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1 DIFICULTĂȚILE

IN PRIMA INERENTE
CAMPANIE

l NU POT JUSTIFICA
PASIVITATEA!

DE LA TRIBUNA CONGRESULUI —

LA PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI

AL FIECĂREI ORGANIZAȚII U. T. C.

Un dialog viu.
permanent
cu tinerii

La această dată, aparent, după 
datele statistice, toate cele 34 
stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii ale județului Olt, sînt 
pregătite pentru a face față în 
cele mai bune condiții solicitări
lor întregului an. După depăși
rea termenului planificat pentru 
executarea reparațiilor, întreprin
derea pentru mecanizarea agri
culturii raportează că, în linii 
mari, parcul de mașini și trac
toare este aliniat pentru recepție. 
Cu mici excepții, după cum ne 
spunea tovarășul Vasile CIUCIU, 
director adjunct al Direcției ge
nerale agricole județene, sînt în 
perfectă stare de funcționare 
peste 3 400 tractoare; de aseme
nea, celelalte mașini agricole. în
trebarea, însă, care se nune, dat 
fiind faptul că din 34 de unități, 
22 sînt nou înființate este : toa
te unitățile sînt optim pregătite 
pentru 
colă ? 
pornit 
ceput, 
derile
parte din zestrea lor. Și mai a- 
les, se pune întrebarea, vor fi și

de aici înainte aceste unități în 
măsură să facă față cerințelor ce 
le ridică producția agricolă în 
continuare ? întreprinderea jude
țeană de mecanizarea agriculturii 
aprecia că daI „în măsura în 
care a fost posibil, ne spunea in
ginerul Vasile LVPU, de la a-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lV-a)
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DECRET
pentru
în temeiul

Stat al Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. — f

startul în campania agri- 
Se știe că 22 unități au 
în acest an, de la în- 

urmînd ca întreprin- 
matcă să le dea o

convocarea Marii Adunări Naționale
articolului 64 punctul 1 din Constituție, Consiliul de

Se convoacă Marea Adunare Națională în a 
șasea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 17 martie 1971, 
ora 10 dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU
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Cînd mi-am expri
mat dorința de a 
cunoaște pe cea 
mai bună munci

toare de la Uzina „Electropre- 
cizia“ din Săcele, interlocutorii 
noștri, trei Ia număr, nu au 
stat deloc pe gînduri, ci au 
rostit deodată un nume : 
Maria COMAN. Semn că cea 
care poartă acest nume are un 
anume renume, că prin fap
tele sale e cunoscută și apre
ciată de toți muncitorii din 
uzină. Am găsit-o într-un ate
lier de curînd înființat acolo 
unde se aplică o licență străi
nă, unde se execută produse 
cu totul noi. Ne așteptam să 
fie mai în vîrstă, deoarece ni 
s-a spus că a fost de curînd 
numită șefă de brigadă pentru 
calități ca : experiență, înaltă 
calificare, spirit organizatoric, 
prestigiu. Dar nu. Maria Co- 
man — electrician constructor 
de aparate electrice are numai 
21 de ani. După înfățișare îi 
dai mai puțin. Asta nu o îm
piedică să învețe ș-i pe alții 
meserie. Ca dovadă a prețuirii 
de care se bucură, Maria Co- 
man e locțiitoarea secretarului 
organizației de bază U.T.C. și 
membră a Biroului comitetului 
U.T.C. pe uzină.

I. CHIRIC
Foto : O. PLECAN
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Diploma de bacalaureat
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PROIECTARE

Atribut de nelipsit, pentru desfășurarea întregii vieți de 
organizație, în toate compartimentele sale de. lucru, dialo
gul cu tinerii, purtat desenis și intim, este nu o modalitate 
de acțiune, oarecare, nu un procedeu între altele; este mai 
degrabă punctul de plecare și de sosire în conceperea și 
organizarea fiecărei acțiuni, este modalitatea fundamentală 
de la care pornesc toate celelalte și la care ne raportăm 
ca la un etalon. Un dialog permanent între tineri și cei pe 
care i-au ales constituie elementul definitoriu, asigură 
realismul tuturor măsurilor și eficiența transpunerii lor în 
practică. Pe drept cuvînt, la Congresul al IX-lea al U.T.C. se 
sublinia în acest sens, că organizațiile U.T.C. sînt datoare 
să stimuleze pe toate căile „participarea tuturor ufeciștilor 
la elaborarea, dezbaterea și adoptarea deciziilor privind 
viata și munca organizațiilor lor, să asigure climatul în care 
tînărul să se simtă între prieteni apropiați, într-un colectiv 
unit prin aspirații comune, receptiv la preocupările și fră- 
mîntările fiecăruia".

Un asemenea grad de prezență, de contopire a eforturi
lor fiecărui tînăr in cele ale colectivului nu se poate rea
liza decît prin apelul neîntrerupt la opiniile sale, prin cu
noașterea aprofundată a lor, cel dintîi pas făcut pentru a 
le pu‘ea pune apoi în valoare, prin capacitatea de a așeza 
la temelia fiecărei intenții rodul unei comunicări în flux 
continuu, consumat la aceeași intensilate, între tineri și ac
tivele U.T.C., între membrii aceleiași organizații.

Despre cîteva din modalitățile concrete de realizare a 
unui asemenea dialog eficient pe diverse planuri, ne-am 
propus să vorbim recurgînd la situațiile întîlnite în județele 
Brăila, Timiș și Sibiu în raidul-anchetă publicat în

DIN PROFESIE?

Instantaneu fotografic dintr-o modernă unitate maramureșeană de prelucrare a lemnului C.E.J.L., 
Sighetul Marmației Foto : O. PLECAN

DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

A FOST ODATĂ O FATĂ REA • • •
• Pentru întreținerea unui 

tînăr în institutele de reeducare 
statul cheltuiește mii de lei a- 
nual. Si totuși... • Mulți dintre 
„absolvenții" I.S.R.M. ajung 
muncitori apreciați de colecti
vele în care se încadrează. Dar 
numai 49 la sută capătă califi
care. • Unii nu sînt angajați... 
fiindcă sînt de la I.S.R.M. Alții 
însă fuq, în continuare de mun
că. • Proveniți adesea din fa
milii dezorganizate ei caută în 
colegii din fabrică încrederea, 
căldura și sprijinul care le-au 
lipsit acasă. Le găsesc întot
deauna ?

Tînăra pe care o am în față 
are trăsături plăcute. Puțin me
lancolică, 
Privirea 
Cîndva, 
de-o seamă cu ea se îndreptau, 
neștiutori de altceva, către 
școală, fetița cu codițe ca tă
ciunele și ochi frumoși, albăs
trii, își dosea ghiozdanul în
tr-un cotlon și pornea pe străzi. 
Poposea în unele case. Era aș
teptată. „Cînd amurgea aveam 
deja cearcăne la ochi. Pe înse
rat, într-o zi, am hotărît să nu 
mă mai întorc acasă, nici la 
școală. Tot nu-i păsa nimănui 
de mine"...

...Și lunile treceau. „Imbătrî- 
nisem. Devenisem temătoare, nu

gesturi echilibrate, 
însă, vie, sprintenă 
la ceasul la care cei

mai doream nimic"... într-o zi a 
fost reținută de miliție. Au ur
mat cîțiva ani într-un institut 
de reeducare. Apoi, alți ani au 
trecut... Tinăra pe care o am 
acum în față este un cadru ca
lificat, apreciat, într-o mare în
treprindere textilă bucureștea- 
riă. Soțul, pe care l-a cunoscut 
tot aici, e inginer, venit de prin 
părțile Dobrogei. Locuiesc îm
preună cu l’iculeț (trei ani și 
.jumătate, pasionat pentru cu
buri și plimbări — mă asigură 
maică-sa), într-un cartier nou, 
într-un bloc oarecare, la etajul 
al șaselea... Muncește la fel cu 
ceilalți, la fel se bucură sau se 
întristează... „La început. în in
stitutul de reeducare, deși toți

se purtau frumos cu mine, mi-a 
fost tare greu. Pe urmă, încet, 
încet, însingurarea, care mă 
tulbura atît de adine, gata să 
mă piardă cu totul, a prins să 
se topească. Am învățat mese
ria-pe care o practic acum. 
N-am să uit însă clipa cînd, cu 
repartiția în buzunar, am pășit 
pe poarta acestei întreprinderi. 
Am fost primită cu încredere, 
cu simpatie. Munca cotidiană, 
prietenia colectivului, distrac
țiile împreună cu colegii, toate 
m-au antrenat, mi-au redat în
crederea. Dacă astăzi mă simt 
cu mult mai tînără decît acum 
10—12 ani. o datorez în mare 
măsură clipelor calde ale inte
grării".

• CLIPELE INTEGRĂRII 
SÎNT ÎNTOTDEAUNA CALDE?

Pornind de la exemplul pre
zentat, sinteză a unui act de 
recuperare socială, să ne oprim 
puțin asupra clipelor integrării 
în producție. Fiindcă, în fond 
ele conferă nu numai finalitate 
unui complex, și extrem de de
licat proces de redefinire umană 
ci asigură totodată și premisa 
fundamentală a recuperării so
ciale în sine. Sînt 
clipe la fel de calde pentru toți?

oare aceste

îi întîlnim frecvent în fiecare 
întreprindere industrială : strun
gari sau vopsitori, turnători sau 
operatori chimiști, lăcătuși sau 
oțelari. După orele de program 
acești tineri își îndreaptă pașii 
grăbiți către școală. Au deja o 
calificare. Consideră însă necesar 
să-și completeze cunoștințele de 
cultură generală într-o instituție 
organizată de învățămînt. Nimic 
rău în asta. Dimpotrivă. între
băm, însă, își justifică liceul seral 
oportunitatea și asupra pregătirii 
de specialitate ? Cu alte cuvinte : 
beneficiază și producția de pe 
urma unei asemenea instruiri ? 
Solicităm răspunsuri de la mai 
multe cadre tehnice ce își desfă
șoară activitatea în unități eco
nomice cu profile diferite.

— Consider că da. La noi, 
cel puțin, noțiunile de fizică pot 
fi aplicate direct în soluționarea 
diverselor probleme ce. apar în 
munca de zi cu zi a așchietOri- 
lor și lăcătușilor (ing. Anghel 
Dan — Uzina mecanică din 
Buzău).

— In condițiile tehnice actuale 
unui muncitor i se cere, mai 
mult decît oricînd, să fie ca
pabil de raționamente complexe, 
în aceeași măsură el trebuie să 
știe de ce, pentru cine, în ce 
scop execută anumite operații 
sau produse, cum se racordează 
efortul său eforturilor generale, 
să aibă noțiuni aprofundate des
pre eficiență, rentabilitate și preț 
de cost. Evident, matematica sau 
economia politică sînt indispen
sabile. (irig. Alexandru Grigores- 
cu — Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște).

— A fi operator 
înseamnă în nici un 
larea unui buton 
unui panou de comandă, ci mult 
mai mult. Intervenția promptă și 
exactă poate fi realizată numai în' 
condițiile în care procesele chi
mice. reacțiile din instalații nu-ți 
sînt străine. în care o „cuplare" 
te face automat să-i întrevezi con
secințele. (Pop Dorin — tehni
cian la Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Tg. Mureș), 

întrerupem aici șirul răspunsu
rilor.
vedere 
mă' în 
cificul

chimist nu 
caz manipu- 

sau „citirea"

Indiferent de punctul de 
personal pe care-l expri- 
directă legătură cu spe- 
fabricației dintr-o între-

ANDREI BARSAN GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a) I (Continuare în pag. a IV-a)

Zilele trecute au luat sfirșit 
lucrările celei de-a III-a Confe
rințe a Uniunii Arhitecților. 
Cunoscînd preocupările U.A.S. 
de la Arhitectură pentru con
cretizarea unor măsuri menite 
să asigure promovarea printre 
studenți a unui învățămînt efi
cient de specialitate dublat de 
o activitate practică susținută, 
am vizitat Biroul studențesc de 
proiectare. Emil Popescu, pre
ședintele Consiliului U.A.S. din 
institut ne-a vorbit despre 
primele ecouri pe care le-a a- 
vut cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
ferința Uniunii Arhitecților. 
„Un pasaj din ampla analiză pe 
care a făcut-o tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arhi
tecturii contemporane și pers
pectivelor ei, ne privește direct, 
îmi permit să citez : «încă de 
pe băncile școlii, viitorii arhi- 
tecți trebuie puși în situația de 
a soluționa probleme de pro
iectare concretă din orașe și 
sate și nu de a se rezuma la 
însușirea unor norme și prin
cipii generale. Trebuie să facem 
astfel incit în timpul școlii stu
denții să lucreze efectiv la pro
iectele de construcție social- 
culturală și industrială, ca lu
crările de diplomă ale absol
venților să reprezinte proiecte 
reale, soluții constructive pen
tru înălțarea unor construcții 
economice și social-culturale 
concrete și nu scheme abstrac
te, simple improvizații, fără 
utilitate practică sau eventual 
pentru expoziții. Să înțelegem 
că viitorii arhitecți trebuie să 
lucreze din primul an al facul
tății, incepind cu desenul și 
pină la proiect».

„în ultimele 8 luni, a conti
nuat Emil Popescu, 
încercat să lucrăm în spiritul 
acestor importante 
in cadrul 
proiectare, 
studențesc de studii, 
și proiectare al
U.A.S. din Centrul Universitar 
București. Valoarea muncii 
practice depuse de studenți din 
toți anii s-a concretizat in rea
lizarea unui număr de 14 pro
iecte evaluate la 4 milioane lei. 
Printre aceste proiecte, la care 
au lucrat colective de studenți 
— dintre care un sfert erau 
în primii doi ani de facultate — 
se numără magazine de prezen
tare și desfacere, proiecte de 
mobilier pentru export și di
verse alte lucrări comandate 
de instituții socialiste de stat 
din București și din țară. Fap
tul că noi asigurăm, nu numai 
realizarea proiectului, ci și ur
mărirea execuției, constituie a- 
cumularea unei utile experien
țe practice. Rapiditatea și efi
ciența realizării proiectelor sint 
și o garanție a faptului că an
trenarea unor studenti din toți 
anii nu poate avea decît utile 
consecințe educativ-formative. 
însă. în spiritul cuvîntării tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
ne simțim datori să lărgim 
considerabil posibilitățile prac
tice de lucru pentru studenții 
din anii mici, fie printr-o re
evaluare rațională a programei 
de învățămînt, fie prin asigura
rea unui număr mai mare de 
lucrări, care ar da posibilitate 
Biroului de proiectare să antre
neze un număr mai mare de 
studenți".

Aceasta este, de fapt, și do
rința studenților. Spre exemplu,

noi am

deziderate
Biroului nostru de 
filială a Centrului 

cercetare 
Consiliului

CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Participarea
tineretului

de PETRU POPESCU

Congresul U.T.C. care, abia încheiat, a unit într-un mono
lit de conștiințe toți tinerii din țară, a acordat o atenție 
deosebită sporirii participării tineretului la viața societății, 
sporirii eficienței muncii generațiilor tinere, sporirii respon
sabilității Iar. E o idee fericită aceea de a crea tinerilor 
tot mai multe posibilități de/maturizare, de sporire a atitu
dinilor cetățenești. Opiniile ascultate la acest congres, con
cluziile dezbaterilor au recomandat o mai mare responsabi
litate a tineretului în probleme majore, în probleme profe
sionale și de producție, și în genere o participare la forurile 
de conducere și decizie, o educare din timp a discernămîn- 
tului, în vederea acelor situații cînd tînărul va trebui să 
hotărască, să organizeze, să conducă, să-și ia răspunderea. 
S-a dezbătut amplu ideea opiniei tineretului în forurile de 
conducere ale producției cît și participarea reprezentanților 
tineretului studios la consiliile didactice, pe scurt nu s-a ne
glijat nici o cale de a aduce pe tineri la aceeași masă cu 
celelalte generații, o masă a colaborării și a dezbaterii li
bere, a francheței și a hotărîrii comune și unanim accepta
bile.

