic0. 
Dacă nu se lucrează în cîmp, 
de făcut ceva tot se găsește. 
Tinerii mecanizatori Florian 
Iula, Cornel Mițrașca, Vasile 
Chioreanu, transportau' îngră
șăminte chimice și naturale, 
iar Kocsis Cornel, Gheorghe 
Sainer continuau reparațiile 
la combine.

de legume din Brazi). La se
mănatul porumbului sînt 
tractoriștii, ni s-a explicat. Dar 
pentru ca tractoriștii să rea
lizeze lucrări de calitate au 
nevoie de ajutoare care să 
supravegheze buna funcțio
nare a utilajelor. Iar acestea 
lipsesc tocmai în virtutea 
opticii arătate mai înainte. 
De aceea cu totul neverosi
mil ni s-a părut sentimentul 
că totul e în ordine, întîlnit 
la secretara comitetului U.T.C. 
de la cooperativa Brazi.

— Lucrările la zr ne-au 
preocupat în permanență, în
cercase să ne explice secretara 
comitetului U.T.C. din coope
rativa agricolă de la Brazi, to
varășa Alexandrina Tănase. 
Sprijinirea campaniei a fost și 
subiectul unei adunări. Cu cîi- 
va timp în urmă, pe o supra
față însămînțată cu grîu s-au 
aplicat îngrășăminte chimice 
iar acum se vor da ierbicide.

Și tinerii participaseră și 
ei și vor participa a dat dîn- 
sa să înțelegem. Numai că 
trecînd la concret, luîndu-i 
pe rînd, din cartea de evi
dență, pe toți cei 60 de 
membri ai organizației din 
cooperativă, am reușit să i- 
dențificăm, că de fapt, unul 
singur și acesta numai o ju
mătate de zi, a fost în cîmp 
la aplicarea îngrășămintelor 
chimice.

Atragerea tinerilor la des
fășurarea. normală a campa
niei agricole, nu trebuie lă
sată numai pe seama șefilor 
de echipe, a brigadierilor, 
conducerilor cooperativelor 
agricole și a cadrelor tehnice 
de specialitate. Mobilizarea 
lor într-un număr cit mai 
mare la efectuarea unui vo
lum de lucrări sporit și de 
bună calitate trebuie să con
stituie principala sarcină a 
organizațiilor U.T.C. de la 
sate în această perioadă.

• ÎNVINGĂTOR ÎN PRO
BA DE DUBLU BĂRBAȚI, 
împreună cu Ion Țiriac, jucă
torul român Ilie Năstase a 
repurtat o victorie străluci
tă și în proba de simplu a ce
lei de a 27-a ediții a campio
natelor de tenis ale Italiei 
desfășurate pe terenurile de 
la Foro Italico din Roma. în 
finală Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—3, 1—6. 6—3, 8—6 pe 
campionul cehoslovac Jan 
Kodes, la capătul unei parti
de de mare luptă în care 
măiestria tehnică și rezisten
ța fizică a sportivului român 
au avut ciștig de cauză. A 
fost o palpitantă dispută de 
servicii menționează comen
tatorul agenției Associated 
Press. Jucătorul român mai 
iscusit, eu reflexe mai bune 
l-a întrecut în acest dome
niu pe partenerul său. După 
cîștigarea celui de-al treilea 
set. care a fost de altfel de
cisiv, românul și-a impus jo
cul terminînd cu un adevărat 
triumf participarea sa la ma
rele turneu din capitala Ita-

el dezorientat n-a știut să depă
șească masiva apărare a oaspeți
lor. La sfîrșitul jocului, Pele a 
declarat că este nemulțumit de... 
„atitudinea spectatorilor, deoarece 
aceștia nu înțeleg că ei se pre
gătesc pentru campionatul mon
dial, avînd------
meciuri".

Au jucat 
Brazilia :

Brito, Joel, __ .. .__
aldo (Rivelino), Gerson, Paulo Ce
sar, Jairzinho, Roberto, Tosato 
(Pele).

Bulgaria (tineret) : Kamenski, 
Zafirov, Stoickov, Apostolov, Jo- 
nov, Ivkov, Kolev, Atanasov (Pa
nov), Belsev, Gheorghiev, Grigo
rov.

STADIONUL REPUBLICII va 
găzdui astăzi după-amiază meciul 
amical de fotbal dintre selecțio
natele de tineret ale României și 
Franței. Jocul începe la ora 17.

1-1România B Mexic

★

PREMIILE FESTIVALULUI REPUBLICAN
DE TEATRU PIONIERESC Șl ȘCOLAR

minis-

TESATORIA „DUNĂREANĂ" DIN GIURGIU
Au început lucrările pe cel mai tînăr șantier industrial din sudul țării 

Foto: N. SCARLET

La Ministerul Afacerilor Exter
ne au început, în cursul dimine
ții de luni, convorbirile oficiale 
între Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Româ
niei și Emil Jonsson,
trul afacerilor externe al Islandei.

Au participat la convorbiri, din 
partea română, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, ambasado
rul României în Islanda, Cornel 
Vladu, director în M.A.E,, Con
stantin Stancju, director general 
în Ministerul Comerțului Exte
rior.

Din partea islandeză, au parti
cipat Petur Thorsteinsson, secre
tar general al Ministerului Aface
rilor Externe al Islandei, și 
Oddur Gudjonsson, ambasadorul 
Islandei, în România.

★
Luni, la amiază, ministrul afa

cerilor externe, Corneliu Mănes
cu, a oferit un dejyn în onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
Islandei, Emil Jonsson.

• LA ÎNCHEIEREA PRIMET 
EDIȚII a Festivalului republican 
de teatru pionieresc și școlar, am
plă manifestare'' culturală a celor 
mai mici talente, inițiată în a- 
ceastă primăvară de Consiliul 
Național al Organizației pionieri
lor și Ministerul învățămînjtului, 
juriul a acordat 22 de premii și 
mențiuni. Pe primele locuri s-au 
situat colectivele artistice din 
Școala generală a comunei Bolin-

în timpul dejunului, care s-a" 
desfășurat într-o atmosferă cor- ® 
dială, Corneliu Mănescu și Emil ■ 
Jonsson au rostit toasturi.

Luni dimineața, ministrul afa
cerilor externe al Islandei, Emil 
Jonsson, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★

In aceeași zi, ministrul aface
rilor externe al Islandei, Emil 
Jonsson, a făcut o vizită la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
unde a avut convorbiri cu minis
trul Cornel Burtică, în cadrul că
rora au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale, cooperarea și colabo
rarea economică dintre România 
și Islanda.

★
Luni șeara, șeful diplomației 

islandeze, împreună cu persoane
le oficiale care îl însoțesc, a ple
cat într-o călătorie pe Valea Pra
hovei, spre Brașov.

tin, județul Ilfov și Școala ge
nerală nr. 1 a orașului Găești 
(brigăzi, montaje muzical-literare 
și formații de estradă pioniereas
că), din Liceul nr. 3 al munici
piului Satu Mare și Școala ge
nerală nr. 15 a municipiului Bra
șov (formații de teatru și păpuși), 
din Școala generală nr. 39 a mu
nicipiului București, ca și cel al 
Casei pionierilor din Reșița (for
mații de teatru școlar).

în finala probei de sim
plu feminin din cadrul con
cursului internațional de te
nis de la Tel Aviv, jucătoa- 
rea româncă Iudith Dibar 
a învins-o cu scorul de 6—2, 
6—0 pe australianca Helen 
Amos. în proba feminină de 
dublu, perechea Dibar — Du
mitrescu a întrecut cu 6—2, 
6—4 pe Amos (Australia) — 
Gottschalk (R. F. a Germa
niei). ocupind primul Ioc.

• DUPĂ DISPUTAREA a 
șase runde în turneul zonal 
feniinin de șah de la Vrnjac- 
ka Banja conduce maestra 
româncă Gertrude Baumstark 
cu 5 puncte, urmată de Ru- 
jița .Tovanovici (IugoA'’via) 
— 4,5 puncte (1), Ivanka (Un
garia) — 4 puncte (2), 
hroniade (România) 
puncte (1) ele.

Selecționata secundă de fotbal 
a României a susținut in orașul 
Toluca a doua intilnire în com
pania echipei Mexicului, 
se pregătește __ ' 1

v final al campionatului mondial. 
Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit acest joc. încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1. Co
respondenții agențiilor interna
ționale de presă remarcă în cro
nicile lor că fotbaliștii români 
au confirmat»forma bună, pu- 
nînd la grea încercare echipa 
mexicană, care nu a știut să se 
descurce în fața unei apărări a- 
glomerate. După cum se știe, in 
prima partidă care a avut loc 
acum cîteva zile in orașul Leon, 
gazdele obținuseră victoria la 
limită (3—2).

în jocul de la Toluca, care a 
fost așteptat cu legitim interes, 
fotbaliștii mexicani au atacat în 
serii, obligînd echipa oaspete să 
se apere cu 7—8 jucători, lăsînd 
pentru contraatacuri pe Jercan 
și Tătaru. Scorul a fost deschis 
de gazde in minutul 27 de Al
berto Onofre. în continuare, gaz

care
pentru turneul

CU APROAPE O LUNA înain
tea începerii turneului final al 
campionatului mondial de fotbal, 
selecționata Braziliei nu-și găseș
te cadența de joc și nici forma 
corespunzătoare. In meciul dispu
tat duminică la Sao Paulo, fotba- 
liștifbrazilieni nu au putut învinge 
echipa de tineret a Bulgariei, cu 
care au terminat la egalitate :

dele și-au intensificat atacurile 
însă apărarea echipei secunde a 
României, în frunte cu porta
rul Gornea, in excelentă formă, 
a evitat mărirea scorului. După 
pauză, în minutul 48, la un con
traatac rapid, Tătaru a fost 
faultat la marginea careului de 
16 m de către Pena. Lovitura 
de pedăapsă a fost executată de 
Tătaru, care a șutat puternic 
in zidul apărării mexicane. Ba
lonul a ricoșat la Jercan, cave 
l-a trimis, fulgerător, cu capul 
în plasa lui Moța. în decursul 
jocului, s-au remarcat de la 
gazde Onofre, cel mai bun de 
pe teren, Guzman și Rivas, iar 
de la oaspeți Gornea, Vigu, 
Grozea și Jercan. Arbitrului 
Abel Aguilar (Mexic) i s-au ali
niat următoarele formații : Me
xic : Ota," Sanchez Galindo, 
Pena, Guzman, Perez. Onofre, 
Hernandez, Pulido (Velarde) Ri
vas,1 Fragoso (Valdivia), Horacio 
Lopez. România (b) : Gornea, 
Pigulea. Olteanu, Vlad. Vigu, 
Dincuță, Ene, Angelescu, Tătaru. 
Grozea, Gyorfi (Jercan).

0—0. Suporterii echipei braziliene 
au părăsit stadionul decepționați, 
și nu înainte de a fluiera copios 
echipa antrenată de Mario Zaga- 
lo. Gazdele au dominat majorita
tea timpului însă nu au știut să 
se infiltreze în apărarea supra- 
numerică a fotbaliștilor bulgari. 
După pauză a fost introdus în 
formație și celebrul Pele, care și

nevoie de asemenea

formațiile : * 
Ado, Carlos Alberto, 
Marc Antonio, Clodo-

Selecționata de fotbal a țării 
noastre, care se pregătește în ve
derea turneului final al campio
natului mondial, va susține astă- 
seară la Reims un joc de verifi
care în compania echipei Franței. 
Meciul stîrnește un deosebit in
teres în rîndul amatorilor de sport 
francezi, dornici să urmărească 
evoluția fotbaliștiloi’ români, după 
,,draw‘‘-ul realizat nu de mult 
la Stuttgart în fața vicecampioa- 
nei mondiale, echipa R. F. a Ger
maniei. în acest meci, formația 
probabilă a? României va fi ur
mătoarea : Răducanu, Sătmărea- 
nu, Lupescu, Dinu, Mocanu, R. 
Nunweillerr Dumitru, Neagu, 
Domide, Dumitrache, Lucercu.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite eu începere din jurul 
orei 21,25 desfășurarea jocului. 
Transmisia se Va face pe progra
mul I.

(Agerpres)
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CE E NOU ÎN REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI

EXANENHI PINTPU

PERMISII! DE (OMHltlH
Mulți absolvenți ai școlilor de 

șoferi profesioniști sau ai școli
lor profesionale de mecanici a- 
gricoli „respinși" la examenul 
pentru obținerea permisului de 
conducere solicitau Inspectoratu
lui general al miliției dreptul de 
a mai susține încă un examen 
pentru a putea profesa meseria 
îndrăgită : conducător auto sau, 
după caz, tractorist rutier.

De asemenea și alte persoane 
care nu au absolvit o școală de 
șoferi profesioniști, angajați ai 
unităților socialiste deținătoare 
de autovehicule : mecanici auto, 
electricieni auto etc. și-au expri
mat dorința de a susține exame
nul în vederea obținerii permisu
lui de conducere auto pentru a 
practica meseria preferată, însă 
prevederile legale în vigoare nu 
indicau soluții pentru rezolvarea 
acestor cereri.

Iată însă că modificările aduse 
legislației rutiere, ținînd cont de 
solicitările cetățenilor, facilitea
ză noi posibilități pentru intra
rea în posesia permisului de con
ducere auto.

Astfel, persoanele care și-au

însușit cunoștințele de conducere 
a autovehiculelor prin pregătire 
la locul de muncă, în cadrul or
ganizațiilor socialiste deținătoare 
de autovehicule, au dreptul să se 
prezinte la examen în vederea 
obținerii permisului de conduce
re categoriile A. B și C. ori nu
mai pentru una sau unele din a- 
ceste categorii, precum și pentru 
categoria E. Aceste persoane vor 
prezenta organelor de miliție și 
o dovadă semnată de conducăto
rul organizației socialiste, din ca
re să rezulte că au efectuat pre
gătirea pentru conducerea auto
vehiculului din categoria pentru 
care solicită permisul și că ur
mează să fie încadrate pe un post 
de conducător auto.

Inginerii, tehnicienii, maiștrii 
și șefii de garaje, care lucrează 
în unitățile cu specific auto, se 
pot prezenta la examen, chiar da
că nu au absolvit o școală de con
ducători auto, în vederea obține
rii permisului de conducere va
labil pentru categoria B și C sau 
numai pentru categoria C, la pro
punerea organului central în sub- 
ordinea căruia se află unitățile

(Urmare din pag. I)

> ne secretarul de partid al com-
> binatului. In mod firesc o pre-
> ocupare de prim ordin, a con-
> stituit-o și răniîne în continuare
> asigurarea oamenilor ce tre-
* buie să lucreze aici, grija ca
> nivelul lor
> competență
[ cat.
> „Oamenii
> creze aici"
* torul de funcțiuni atribuții pre- 
, cise. Dar? fie că este vorba de
> șefii de instalații, de ntaiștrii
* de schimb sau operatorii chi- 
, miști, de A.M.C.-iști, electri-
> cieni sau de lăcătușii mecanici,
* cu toții sint desemnați sub a- 
, ceeași identitate sugerată de
> ceea ce au de făcut : să por- 
k nească producția, să acționeze 
’ butoanele de comandă ale noi-
> lor retorte, să Ie coordoneze și 
’ să le îndrume mersul.
J — In ce stadiu de soluțio-
> nare se află această problemă
> ce și-a dovedit cu prisosință 
’ acuitatea în împrejurări simi- 
, lare ?
* O discuție la obiect cu tova- 
’ rășul Constantin Bărbulescu, 
, șeful serviciului învățamint din
* cadrul Centralei industriale pe- 
J trochimice Pitești este edifica-

toare. La această oră, ne infor-
> mează dumnealui, două din in- 
» stalații au asigurat personalul 
; la toate specialitățile și se aș-
> teaptă doar clipa de start. Aten- 
1 ția este concentrată acum spre 
’ cea de-a treia, instalația pen- 
, tru clorură de cianurii la care
> „completarea schemei este esti- 
’ mată pentru următoarele săptă- 
■ mini'1.