Ideea, cum spuneam, nu putea fi mai bună, și ea va avea 
ca prim efect o maturizare accelerată a tinerilor, profitabilă 
pentru toată lumea. Dar nu e o asemenea acțiune un pas 
înainte pe calea consolidării și a lărgirii democrației, de 
care vorbeam la început ?

Măsurile concrete pentru asigurarea acestui proces sînt 
pe cale de a se pune în aplicare. O curiozitate firească 
însoțește fenomenul : cum se vor comporta tinerii ?

Dacă tineretul nostru e așa cum îl arată faptele sale șl 
cum ne spune morala fiecărei ziie de viață și de efort 
creator, adică solid constituit din punct de vedere profesio
nal, pur sufletește, animat de idealuri nobile, și în același 
timp capabil de raționamente sănătoase și de analize ascu
țite, nu ne putem îndoi de faptul că primele hotărîri ale ti
nerilor vor fi dintre cele mai mature, ca o bună profeție a 
unei existențe întregi ce se bazează pe responsabilitate. I

1
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SECVENȚE DIN
MAREA EPOPEE

— Cu toate represaliile și te
roarea dezlănțuite de burghezie 
împotriva muncitorilor partici
pant! la luptele din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, în perioada ce a 
urmat tonusul revoluționar nu a 
scăzut în intensitate, relevîndu-se 
cu forță în diferite localități ale 
țării. Evocați, vă rog, un moment 
de luptă muncitorească la Galati, 
unde după cum știm, ați lucrat 
și ați activat în acei ani.

— Portul Roșu, cum era su
pranumit Galațiul pentru tradi
țiile lui revoluționare, a înscris 
într-o dimineață de iunie al ace
lui an — 1933 — o pagină eroică 
în istoria luptelor sale.

în rada portului Galați a an
corat un vas comercial german, 
primul după instalarea la putere 
a hitlerismului în Germania. Va
sul german înălțase steagul cu 
emblema hitleristă. Din primul 
moment muncitorii din port s-au 
hotărit să nu-1 descarce pînă cînd 
acest simbol al fascismului nu va 
fi coborît de pe catarg. într-un fel. 
această atitudine schița începutul 
unui „no passaran" românesc. 
Fruntașii acestor muncitori, co
muniștii din nori, au solicitat pă
rerea secțiunii din Galați a P.C.R. 
care a confirmat : vaporul nu va 
fi descărcat decît cu con
diția formulată de munci
tori. în dimineața aceea de 
iunie puterea în port a fost de 
fapt controlată de muncitori, că
pitănia portului rămînînd doar 
un mijlocitor între ei și coman
dantul vasului german. Va fi avut 
acesta ideea de a încerca o des
cărcare la Brăila sau la Constan
ta ? Va fi avut. Dar, știa că exis

tă două dificultăți : deplasarea 
greva asupra taxelor de navigație 
și de transport ale mărfurilor și 
ceea ce putea fi mai neplăcut 
pentru el era iminența unei ri
poste asemănătoare din partea 
muncitorilor brăileni și constăn- 
țeni. în această situație coman
dantul german a ordonat cobo- 
rîrea steagului cu zvastică. Scopul 
acestei acțiuni politice a fost a- 
tins. în momentul următor, echi
pe de muncitori au început 
descărcarea vaporului.

— Ce a relevat acest episod 
revoluționar ?

Dincolo de semnificația con
cretă a acestei zile de luptă, apă
rea limpede că muncitorimea a- 
tinsese o asemenea maturitate po
litică, de clasă revoluționară — 
fapt ce va fi confirmat tot mai 
des în anii următori — încît de
venise capabilă de a se angaja 
rapid și ferm, în proporție de 
masă, în lupta politică chiar și 
atunci cînd obiectivele ei con
crete nu erau corelate cu reven
dicări economice.

în al doilea rînd. aș remarca 
faptul că protestul antifascist al 
maselor a căpătat încă de la în
ceput o asemenea forță și s-a 
exprimat atît de Conștient încît 
acțiunea Partidului Comunist Ro

• ••••••••••••••••

Convorbire cu 
PETRE ISĂCESCU, 

membru al P.C.R. din anul 1921

mân de mobilizare pe mai de
parte la lupta împotriva fascismu
lui și a primejdiei fascizării țării 
a întîlnit din partea maselor mun
citorești o receptivitate și o în
țelegere cu adevărat patriotică.

— în calitate de președinte al 
sindicatului muncitorilor de la A- 
telierele C.F.R. Oradea, în 1930, 
ati cunoscut o serie de aspecte 
ale vieții și activității lor politice. 
Care sînt cele mai prețioase con
cluzii ce ati desprins din această 
experiență ?

—• Una dintre cele mai relevan
te confruntări politice ale mun
citorilor ceferiști orădeni din a- 
cel an a fost greva din aprilie. 
Ea s-a încheiat cu victoria gre
viștilor cărora le-au fost rezolva
te toate revendicările politice și 
economice formulate, iar prin 
combativitatea ei a atras atenția 
unor largi cercuri oficiale asupra 
stării de spirit a muncitorilor ce
feriști. De fapt, pentru mine, ri

nele concluzii au fost. în bună 
măsură, reconfirmarea unor con
vingeri mai vechi. Mai întîi, suc
cesul acțiunii a fost asigurat prin 
participarea tuturor muncitorilor 
indiferent de apartenența politi
că și de naționalitatea căreia a- 
parțineau. La C.F. Oradea, ală
turi de români munceau un ma
re număr de maghiari și lucră
tori de alte naționalități. Datori
tă activității corelate a celulei co
muniste din ateliere și a sindica
tului muncitoresc, care îi mobili
zau pentru îndeplinirea unor o- 
biective de interes comun, împo
triva regimului de exploatare, toți 
acești muncitori au participat la 
grevă în front unic. Este un me
rit al Partidului Comunist că a 
reușit, tot mai mult. în acei ani, 
să asigure sindicatelor o condu
cere formată în majoritate din 
comuniști. Și aceasta era o rea
litate atunci și la Oradea. Apoi, 
am avut prilejul să mă conving 
cît de perfid încercau oficialită
țile să abată, prin diversiune, de 
la lupta revoluționară o serie de 
muncitori și de fruntași ai aces
tora. V-aș da un exemplu abso
lut personal. După victoria gre
vei din aprilie am fost transfe
rat, fapt care doar în aparență 
reprezenta o avansare, la Atelie
rele C.F.R. Tumu-Severin unde 
mi s-a oferit un post de maistru 
principal cl. I, cu șante gradații 
mai mare decît cel de muncitor 
montator pe care-1 ocupam. înțe- 
legînd sensul adevărat al acestei 
măsuri — de a mă îndepărta de 
muncitorii pe care ajunsesem să-i 
cunosc — am refuzat ..bineface
rea" ce mi se oferea. Cu multe 
dificultăți, am obținut, dună mai 
multe luni, un transfer convena
bil pentru activitatea mea politi
că. într-un oraș pe care-1 cunoș
team. tot în viitoarea cea mare 
a luptei muncitorești, la Galați.

georgeta ruta

DOUĂ MII DE 
ELEVI SUCEVENI ÎN 
CONCURSUL 
„TINEREȚE, SCOALĂ, 
PARTID"

în aceste zile, pe agenda Co
mitetului municipal Suceava al 
U.T.C. sint înscrise o serie de 
manifestări dedicate semicente
narului P.C.R. Zilnic sînt orga
nizate, pentru tineri, întîlniri 
cu activiști de partid, seri cul
turale, concursuri, expuneri. în 
care sînt evocați anii gloriosu
lui partid.

în 15 instituții economice din 
Suceava, s-a încheiat, recent 
faza pe secții a concursului 
, Partidul Comunist Român la a 
50-a aniversare'1, concurs la 
care au participat circa 800 de 
tineri. Primii trei clasați din 
fiecare instituție vor concura la 
faza pe municipiu. Peste 2 000 
de elevi din liceele sucevene 
s-au înscris Ia concursul „Tine
rețe, școală, partid", concurs în 
care bibliografia recomandată 
urmărește cunoașterea princi
palelor momente din lupta or
ganizației de partid.

De curînd. ia Casa de Cul
tură a sindicatelor, au fost în- 
mînate într-un cadru festiv, car
netele de membru al organiza
ției, unui număr de 200 de ti
neri care în acea zi au fost pri
miți în U.T.C.

Spre sfîrșitul lunii martie. 
Comitetul municipal Suceava al 
U.T.C. va edita un pliant inti
tulat „Tineretul Sucevei", pliant 
care va cuprinde cele mai im
portante aspecte din activitatea 
social-economică și politică a 
tineretului sucevean.

elisei tarta

EXPOZIȚIE

în cadrul manifestărilor închi
nate semicentenarului partidului, 
la clubul „16 Februarie" din Plo
iești a fost deschisă o expoziție 
de pictură.

Un număr de 10 expozanți, 
membri ai cercului plastic ce 
funcționează pe lingă acest club 
expun 47 de lucrări ce tratează 
aspecte din lupta și activitatea 
partidului nostru. „MITING 
1933“. ..TINERII ILEGALIȘTI". 
„PETROLIȘTII 1933". „ILEGA
LISTUL". „DOFTANA", sînt 
numai cîteva din tablourile sem
nate de Anton Mihuț, Constantin 
Zamfirescu, Ilie Anastasescu. Ma
rinescu Morena, Constăntinescu 
Nicolae, Leontescu Viorica.

VICTOR ADAM

PREGĂTIRI PENTRU
FAZA JUDEȚEANĂ

Municipiul Tecuci este prezent 
in ansamblul acțiunilor dedicate 
semicentenarului cu două inte
resante acțiuni : concursul cul
tural artistic al formațiilor ar
tistice de amatori din cele trei 
licee, initiat do Comitetul ju
dețean al U.T.C. si concursul 
„Cine știe, răspunde" pe tema : 
„Momente din activitatea Orga
nizației revoluționare a tinere
tului din România". Concursul 
cultural-artistic a cuprins poezii 
patriotice, dansuri și cîntece 
populare, piese inspirate din 
lupta dîrză a comuniștilor, piese 
cu care formațiile urmează — 
dună cum ne anunță St. Andro- 
nache — să se prezinte lă faza 
județeană.

VOLUME DE 
MUZICOLOGIE

Cu prilejul aniversării Semi
centenarului. secția de Muzico
logie a Uniunii Compozitorilor 
își îndreaptă activitatea spre 
publicarea a două volume de 
studii, primul privind dezvolta
rea culturii muzicale românești 
între anii 1920—1970. far un alt 
volum de popularizare (care va 
fi editat și în limbi străin?) des
pre cultura muzicală națională 
în general.

I. S.

• •• CE ȘI-O FI ÎNCHIPU
IT ? La serviciul circulației 
lin Inspectoratul județean de 
niliție Dolj se desfășura un 
ixamen pentru acordarea per- 
niselor de conducere pe trac- 
oare rutiere. Examenul era 
îondus chiar de către șeful 
ierviciului. Mare a fost mira
rea ofițerului, care a văzut 
destule în meseria lui, cînd în 
chestionarul înaintat de Ivan 
Moise (18 ani) a găsit două 
hîrtii a cîte o sută de lei.

— Ce-i cu ele ?
— Le-am pus și eu în ches

tionar ca să-mi acordați și mie 
puțin sprijin.

în timp ce lui Ivan Moise 1 
se întocmeau acte de consta
tare pentru a fi înaintat pro
curaturii, examinatorul a avut 
curiozitatea să se uite pe ches
tionar : i. M. întrunise abia 32 
de puncte (față de cele 40, re- 
prezentînd minimum necesar 
pentru a reuși). Cum era Ia al 
doilea examen, I. M. a fost res
pins definitiv. Și deferit tri
bunalului.

• •O SE REPROFILASERĂ. 
Ludovic Kigyosi (19 ani), din 
Oradea, strada T. Vladimires- 
cu nr. 25, a fost condamnat 
anul trecut la 15 luni de închi
soare pentru huliganism. EI a 
fost totuși eliberat condiționat 
în octombrie 1970. împreună cu 
Istvan Nagy (16 ani) eliberat 
și el în iulie anul trecut din 
Școala de corecție. L. K. 
s-a profilat pe spargeri, pre
ferind în special buteliile 
de aragaz. Ultima furată, 
la_ 20 februarie, a dus în 
sfîrșit Ia prinderea celor doi 
infractori. De menționat că cel 
ce a cumpărat butelia furată 
a fost obligat s-o restituie.

• •0 EXISTA O LIMITA...
Miliția din Bihor a fost sesiza
tă de dispariția minorului Cor
nel Ciolos, care fugise de a- 
casă. Investigațiile s-au îndrep
tat nu numai spre găsirea mi
cului fugar ci și spre aflarea 
cauzelor care l-au determinat 
să apuce calea vagabondajului. 
S-a stabilit astfel că din cauza 
tratamentului inuman aplicat 
de tatăl său vitreg, Petru 
Cearnău (muncitor la „Sinte- 
za‘-Oradea) copilul își luase 
lumea în cap. Cînd a fost găsit 
a trebuit să fie internat în spi
tal. pentru nevroză infantilă. 
Ulterior el a fost plasat la o 
școală ajutătoare din comuna 
Popești, județul Bihor. Pentru 
tratamentul aplicat micului 
Cornel Ciolos. tatăl vitreg este 
în prezent anchetat de orga
nele de miliție, urmînd să su
porte rigorile legii.

00 O CU RIDICATA. CalCU- 
lator-casier la cooperativa de 
consum din comuna Matca, 
Dumitrache Mustață sustrăgea 
din depunerile efectuate de 
gestionari, falsificînd apoi chi
tanțele. Și nu lua cîte puțin ci 
băga mîna pînă la cot : îșd 
punea deoparte și cîte 5 000 
lei deodată. în scurt timp a 
delapidat 50 000 lei. După des
coperirea fraudei, D.M. a fost 
obligat să restituie toți ban». 
Asta nu-1 absolvă însă de ju
decată.

„PREMIERA" LA 
INTERCONTINENTAL

De la etajul 21 al hotelului 
„Intercontinental", din saloanele 
unui restaurant, ce probabil, va 
dobîndi o rapidă celebritate prin
tre amatorii de specialități culi
nare, investigăm mai întîi peisa
jul hucurețtean al acestor zile de 
iarnă capricioasă, după care 
luăm parte la o convorbire cu 
ing. Gheorghe Leonte, directorul 
general al complexului. Împreună 
cu colaboratorii, domnia sa 
ne prezintă marele hotel care 
fi-a primit primii oaspeți. Ceea 
ce frapează este îmbinarea armo
nioasă a modernității cu bunul 
gust, a tehnicii de ultimă oră cu 
o elegantă rafinată, ținîndu-se 
seama permanent de exigențele 
ridicate ale unei clientele ce va 
veni din toată lumea. Calcula
toare electronice vor întocmi evi
dența camerelor libere sau în 
curs de eliberare, vor răspunde 
comenzilor transmise din 60 000

de puncte ale Terrei, prin inter
mediul rețelei „Intercontinental*. 
Ascensoarele ultrarapide vor urca 
in cîteva secunde pe locatarii 
hotelului către camerele lor. (24 
de secunde pentru... 24 nivele). 
Pentru a evita complicații cu per
soanele superstițioase, etajul 13... 
nu există.