— Aseară m-am întors de la 
Săvinești unde am căutat o so
luție pentru a grăbi rezolvarea 
situației la două categorii de- 

ț salariați de care aveam mare 
nevoie — operatori și maiștri 
chimiști. Cu noii angajați asi
gurăm punerea în funcțiune și 
a acestei instalații.

Nu este în intenția noastră de 
a inventaria în cadrul prezen
tului articol metodele prin care 
combinatul piteștean și-a for
mat și recrutat cadrele, mese
riașii veniți sau invitați pe ma
lul Argeșului, să confere prin 
munca și priceperea lor presti
giu tinerei unități industriale. 
Nu se poate însă să nu constați 
frecvența cu care intervine în 
fraza interlocutorilor referirile 
la alte combinate din țară, cu
prinzătoarele referiri . ’ L.' 
participarea acestora in succe
sul, în temeinicia pregătirii a 
celor mai mulți din oamenii 
aflați acum pe platforma pe
trochimică la Pitești.

Curiozitatea ne-a fost 
cată de exprimarea cu 
metaforică :

— Instalațiile la care w 
nu ascultă decît de oameni cu 
temeinice cunoștințe de specia
litate.

de pregătire, de 
să fie cit mai ridi-
ce trebuie să lu- 
dețin in nomepcla- 
ctiuni atribuții nre-

privind

provo- 
tentă

După care au urmat, lămuri
toare, referiri la fluxul de ex
periență propulsat spre Pitești 
de școala marilor cetăți ale chi
miei. Nu este greu să reții a- 
mănunte. Ți se furnizează la to\ 
pasul. „Și anume, tocmai pentru 
ca să existe „oameni cu temei
nice cunoștințe de specialitate", 
in combinat au fost angajați un 
număr însemnat de lucrători ce 
aduceau cu ei cartea de vizi
tă completată in perimetrul al
tor comhinate chimice din țară, 
în jurul acestui nucleu — ră-, 
mine totuși un „nucleu"*,  doar, 
de vreme ce vîrsta medie a în
treprinderii piteștene se plasea
ză între 22—24 de ani — cu con
cursul acelorași profesori, in a- 
celeași amfiteatre au deprins 
subtilitățile meseriei majorita
tea dintre cei pe care acum îi 
întîlnim aici, într-o sală ve
ghind evoluția tablourilor de co
mandă, jos la baza coloanelor, 
in sălile laboratoarelor printre 
eprubete și analizoare. O parte 
dintre ei au întîrziat luni de 
zile, înainte ca să-și ia postul 
în primire, la Brazi. Instalația

exigență ajungîndu-se chiar, ca 
lucrătorii noștri să poată sub
stitui comod pe foștii lor in
structori. Bineînțeles, că expe
riența dobîndită acolo s-a com
pletat, s-a îmbogățit la întoar
cerea in combinat. De fapt, aici 
este și cel mai bun, cel mai au
torizat examen pe care îl treci : 
punerea în funcțiune a instala
ției. Atunci îți sint pentru pri
ma dată solicitate, plenar, pre
gătirea, aptitudinile.

— Simt nevoia să precizez aici 
un lucru, intervine tovarășul 
C. Bărbulescu. Interesați să a- 
sigurăm succesul deplin al a- 
cestui hotărîtor examen, în ca
drul combinatului nostru se a- 
plică sistemul testării pe post, 
înainte de a veni de la specia
lizare, meseriașul este pus să 
iacă dovada posibilităților sale 
reale de a aplica cele învățate, 
gradul de însușire a acestora. 
Absolut toți salariații produc
tivi au întocmite fișe de atesta
re, care exprimă fidel aceste 
măsurători. Inutil probabil să 
subliniez oportunitatea metodei,, 
deplina sa actualitate și utilitate.

ția profesională a celor mai 
proaspeți salariați, efortul orga
nizației U.T.C. pentru a grăbi 
maturizarea lor.

Luăm în discuție o posibilita
te, e drept nu atit de la inde- 
mină, dar plină de promisiuni : 
menținerea unui contact per
manent cu organizațiile U.T.C. 
din unități similare, legate 
direct sau indirect, de profilul 
combinatului, de produsele sale. 
La urma urmei, și organizația 
U.T.C. este atît de tînărâ, încît 
propria-i maturizare n-ar avea 
decit de ciștigat de pe urma u- 
nor astfel de metode. Avem 

-surpriza să constatăm că discu
ția nu are loc pe un teren des
coperit.

— Cu cîteva săptămini 
urmă, ne-am întîlnit,

în 
noi, co

mitetul U.T.C., șefi de comisii, 
secretari de organizații, cu 
membri ai comitetului U.T.C. 
de la Brazi. O intilnire „de lu
cru" deosebit de interesantă și 
mai ales folositoare prin schim
bul de experiență, de opinii pe 
care l-a prilejuit.

Cerem relații privind inten-

SEMNALUL DE ÎNCEPERE
de polietilenă, absolut identică 
cu cea de la Pitești, a permis 
operatorilor să asimileze trep
tat întreaga gamă de elemente, 
de organizare 
N-a mai 
sare in 
identică 
vineștii, 
veterani, 
cent momentul cind vorbeam de 
debutul lor, și-au oferit servicii
le pentru lucrătorii de la acri- 
lonitril. E drept, procesul teh
nologic la Pitești este diferit, 
mai modern. Dar s-a fructificat 
avantajul cunoașterii de către 
oameni a instalației de aseme
nea proporții, a exigențelor în 
deservirea și însușirea norme- 
lor de tehnica securității mun
cii.

— Am fost timp de mai mul
te luni coordonatorul cTe specia
lizare al unui grup destul de 
numeros in cadrul Combinatu
lui petrochimic Brazi, ni se 
destăinuie ing. Miltiade Bobo- 
rodea, secretarul comitetului 
U.T.C. coordonator. Deși s-a 
pornit cu un personal eterogen 
ca pregătire, prin urmare și cu 
un grad diferit de receptivitate, 
s-a izbutit în final realizarea 
unei ridicate eficiente a acestei 
documentări la fața locului. 
Oamenii au fost integrați _pe 
posturi de lucru, activitatea fie
căruia s-a urmărit cu deosebită

și funcționare, 
fost nevoie de depla- 
străinătate. Situația 

în cazul pirolizei. Să- 
trecuți în postură de 
deși este atît de re

Cele reproduse reflectă poate 
în mică măsură frămîntările pe 
care diagrama pregătirii cadre
lor le înregistrează zilnic. Măsu
rile luate așteaptă confruntarea 
cu realitatea, confirmarea in re
zultatele noilor instalații. Nu 
putem dori altceva, decit ca op
timismul existent să se dove
dească de bun augur.

UN SISTEM DE EMISIE-- 
RECEPȚIE CE POATE — 

SI TREBUIE — SĂ RĂMÎNĂ 
MEREU DESCHIS

A spune că, de fapt, Combina
tul petrochimic Pitești este un 
combinat al tinereții, înseamnă 
a repeta ceea ce s-a mai zis 
la vremea lor despre multe alte 
unități similare din țară. Dă
deam mai sus, o cifră conclu
dentă, trădînd vîrsta medie a 
salariaților săi. Nu este, prin 
urmare, deloc firesc, să venim 
in contact încă de la intrarea 
în combinat cu diverse acțiuni 
adresate special tinerilor, în
semne ale activității organiza
ției U.T.C. din combinat. Dacă 
nu facem referiri mai largi la 
multe din ele, aceasta nu din 
cauză că nu ar merita atenție 
aparte, ci pentru simplul motiv 
că intenția noastră este de a ne 
opri totuși la ceea ce are în 
vedere, în primul rînd, educa-

țiile de viitor ale comitetului 
U.T.C. Ni se răspunde :

— Avem în proiect un schimb 
de experiență cu beneficiarii 
produselor noastre. Pentru în
ceput cu tineri, cadre de orga
nizație. de la fabricile producă
toare de mase plastice din tară. 
Vrem să-i cunoaștem, să le 
aflăm părerea despre calitatea 
produselor ce le furnizăm, cule- 
gînd, sperăm, sugestii utile 
nouă și lor, în viitor.