Hotelul are 414 camere de mai 
multe tipuri (cu două paturi, cu 
un pat dublu sau cu un singur 
pat). 136 din aceste camere pot 
fi cuplate intre ele devenind mici 
apartamente. Decoratorii au dat 
dovadă de imaginație apelînd la 
o uimitoare gamă cromatică — 
de la mochetă fi draperii la cu
vertura de pat fi tapetul de pe 
pereți. S-au folosit 20 000 mp. de 
mochetă (in peste 20 de nuanțe 
fi desene) și nu mai puțin de... 
6 hectare de stofă (pentru dra
perii, cuverturi etc.).

Hotelul va dispune de patru 
restaurante (printre care „Ma
drigal" cu mobilier stil ce va în
cerca să reconstituie o atmosferă 
de epocă) și trei haruri (cel de 
la etajul 2 — „Belvedere" — va 
avea ceva din ambianța calmă, 
familiară a unui club). Vizitato
rii vor putea opta fi între „Inter
mezzo" (bar de zi) și „Luna- 
Bar" (de la etajul 21, denumit 
astfel deoarece este harul bucu- 
reftean cel mai apropiat de... 
astrul ceresc).

Intre timp, în hotel continuă 
unele lucrări interioare (construc
ția unei piscine la etajul 22 fi 
amenajarea sălilor de conferințe). 
Sezonul turistic care bate la ufă 
(în pofida zăpezii ce ne asaltează 
în acest martie) promite o a- 
fluență de clienți. Pentru iunie fi 
iulie este rezervată totalitatea 
camerelor. în puține zile îți des
chide porțile pentru public 
„self-service"-ui, restaurant cu 
autoservire, consumatorii avînd 
acces direct din bulevardul Băl- 
cescu. Celelalte restaurante ți ba
ruri îți programează începutul 
activității pentru a doua jumă
tate a lunii.

Încheiem notînd promisiunea 
tov. ing. Gh. Leonte că în noul 
hotel oaspeții — români și străini 
— vor putea aprecia un serviciu 
de înaltă ținută.

E. O.

A APĂRUT 
„MAGAZIN ISTORIC" 
Nr. 3/1971

DIN SUMAR :

• Mărturii ale cronicarilor 
despre unitatea de neam și 
limbă a poporului nostru, în 
Dintr-o fîntînă au izvorît..., 
de Vasile Maciu.

e Emoționante episoade din 
perioada ce a precedat 
crearea P.C.R. : Preludiu la 
un mare act istoric, de Ion 
Felea și Marian Stefan și 
File dintr-o cronică eroică.

• Un document revelator al 
forței morale cu care comu
niștii înfruntau pe zbirii Si
guranței, de Nicolae Popes
cu Doreanu.

• 1934—1935 • Alături de comu
niștii și antifasciștii români, 
de Olimpiu Matichescu.

• O acvilă neobișnuită pe 
stema Tării Românești, de 
Octavian Iliescu.

• Matematica unei decizii a 
lui Mihai Viteazul, de Maria 
Anca Pîrjol.

• Din milenara istorie a In
diei, de Cicerone Poghirc.

• Comuna din Paris, de Con
stantin Antip.

0 Români sub steagul Comu
nei, de Nicolae Copoiu.

• Răscoala de pe Bounty, una 
din cele mai aventuroase și 
mal vestite din istoria navi
gației, de Val Tebeica.

• Un interviu, în exclusivitate, 
cu Arnold J. Toynbee, cel 
mai disputat filozof al Isto
riei din secolul nostru, de 
Cristian Popișteanu.

• Ultima serie de întrebări în 
cadrul primului Concurs or
ganizat de ,,Magazin Istoric".

• Albert Speer îl descoperă pe 
„Mefisto". în Memorii fără 
memorie, de Nicolae Minei.

• Tiktin, omul $1 opera, de I. 
RizesCu.

• Oștlle celor cu șl fără pă
cate : episoade dintr-o mare 
epopee — Cruciadele, de 
Sergiu Columbeanu șl Radu 
Valentin.

„CARTEA 
ROMÂNEASCA"

Se împlinește un an de la 
înființarea editurii „Cartea ro
mânească". In cîteva anotim
puri, Cartea românească a 
purtat pretutindeni unde tră
iește și muncește un iubitor de 
literatură albul tăinuitor al 
coperților încrustate eu suava 
emblemă C.R. Un an de zile în 
activitatea unei edituri — 
pentru că numai un an de zile 
a trecut de la acea dată cînd 
scriitorul Marin Preda a pri
mit să conducă editura Cartea 
românească — este mai de gra
bă o încercare, o necontenită 
afirmare a gîndului că scrisul 
debutantului, dar și al tînăru- 
lui. ca și al autorului consa
crat se adună in aceeași me
nire nobilă: omul.

Acest an de zile al noii Cărți 
românești a fost pragul trecut 
in teritoriul certitudinilor sim
ple, in climatul efervescent al 
literaturii de azi.

CONSTANTIN STOICIU

DUPĂ 15 REPRIZE

JOE FRAZIER —CÎȘT1GĂT0R!
Mult așteptatul meci de box 

pentru titlul mondial la categoria 
grea, desfășurat în cunoscuta are
nă ,,Madison Square Garden" din 
New York, între pugiliștii ame
ricani de culoare Joe Frazier și 
Cassius Clay, s-a încheiat cu vic
toria la puncte a lui Frazier, care 
își păstrează astfel titlul cucerit 
în anul 1968.

Comentînd desfășurarea meciu
lui, CORESPONDENTUL AGEN. 
ȚIEI FRANCE PRESSE scrie, 
printre altele : „Contrar așteptări
lor, Cassius Clay nu și-a mai fă
cut obișnuitul său „număr de 
dans", fiind nevoit să accepte 
lupta de uzură de la semidistanță 
ș-i angajările corp la corp.

Exceptînd o ușoară scădere a 
nivelului luptei, la jumătatea me
ciului, confruntarea celor doi gi
gant! ai ringului a corespuns aș
teptărilor, oferind un spectacol 
pasionant, punctat de un final 
dramatic, cînd, în ultima repriză, 
Cassius Clay a fost trimis la po
dea în urma unui puternic croșeu 
de stînga Ia maxilar. Acest fapt a 
influențat desigur hotărîrea arbi
trilor care puteau fi, Ia rîhdul lor, 
derutați de aspectul pe muchie 
de cuțit al unui meci echilibrat 
în ansamblul său. Prima parte a 
întîlnirii a decurs în avantajul 
lui Cassius Clay, care a acumulat 
puncte datorită preciziei lovituri
lor de la semidistanță. Frazier a 
recepționat în acest interval o 
veritabilă . ploaie de pumni, în 
plină figură, dar el a avut meri
tul de a rezista ca o stîncă, echi- 
librînd treptat lupta. La un mo
ment dat, Clay a fost nevoit să-și 
aștepte adversarul lipit de corzile

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20), Sala Pa
latului (ora 18).

LOKIS : rulează la Capitol (o- 
rele 19; 21).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ■ rulează la Luceafă
rul (orele 8,45: 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15i
20,30).

MEXIC '70 : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20.45).

OAIA CU CINCI PICIOARE 
(Retrospectiva filmului cu Fernan- 
del) ; rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Central (orele 8.30; 11; 13,30; 16: 
18.30; 21).

TRIPLA VERIFICARE ; rulează 
la înfrățirea (orele 15.30; 18: 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—16,30 în

CRONICA U.T.C.
La invitația C.C. al U.T.C. 

a sosit în Capitală M. A. 
Liyadasaharischandra, re
prezentant al organizației 
de tineret a partidului Sri 
LanEa Freedom din Ceylon.

Ministerul învățămîntulul, 
împreună cu Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, 
a creat 250 centre de prac
tică permanentă pentru stu
denții din invățămintul supe

ringului, în timp ce campionul 
mondial se oferea ca țintă, cu 
garda lăsată jos, expunîndu-se cu 
un surîs ironic acestui joc pericu
los. Resursele fizice ale lui Clay 
s-au epuizat repede și în ciuda 
„panașului4* său, a unei superiori
tăți tehnice indiscutabile, el a fost 
condamnat să suporte asaltul vio
lent al unui adversar care lăsa 
impresia că nu concepe să fie în
vins. A fost evident că inactivi
tatea forțată de trei ani și jumă
tate a lui Cassius Clay, lipsa de 
meciuri importante în ring au 
constituit tot atîtea handicapuri 
decisive în ultimele reprize. Serii
le de croșeuri, alternate cu jaburi, 
s-au abătut deseori asupra lui 
Frazier dar ele nu au avut pu
terea de a-1 doborî. In schimb, 
loviturile lui Frazier, care-și atin
geau ce-i drept mai rar ținta, 
l-au zguduit serios pe Cassius. 
Astfel, campionul mondial a făcut 
să încline balanța în favoarea sa 
în cea de-a doua parte a meciu
lui".

Specialistul francez de box, 
FERNAND MOULIER, prezent la 
gală, scrie în concluzia comenta
riului său ? „Lovitura de teatru 
din ultimele reprize rămîne fac
torul esențial al acestei întîlniri. 
încrederea prea mare în forțele 
proprii, la care se adaugă lipsa 
de rezistență, l-au împiedicat pe 
Cassius fclay să recucerească titlul 
mondiali.44 ftbsțft 0

După meci, Frazier a refuzat să 
acorde obișnuitul interviu pe ring, 
deși era solicitat de celebrități ca 
actorul de cinema Burt Lancaster 
și fostul campion mondial Archie 
Moore, care au comentat meciul 

continuare) ; Filme documentare 
(orele 18,45; 20,30).

ROMEO ȘT JULIETA : rulează 
la Excelsior (orele 10; 13; 16,30;
19.30) . Modern (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Melodia (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

INCINERATORUL : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18; 20,15).

CÎNTECELE MĂRII ; rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în con
tinuare), Gluleștl (orele 15,30; 16; 
20.15).

ÎNCEPUTUL : rulează la Rahova 
(orele 15,30: 18; 20,15).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează Ia Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19.30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Flacăra (orele 15,30: 19).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Lumina (orele 8,45; 11,15; 
13,30: 16: 13.30; 21), Vitan (orele
15.30; 18: 20,15).

CI,ANUL SICILIENILOR • ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11: 
13,30: 16; 18.30: 21). Aurora (orele 
9: 11.45; 15.15: 17.45; 20,15), Tomls 
(orele 8.30; 11: 13,30; 16; 18.30;
21), Flamura (orele 9; 11.15; 13,30: 
16: 18,15: 20,30).

VAGABONDUL : rulează la
Grivita (orele 9: 12,30; 16; 19.30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 10; 12; 14; 16; 

rior agronomic, silvic, econo
mic, precum și de Ia facultă
țile de mecanică agricolă și 
de îmbunătățiri funciare, în 
scopul perfecționării instruirii 
practice a viitorilor absol
venți.

La sfîrșitul fiecărei perioade 
de instruire, studenții vor sus
ține un colocviu de practică. 
Din comisia de examinare va 
face parte și inginerul șef al 
unității respective, a cărui a- 
preciere se va Include, ca 
notă, in calculul mediei pen
tru activitate practică. Pro
movarea colocviului amintit 
este obligatorie pentru trece
rea in anul superior de studii.

(Agerpres)

la posturile de televiziune. în 
schimb, Cassius Clay a zăbovit 
mai multă vreme înainte de a 
părăsi ringul, și, cu toată decepția 
încercată de această grea înfrîn- 
gere, i-a declarat lui Burt Lan
caster : „Joe Frazier este un mare 
campion. El a dovedit-o în aceas
tă seară. Oricare alt boxer nu ar 
fi rezistat avalanșei de lovituri pe 
care le-am expediat. Frazier â 
terminat foarte bine meciul. Deci
zia este totuși severă pent-u 
mine". O găsiți echitabilă ? l-a 
mai întrebat Lancaster. „Deocam
dată nu mai am nimic de spus", 
a conchis Clay.

Imediat după terminarea me
ciului, Cassius Clay a fost trans
portat la un spital din New York 
pentru a fi supus unui examen 
radiologie, medicii temîndu-se de 
o eventuală fractură a maxilaru
lui.

Examenul radiologie la care a 
fost supus Cassius Clay a arătat 
că acesta nu suferă de o fractură 
a maxilarului, ci de un simplu 
hematon format în urma loviturii 
primite în ultima repriză.

în cadrul conferinței de presă 
ce a urmat meciului de la „Madi
son Square Garden", JOE FRA
ZIER, a declarat, între altele : 
„Nu cred că deocamdată Cassius 
Clay ar dori să dispute o revan
șă cu mine". întrebat de ce în u-

puns : „Am vrut să-i arăt lut 
Cassius că în nici un fel nu mă 
poate învinge. Aș putea chiar să 
spun că acum mă simt mai pu
ternic decît la începutul luptei".

16,15: 20,30). Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20,15).

PE LUCIUL GHEȚH : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30). Ferentari (orele 15,30;
17,45; 20).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează Ia Moșilor (orele 15; 17: 19; 
21). Arta (orele 9.30; 11,30; 13.30; 
15,30; 16; 20,15).

AMBASADOR AL UNIUNTI SO
VIETICE : rulează Ia Pacea (orele 
16: 18; 20).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUT : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20.15).

SENTINȚA t rulează la Crtn- 
gasi (ora 20).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA f 
rulează la Crîngașl (orele 16: 18).

ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Cosmos (orele 15,30: 18; 20.15).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Munca (orele 16; 
18: 20).

AI GRIJA DE SUZI • rulează la 
Drumul Sării (ora 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45), Viitorul (orele 15.45; 18; 
20.15).

(Urmare din pag. I)

De ce depinde reușita lor? Ur
mează ele întotdeauna eliberării 
din Institutul de reeducare ?

Ancheta întreprinsă de noi, cu 
sprijinul Inspectoratului mili
ției Capitalei, a reliefat, ală
turi de un mare număr de as
pecte pozitive (integrări rapide, 
sigure, în producție și viața so
cială, datorate unei atenții deo
sebite din partea conducerii în
treprinderilor, colectivelor de 
muncă, organizațiilor U.T.C.), 
și o serie de fapte contradicto
rii, de situații nedorite. Iată cî
teva exemple. Unii tineri care 
sosesc din Institutele de reedu
care, calificați în meserii utile 
(strungar, lăcătuș, țesătoare), 
sînt pur și simplu refuzați sau 
priviți cu reticență de către 
conducerile unor întreprinderi. 
„Se întimplă și cazuri în care 
— ne relata tovarășul Constan
tin Dumitrescu, directorul ofi
ciului forțelor de muncă al Ca
pitalei — sîntem nevoiți să as
cundem întreprinderilor faptul 
că tinerii provin din institute de 
reeducare, altminteri nu sînt 
primiți (ceea ce contravine nu 
numai unor obligații morale, ci 
și legale). într-un număr și mai 
mare de cazuri tinerii sînt pri
miți, însă nu sînt înconjurați 
apoi de atenția cuvenită".