Susținînd permanentizarea a- 
cestor dialoguri pe teme ale 
muncii, ale vieții de organiza
ție, recomandînd ancorarea lor 
intr-o tematică, cît mai strfns 
legată de ceea ce se află la 
ordinea zilei, în viața, în preo
cupările combinatului, sperăm 
că ideea să rodească și 4în alte 
organizații. Un asemenea sistem 
de emisie-recepție, poate și tre
buie să rămînă mereu deschis. 
Mai ales în interiorul centralei 
industriale căreia îi este subor
donată întreprinderea, in a- 
ceeași subramură de activitate.

Semnal emis ’ S-a recepțio
nat ?

PROPRIA NOASTRĂ 
INFORMARE PĂSTRATĂ 

DOAR ÎN ZONA DE 
SPECTACULOS ?

Aceste cîteva rinduri se

Și

vor

addenda, un adaos pe care 
am fi fost bucuroși dacă nu 
ni s-ar fi ivit prilejul să-l no- 
tărtfpe hîrtie.

...Sintem intr-unui din birou
rile Comitetului județean Argeș, 
al U.T.C.

— Ceva spectaculos n-o să 
găsiți acum. Anul trecut a fost 
anul intrărilor în funcțiune.

Era răspunsul intrebării noas
tre referitoare la capacitățile 
planificate pentru 1970, în mu
nicipiul Pitești.

— $1 totuși, care sînt ?
— Ceva pe platforma chimică. 

La Găvana a început deja să 
producă fabrica de articole din 
cauciuc.

Atît. Iar interlocutorul nostru 
nu este altul 
inginer 
comisiei Tineret muncitoresc de 
la județ.

Răminem surprinși. Nu pen
tru că n-am fi cunoscut adevă
rata situație, ci pentru că, dim
potrivă, ,o cunoșteam destul de 
bine. Dar discutam cu cineva 
care ar fi trebuit să știe mai 
bine decît noi, pe degete, evo
luția economică a județului, cu 
atribuții speciale in îndrumarea 
muncii*  cu tineretul în aceste 
zone incipiente ale activității in
dustriale. Este adevărat, facem 
referire doar la un capitol al 
învestiturii sale dar unul esen
țial, 
rii 
doar 
ține 
față . 
șeful secției economice din 
drul comitetului județean.

1 — Am crezut că tovarășul in
giner, de vreme ce lucrase mai 
înainte aici, ar putea să cunoas
că aceste lucruri.

Așa crezusem și noi. La fel 
cum crezusem că tovarășul șef 
de secție ar putea să fie mult 
mai bine informat decît subal
ternul său. S-ar putea, o repe
tăm, ca o chestiune ca cea ex
pusă sau de genul celei privind 
componența centralei industria
le petrochimice să fie conside
rată un amănunt. Dar cînd.este 
vorba de singura verigă econo
mică de acest fel, cind este vor
ba doar de trei unități și cind 
discutăm cu tovarăși care ar 
trebui sa aibă „buzunarele pline" 
de asemenea amănunte, fie-ne 
permis să credem că nu -sînt la 
mijloc deloc aspecte de amă
nunt.

Nu atentăm cu nimic la bu
nele intenții, la ce izbutește în 
activitatea sa secția economică 
județeană. Am ținut doar să 
atragem atenția asupra a ceva 
care nouă ni se pare foarte im
portant pentru munca de îndru
mare și control ce o exercită 
secția economică, punctul său de . 
pornire : o informare fără cu
sur în tot ceea ce ține de do- ‘ 
meniul în care iși exercită atri- 
buțiile.

decit tovarășul
Cătălin Alexiu, șeful

La conducerea intreprinde- 
de construcții ne trebuie 
cîteva minute pentru a ob- 
datele solicitate. Este de
și tovarășul Aurel Voicu, 

ca-

X

respective, cu avizul prealabil al 
Ministerului Transporturilor și 
cu aprobarea Inspectoratului ge
neral al miliției, însă cu plata 
taxei de 600 lei.

Tot cu plata taxei de 600 lei se 
pot prezenta la examen și per
soanele care posedă certificat de 
absolvire a unei școli de condu
cători de autovehicule pentru 
profesioniști, sau dovadă că și-au 
însușit cunoștințele de conducere 
a autovehiculelor la locul de 
munca din cadrul organizațiilor 
socialiste, în cazul cînd solicită 
să fie supuse la un nou examen 
în vederea obținerii permisului 
de conducere din categoria C și E.

De remarcat că Inspectoratul 
general al miliției, inspectoratele 
miliției județene și al municipiu
lui București pot aproba, de la 
caz la caz, prezentarea la examen 
și a altor persoane care nu au 
absolvit o școală ’de conducători 
de autovehicule, în vederea ob
ținerii permisului dc conducere 
din categoria A, B, C, E sau pen
tru tractoare rutiere. Aceste per
soane vor plăti următoarele taxe 
de examinare ;

— 300 lei in vederea obținerii 
permisului de conducere catego
ria A :

— 500 lei în vederea obținerii 
permisului de conducere catego
ria B ;

— 600 Iei în vederea obținerii 
permisului de conducere catego
ria A și B ;

— 600 lei în vederea obținerii 
permisului de conducere catego
riile C ; B și C ; C și E ; A, B, C ; 
B. C, E ; A, B, C, E, sau pentru 
tractoare rutiere.

Astfel, pentru examinarea per
soanelor cărora le-a fost anulat 
permisul de conducere se perce
pe o taxă de 1 000 lei, respectiv 
500 lei în cazul permiselor de 
conducere a tramvaielor și trolei
buzelor.

Modificările aduse legislației 
rutiere se referă și Ia componen
ța comisiilor de examinare. Ast
fel, candidații vor fi examinați 
de ofițeri sau subofițeri din Ins
pectoratul general al miliției, in
spectoratele miliției județene sau 
al municipiului București. Deci 
se desființează comisiile de exa
minare pentru absolvenții școli
lor de conducători de autovehi
cule profesioniști, care în viitor 
vor fi examinați numai de ofițeri 
sau subofițeri de miliție.

Tn cazul candidaților la exame
nul pentru obținerea permisului 
de conducere a tramvaielor sau 
troleibuzelor, ofițerul sau subofi
țerul de miliție examinator va fi 
asistat și de un delegat al comite
tului executiv al consiliului 
popular municipal sau orășenesc.

Dacă pînă in prezent instructo
rii care supraveghează pregătirea 
conducătorilor de autovehicule 
au fost autorizați de către școlile 
care organizează cursuri de pre
gătire auto, în lumina modifică
rilor legislației rutiere, aceștia 
vor fi autorizați numai de orga
nele miliției.

Avînd in vedere că în momen
tul de față în unele școli de șo
feri profesioniști și amatori in
structorii de practica conducerii 
sînt insuficient pregătiți teoretic 
și practic, ceea ce se răsfrînge și 
asupra pregătirii elevilor, se va 
acorda acest drept numai persoa
nelor care au cel puțin 5 ani prac
tică de conducere și care au 
dat dovadă de o bună comportare 
in societate și în calitate de con
ducător auto. Pentru aceasta nu 
se va admite autorizarea și se va 
dispune retragerea autorizării 
persoanelor care au suferit con
damnări sau au fost in mod repe-r 
tat sancționați de organele mili
ției pentru încălcări grave ale re
gulilor de circulație.

Avînd în vedere faptul că în 
anul trecut s-au adus îmbunătă
țiri metodelor de examinare a 
candidaților în vederea obținerii 
permisului de conducere. Ia care 
se adaugă unele avantaje create 
de modificările legislației rutiere, 
se poate aprecia că numărul ce
lor care vor dovedi o pregătire 
temeinica la examen și vor intra 
în posesia permisului d<*  condu
cere auto va crește

Lt. maj. ing. IANA M.
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0 bază de artilerie a S.UÂ

atacată de patrioții
4 sudvietnamezi

SAIGON. Duminică seara, o 
bază de artilerie a forțelor S.U.A. 
a fost ținta unui puternic atac 
din partea subunităților forțelor 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului a- 
nierican de la Saigon. După un 
puternic tir de mortiere, patrioții 
au pătruns în perimetrul bazei, 
care este situată la 74 km. nord- 
vest de Saigon, distrugînd mai 
multe bunchere și aruneînd în 
aer un depozit de muniții.

Dintre atacurile cu rachete și

mortiere lansate de ] 
pra unor obiectiv ■> 
saigoneze, cele mai 
potrivit purtătorului 
au fost cele care au 
poziții americane, x 
în provincia Thua Thien (Hue), 
iar cea de-a doua la Quang Tri. 
în urma acestor atacuri, au fost 
înregistrate pierderi în oameni și 
materiale.

în ultimele 24 de ore, bombar
dierele B-52 au efectuat mai mul
te raiduri, concentrind atacurile 
lor asupra provinciei Konturh.

patrioți asu- 
americano- 
importante, 
de cuvînt, 

i vizat două 
prima situată

Măsuri severe de
securitate la Bogota

Cele mai severe măsuri de securitate din întreaga isto
rie a Columbiei apreciază observatorii politici din Bogota, 
au fost luate duminică în această țară, o dată cu începerea 
celei de a doua numărători a voturilor exprimate în cadrul 
alegerilor prezidențiale, care au avut loc la 19 aprilie.

In legătură cu evenimentele
din Cambodgis

Unități militare și polițienești 
patrulează în permanență pe 
străzile Capitalei și ale princi
palelor orașe ale țării. Guvernul 
a anulat sîmbătă toate manifestă
rile publice, spectacolele, eveni
mentele sportive și î ' 
programate pentru 

k Gărzile militare care 
ghează domiciliul lui 
Rojas Pinilla au fost 
sîmbătă seara. Președintele Co
lumbiei, Carlos Lleras Restrepo, 
a adresat sîmbătă un mesaj lui 
Pinilla prin care, solicitîndu-i 
„colaborarea" la normalizarea si
tuației din țară, a respins, tot
odată, acuzațiile că guvernul ar 
fi intervenit în desfășurarea nor
mală a alegerilor, afirmînd că au 
fost arestați numai acei membri 
ai partidului „Alianța națională 
populară" care au fost implicați 
în acțiuni subversive.

în urma incidentelor din cursul 
săptămînii trecute și a încercă-

întrunirile, 
duminică, 

suprave- 
Gustavo 
dublate

• REUNIUNE LA NI
VEL ÎNALT CONVO
CATĂ DE PRINȚUL 
SIANUK.

HANOI 27 (Agerpres). — A- 
genț’a V.N.A. anunță că la 24 
și 25 aprilie a avut loc, într-o 
localitate situată la frontiera 
dintre Laos, R. D. Vietnam și 
R. P. Chineză, o reuniune la ni
vel înalt, convocată din iniția
tiva prințului Norodom Sianuk. 
La lucrări au participat delegații 
conduse de prințul Norodom Sia
nuk, prințul Sufanuvong, pre
ședintele C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos, Fam Van Dong, 
primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, și Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiu
lui C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud.

La încheierea reuniunii a fost 
dată publicității o declarație co
mună în care se arată că parti- 
cipanții au făcut un schimb de 
păreri și au ajuns la o unanimi
tate de vederi asupra situației 
actuale din Peninsula Indochina, 
exprimîncl hotărîrea de a-și a- 
corda „sprijin reciproc în lupta 
împotriva dușmanului comun".

ale populației,, care se opun nou
lui regim din Camhodgia.

Ziarul „Dan y"/citat de agen
ția France Presse, precizează ca 
această operațiune a fost între
prinsă cu asentimentul guvernu
lui de la Pnom Penh

• Guvprnul de la Pnom Penh 
a anunțat că a întreprins măsuri 
pentru normalizarea unor aspec
te ale relațiilor Cambodgiei cu 
Tailanda. într-un comunicat ofi
cial, publicat la Pnom Penh, se 
precizează că, pentru prima dată 
după ruperea relațiilor diploma
tice dintre cele două țări, ,1a 23 
octombrie 1961, au fost reluate 
relațiile comerciale ale Cambod
giei cu Tailanda.

Convorbirile

sovieto-americane

VIENA. — Luni s-a desfășurat 
la sediul Ambasadei Statelor 
Unite din Viena cea de-a patra 
ședință de lucru din cadrul con
vorbirilor sovieto-americane cu 
privire la limitarea cursei înar
mărilor strategice.

Cele două delegații, conduse 
de Vladimir Semionov (Uniunea 
Sovietică) și Gerard Smith (Sta
tele Unite) au hotărît ca urmă
toarea întîlnire să aibă loc joi 
la sediul Ambasadei U.R.S.S.

Situație calmă în Haiti

• COMANDOURI AN
TRENATE 1N VIET
NAMUL DE SUD, AU 
INTRAT IN CAMBOD- 
GIA.

După bombardarea, în 
cursul zilei de vineri, a 
palatului prezidențial și 
a altor edificii din Port 
Au Prince de către uni
tățile rebele ale mari
nei, în Haiti situația a 
redevenit calmă.

ÎNTÎLNIRI
DE LA TRIMISUL NOSTRU

IN CUBA

• Cotidianul „Dan y“ editat 
la Saigon informează că mai 
multe comandouri speciale an
trenate în Vietnamul de sud de 
consilieri militari americani au 
trecut recent pe teritoriul cam
bodgian în provinciile Svey 
Rieng și Takeo. După cum au 
informat agențiile de presă, în 
aceste provincii au loc lupte1 în
tre unități ale autorităților de la 
Pnom Penh și grupuri armate

într-un discurs radiodifuzat, 
pronunțat duminică seara, dicta
torul hâitiair Duvalier a anunțat 
că tentativa comandantului for
țelor de coastă, colonelul Cayard, 
de a cuceri puterea a eșuat.

în discursul său, Duvalier a 
făcut cunoscut, totodată, că va 
cere extrădarea persoanelor răs
culate, pentru traducerea lor în 
fața unei curți marțiale. El a 
admis că o aripă a palatului pre
zidențial a fost avariată în cursul 
bombardamentului.

Cele tfei nave care au deschis 
focul asupra palatului au pără
sit zona portului Port Au Prince 
încă de sîmbătă, și se îndreaptă 
în prezent spre baza navală a- 
mericană din Porto Rico. -Știrea 
a fost confirmată de Departa
mentul de stat al S.U.A., care a 
precizat ca persoanele aflate la 
bordul navelor au cerut azil po
litic în S.U.A. în legătură cu a- 
ceastă cerere se menționează că 
nu a fost luată încă nici o he- 
tărîre.

Anunțînd revenirea la calm a 
situației, agențiile de presă rele
vă, în același timp, că forțele de 
securitate ale regimului — așa- 
numiții „Ton Ton" — an arestat 
deja cîteva sute de persoane, a- 
dîncind atmosfera de teroare 
care a marcat cei 13 ani de dic
tatură a lui Duvalier.

iilor de rebeliune de la bazele 
militare Tolemeida și Palanque- 
ro, guvernul a instituit „starea 
excepțională" pentru a pune ca
păt „amenințărilor de subversiu
ne" din partea adepților lui Pi
nilla. Totodată, președintele Res
trepo a anunțat vineri instituirea 
unei comisii formate din perso
nalități civile, sub conducerea 
fostului ministru de externe, Juan 
Uribe Holguin, pentru suprave
gherea operației de renumărare 
a voturilor.