• UNII NU SINT ANTRENAT! 
IN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE, 
LI SE ACORDA POSTURI SUB 

CALIFICAREA DOBINDITA

Colectivul de muncă, organi
zația U.T.C., nemaivorbind de 
Însăși conducerea întreprinderii 
unde sînt repartizați să lucre
ze. și care ar avea tot intere
sul să se preocupe de soarta 
cadrelor sale, manifestă față de 
ei o totală indiferență. Tată cî
teva aspecte concrete. Ne inte

resăm la două moderne între
prinderi bucureștene (F.C.T.B 
și U.M.E.B.) de situația cîtorva 
tineri recent eliberați din insti
tute : D. C., M. D., N. M.

— Ne puteți spune - ne a- 
dresăm secretarei comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de confec
ții și tricotaje. Elena Teodo- 
rescu, dacă la dvs. a fost repar
tizată, la data de 9.X. 1970, tî- 
năra D. C., croitoreasă, prove
nind din Institutul de reedu
care ? Ați luat cumva legătura 
cu dînsa ?

— Nu-mi amintesc. De altfel, 
noi nu cunoaștem proveniența 
cadrelor : serviciul personal nu 
ne informează.

— Știți, poate, cu titlu infor

A FOST ODATĂ O FATĂ REA...
mativ, cam cîte muncitoare ti
nere, calificate în I.S.R.M., lu
crează în momentul de față în 
uzină. Cum se comportă ?

— V-am spus că asemenea lu
cruri nu cunosc. De altfel, la 
noi lucrează mii de tinere. Ur
mărim dacă își realizează nor
ma. în rest, nu le putem ajuta. 
De altfel, despre asemenea ca
zuri aflăm deseori abia după ce 
au părăsit, dintr-un motiv sau 
altul, întreprinderea.

Interlocutorul nostru este a- 
cum Dumitru Stoica, secretarul 
comitetului U.T.C. de la 
U.M.E.B. îi adresăm cam ace
leași întrebări.

— Nu putem ști de unde pro
vin : serviciul personal nu ne 
informează conducerea nici 
atît. De altfel, noi avem aici 

de rezolvat probleme de pro
ducție. în sfîrșit. dacă tînărul 
respectiv ar veni la noi din pro
prie inițiativă... Așa însă, dacă 
nu știm nici măcar despre cine 
e vorba, cum să-i ajutăm ? !

Limitat și comod fel de a tra
ta lucrurile. El poate avea in
fluențe dintre cele mai nefaste 
asupra tinerilor în cauză ; unii 
părăsesc, în scurt timp. între
prinderea, unde sînt priviți cu 
neîncredere, nu sînt antrenați 
în diversele forme ale vieții de 
organizație. Și dacă și în altă 
parte au „ghinion"... renunță să 
mai muncească, recidivînd. și 
astfel, efectul complexului pro
ces de reeducare, desfășurat în 
institut, eficiența unui valoros 

transplant social se irosește. 
Urmarea este, cum spuneam, 
destul de gravă : întoarcerea- la 
vechile metehne. Circa 15 la 
sută din tinerele eliberate în 
ultimii 5 ani de la I.S.R.M. Roșu 
au ajuns să comită noi infrac
țiuni. Ancheta noastră efectua
tă asupra a 45 minori, eliberați 
in ultimul timp ne-a arătat că 
circa 8—10 la sută se află din 
nou în fața instanțelor de jude
cată. Desigur, aspectul prezen
tat — neasigurarea condiții
lor de muncă corespunză
toare — nu constituie sin
gura cauză a recidivei, însă, 
dată fiind tocmai situația 
acestor tineri (familii dezorga
nizate, mediu imoral, domiciliu 
Instabil), el nu poate fi neglijat 
fiindcă, o dată eliberat din 

I.S.R.M., adolescentul caută un 
reazim moral, înțelegerea și căl
dura care-i lipsesc acasă tocmai 
la noii lui tovarăși de muncă. 
Fabrica devine a doua familie 
în mod incorect sînt tratați și 
acei tineri cărora întreprinderi
le nu le acordă posturi pe mă
sura calificării obținute, între- 
buintindu-i la munci inferioare: 
încărcător, curățitor, stivuitor. 
Deși în această privință, prin- 
tr-o mal bună colaborare între 
oficiul forțelor de muncă și în
treprinderi, s-au realizat îmbu
nătățiri, unele situații nefirești 
persistă. De pildă : D. C., deși 
este lăcătuș, a fost încadrat la 
„Electroaparataj" ca presor) 
D. G. vopsitor calificat, lucrează 

la uzina „Vulcan" ca muncitor 
necalificat la turnătorie etc.

Ancheta noastră a depistat și 
lipsa unei evidențe — deci po
sibilitatea de supraveghere în 
continuare — a acelor tineri 
care, imediat după absolvirea
I.S.R.M., fie că nu s-au prezen
tat la locul de muncă desemnat, 
fie că, după ce au schimbat cî
teva servicii, au renunțat să 
mai lucreze. Atît organele de 
miliție, cit și institutul sau ofi
ciul forțelor de muncă le pierd 
urma. Iar cînd le-o regăsesc 
este, deseori, prea tîrziu. Ar fi 
de dorit poate, îndeosebi pentru 
cei care nu se prezintă la lo
curile de muncă, ca suprave
gherea, evident cu funcție pre
ventivă, să continue o bucată 
de vreme. Ancheta noastră nu 

a putut depista, de pildă, din 
45 de tineri investigate decît 
vreo 30, din care circa 12 schim
baseră 2—3 locuri de muncă. 
Zece nu mai lucrau nicăieri, 
iar patru comiseseră deja alte 
infracțiuni.

• EFICIENȚA MUNCII 
DE RECUPERÂRE SOCIALA 

Șl UMANĂ 
POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ

In institutele de reeducare se 
depun eforturi considerabile 
pentru însușirea de către tineri 
a unor cunoștințe de cultură ge
nerală, a unei meserii. De pil
dă, pentru întreținerea timp de 

un an a unei minore la I.S.R.M. 
Roșu statul cheltuiește peste 
10 000 lei. Apare firesc faptul că 
o serie de aspecte privind atît 
activitatea institutelor în sine, 
cît și formele de integrare so
cială ale minorilor eliberați, să 
constituie obiectul unor perma
nente înnoiri. Notăm cu satis
facție faptul că o serie din con
cluziile anchetei noastre, se află 
deja în atenția forurilor com
petente. Ne-am dat seama de 
aceasta cu prilejul unei recente 
consfătuiri, privind problema 
minorilor, organizate la I.S.R.M. 
Roșu, la care au luat parte ca
dre din conducerea Ministere
lor de Interne, învățămîntului, 
Muncii, Justiției, Comitetului 
municipa’ U.T.C. București, 
Centrul^ de cercetări pentru 
problemele tineretului.

Cum o parte din premizele 
îmbunătățirii procesului de re
cuperare socială privesc însăși 
activitatea institutelor de ree
ducare, am sugera în primul 
rînd, să se pună un mai mare 
accent pe calificarea tinerilor. 
Gama meseriilor ar putea fi 
lărgită, diversificată, țintnd 
seama de necesitățile economiei 
naționale, ale întreprinderilor 
socialiste. S-ar putea trece la 
calificarea în profesii moderne, 
interesante, care, prin gradul 
ridicat de utilitate, ar contribui 
la o mai rapi'dă integrare1 in 
producție. Trebuie amplificate 
eforturile pentru ca, ta elibe
rarea dip _ institutul de reedu
care, toți tinerii să fie posesorii 

unor certificate de calificare. 
Investigația noastră a reliefat 
faptul că aproape o treime din 
cei 45 de tineri anchetați erau 
doar muncitori necalificați. De 
asemenea, la I.S.R.M. Roșu, în 
intervalul 1966—1970 numărul 
tinerelor calificate într-o mese
rie a fost aproape egal (49 la 
sută) cu al celor care au pă
răsit institutul fără a fi învățat 
vreo meserie. Ar fi util ca ce
lor care au obținut o calificare 
să li se arate că prezentarea la 
locul de muncă stabilit este o 
chestiune de răspundere socia
lă, de care sînt obligați să se a- 
chite. S-ar putea stabili, poate, 
în acest sens o perioadă obli
gatorie de muncă (un an sau 
doi) in întreprinderea tn care 
au fost repartizați

Cu mai multă grijă ar trebui 

pregătit și momentul propriu- 
zis al prezentării la locul de 
muncă. Institutele ar trebui să 
ia legătura din vreme cu între
prinderile unde tinerii sint re
partizați, să informeze în acest 
sens conducerile acestora, orga
nizațiile U.T.C. De asemenea, 
caracterizările trebuie să parvi
nă mai din timp serviciului for
țelor de muncă, fiindcă numai 
astfel se asigură toate șansele 
unei repartizări echitabile, ju
dicioase. Ancheta noastră a de
monstrat și faptul că se impun 
intervenții hotărîte în cazul a- 
celor tineri care nu se prezintă 
la locurile de muncă, care 
schimbă serviciul. în întreprin
deri, pe de alta parte, prin in
termediul organizațiilor U.T.C. 
în primul rînd, supravegherea 
acestor cazuri trebuie extinsă 
nu numai în ceea ce privește 
activitatea productivă. Trebuie 
găsite forme eficiente de 
antrenare in viața de organiza
ție a colectivului, situația a- 
cestor tineri trebuind să fie în 
orice caz cunoscută de către se
cretarul U.T.C., fiindcă, subli
niem din nou, pentru cei mal 
mai mulți dintre ei, de integra
rea în colectivul sănătos al or
ganizației, depinde desprinderea 
definitivă de vechile „priete
nii" care se reînnoadă ușor a- 
tunci cînd tînărului nu i se ofe
ră altă alternativă.

Există suficiente condiții pen
tru ca eficiența procesului de re
educare, a celui de reintegrare 
socială, să fie sporite. Pentru a- 
ceasta se impune, însă, un con
sens de acțiune mai hotărit din 
partea tuturor organelor răs
punzătoare. Se cuvin desigur 
tnnoite, revizuite șl anumite o- 
pinlf, anumite concepții. Dar 
numai astfel, sensul profund, 
social și uman al acțiunii de 
reeducare poate fi pe deplin 
validat.

^teatre'
MIERCURI, 10 MARTIE 1971

Opera Română • LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : SĂPTĂM1NA
PATIMILOR — ora 20 ; (Sala 
Studio) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI 
— ora 20 : Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) ; LA GRĂDINA CĂ
RĂBUȘ - ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII — ora 
19,30 ; Teatrul „C.I. Nottara" (Bd. 
Magheru) ■ ADIO CHARLIE — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : ILEANA SÎNZIANA — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — ora 17 ; Teatrul 
„Ion Vasllescu" : FETELE DIDI. 
NEI — ora 19,30 ; Teatrul Giu- 
lești • FREDDY — ora 19,30.

MIERCURI, 16 MARTIE 1971
• 10,00—11,30 Emlslunl-lecțli pen

tru lucrătorii din agricultură. în
treținerea și exploatarea amenajă
rilor pentru Irigat e 18,00 „Ex- 
Terra ’71“ — emislune-concurs de 
construcții tehnice pentru pionieri 
șl școlari • 18,30 Economie, știin
ță, conducere. Tehnica adoptării 
șl aplicării deciziei • 19,10 Tra
gerea Pronoexpres • 19,20 1001 de 
seri • 19.30 Telejurnalul de seară 
• 20.00 Tele-cinemateea : „Gustul 
mierii" • 21,45 Poșta TV de Ion 
Bucheru • 21,55 Cadran interna
țional • 22,30 Laureați al con
cursurilor muzicale internaționale 
(Intervlziune) a 22.50 Telejurnalul 
de noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

f
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Locul de naștere al dialogului: 
ACTIVITATEA

Exemplele pe care le-am reți
nut în carnetele noastre de în
semnări pot începe cu o apreciere 
valabilă în zilele acestea în 
multe locuri ale țării : pretu
tindeni am fost martori Ia o at
mosferă de lucru intens, care 
continuă pe alte planuri dezba
terile Congresului U.T.C., îmbo
gățește prin adoptarea unor 
măsuri șl decizii ancorate în re
alități specifice fiecărei organi
zații hotărîrile adoptate la Con
gres. Lucrul acesta l-am con
statat nu numai în acțiunile spe
cial destinate dezbaterii docu
mentelor, ci și în discuțiile pur
tate cu numeroși membri ai or
ganizației noastre.

La Timișoara, de pildă, un Ioc 
important în desfășurarea acți
unilor amintite l-a ocupat toc
mai aflarea unor noi formule 
de purtare a dialogului 
atît de necesar între tineri și 
reprezentanții lor. Și nu întîm- 
plător s-a insistat în dese rîn- 
duri că punctul de plecare al 
dialogului îl reprezintă organi
zația U.T.C. a secției sau ateli
erului, a clasei sau brigăzilor 
din cooperativa de producție. 
Aici, în cadrul acestor colecti
ve mai puțin numeroase dar 
trainic Închegate prin relațiile 
și contactele directe în împre
jurări din cele mai diverse, se 
nasc inepuizabile forme de co
municare simple, fără accesorii 
greoaie sau inutile, dar poate 
tocmai de aceea cele mai efici
ente. Punctarea cîtorva din ele 
nu înseamnă deloc excluderea 
celorlalte.

— Forma cea mai utilă la ni
velul acesta de comunicare, 
preciza VIOREL LUPULESCU, 
secretarul organizației U.T.C. 
„întreținere" de la uzina „Teh- 
nometal", mi se nare că este a- 
dunarea generală. Bineînțeles 
nu este singura, fiindcă a-ți re
zerva o singură zi pe lună pen
tru a purta un dialog cu orga
nizația este cu totul insufi
cient. însă adunarea generală 
este intr-adevăr locul unde se 
confruntă opinii, se fac propu
neri, se discută — într-un cu
vînt aici începe, de fapt, dialo
gul.

— Dacă nu cumva mai cu
rînd aici se încheie, a tinut să 
intervină GHEORGHE IUHASZ, 
secretarul unei organizații de 
Ia U.R.A. — Timișoara. Să nu 
uităm că încă înaintea adunării 
generale trebuie să aibă loc o 
consultare a părerilor tinerilor, 
o cercetare 
— dialogul 
ceastă fază, 
ce decît să
ceste propuneri și să le trans
forme în hotărîri.

— Dacă e așa, a adăugat a- 
tunci și SZELES MIHAI de la 
Uzina de reparații și
în agricultură, înseamnă că nici 
perioada de după adunare nu e 
mai puțin importantă. Pentru 
că nu e suficient să colecționezi 
propunerile tinerilor, totul este 
să treci neintirziat la realizare
— și aceasta tot cu participa

rea lor directă, păstrind mereu 
legătura cu ei, de data aceasta

ORGANIZAȚIEI
ca organizatori nemijlociți. In 
felul acesta tinerii vor fi în
demnați să-și spună cuvîntul și 
in alte împrejurări.

Dincolo de această scurtă dis
pută, care nu prezintă decît la 
prima vedere opinii contradic
torii, deoarece în fond toți in
terlocutorii au dreptate, reținem 
un punct într-adevăr semnifica
tiv, un moment prielnic desfă
șurării dialogului t adunarea ge
nerală cu întregul său proces 
de organizare și realizare.