Sîmbătă, președintele i-a co
municat lui Pinilla că măsurile 
de securitate instituite duminică 

( au drept scop să garanteze fap
tul că a doua numărare a vo
turilor se va face . „fără. presiuni 
sau sabotaj". El a,reafirmat ho
tărîrea guvernului de a reprima 
cu ■„energie și fermitate maxi
mă" orice încercări de „tulbura
re a ordinii".

între timp, la Bogota s-a anun
țat că rezulta tel,e definitive ale 
alegerilor vor fi publicate în 
cursul lunii iunie.

Seară dedicată

României la Liege
Sub auspiciile Asociației 

culturale Belgia-România, 
în aula mare a Universi
tății din Liege a fost orga
nizată o. seară consacrată 
României, la care au luat- 
parte personalități politice 
șl culturale din provincia 
Liege. Au asistat ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Bruxelles, ' Al. 
Lăzăreanu, și alți membri 
ai Ambasadei. Ministrul de 
stat, L. Troclet, a vorbit 
despre marile transformări 
intervenite în România 
după eliberarea de sub ju
gul fascist. în continuare 
au fost prezentate filme do
cumentare românești.

U.R.S.S. A LANSAT
OPT SATELIȚI ARTIFICIALI

• CU O SINGURA RACHE
TA purtătoare, la 25 aprilie, în 
Uniunea Sovietică au fost lan
sați pe orbite opt sateliți arti
ficiali ai Pămînțului din seria 
„Cosmos'*.

La bordul sateliților este in-

La hotarul dintre regiunile San Cristobal 
și Consolacion del Sur din provincia Pinar 
del Rio, pe harta din fața mea, e desenată 
o formă geometrică neregulată, colorată în 
albastru, „Este un viitor lac" — îmi spupe 
Manuel Rivera Garcia, secretar pentru pro
blemele industriale și membru al biroului 
provincial al Uniunii Tineretului Comunist 
din Cuba (U.J.C.) pe care l-am rugat să-mi 
vorbească despre perspectivele economice 
ale provinciei. Convorbirea aveam s-o con
tinuăm, însă, de abia peste cîteva zile, cînd 
împreună cu brigada de tineri tehnicieni 
„23 August — România" am vizitat imen
sul șantier „Barajul tineretului".

La intrarea in șantier, ne așteaptă un 
numeros grup de tineri ce muncesc aici. 
Activitatea e în toi, deși e duminică. Bul
dozere, camioane și excavatoare, forfotesc 
continuu, pe întinsa suprafață de 15 kmp 
a șantierului. încetul cu încetul, pe măsură 
ce ascult explicațiile oferite de gazde, în
fățișarea viitorului lac, pe care-1 văzusem 
pe hartă, mi se conturează în minte, iar 
efortul oamenilor capătă un sens precis.

Pămint în calea apelor
Inălțimea de pe care privesc toată întin

derea șantierului, lăsînd în urmă cîțiva 
palmieri solitari, este chiar fundamentul 
barajului ce va închide lacul. O dată termi
nat, barajul va avea 3 km lungime, 60 m 
înălțime, 190 m lățime la bază și 6 m lă
țime la cota finală. De-a lungul său va 
trece și o modernă șosea care va lega lo
calitățile din apropiere cu această mare ar
tificială de 20 kmp. Construcția se reali
zează din argilă umedă în straturi supra
puse ce va fi apoi îmbrăcată în beton. 
„In felul acesta — ne explică constructorii 
— folosind cantitățile deosebite ale acestei 
argile, care se găsește chiar la fața locului, 
realizăm importante economii materiale și 
reducem timpul de execuție a barajului". 
Lacul va avea o capacitate de 500 milioane 
metri cubi de apă și va fi al doilea ca 
mărime din Cuba, după cel ce se va naște, 
în regiunea Sancti Espiritu din provincia 
Oriente, cu o capacitate de 1000 milioane 
metri cubi, prin construirea barajului 
Sasal.

„Barajul tineretului", ca și barajul Sasal, 
constituie un obiectiv principal al planului 
de dezvoltare a agriculturii in Cuba. Celfe 
două lacuri vor fi importante surse de ali
mentare pentru irigarea unor mari supra
fețe destinate, in special, culturilor de tres
tie de zahăr și orez.

„Undeva în zare, acolo unde se văd acele 
pămînturi roșietice și arse — îmi spune 
unul dintre tinerii care ne însoțesc — se 

întinde orezării pe o suprafață de

PE UN MARE

Membri ai brigăzii „23 August-România" lucrînd împreună cu tineri cubanezi

3 000—3 500 caballerias" (1 caballeria = 14,5 
ha). Acestea, ca și multe altele, fac parte 
din planul național de dezvoltare a agri
culturii și a sectorului zootehnic, „Desar- 
rolo agropecuario". în cadrul acestui plan, 
o atenție deosebită s-a acordat provinciei 
Pinar del Rio, una dintre zonele cu cea 
mai înapoiată economie de pe harta Cubei 
dinaintea revoluției. Regimurile anterioare 
s-au întrecut în a exploata nerațional bo
gățiile acestei provincii, în primul rînd tu
tunul, apreciat, datorită calităților sale, ca ' 
unul din cele mai renumite din lume. în 
prezent, locuitorii provinciei își îndreaptă 
eforturile pentru a asigura o dezvoltare 
armonioasă, din punct de vedere agricol și 
industrial, provinciei Pinar del Rio. Una 
din bătăliile decisive se dă împotriva na
turii însăși. Provincia dispune de foarte 
puține resurse de apă, care nu satisfac de- 
cît în mică măsură necesitățile agriculturii. 
Nu o dată, în anii din trecut, se pierdeau, 
din această pricină, recoltele sau piereau 
cirezi întregi de vite. Imediat după in
staurarea guvernului revoluționar în Cuba, 
Institutul național pentru resursele hidrau
lice a efectuat' o serie de studii detaliate 
pentru găsirea soluțiilor celor mai eficiente 
și mai economice privind alimentarea cu 
apă a diferitelor provincii din țară. Așa 
s-a născut proiectul „Barajului tineretului".

Cei 230
„Cînd anul trecut s-a trecut la transpu

nerea în viață a acestui proiect — îmi 
spune Manuel Rivera Garcia — tinerii co-

stalată aparatură științifică des
tinată cercetărilor cosmice în 
conformitate cu programul di
nainte anunțat.

Deplasarea tuturor celor 8 
sateliți are loc pe orbite apro
piate de cele calculate.

Aparatele instalate Ia bordul 
sateliților funcționează normal.

aniversarii

eliberării

orașului Brno

— Uzinele chimice din orașul Halle

WEISENBERG A FOST ELIBERAT
ÎN SCHIMBUL A 250 000 

DE DOLARI

• PE ȘOSEAUA care leagă 
Ciudad de Guatemala de San 

jSalvador a fost găsit cadavrul 
'unui militant al Partidului Mun
cii din Guatemala, Francisco 
Barreno, care a fost ucis, preci
zează agenția U.P.I., de elemen
te extremiste de dreapta. Se 
menționează că este vorba de al 
doilea asasinat politic săvîrșit în 
ultimele săptămîni de aceste ele
mente.

Festivitățile

consacrate

• RUDY WEISENBERG. om 
de afaceri guatemalez, răpit vi
neri de persoane necunoscute, 
a fost eliberat duminică în 
schimbul sumei de 250 000 do
lari — s-a anunțat oficial la 
Ciudad de Guatemala. Agen
țiile de presă apreciază că ră
pitorii Iui Weisenberg sînt ele
mente ale aceleiași organizații — 
,,Forțele armate rebele" — care 
l-au răpit și asasinat pe am
basadorul vest-german în Gua
temala, Karl von Spreti. Este 
al patrulea caz de răpire înre
gistrat în Guatemala de la 
ceputul acestui an.