Un alt punct de vedere, care 
a completat tabloul procedeelor 
de lucru, a fost adus în discuție 
de MARGARETA KAPDEBO, 
elevă la liceul „Gheorghe La- 
zăr“ din Sibiu :

— Colocviul pe care îl dorim 
cu toții din toată inima se rea
lizează numai atunci cînd am

punderi sporite, de o mai mare 
complexitate, fac necesară 
menținerea contactului cu ma
sa largă de tineri, cu aceeași 
prospețime ca și în interiorul 
fiecărei organizații. Că așa stau 
lucrurile ne convinge de exem
plu ANA FROCHLICH, secreta
ra comitetului comunal U.T.C. 
Șura Mare din județul Sibiu i 

„Aș putea spune că acest dia
log cu tinerii, cu toți tinerii din 
comună, e permanent necesar 
tocmai pentru că avem de rea
lizat anumite activități și aceas
ta cere să ne sfătuim, ce cores
punde sarcinilor și posibilități
lor pe care le avem. Din dis
cuțiile de la cooperativa agrico
lă, mi-am dat seama că pe ti
neri îi interesează mai în amă
nunt problemele dezvoltării a- 
griculturii județului în anii vii
tori, noile măsuri aplicate, sis
temul de retribuție, că ar dori 
să organizăm aici în comună, 
mai des, seri distractive la sfîr- 
șit de săptămînă șl cu prilejul 
sărbătorilor, au propus să orga
nizăm în satul Hamba o echipă

„Intr-o perioadă, lipsa de ex
periență a comitetului nostru în 
privința cunoașterii în perma
nență a opiniei tinerilor, a fe
lului în care apreciază ei acțiu
nile noastre, s-a răsfrînt în în
suși conținutul șl reușita unora 
din ințiative. Au fost destule 
cazuri cînd ne dădeam seama că 
ne adresăm unei minorități, că 
masa celor 2 700 de uteciști din 
uzină făcea dovada mai degra
bă a unei participări politicoa-
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a propunerilor 
începe deci din 
iar adunarea nu 
pună in valoare

rllor. Ori de cîte ori sesizăm că 
apar semnele unei atitudini de 
masă față de o anumită stare de 
lucruri ne adresăm tinerilor. 
Așa, am procedat, de pildă, nu de
mult, clnd ne-am dat seama că, 
brusc, tinerii încetaseră să mai 
vină la club. Cel mal potrivit 
era să-i întrebăm chiar pe 
de ce. Ceea ce am și făcut, 
difuzat 600 de buletine care

ei 
Am 
so-

UN DIALOG VIU,

PERMANENT CU TINERII
reușit ca elevii să-și spună des
chis părerea în orice împreju
rare, atunci cînd îi atragem 
prietenește, fără false încruntări 
de ordin educativ, la desfășura
rea unei activități în care sîn- 
tem în mod firesc antrenați toți. 
Așadar, rolul tinerilor nu tre
buie să se limiteze la acela de 
consultanți, Ia părerea cărora 
apelăm în ajunul adunării ge
nerale, ci să 
prin sarcini 
ponsabilități 
te fiecăruia.
capătă o misiune, care trebuie 
să corespundă capacității și ap
titudinilor sale, se integrează in 
eforturile colectivului și devine 
receptiv Ia ideea de comunica
re. Ceea ce nu înseamnă că se
cretarul organizației este nu
mai omul care trasează pur și 
simplu sarcini, iar după o bu
cată de vreme trage Ia răspun
dere pentru neîndeplinirea lor. 
El trebuie să urmărească atent 
și procesul de înfăptuire, să 
facă recomandările 
le necesare, să și 
vrea să fie ajutat 

montaje pildă, că unul din
la o gazdă unde era gălăgie, nu 
putea învăța și nici odihni. Am 
intervenit, am cerut sfatul to
varășului diriginte și împreună 
l-am ajutat să-și găsească altă 
gazdă. Este numai un singur e- 
xemplu despre 
trebuie să se 
în relațiile cu

fie angajați direct, 
precise, prin res- 

concrete repartiza- 
în acest fel fiecare

înfăptuire, 
și corecturi- 

ajute dacă 
Am aflat, de 
colegi locuia

modul în care 
poarte secretarul 
colegii săi.

SCOPURILE COMUNE IMPUN
0 PARTICIPARE COMUNĂ

Fără îndoială, atunci cînd 
trecem la nivelul imediat su
perior, la comitetul U.T.C. al 
întreprinderii sau comunei, lu
crurile îmbracă aspecte noi, 
desnrinse din specificul activi
tății lor. Aici, activitatea se 
îndreaptă în Drimul rînd spre 
coordonarea eforturilor fiecărei 
organizații cu ale celorlalte, 
spre o muncă de îndrumare și 
de concepere a unor direcții co
mune. Acest fapt ar putea crea 
impresia că și posibilitățile de 
comunicare directe cu tinerii 
se distanțează în mod proporți-

sîntonal. sau că nici nu mai 
practic utilizabile în condițiile 
în care rolul comitetului U.T.C. 
al unității este mai curînd acela 
de dispecer. Dilema este însă 
falsă deoarece comitetul U.T.C. 
nu-și poate nici el neglija atri
buțiile de organizator nemijlo
cit, ca și faptul că o bună în
drumare si coordonare a muncii 
presupune, e de la sine înțeles, 
o cunoaștere corespunzătoare 
a realităților în mijlocul cărora 
acționează, pentru rezolvarea u- 
nor situații care îl solicită ne
întrerupt. Tocmai aceste răs-

tehnico-științif ică
de nivel mediu
un sector deficitar

al activității
editoriale

condus un timp cercuriAm ____
tehnice la Palatul pionierilor. 
Mi-am dat seama cîtă fantezie, 
ce grad de inventivitate au co
piii, si mai ales cîtă pasiune și 
știință trebuie să dovedim în gă
sirea celor mai eficiente forme 
spre a fructifica aceste calități. 
Cu ani în urmă mare parte din 
merit revenea colecțiilor „Știința 
pentru toți" și „Știința învinge". 
Erau broșuri de popularizare, ce 
dădeau primele și cele mai ne
cesare noțiuni despre un anume 
domeniu al științei și tehnicii. 
Rolul lor ar fi și astăzi același. 
A le considera depășite cred că 
este o mare greșeală.

Mulți tineri, poate chiar ma
rea majoritate a lor. cunosc 
în amănunțime programul A- 
pollo, dar prea puțini sînt cei ce 
știu exact ce sînt mașinile-unel- 
te cu comandă program sau pur 
si simplu cum se realizează în 
fabrici un produs oarecare. Or, 
nu știu cîți din generația noastră 
vor nilota nave cosmice dar știu 
că foarte multi vor lucra în in
dustrie si acolo au nevoie de o 
solidă cultură tehnică. Să revin 
tot la mașinile cu comandă pro
gram. Un foarte bun strungar 
care are posibilitatea de a citi 
astăzi nu într-o carte de strictă 
specialitate — scrisă de obicei Ia 
un nivel ce depășește cunoștin
țele sale de electrotehnică sau 
electronică — ci în una de știin-

de teatru Tot așa am aflat că 
sînt în sat absolvenți ai școlii 
generale, care dacă n-au reușit 
la liceu sau la o școală profesi
onală, stau pe acasă, nu merg 
să lucreze In cooperativă. Am 
avut și pe această cale propu
neri pentru activitatea comite
tului comunal și discutînd în a 
cest cadru, am trecut la organi 
zarea activităților necesare. 
Pentru informări politice, pen
tru programul reuniunilor, pen
tru excursii, am primit în adu
nările generale, sugestii foarte 
concrete de la tineri din toate 
celelalte organizații.

Dar dialogul organizației 
noastre cu tinerii se realizează 
și prin întrunirile lunare ale 
comitetului comunal, cînd dis
cutăm concr.et cum și-a îndepli
nit fiecare membru sarcinile, 
ce probleme se mai ridică în 
organizații. Aș vrea să spun aici 
că nu toți pot comunica ceva 
concret, important, cu acest pri
lej, deoarece unii sînt o pre
zență de multe orî formală, atît 
în comitet, ,cît și în organizația 
lor. 
tul 
nil 
fac 
tră
Pentru un singur om din comi
tet este desigur greu să-i cu
noască pe toți tinerii din co
mună sau să discute cu toți, ar 
fi mult mai bine dacă am face-o 
toți In egală măsură. Cu atît 
mai mult, cu cit am observat că 
dacă noi ne Interesăm mai în
deaproape de tineri, cit mal 
mult de fiecare în parte, crește 
și interesul lor față de organiza
ție, încep să se prezinte singuri 
apoi la comitet pentru a-și spu
ne părerea, pentru a ne ajuta 
în rezolvarea problemelor lor".

Este desigur numai un aspect 
al problemei, însă nu și unicul 
posibil. Un altul, cel puțin la 
fel de important, care ridică 
problema antrenării unui număr 
cit mai mare de tineri în acti
vul comitetului U.T.C. al între
prinderii, a fost reliefat de 
MARCEL VRINCEANU. secre
tarul comitetului U.T.C. de 'la 
uzinele „Progresul" — Brăila i

oameni In comitetul 
uzină. Ne repartiza- 
drept, organizațiile 

fiecăruia îi revenise

Avem de exemplu în comite- 
nostru cadre didactice, dar 
ele s-au ocupat de ceea ce 
absolvenții în comuna noas- 
deși sînt foștii lor elevi.

se, Ia o chemare sau alta, șl nu 
a uneia active, convinse. Am a- 
nalizat atunci lucrurile. Noi sîn- 
tem 31 de 
U.T.C. pe 
sem, ce-i 
între noi,
una sau mai multe organizații 
din secții, pentru a răspunde de 
ele. Și cu toate acestea aflam 
prea puțin, Iar ce era important 
pentru tineri, auzeam nrintre 
ultimii.

Greșeala noastră fusese aceea 
că adoptasem la nivelul comite
tului U.T.C. pe uzină mijloace 
potrivite organizației pe secții 
sau ateliere în angajarea dialo
gului cu uteciștii. Nu spune ni
meni că trebuie abandonate dis
cuțiile directe de la om la om, 
participarea nemijlocită la ac
țiunile prezentate în adunările 
generale, dar toate acestea tre
buie împletite cu celelalte mo
dalități pe care noi le conside 
răm specifice pentru un corni 
tet U.T.C. dintr-o mare între
prindere, Stația de radioficare 
și ziarul de uzină au devenit 
pfentru noi pîrghii foarte utile 
în angajarea unor discuții per
manente cu tinerii din uzină. 
Ziarul uzinal și statia de radio
amplificare sînt în același timp 
mijloace operative de pregătire 
a sondajelor periodice pe care 

desfășurăm în mijlocul tine-le

licitau un răspuns cît mai amă
nunțit și cît mai bogat în suges
tii referitoare la activitățile din 
cadrul clubului. O analiză aten
tă a replicilor primite, unele 
cuprinzînd critici deschise și 
foarte aspre, a dus la o evidentă 
înviorare a acțiunilor, la activi
zarea unor inițiative care nouă 
ni se păruseră epuizate.

Locul principal în realizarea 
dialogului Intre comitetul nos
tru și tineri îl ocupă însă acti
vitatea organizației. Am antre
nat pentru aceasta un larg ac
tiv, format din aproape 400 de 
oameni. Ei sînt aceia care men
țin o permanentă legătură a 
comitetului cu întreaga organi
zație, prin ei ajung la noi, 
prompt și operativ, dorințele 
tinerilor, observațiile lor refe
ritoare la cele mai diverse as
pecte ale muncii organizației. 
Acest activ larg ne oferă posibi
litatea să cunoaștem cu exacti
tate și pe îndelete tot ce se tn- 
tîmplă. Legătura vie, perma
nentă cu tinerii, realizată prin 
intermediul activului, lărgește 
orizontul de acțiune al comite
tului pe o bază realistă, inter
vențiile sale asigură antrenarea 
tinerilor la activități pentru că 
acestea corespund întrutotul 
așteptărilor lor".

schimb de Impresii prin inter
mediul a 5 000 de formulare în 
care se aflau cuprinse mai mul
te capitole. Capitolele se înche- 
lau cu cîte o rubrică prin care 
cel oare completa răspunsurile 
era solicitat să facă propunerile 
pe care le consideră necesare în 
domeniul respectiv. Fiecare al 
cincilea tînăr muncitor, inginer, 
tehnician, funcționar, elev de 
liceu sau de școală profesională 
s-a numărat printre participan
ta la dialogul nostru. Cu ajuto
rul lor ne-am putut edifica a- 
sunra unor aspecte de ansamblu 
referitoare la dorințele și glo
durile tinerilor brăileni. dar și 
asupra laturilor particulare ale 
concepției unora dintre el des
pre muncă și viață, despre rolul 
social șl responsabilitatea majo
ră a uteciștilor. Constatările pe 
care le-am făcut cu prilejul a- 
cestui amplu dialog cu tineretul 
ne-a determinat să dăm ulterior 
alte orientări unor proiecte, u- 
nor Intenții. Era de datoria 
noastră să o facem, condiția a- 
ceasta este Inclusă In însăși ra
țiunea existențe! dialogului, ti
veam obligația să luăm încă o 
dată cuvîntul. împreună cu cabi
netul psiho-pedagogic de pe lin
gă Liceul pedagogio, am reali
zat discuții și dezbateri pe dife
rite teme, am acționat în func
ție de sugestiile pe care ni le 
oferiseră ei înșiși. Vreau să 
spun prin toate acestea că răs
punsul la întrebarea i Cum poa
te realiza comitetul municipal 
un dialog viu, permanent cu ti
nerii, nu se poate opri doar la 
gestul de a se înscrie Ia cuvînt, 
ci, odată discuția începută, bine
înțeles prin metode de consulta
re eficiente, la un asemenea ni
vel ea trebuie continuată, răs
punsurile primite trebuie să fie 
valorificate totdeauna în pers
pectiva unor noi întrebări, a u- 
nui nou schimb de impresii, a 
unei viitoare confruntări des
chise, referitoare In fond la ca
litatea muncii noastre educati
ve, la măsura în care ceea ce 
întreprindem reprezintă un ade
vărat răspuns cu adresă preci
să, izvorîtă din necesități prac
tice".

RĂSPUNSURILE ACTUALE
ÎN PERSPECTIVA UNOR

NOI ÎNTREBĂRI

vedere :
simplu să 

scară un di- 
simtâ în e-

ALEXANDRU BADIU, secre
tar al Comitetului municipal 
Brăila al U.T.C., formulează ur
mătorul punct de

Nu este deloc 
realizezi la această 
alog In care să se
gală măsură participarea ambe
lor părți, a tinerilor pe de o 
parte, a comitetului municipal, 
pe de alta. Eu sînt de părere că 
ancheta socială oferă cele mai

cuprinzătoare soluții la un ase
menea nivel. Este procedeul la 
care noi apelăm frecvent. Toc
mai în scopul cunoașterii preo
cupărilor masei de tineri, a do
rințelor lor, a măsurii în care 
aleg anumite activități din ga
ma largă pe care o oferim, am 
și desfășurat o astfel de anchetă 
intitulată chiar „Dialog cu tine
rii". Ea a fost concepută sub 
forma unei convorbiri, a unul

Ancheta noastră se opreș
te numai aparent aici. în 
mod firesc, modalitățile de 
abordare a subiectului erau 
atît de diverse, îneît deve
neau practic inepuizabile. Am 
încercat de aceea să su
gerăm doar cîteva direcții 
posibile ale dialogului, ca și 
ale dezbaterii pe marginea 
acestei probleme, deoarece 
am dori să continuăm an
cheta cu ajutorul cititorilor 
noștri, să-i atragem drept 
coautori ai ei. Invităm, așa
dar, cît mai mulți tineri, ac
tiviști ai comitetelor U.T.C. 
din unități, municipii sau ju
dețe să ne comunice atît pă
rerile în legătură cu cele 
spuse de noi pînă acum, cît 
și pe cele care au în vedere 
stilul de muncă al comitete
lor U.T.C., al organizațiilor 
înseși.