UN „ROMANTIC" 
ÎN ARMATA SAIGONEZA

i

în-

LA 20 MAI, ÎNTÎLNIRE 
CHINO-AMERICANĂ

muniști din provincie și-au luat angaja
mentul. în fața conducerii de partid și de 
stat, să ducă ei la bun sfîrșit construcția 
barajului și a întregului complex hidrau
lic. La chemarea organizației provinciale 
a U.J.C., sute de tineri au răspuns plini de 
entuziasm, hotărîți să-și dea întreaga ener
gie și pricepere pentru realizarea acestui 
obiectiv. Așa a luat ființă „el Batalion del 
esfuerzo decisivo" (Batalionul efortului de
cisiv). Din batalion fac parte 230 tineri 
din întreaga provincie Pinar del Rio, avînd 
diferite specialități — adaugă Sergio Ma
chin Fernandez — comandantul batalionu
lui. Tinerii muncitori au fost aleși pe baza 
principiului „cei mai buni dintre cei buni ' 
și cu toții sîntem hotărîți să nu precupe
țim nici un efort pentru a ne îndeplini ci.' 
cinste angajamentul luat — subliniază el.

Cînd, spre amiaza ne-ain încheiat vizita 
pe șantier, ne-am întilnit cu un grup de 
membri ai batalionului. O atmosferă de 
caldă prietenie s-a stabilit de la primele 
cuvinte de bun sosit pe care ni le-a adre
sat Sergio Machin Fernandez în numele 
„Batalionului efortului decisiv". Am stat 
de vorbă despre munca tinerilor din țara 
noastră și din Cuba, despre preocupările 
noastre, despre șantierele tineretului din 
România și munca patriotică a tinerilor 
cubanezi. Am aflat că membrii „Batalio
nului efortului decisiv" participă și la 
marea întrecere a „celor 10 milioane" și că 
pînă în prezent au însumat peste 125 000 
ore de muncă voluntară la tăierea trestiei 
de zahăr.

DAN MUNTEANU
San Cristobal, aprilie 1970

Socialiștii austrieci 
în Parlament

Ieri,- în fața Parlamentu
lui austriac, noul cancelar 
Bruno Kreisky a prezentat 
declarația sa guvernamenta
lă. Dezbaterile privind pro
gramul guvernului minoritar, 
format din reprezentanții

urmeaza
loc începînd de

NEW YORK

La Brno au continuat festi
vitățile consacrate celei de-a 
25-a aniversări a eliberării o- 
rașului. In sala Operei „Leos 
Janacek“ a avut loc duminica 
seara, o sesiune festivă. în pre
zidiu s-au aflat J. Korcak. 
președintele Guvernului
R. S. Cehp, și alți reprezen
tanți ai conducerii de partid 
și de stat, precum și invitați 
de onoare. După înmînarea 
unor ordine și medalii, au ros
tit cuVinte de salut conducă
torii numeroaselor delegații 
invitate la festivitate. Printre 
cei care au rostit cuvinte de 
salut a fost și ambasadorul 
României la Praga, Ion Obra- 
dovici. Sîmbătă. la monu
mentul eroilor români care, a- 
lături de ostași sovietici și 
partizani cehoslovaci, au că
zut în luptele grele desfășurate 
cu 25 de ani în urmă pentru 
eliberarea orașului, au depus 
coroane de flori ambasadorul 
român Ion Obradovici și o de
legație a comitetului național 
orășenesc Brno.

Gazdă tradițională a unor 
tîrguri internaționale de pres
tigiu, orașul Brno 
unul din cele mai 
centre industriale 
slovaciei socialiste
un oraș în care pulsează o 
viață culturală intensă. In ul
timii ani, Brno a devenit, de 
asemenea, un important cen
tru universitar.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă informează că a 137-a 
întîlnire chino-americană la 
nivelul ambasadorilor va avea 
loc la 20 mai, la Varșovia, con
form înțelegerii realizate de 
cele două părți.

• GENERALUL Cao Tri, co
mandant al celei de-a treia zone 
tactice a armatei saigoneze, este, 
fără îndoială, un mare romantic; 
acuzat de corupție, el nu s-a 
grăbit să furnizeze dovezile ne
cesare pentru a se dezvinovăți, 
ci a folosit ocazia pentru a reîn
via prăfuitul și crudul 
al... duelului, drept care, 
zatorii, Nguyen Van Chuc 
Pham Fam Sach, membri 
așa-zisului senat saigonez, 
fost somați... să-și caute mar
tori.

Se pare însă că nici măcar 
la Saigon un 
„cavaleresc" 
mai ales că 
priceapă de 
Iul Cao Tri 
unor probe sigure de nevinovă
ție ; cu atît mai mult cu cît nu 
s-a lămurit încă ce era cu acele 
4 valize confiscate recent pe ae
roportul de la Saigon, de care se 
pare că generalul nu era străin 
și care conțineau 70 milioane de 
piaștri (3,3 milioane de franci).

Expoziție

închinată lui

obicei 
acu

și 
ai 
au

asemenea, gest 
n-a fost apreciat, 
nimeni nu pare să 
ce anume genera- 
a preferat duelul

GUS HALL 
LA BUDAPESTA

Nicolae Bălcescu

CABAL CONTRA NUTTER

este astăzi 
importante 

ale Ceho- 
și totodată,

Disputa dintre doi ge
nerali — filipinezul Ma- 

jiuel Cabal și america
nul William Nutter — ar 
putea părea Ia prima im
presie, un episod banal. 
Aceasta, este, de 
imaginea pe care 
s-o acrediteze corespon
denții din Manila ai zia
relor americane. Dar, 
după cum într-o picătură 
de apă se oglindește o 
întreagă lume, tot astfel, 
într-un episod aparent 
neînsemnat se poate u- 
neori întrevedea starea' de 
spirit a unei țări întregi.

Să-1 ascultăm, însă, pe 
Thomas Lucas, corespon
dentul în capitala fili- 
pineză a lui NEW YORK 
TIMES, relatind episodul 
într-o manieră cursivă : 
„Generalul locotenent Ca
bal, șeful statului major 
al armatei Filipinelor, și-a 
declarat intenția de a-i 
trimite acasă pe consilie
rii americani ai infante
riei și marinei. Cabal i-a 
calificat în public pe con
silieri drept aroganți, 
puși pe căpătuială și inac
tivi. El a spus că cei 270 
de consilieri americani

altfel, 
caută

trăiesc pe picior mare, au 
o atitudine de stăpîni. nu 
dau o asistență serioasă 
în folosirea armamentului 
modern și, în genere, sfa
tul lor nu conține mare 
lucru... Nemulțumit, ge
neralul Cabal a întocmit 
un proiect a cărui adop
tare ar însemna desfiin
țarea grupului militar 
mixt de consilieri ai 
S.U.A. în Filipine condus 
de generalul Nutter".

Corespondentul ziaru
lui american susține că 
aceste „păreri categorice" 
ale lui Cabal se datoresc 
„dușmăniei personale din
tre cei doi generali". O 
asemenea explicație apa
re, însă, foarte șubredă. 
A dezmințit-o. de fapt, 
chiar generalul Nutter al 
cărui răspuns Ia acuzații
le filipineze (consemnat 
de același corespondent) 
a fost cît se poate de con
cis și semnificativ : „îna- 
ipte de a vorbi despre 
mînuirea armamentului 
modern, filipinezii . să în
vețe să curețe pușca". în 
această expresie de crasă 
aroganță e lesne sesizabi
lă întreaga optică în care

sînt văzuți filipinezii in 
înalte foruri militare (și, 
pare-se, nu numai mili
tare) la Washington.