Raid anchetă realizat de :

MIRCEA TACCIU,
ION TRONAC, 
ALEXANDRU DOBRE
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Din' foto-albumul

ță popularizată uncie noțiuni 
despre comanda program, cînd 
va lucra cu un asemenea utilaj 
va avea nevoie de o pregătire 
substanțial redusă. Și aceasta 
spre a mă referi doar la un caz.

Cred că tipărirea într-un tiraj 
de masă a unor cărți cu scheme 
și date necesare construcțiilor 
tehnice de orice fel ar veni să 
răspundă unui mare gol existent 
în sursa de documentare. De 
asemenea, revistele de știință și 
tehnică, să nu uite că se adre
sează unor categorii diverse ca 
grad de cunoștințe. Pe mulți ne 
Interesează ultimele realizări în 
materie de lascri, genetică, me
dicină etc., dar ocuparea pagi
nilor numai cu astfel de noutăți 
înseamnă a-i lăsa pe cei tineri, 
pe începători, să clădească fără 
temelie.

Sînt de acord că radioul și te
leviziunea pot să aibă un mare 
rol în această privință, dar spre 
deosebire de unii care așteaptă 
rezolvarea de la aceste mijloace 
sînt de părere că o cultură teh
nică nu se va putea face nici
odată pe calea undelor sau prin 
cîteva minute de emisie la te
leviziune. Numai cartea, numai 
schemele și datele ce pot fi re
văzute, interpretate, poate chiar 
modificate și îmbunătățite și. 
mai cu seamă, activitatea con
cretă constituie sursa unei in
formări eficiente, unei culturi 
tehnice cu adevărat de masă.

Ing. DUMITRU 
CONSTANTINESCU 
Institutul de cercetări 
pentru telecomunicații 

din București

Clubul tehnic
modalitatea

cea mai eficientă

particula- 
s-ar face, 
aplicative 
sub nici o

Evident că locul de formare 
multilaterală a personalității, de 
conturare a viitoarei profesii ră- 
mine școala. Aici se cultivă și 
pasiunea pentru tehnică, pentru 
practică. Totuși în domeniul cul
turii tehnice există o 
ritate. Oricîte eforturi 
oricîte cercuri tehnice 
ar ființa într-o școală
formă nu pot fi satisfăcute toate 
preferințele elevilor. Locul în 
care talentul se poate manifesta 
în toată plenitudinea lui rămîne, 
cred eu, clubul tehnic patronat 
de organizația U.T.C. Prin însăși 
natura lor aceste cluburi pot 
reuni specialiști competenți în a 
conduce activitatea la nivelul 
exigențelor impuse de contextul 
actual al dezvoltării științei și 
tehnicii. In școli cu greu se pot 
găsi atîția instructori de cercuri.

Pe de altă parte este mult mai 
simplu a crea laboratoare mo
dern utilate în cîteva cluburi 
decît a reuși același lucru în 
(«d de școli. De «ceea optai

pentru extinderea acestor forme 
de propagare a culturii tehnice 
în rîndul tineretului. Și aș vrea 
să fac și o observație pe care o 
consider necesară. Precizez însă 
că ea este întemeiată pe expe
riența „Tehnic clubului" din Ca
pitală, a cărui activitate o cunosc 
Îndeaproape. Prin răspunsul ce-1 
dau aspirațiilor tinerilor, popu
laritatea acestor cluburi este cit 
se poate de mare. De aici și o 
rentabilitate a cluburilor tehni
ce. O taxă minimă de înscriere, 
accesibilă oricui, reprezintă mul
tiplicată la numărul mare al 
cursanților. o sursă de venituri 
pentru modernizarea și diversi
ficarea activităților, a profilului 
cluburilor.

Utilitatea clubului — a acestei 
concentrări a posibilităților și 
eforturilor — trebuie insă pri
vită mai ales pentru o anumită 
categorie de tineri : cei din în
treprinderi. Aici — spre deose
bire de școli — nu funcționează 
nici un fel de cerc, deși sînt mulți, 
foarte mulți, cel dornici de a-și 
forma un bagaj de cunoș
tințe tehnice care astăzi de
vine înainte de orice, o ne
cesitate pentru progresul conti
nuu al societății.

Ing. PETRU MARIUS 
DRANCEA 

Grupul școlar „Unirea" 
SuouteșH

Contactul
cu producția
fundament pentru

o pregătire
multilaterală

Propaganda tehnică și științi
fică se poate face prin nume
roase moduri începind cu ex
puneri și mergînd pină la reali
zarea de mașini și aparate. Sim
pozioanele și dialogurile au fost 
primele forme pe care le-am a- 
bordat în activitatea noastră. 
Multiplele forme folosite în dru
mul spre obținerea unor rezul
tate cît mai bune, ne-au permis 
să desprindem cîteva concluzii 
pe care le voi expune mai jos 
în speranța că se vor dovedi 
utile pentru cultivarea in rîndul 
tineretului a pasiunii pentru nou 
in știință, pentru propagarea 
celor mal necesare șl utile cu
noștințe grupate In ceea ce nu
mim „cultură tehnică".

Aș Începe cu filmele de pro
pagandă tehnico-științifică a 
căror insuficiență nu numai nu
merică, dar și ca diversitate de 
domenii abordate, m simte din

întreprinderi, centre de cerce
tări, muzee etc., nu pot com
pleta un gol de proporții deloc 
neglijabile. Poate că mai mult 
decît pină acum, cinematografia 
ar trebui să-și înscrie în progra
mul său de producție, documen
tare cît mai diverse ca tematică 
și adresate atît celor cu pregă
tire superioară, cît mai ales ti
nerilor absolvenți de școli pro
fesionale, fără a-i uita pe cei 
calificați la locurile de muncă.

în cadrul clubului nostru își 
desfășoară activitatea și o sec
ție de orientare profesională. Am 
organizat întîlniri cu specialiști, 
vizite în întreprinderi, facultăți 
și pe șantiere, spre a-î pune pe 
elevi în temă cu un anume sec
tor de activitate. Se observă 
imediat cît de mult sînt lipsiți 
elevii de o asemenea bază de 
informare. Or, a vorbi despre o 
cultură tehnică înseamnă înainte 
de orice a avea niște cunoștințe 
generale, un fundament absolut 
indispensabil. De aceea propun 
ca vizitele în întreprinderi și 
institute de cercetări să se in
tegreze în programa de învăță- 
mînt. Practicate în timpul cînd 
nu pot stînjeni activitatea pro
ductivă și beneficiind de prezen
ța unor buni specialiști pentru 
explicarea proceselor tehnologi
ce. acestea ar fi un preludiu la 
activitatea profesională de mai 
tîrziu. sursa unui început nu nu
mai de pasiune și profesie dar 
și de cunoștințe tehnice gene
rale, necesare generației noastre 
ce trebuie, în egală măsură, să 
cunoască electronică și chimie, 
mecanică și materiale de con
struct! etc. Poate că un tînăr 
care vizitează fabrici de încăl
țăminte. produse lactate, aparate 
de radio și televizoare etc., 
pînă la urmă va îmbră
țișa meseria de aviator. Va 
fi, însă, un om cu cunoștințe nu 
canalizate unidirecțional, ci un 
minim necesar pentru fiecare 
dintre noi.

ALEXANDRU BOȚEA 
directorul „Tehnic clubului' 

«bn Capitală
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ANCHETA 
„SCÎNTEII

Diversele etape și forme ale 
învățămîntului artistic, de la 
cele feudale pînă în zilele 
noastre, nu erau nici întâm
plătoare, nici nu au depins de 
voința artiștilor, ci, determi
nate de legile de dezvoltare 
ale societății, au fost modela
te de împrejurări concret-is- 
torice. Nicolae Iorga spunea 
undeva că „necesitățile socie
tății sînt acelea care creează 
școala și-i determină caracte
rul după nevoile adinei pe 
care le are".

Societatea noastră socialistă 
are nevoie de o școală vie, 
care să păstreze tradițiile na
ționale și universale, dar care 
să le sudeze cu cerințele vie
ții noastre contemporane. O 
școală în care ucenicia să se 
facă sub semnul cercetării 
continue și al entuziasmului 
pentru frămîntarea ce explo
rează lucid căile noi ale artei. 
Școală în care se exersează 
un continuu schimb de păreri, 
de idei, se stimulează emula
ția, idealurile estetice noi și 
se înlătură, desigur, tot pe
dantismul și orice prejudecată. 
Menirea socială a acestei școli 
ar fi prin urmare :

— să contribuie la formarea 
unor artiști, treeîndu-i prin 
toate treptele și tehnicile dis
ciplinelor plastice ;

— să formeze o serioasă e- 
chipă de specialiști pentru di
versele ramuri ale producției 
Industriale cu implicații de 
artă (design-eri) ;

— să selecționeze dintre a-

istoric de artă, șeful catedrei de 

Istoria și teoria artei din Institu

tul „Nicolae Grigorescu"PROFESIONALA"

TINERETULUI

RAOUL ȘORBAN

la Teatrul Național „I. L. Caragiale”

CONȘTIINȚA
O PROBLEMA DE

ceste elemente pe acelea care, 
prin cultură și seriozitate, 
prin noblețea lor sufletească, 
sînt demni de a fi încadrați în 
corpul didactic al școlilor ;

— și în sfîrșit, să intervină 
în discreditarea — să contri
buie chiar la eliminarea — a- 
celei specii de artizani versa
tili și invențioși care asam
blează obiecte, culori, forme, 
linii — fără știință, fără medi
tație și fără vreo semnificație, 
specie care și-a extins dome
niul antreprizei dezordonate 
pînă în zonele artei moderne 
și ale artei populare.

In legătură cu problema 
formării unor artiști, personal 
nu cred că vreo școală de 
artă și-ar putea asuma în în
tregime o astfel de sarcină. 
Școala poate doar să contribu
ie și la formarea unor artiști 
dar nu exclusiv a unor artiști, 
întrucît ea nu cunoaște nici un 
tipar în care s-ar putea turna 
arta. Dar uneltele, regulile co
dificate și experiențele consu
mate pot fi folosite și trans
formate în profitul artei. Sînt 
convins, așadar, că arta nu se 
poate ivi din lipsă de expe
riență și nici fără o gîndire 
specifică bine exersată. Fără 
disciplină, fără studii preala
bile și mari eforturi personale 
nu e posibilă recompensa li
bertății creatoare și a 
ginalității. Iată de ce 
chiar „maestrul" cel 
înzestrat nu e capabil
ofere soluții de originalitate 
ucenicului în artă, obligat, a-

ori- 
nici 
mai 

să

cesta din urmă, să nu fie as
tăzi numai un talent sensibil, 
un instinctiv sau o inteligență, 
ci și un intelectual. Fiind con
știent de toate acestea, cît și de 
faptul că nimeni n-ar mai fi 
interesat să imite pur și sim
plu arta trecutului și nici, 
general, viziuni depășite, 
ceea ce privește formarea 
nei viitoare personalități 
domeniul artei școala noastră 
este obligată să ia în conside
rație realitățile cărora e che
mată să le răspundă și să ac
ționeze asupra lor

In consecință, pornind în 
egală măsură de Ia principii 
moderne asupra meșteșugului 
artistic, asupra gîndirii plasti
ce, în educarea unui student, 
dar și de la solicitările concre
te ale societății contemporane 
cărora trebuie el să le dea 
curs, trebuie acționat mai 
ferm față de scopul precis al 
educației artistice. Numai ac- 
ționînd cu aceeași exigență și 
acuratețe profesională, dar în 
perspectiva unei finalități lim
pezi, mai exact, a plasării i- 
mediate a absolventului într-o 
activitate pentru care a fost 
pregătit, școala își dobîndește 
prin aceasta, și prin împli
nirea altor deziderate, o atît 
de rîvnită structură modernă.

Mai persistă, din păcate, a- 
cea părere care consideră dis
ciplina desenului în școala ge
nerală și medie ca un fel de 
„dexteritate" neglijabilă de o 
importanță cu totul secunda
ră, Din acest motiv profesorul 
de desen este — nu o dată —

în 
în 
u- 
în

așezat pe o treaptă inferioară 
profesorului de matematici, 
fizică, geografie etc., Problema 
există. Dar, fără îndoială că 
diversele ei aspecte mergînd 
pînă Ia cele strict locale, parti
culare și nu întotdeauna po
zitive, nu explică și cu atît 
mai mult nu justifică faptul 
că după terminarea studiilor 
o parte din absolvenții reparti
zați in învățămîntul 
acceptă profesia de 
plastici", 
ideea de 
ea ar 
numai intr-un 
ci ca _____
inevitabil de propria afirma
re, inclusiv afirmarea ca artist 
într-o carieră liber și lucid 
aleasă. Mă tem că ceea ce 
înțeleg unii absolvenți prin 
„sacrificiu" nu vizează la ur
ma urmelor decît o cantitate 
de efort pe care profesia, nu
mai din acest punct de vedere 
la fel ca oricare alta, o incum
bă. „îndreptarea" lucrurilor 
nu o văd în măsuri coercitive, 
deși se pot perfecționa într-o 
etapă foarte apropiată o serie 
de lucruri și pe această cale, 
ci în primul rînd într-o auto- 
perfecționare, la care și pro
cesul de învățămînt trebuie să 
joace un rol important, tocmai 
pentru că ne aflăm în fața 
unei probleme de conștiință 
profesională.

mediu 
„artiști 

Dacă intră in joc 
„sacrificiu" atunci 

trebui să intre nu 
sens minor, 

„sacrificiu" impus

•) Continuare la anche
ta ziarului nostru apăru
tă în numerele 6773, 6774, 
6776.

O EVADARE
DIN PROFESIE ?

(Urmare din pag. I)

prindere sau alta, ele oonverg 
către aceeași concluzie: liceul 
înarmează pe cel care-1 absolvă 
cu instrumente concrete de lucru 
oare-1 ajută nemijlocit în onorarea 
mai completă a atribuțiilor sale 
profesionale. Este de altfel și 
opinia celor despre care vorbim.

— Calcularea suprafețelor co
nice, tăierea corectă a filetelor, 
alegerea cuțitului în funcție de 
matriță reprezentau pentru mine 
la terminarea școlii profesionale 
tot atâtea necunoscute — ne spu
ne lăcătușul Constantin Iliescu 
de la Uzina mecanică din Buzău. 
Făcînd însă acum corelațiile ne
cesare între ceea ce am învățat 
la geometrie și trigonometrie, și 
situațiile de fapt îmi dau seama 
că ecuațiile sînt de fapt destul 
de simple.