Nutter nu este singurul, 
nici cel mai arogant mi
litar american din Filipi
ne. Cei 270 de consilieri 
din subordinea lui repre
zintă numai o parte infi
mă a militarilor ameri
cani pe pămintul filipi
nez. Mii de soldați și ofi
țeri americani ocupă por
țiuni din teritoriul țării 
cedate pentru cele 36 de 
baze militare ale S.U.A. 
Despre comportarea lor, 
ambasadorul filipinez la 
Washington spunea acum 
cîteva lupi într-o decla
rație făcută unor ziariști: 
„Dacă ar vrea să afle de 
ce America provoacă o 
îndepărtare a prietenilor 
săi, Administrația ameri
cană ar trebui să studie
ze mai atent biografia și 
modul de a gîndi al mul
tora dintre reprezentanții 
săi de la bazele militare 
din străinătate". Diplo
matul filipinez s-a stră
duit să-și exprime ideea 
într-un limbaj delicat ; 
de fapt nu este vorba

de „modul de 
ci, mai ales, 
de a acționa, 
de pildă, de spe-
evaziunile cu care 

o

a 
de
E

numai 
gîndi" 
modul 
vorba, 
cula și
se ocupă foarte activ’ 
parte a personajului mili
tar american din Filipi- 
ne (o anchetă efectuată 
anul trecut la Manila re
leva că, într-un singur 
an, statul filipinez a fost 
păgubit de peste 8,5 mi
lioane dolari prin diverse 
operațiuni evazioniste ale 
militarilor americani). 
Mai presus de toate, este 
însă vorba de situația in
tolerabilă și pericolele 
implicate de prezența ba
zelor militare aeriene și 
navale ale Statelor Unite 
pe arhipelagul filipinez.

De multă vreme se 
desfășoară în Filipine o 
largă mișcare populară 
pentru anularea tratate
lor inechitabile cu S.U.A. 
și desființarea bazelor 
militare americane. De 
cîtva timp însă, se obser
vă un fenomen nou : 
pentru revizuirea actualu
lui statut al relațiilor fi- 
lipino-americane (a acor
durilor bilaterale econo-

mice și militare), pentru 
promovarea mai energi
că a intereselor naționale 
filipineze se pronunță și 
influente cercuri politice 
guvernamentale. La 16 a- 
prilie, într-un discurs ros
tit la Manila, președintele 
Ferdinando Marcos ținea 
să afirme că „filipiniza- 
rea economiei și revizui
rea situației create prin 

. prezența bazelor militare 
străine rămîn * 
primordiale ale 
administrații" 
n.n.).

în această lumină „dis
puta" dintre cei doi ge
nerali apare semnificati
vă. Firește, chiar cînd fo
cul e iute, apa nu începe 
să fiarbă dintr-o dată : 
tendințele filipineze de e- 
liberare din strinsoarea 
dominației americane, de 
distanțare de S.U.A. n-au 
ajuns încă la punctul de 
fierbere. Dar este evident 
că în termometrul politic 
al Filipinelor mercurul 
urcă.

• AGENȚIA M.T.I. anunță că 
Gus Hali, secretar general al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
a sosit la Budapesta, într-o vi
zită de prietenie, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar.

La New York, într-una din 
sălile clubului Universității 
Columbia, a avut loc vernisa
jul expoziției „Viața și acti
vitatea revoluționar-politică 
a lui Nicolae Bălcescu". Ex
poziția, desqhisă sub auspicii
le Universității Columbia și 
Ambasadei române din Wa
shington, prezintă documen
te istorice, privind persona
litatea și rolul lui Bălcescu 
în frământările politice și so
ciale din România anului 
1848.

Decanul Facultății de isto
rie a Universității Columbia, 
Philiph Mosley, și ambasado
rul României la Washington 
C. Bogdan, vorbind cu ocazia 
deschiderii expoziției, au e- 
vocat personalitatea lui N. 
Bălcescu și însemnătatea re
voluției din 1848 din România.

A fost subliniată importan
ta unor asemenea manifestări 
culturale pentru cunoașterea 
și apropierea între popoare.

Partidului socialist, 
să aibă 
miercuri.

Se știe 
tativelor 
lor două 
austriece, Partidul populist și 
Partidul socialist, în vederea 
formării unui guvern de coa
liție, Bruno Kreisky a format 
săptămîna trecută un guvern 
minoritar. La rîndul său, 
Partidul populist și-a anun
țat intenția de a face o „opo
ziție dîrză“ socialiștilor în 
parlament. Astfel, pentru gu
vernul minoritar al lui Bruno 
Kreisky se anunță încă de pe 
acum zile dificile. Partidul 
socialist deține în parlament 
81 de locuri, în timp ce Par
tidul populist are 79 de depu- 
tați, iar Partidul liberal 5. 
Există așadar posibilitatea ca 
proiectele de lege prezentate 
în parlament de către guver
nul socialist să fie blocate de 
opoziție și, în consecință, să 
se stînjenească desfășurarea 
normală a activității cabine
tului. Bruno Kreisky a anun
țat că partidul său se gîn- 
dește la soluția organiză
rii unor poi alegeri înainte de 
termen, în cazul în care opo
ziția va împiedica guvernul 
său să-și realizeze programul.

în actuala conjunctură po
litică din Austria, alegerile 
municipale de duminică din 
landul Carintia au fost con
siderate un important test e- 
lectoral. Ele au confirmat ten
dința de creștere a populari
tății Partidului socialist, care 
a obținut 51,14 la sută din nu
mărul voturilor, adică cu 
1.9 la sută mai mult decît în 
alegerile municipale din 1964.

că, după eșecul tra- 
dintre delegațiile ce- 

partide principale

obiective 
actualei 

(filipineze

E. R.

• COMITETUL creat de pri
marul John Lindsay pentru in
vestigarea cazurilor dc corupție 
care ar exista, potrivit unor de
clarații repetate, în sinul poliției 
new-yorkeze, și-a început luni 
activitatea. Ancheta va dura cî
teva luni.

Săptămîna trecută, ziarul 
„The New York Times" a înce
put publicarea unei suite de arti
cole privind rezultatele investi
gațiilor efectuate timp de șase 
luni în această problemă de o e- 
chipă de reporteri. Aceștia au a- 
juns Ia concluzia că anumite ca
dre ale poliției primesc anual ca 
mită sume ce se cifrează la „mai 
multe milioane de dolari". „Co
rupția, scrie ziarul, a creat o at
mosferă de suspiciune, neîncre
dere și teamă în rîndul polițiș
tilor new-yorkezi, dintre care u- 
nii au primit amenințări cu 
moartea". Rezultatele anchetei 
ziarului, împreună cu dezvălui
rile făcute în ultima, săptămîna 
— la cererea lui Lindsay — de 
aproximativ 80 persoane, dintre 
care majoritatea au cerut să ră- 
mină anonime, vor constitui 
punctul de plecare în cercetările 
comitetului.

Cauzele„Apollo-13"
exploziei rămîn un mister

incidentului intervenit înHOUSTON , — Cercetarea cauzelor 
timpul zborului navei cosmice „Apollo-13", desfășurată în pre
zent la centrul spațial din Houston cu o amplă mobilizare de 
forțe, nu a dus încă la rezultate concrete. Dacă în ceea ce pri
vește localizarea incidentului — unul dintre rezervoarele de o- 
xjgen amplasate în modulul de serviciu — nu există dubii, ră- 
min încă necunoscute cauzele care au provocat explozia pro
dusă în această parte a navei. Este „suspectat" un motor care 
asigură menținerea oxigenului la o temperatură constantă pe 
toată durata zborului. Se presupune că un scurt-circuit ar fi 
determinat scoaterea motorului din funcțiune și în consecință 
supraîncălzirea oxigenului din rezervor. Nu este ’■"*  
posibilitatea ca materialul izolant al cablurilor să 
reacție cu oxigenul, provocînd astfel explozia.

întreaga muncă ar fi fost ușurată dacă membrii 
stituite pentru anchetarea incidentului ar fi avut 
să cerceteze însuși locul exploziei. Or, modulul de serviciu a fost 
abandonat de astronauți înainte de a reintra în straturile dense 
ale atmosferei. Un alt factor care îngreunează investigațiile îl 
constituie lipsa datelor telemetrice înregistrate în mod normal 
de aparatele de bord și trimise stațiilor terestre ; șocul explo
ziei a provocat o „pauză" în sistemul de înregistrare.

Din cauza dificultăților pe care le întîmpină lipsa de probe 
directe, comisia de anchetă nu-și va putea face cunoscute con
cluziile decît cel puțin peste o lună, a declarat președintele a- 
cesteia, Edgar Cortrîght.

exclusă nici 
fi intrat în

comisiei in- 
posibilitatea
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