— Pentru a putea executa la 
nivelul exigențelor o lucrare, o 
roată dințată, să zicem — ne 
informează Constantin Barbu, de 
la Uzina de prelucrare a maselor 
plastice Buzău — trebuie să 
alegi varianta optimă, să folosești 
un cuțit și nu altul, în funcție 
de duritatea materialului. Așa
dar, sînt solicitate cunoștințe 
atât de fizică cît și de matema
tică.

Pînă aici toate lucrurile sînt 
dare. Toată lumea este de acord 
așadar că pregătirea liceală își 
extinde, pentru muncitor, influ
ența pozitivă și asupra celei de 
specialitate. Dacă investigăm 
însă și perspectiva prin care își 
privesc seraliștii locul de muncă 
după absolvirea liceului, ca și po
sibilitățile de afirmare profesio
nală care li se oferă, vom consta
ta pe alocuri, situații cu totul 
anormale. Să rămînem tot la Uzi
na mecanică din Buzău, eliminînd 
din investigație absolvenții care 
urmează 
cursurile 
ingineri, 
nice.

Ion Spiru era mecanic de în
treținere, calificat în școala pro
fesională. După terminarea lioeu- 
lui, conform instrucțiunilor în 
vigoare — H.C.M. 153 din 1960, 
anexa 4 — 
funcția de 
nu tehnician 
era — aici

în continuarea liceului 
școlilor de maiștri, sub- 

sau institutele politeh-

transporturi. Ce

de protecția 
parcurs și fișele

a fost promovat în 
tehnician. Numai că 
în sectorul unde lu- 
putîndu-și valorifioa

deplin cunoștințele dobîndite — 
ci la biroul de 
face acolo ?

—- Instructaje 
muncii, foi de
de activitate zilnică ale șoferilor 
— ne lămurește tovarășul Pamfil 
Roșu, șeful respectivului birou.

Așadar, numita promovare nu 
a dus decît la descalificarea «a 
profesională. Iar tânărul se com
place în această situație. Discu-

„SA NU-ȚI FACI
PRĂVĂLIE
CU SCARĂ"

de EUGEN BARBU

Un club al celor mai tineri
iubitori de teatru

De pe scenă, ființa dintr-un 
lemn a lui Pinochio începe să 
se împrietenească cu copiii din 
sală ; aventurile pline de învă
țăminte nu mai sînt ale sale, 
publicul cutreieră împreună cu 
celebrul personaj tărîmurile de 
poveste, 
glasul regizorului N. Al. Toscani 
cere lumină. Te afli la o repe
tiție. Elevii din sală sînt cei 
mai tineri experți. Ei fac de 
fapt, o dublă călătorie, prima 
prin tramă, a doua prin tainele 
meseriei de a face publicul să 
ridă, să plingă, să învețe. Acest 
public-ucenic în vîrstă de 10—14 
ani, a fost adunat de curiozita
tea sa într-un cerc de prieteni 
ai Thaliei pe care și l-au bo
tezat, singuri, dind o picătură 
de poezie titulaturii — „Ghio
ceii teatrului". Invitați la repe
tiții, ei iau cunoștință cu pro
fesiunile din teatru ; stând de 
vorbă cu dramaturgii află crîm- 
pcie din tainele poveștii care se 
va juca : actorii Ii se vor înfă
țișa in totalitatea personalității 
lor, copiii realizînd cu perti
nența specifică dubla existență

Intrerupind călătoria.

IROUL STUDENȚESC

DE PROIECTARE

a artistului și a omului. Micro- 
recitalurile pe care ei înșiși Ie 
organizează, intenționează să 
creeze o pepinieră pentru tea
tru. de unde se pot descoperi 
viitorii interpreți ai rolurilor 
de vîrstă specifică, rezolvîndu-se 
astfel și dificila chestiune a ac- 
torilor-eopii.

Natașa Gheorghiu, secretar 
literar al teatrului și călăuza 
cercului de iubitori ai teatrului 
este bombardată cu întrebări, 
împreună cu Dumitru Popescu, 
reprezentantul Consiliului mu
nicipal al organizației pionieri
lor, elucidează problemele care 
atestă un mare interes. întâlni
rile bilunare devin săptăminaie 
din pricina popularității de 
care se bucură cercul. Cu pri
lejul primei întruniri, cei mai 
tineri iubitori de teatru au cu
noscut prin explicațiile regizo
rilor Barbu Dumitrescu și 
N. Al. Toscani tainele direcției 
de scenă. Apoi. împreună cu co
lectivul de realizatori ai specta
colului Pinochio, ei au fost pu
blic critic la repetiție. Viitoarea 
intilnire va fi cu Rafaello La- 
vagna, autorul dramatizării a- 
venturilor lui Pinochio. Dacă 
acum au fost 40—50 în sală, cu 
siguranță vor fi mult mai nu
meroși lunea viitoare, pentru că 
cererile adresate conducătorilor 
(desemnați democratic din rîn
dul membrilor) copleșeso. Tot
deauna ghioceii au adus primă
vara.

Piesa M Eugen Barbu dasorie 
cu mare forță evocatoare o epocă 
revolută, un timp tulbure — pe 
cale, însă, de a se limpezi — 
timp trăit de oameni de tot felul; 
recreînd fără greș atmosfera vre
mii, Eugen Barbu portretizează 
tipuri care, în parte, au alcă
tuit baza socială a multor mari 
și mici ticăloșii, descripția a- 
testînd, ca de obicei, necruțarea. 
Autorul nu s-a sfiit să-i arate 
virtual primejdioși, imorali, și în 
mod egal falnici, ridicoli — rizi
bili chiar cînd vor să-și depă
șească neapărat condiția. Perso
najele, întîlnite și in alte scrieri 
ale lui Eugen Barbu sînt aduna
te aici, topite într-un tot unitar, 
apoi turnate fiecare în parte în 
ctte un tipar prin nimic asemă
nător cu altul. Negustorii de pe 
Grivița nu seamănă între ei deși 
sînt frați — unu-i ticălos, altu-i 
laș — și nici cu mama-circiumă- 
reasă care ar vrea să ghideze sin
gură, matriarhal, nava negusto
rească, domnișoara Aurica și ea 
„comersantă", o tragică fată bă- 
trină de la periferie, ziaristul de 
anunțuri matrimoniale, în stare să 
practice tot un comerț de lichea 
cu propriile relații sentimentale 
și așa mai departe. Toți, împre ■ 
ună, refac însă o anumită faună 
de pe Calea Griviței; o parte a 
mahalalei închisă între tejghelele 
umplute cu bani aduși de mizeria 
și tristețea războiului, ale cărui 
ecouri sînt prezente mai ales în 
frica de schimbări a negustorilor 
Piesa și spectacolul nu ne scot 
în Calea Griviței, mult mai des
chisă altor oameni și întîmplări, 
ci ne închid intenționat în prăvă
lia cu scară, pentru a ne înfățișa 
în nucleu șubreda citadelă a unei

huni pe ducă. Stările petrecute și 
trăite într-un timp perfect reeva. 
luat, cadrul desăvîrșit autentic 
sînt valorificate așadar de text 
prin forarea caracterelor. Sanda 
Mânu, regizoarea spectacolului, a 
preluat acest text și, respectîndu-i 
litera, atmosfera, beneficiind de 
o excelentă construcție dramatică, 
plus arta reliefării portretelor, l-a 
pus în scenă după cele mai solide 
și nete coordonate realiste. Vă
duvind însă întrucîtva conținutul 
piesei de latura sa tragică, Sanda 
Mânu a pus în valoare în special 
comicul existent în replica vigu
roasă și l-a folosit pentru a sub
linia cu mină sigură caracterele. 
Accentul, pus cu precădere de 
către regie pe pitoresc și autenti
citate, a prilejuit realizarea unei 
partituri actoricești absolut an
tologice. Eugenia Popovici — 
bunica și mama dreiumăreasă 
— ne-a făcut din nou martorii 
unei creații artistice desăvîrșit 
exemplare: actrița a trecut
prin toate stările de spirit ale li
nei femei pe care o îndelungată 
experiență a învățat-o să fie au
toritară, vicleană, aspră, rezolu
tă, atentă la tot ce se petrece 
în clanul ei drciumăresc pentru 
a-l conduce cu mină sigură, dar 
și aparent îngăduitoare bunică, 
ori duioasă mamă, în fapt apri
gă apărătoare a averii familiei. 
Dintre fiii ei, Alexandru este 
cel mai interesant personaj, un 
cîrciumar bețiv, slab și ne
fericit, interpretat cu o mare 
înțelegere de Matei Alexandru. 
Spre surprinderea generală, Pe
tre Gheorghiu, în rolul celuilalt 
Domnișor, Vasile, tipul dur, fără 
scrupule și probleme sufletești, 
deși perfect distribuit n-a găsit 
încă tonul exact, ton deloc difi-

>« cil pentru un actor atît de dotat 
I și experimentat. Ileana Stana lo- 
I nescu, în rolul crîșmăriței adulte- 
I rine a încercat să justifice patima 

cu amenințări fratricide și să sub- 
I linieze totodată întreaga vulga- 
I ritate a personajului. Tînărul din 
I familie, Alexandru — bătut de 
I toate vînturile, înclinat către toa- 
I te viciile, a fost prefigurat într-un 
I viitor apropiat și mai odios prin 
I interpretarea lui George Paul A- 
I vram, iar juna ceva mai pură din 
I familie. Silvia, sensibilă, ori de 
I fapt vulnerabilă din pricina in- 
I firmității, a beneficiat de o reali- 
I zare scenică remarcabilă datorită 
I Ilincăi Tomoroveanu. Cit despre 
I domnișoara Aurica, personajul în- 
I tîlnit în mai multe scrieri ale au- 
I torului, a avut cea mai exactă re- 
I prezentare care se poate impgi- 
I na pe o scenă: Raluca Zamfi- 
I rescti, într-o dispoziție artistică 
I de zile mari. Actrița a creat 
I prin dicție. ținută, expresie, cea 
I mai jalnică domnișoară bătrînă, 

de pe fosta Calea Griviței, nă- 
tîngă, plicticoasă, inutilă, lipsită 
de orice nădejde de a-și vedea 
visul cu ochii: măritișul. Opusul 
ei, tipul sigur de sine, insolent, 
stupid, cu ifose intelectuale de 
Rică Venturiano, gazetarul veros 
și ridicol Ionică Pară, a cîștigat în 
spectacol prin contribuția lui 
Dem Rădulescu care și-a condus 
personajul cu mare acuratețe : 
scenele de seducție, ca și repri
marea ulterioară a victimei, tenta
tivele veleitare de afacerist, to
tul s-a desfășurat prin gest și in
tonație cu pondere și 
fără nici un apel la 
sine. Rodica Popescu 
umor și dezinvoltură
Linei, slujnica familiei de cîrciu- 
mari, muncită și bruftuluită, dar 
care știe să-și păstreze nea
tins hunul simț. Un moment 
pitoresc a fost încredințat lui 
Constantin Stănescu, interpretul 
vînzătorului de ziare Gică hau- 
hau, personaj insolit al acestei 
mahalale : deși partitura sa e co
pioasă, ca limbaj și chiar ca me
taforă — Gică e cobe a negusto
rilor — momentul n-a fost bine 
sudat regizoral în întregul spec
tacolului. Regia a ratat, după 
părerea noastră,' finalul, care a 
apărut cam expediat în dinami
ca întregului, nemareînd cu des
tul dramatism încheierea întîm- 
plărilor și răscrucea destinelor. 
Întîmplări, destine, descrise cu 
ritm și umor, dar uneori compu
se zgomotos, exagerat de comic 
pentru o lume mai mult aparent 

comică. In totul, însă, spectaco
lul Naționalului bucureștean va 
consemna cu siguranță prin a- 
cest incontestabil succes artistic, 
un moment teatral important la 
care scriitor, regizor și actori și-au 
adus o armonioasă și, pe deplin 
meritorie, contribuție.

ția purtată la serviciul salarizare 
cu tovarășul Nicolae Sabac ne 
relevă că la numire s-a ținut 
seama de faptul că Ion Spiru 
posedă... carnet de conducător 
auto. Colegul său de promoție 
Mircea Simion — lăcătuș — a 
fost transferat la serviciul aprovi
zionare în calitate de merceolog. 
Operații executate; protecția 
muncii, procurarea de rechizite 
și imprimate, din cînd în cînd 
deplasări la Combinatul siderur
gic Reșița pentru aducerea (? I) 
sîrmei. Deci tot birocratism, tot 
descalificare.

Și nu e pentru prima oară cînd 
la Uzina mecanică Buzău sînt 
operate astfel de „promovări". 
Mecanicului Constantin Iliescu 
i-a fost propus, de asemenea, un 
post funcționăresc. Numai că el 
a refuzat. Lăcătușul Nicolae Ne- 
cula a solicitat o muncă admi
nistrativă. I s-a aprobat cererea 
fără nici o reticență. Doar își 
terminase liceul 1 Numai că a- 
cesta, după un timp, a revenit la 
sectorul unde lucrase mai înainte, 
dîndu-și seama de eroarea fă
cută.

Să ne înțelegem. Nu avem ni
mic împotriva promovării profe
sionale a muncitorilor care ab
solvă liceul seral. Dar cînd folo
sim acest 
censiunea 
afara ei. 
tinerilor
să-și continue studiile au avut în 
vedere tocmai nevoile producției, 
ale industriei modeme. Presupu- 
nînd că diploma va fi folosită în 
continuare ca argument pentru 
evadarea din profesie, gîndiți-vă 
ce se va întâmpla în 1985, cînd 
se preconizează ca fiecare tânăr 
muncitor să fie în același timp 
și absolvent al liceului teoretic I

termen înțelegem as- 
în meserie, și nu în 

Căci înlesnirile create 
muncitori care doresc

(Urmare din pag. I)

studentul George Miclea, din 
anul III, ne vorbea despre 
imensul potențial creator al In
stitutului de arhitectură, cana
lizat eficace prin crearea Birou
lui de proiectare. Dar, în același 
timp, după experiența practică a 
colectivului, folositoare în pre
gătirea profesională. George 
Miclea sublinia necesitatea spo
ririi eficienței economice a aces
tor activități. „Cred că putem 
să lucrăm și mai bine, dacă 
toate cunoștințele noastre se 
vor corela și mai strîns cu pro
blemele economice ale dezvol
tării industriei și agriculturii, 
ale vieții social-eulturale. De 
asemenea, putem, în colaborare 
cu studenți sau tinere cadre di
dactice de la Institutul de con
strucții, să ridicăm în viitor 
ștacheta realizărilor noastre 
printr-o conlucrare utilă și vii
torilor arhitecți și viitorilor 
constructori".

Corneliu Plaviță, din anul II, 
participant la unul din colecti
vele Biroului de proiectări ne 
spunea că „munca la proiec
tare mi-a fost de un real folos, 
atît la atelier, cît și la exame
nul de construcții. Utilă pentru 
pregătirea mea profesională a 
fost și absolvirea unei școli teh
nice de specialitate, cît și 5 ani 
de proiectare. Biroul studențeso 
mi-a facilitat o continuitate 
necesară între producție și fa
cultate, continuitate de extremă 
importanță pentru formarea ca 
arhitect. Dorim ca prin munca 
noastră să contribuim nu numai 
la realizarea unor obiective fru
moase, ci și valoroase din punct 
de vedere economic în așa fel,

incit ele să nu fie numai admi
rate, ci și folositoare oamenilor 
muncii".

La rîndul său, Șerban Popes
cu, din anul IV ne mărturisea 
„necesitatea lărgirii contacte
lor posibile cu studenți din alte 
facultăți în vederea unui schimb 
de experiență eficace în ceea ce 
privește realizarea activităților 
practice. Legarea mai puternică 
a invățămîntului superior de 
viață prin activități practice, u- 
tile pe plan profesional și for
mative, pe plan educațional sînt 
o garanție a eficacității muncii 
viitorilor specialiști".

Eugenia Ionescu, din același 
an. a adus în discuție înaltul co
mandament al școlii, de arhitec
tură subliniat în cuvîntarea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU: 
„datoria de a cultiva în rîndul 
studenților tradițiile arhitecturii 
naționale — este necesară în a- 
ceastă direcție o mai bună cu
noaștere a tezaurului nostru spi
ritual, materializat în construc
ții celebre Pe întregul teritoriu 
al patriei, sprijinită de un pro
gram adecvat de excursii de do
cumentare sau stagii de studiu".

Gindurile studenților de la In
stitutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București — consti
tuite într-un ecou imediat 
al cuvîntării tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
ferința Uniunii Arhltecților — 
ne-au confirmat încă o dată, ade
ziunea unanimă a tineretului 
studios la ideile generoase care 
însoțesc amplul proces de mo
dernizare a învățămîntului din 
țara noastră. Experiența studen
ților de la Arhitectură, relevată 
și la cea de-a VIII-a conferință 
a U.A.S.R.. — ne arată că le-

garea învățămintulul superior 
de viață, de practică este, nu 
numai o activitate utilă, dar și 
imperios necesară formării unor 
valoroase promoții de specialiști. 
Faptul că membrii ooiectivelor 
de proiectare de la arhitectură 
vor avea in vară de rezolvat o 
problemă amplă, cum este pro
iectul de sistematizare 
najare a zonei turistice 
lung-Bran constituie 
calității unei munci 
susținute a studenților. Vom ur
mări ecourile inițiativei 
toate centrele universitare 
țării.

și ame- 
Cîmpu- 

garanția 
practice

TEODOR SUGAR

dificuluii mE
(Urmare din pag. 1)

mintita întreprindere, baza teh- 
nico-materială a fost împărțită 
proporțional cu numărul de ma
șini și tractoare repartizate uni
tăților. S-au redistribuit utilajele 
de atelier, mijloacele de trans
port, autocisternele, autoatelierele, 
tot ceea ce este necesar pentru 
ca fiecare unitate să-și desfășoa
re în cele mai bune condiții ac
tivitatea. La fel s-a procedat și 
cu oamenii. Fiecărei unități i 
s-au repartizat mecanicii necesari 
care să asigure îndrumarea teh
nică, repararea tractoarelor și 
mașinilor". Lucru confirmat de 
felul cum a procedat la dezaron- 
dare fosta întreprindere pentru 
mecanizarea agriculturii Găneasa. 
Această unitate a împărțit atelie
rul ei, așa cum se cuvenea, cu 
noua unitate de la Strejești, re- 
partizîndu-i acesteia din urmă 
una din cele două linii de re
parat, fapt ce a permis ca amîn- 
două unitățile să meargă în para
lel cu reparațiile. S.M.A. Stre
jești a primit apoi un grup de 
sudură, un convertizor electric, și 
o cisternă, de asemenea, a pri
mit prin transfer electricieni, 
strungari, fierari, maeștri și este 
ajutată în continuare să-și ame
najeze, pînă la constituirea nou
lui ei sediu, un atelier în măsură 
să facă față reparațiilor mai mici 
direct la ea acasă.

Această colaborare a permis 
ambelor unități ca să-și execute 
la timp și de bună calitate repa
rațiile, să contracteze cu unitățile 
deservite toate lucrările ce le vor 
executa în acest an, să reparti
zeze în cele mai bune condițiuni 
mecanizatorilor, terenurile ce le 
vor lucra, stațiunea pentru meca
nizarea agriculturii din Strejești 
înregistrînd deja un venit de 
peste 200 000 lei. Și nu putem 
afirma că acest exemplu bun, 
este singurul din județ. Cert este 
însă că la Găvănești am întâlnit 
o situație diametral opusă celei 
relatate pînă acum. Aici am dat 
peste o stațiune pentru mecani
zarea agriculturii aruncată cu se-

diul într-un birou al cooperativei 
agricole și nimic mai mult. Si
gur, așa cum de altfel ne spu
nea și directorul stațiunii ing. 
Gheorghe DECA, nici birouri și 
nici un atelier mare modern, nu 
se pot face peste noapte. De la 
reorganizarea I.M.A. sînt doar 
două luni și ceva. Dar, de la ce 
se putea face și pînă la nimic 
este o cale destul de lungă. A- 
ceastă unitate nu știe pînă acum 
nici ce schemă va avea; pe lin
gă director și bineînțeles mecani
zatorii din secții mai 
gur contabil și un 
fără magazie.

— De am avea 
strung, o bormașină, 
o forjă și tot ar fi ceva, ne spu
nea directorul. Le-am duce la 
secția din Găvănești. singura de 
altfel care are atelier din cele 
cinci cîte sînt în unitate. în anul 
trecut s-a mai început construirea 
a încă două ateliere de secții dar 
la 1 ianuarie au fost abandonate, 
au rămas doar zidurile. Unitatea 
veche spune că de acum sînt ale 
noastre, iar noi nu avem deo
camdată repartizate fonduri, nu 
avem cu ce să continuăm con
strucția lor. Așa că nu știm cum 
ne vom descurca.

— Si cu reparațiile cum stați ?
— încă 8 tractoare nerepa

rate...
8 tractoare și un număr în

semnat de mașini agricole nere
parate la două săptămîni după 
ce a trecut termenul planificat. 
In timp ce stațiunea pentru me
canizarea agriculturii matcă, cea 
de la Balș din care s-a dezaron- 
dat a terminat reparațiile cu mult 
înainte de data prevăzută în gra
fic ; contractînd alte lucrări în a- 
telierele ei pentru alți beneficiari.

De ce această situație ? Ingi
nerul șef. Ion BRIAC de la 
S.M.A. Balș spunea că de vină 
ar fi cei de la Găvănești. Nu vin 
să le repare, explica dumnealui, 
pentru că acum, fiind unități se
parate costul reparațiilor pentru 
tractoarele și mașinile lor în ate
lierele noastre e mai mare cu a- 
numite cote ce se percep între

are un sin- 
magazioner

măcar un 
un polizor,

parteneri cu gestiune economică 
individuală. De ce nu ne-au dat 
o linie și oameni care să fie ai 
noștri, ca la Găneasa, să ni le 
reparăm noi, spun pe de altă 
parte cei de la Găvănești. Se mai 
ridică și următoarea problemă, 
explică apoi, la rîndul ei, Direc
ția generală agricolă a județului: 
Dacă-1 repară S.M.A. matcă ve
niturile nu se înregistrează în 
contul ei chiar dacă unitatea nou 
înființată le plătește în întregi
me. Și atunci nu prea are inte
resul, umblă după alte venituri 
ca să-și facă planul. Cele pro
venite din aceste reparații se e- 
vidențiază separat într-un cont 
anume, așa cum prevăd regle
mentările în vigoare.

Cum or fi, cum nu or fi re
glementările, cert este un sin
gur lucru : S.M.A. Găvănești se 
află și la această oră în imposi
bilitatea de a face față sarcini
lor sporite și foarte apropiate ale 
producției din unitățile ce le de
servește. Cum de în unele locuri 
s-au găsit rezolvări iar în altele 
nu ? Unii se descurcă mai bine, 
alții mai greu, ni se spusese la 
Direcția generală agricolă. Dar 
pentru ce unii sînt lăsați să se 
descurce mai greu ? Care este 
atunci rolul direcției generale a 
agriculturii din județ, al între
prinderii județene pentru meca- I 
nizarea agriculturii ?

Județul Olt în campania de I 
primăvară are de semănat o su- I 
prafață destul de mare : 160 000 I 
hectare. Se știe că această supra- I 
față trebuie însămînțată într-o I 
perioadă destul de scurtă. Pentru I 
acest lucru însă toate stațiunile I 
pentru mecanizarea agriculturii 
din județ trebuie să funcționeze 
ireproșabil. Și apoi ele trebuie să 
facă față nu numai acestei cam
panii. Forma nouă de organiza
re oricît de bună ar fi, nu rezol
vă de la sine lucrurile. Fiecare 
unitate trebuie bine organizată, 
atent și competent rezolvate toate 
problemele pe care le ridică în
ființarea noilor unități.

măsură, 
hazul în 
a avut 
în rolul

VIORICA TANASESCU
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CHIPUL NOU
1966

AL PATRIEI Județul* TULCEA 1970

• Fondurile investite pentru dezvoltarea 

industriei au fost în perioada 1966—-1970 cu 
68 la sută mai mari decît în cincinalul an-

iWrfJVwe

• Gv 62 la sutd a crescut producția 

globală industrială în raport cu anul 1965.

• 140,2 mH tone stuf pentru celuloză au 

feet recoltate în 1970.

• In 1970, Delta Dunării a dat țării 22 215 

tone de pește, Iar cantitatea de pește ocea
nic predat de traulerele românești a fost de 

două ori mai mare decît în 1965.

• 243,3 la sută — acesta este sporul rea
lizat în anii cincinalului de unitățile indus
triei alimentare din județ.

• Au intrat în cir
cuitul economic 26 de 
capacități de produc
ție noi, printre care :
• Un frigorifer por

tuar cu o capa
citate de 6 000 
tone

• Fabrica de pro
duse lactate Ba- 
badag

• Portul industrial 
Mahmudia

• 7 nave de pes
cuit oceanic

• 8 centre de vini- 
ficație

• Exploatarea mi
nieră Mahmudia, 
cu o producție 
anuală de 1,7 mi
lioane tone cal
car siderurgic.

deosebit, deoarece reprezintă numărul de

tineri absolvenți ai școlilor profesionale și

derea principală în totalul celor aproape

lui, s-au integrat în populația activă a jude

O cifră care ne-a reținut atenția în mod

1970 numărul salariatilor

tehnice, ai diferitelor forme de calificare la

5 200 de noi salariați care, în anii cincinalu

ÎN ANII CINCINALULUI STATUL A ALOCAT PENTRU 
DEZVOLTAREA RAZEI MATERIALE A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
PESTE 308 000 000 LEI
• 45 998 — ACESTA ESTE NUMĂRUL TOTAL AL ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 1970—71 ÎN ȘCOLI

LE DE CULTURĂ GENERALA, PROFESIONALE, TEHNICE, LICEE Șl LICEE DE SPECIALITATE, CEEA CE REPREZINTĂ
O CREȘTERE DE CIRCA 9 LA SUTA FAȚA DE ANUL ȘCOLAR 1965—66.

• în total, în această perioadă au fost construite 5 licee, dintre 

care trei în mediul rural, 42 de localuri noi pentru școli, însumînd 

216 săli de clasă, 9 grădinițe pentru copii.

printre construcțiile 

școlare înălțate în anii 

cincinalului-

• 900 — acesta este

numărul locurilor de

care dispun internatele 

școlare, iar grădinițele 

și casele de copii dis

pun în total de aproape 

1 700 locuri.

• Liceele nr. 2 și pe

dagogic din Tulcea, 

școlile generale din 

Baia, Mahmudia, 

Turcoaia se numără

TURISMUL
ÎN DELTĂ

ț • A FOST CONSTRUIT ÎN TULCEA MO- 
j DERNUL COMPLEX HOTELIER „DELTA".

i • DE 12 ORI A CRESCUT ÎN PERIOADA 

j CINCINALULUI NUMĂRUL TURIȘTILOR 
i CARE AU CĂLĂTORIT PE POTECILE DE 

j APA ALE DELTEI, AJUNGÎND LA PESTE 78 
j DE MII ÎN 1970.

i • CAMPINGURI ORIGINALE AU POST A- 
j MENAJATE LA BABADAG Șl MURIGHIOL

CONSTRUIT PENTRU POPULAȚIE

fonduri proprii.

majoritate tinere —-

s-au mutat în locuințe

noi, construite din fon

durile statului sau din

• 6 056 familii — în

ACCESUL LA CULTURĂ
• UN CĂMIN CU 300 LOCURI PENTRU TINERII MUNCITORI

• Au fort construite 11 
«n« do nașteri și 11 dis
pensare comunale.

• în același municipiu 
rețeaua de apă potabilă 
și canalizare t-a extim cu 
26 km.

• In municipiul Tulcea 
a fost construit un 
modern centru stomato
logic și o stafie de sal
vare.

e în anii cincinalului au fost date In folosință 
numeroase obiective culturale, lată cîteva din
tre acestea : un cinematograf în orașul Baba- 
dacj; 20 cămine culturale comunale ) 22 biblio
teci ; o casă de cultură.

• în total, în județ funcționează 88 cinemato
grafe, 5 case de cultură orășenești, 116 cămine 
culturale și 111 biblioteci care dețin un fond de

cărți de peste 766 mii volume, eu 40 la sută mai 
mult decît în 1965.

o 3 178 000 spectatori la cinematografe și 
631 838 volume împrumutate la biblioteci s-au 
înregistrat în județ în 1970.

o Numai în 1970 populația județului a cum
părat 13 352 aparate de radio și 8 902 televi
zoare.

• STADIONUL MUNI
CIPAL DIN TULCEA A 
FOST RIDICAT ÎN ÎN
TREGIME PRIN MUNCA 
VOLUNTAR — PATRIO
TICA A TINERILOR DIN 
JUDEȚ. ÎN TOTAL, ÎN 
ANII CINCINALULUI, TI
NERII DIN JUDEȚ AU 
PRESTAT PESTE 16 MI

LIOANE ORE MUNCA 
PATRIOTICA REALIZÎND 
ECONOMII ÎN VALOA
RE DE PESTE 30 MILI
OANE LEI.



ALEXIS ADAM, 
președintele Consiliului 
Central al Tineretului 

Comunist din Venezuela

Preocupări actuale 
ale tineretului 

comunist 
din Venezuela

Vizita în R. D. Vietnam
a delegației de partid

și guvernamentale

ALEXIS ADAM «sta o 
veche cunoștință a „Scîn- 
teii tineretului". In urmă 
cu ani, la capătul unei 
vizite în România, ne-a a- 
cordat un interviu. Cîteva 
săptămîni mai tîrziu o 
știre laconică din Caracas 
anunța arestarea lui. Tn 
aceste coloane ne-am ex
primat atunci solidarita
tea cu Alexis Adam, ce- 
rînd punerea sa în liber
tate.

L-am reîntâlnit la Con
gresul U.T.C. Președintele 
Consiliului Central al Ti
neretului Comunist din 
Venezuela a răspuns din 
nou cu amabilitate solici
tării de a vorbi „Scînteii 
tineretului".
— De ia primul Interviu 
pe care ni l-ați acordat 
s-a scurs o perioadă de 
timp relativ lungă, bo
gată în evenimente. Vă 
rugăm de aceea, la în
ceput, să ne relatați pre
ocupările actuale esen
țiale ale tineretului comu
nist din Venezuela.

— Tineretul comunist este cea 
mai importantă forță politică 
organizată existentă în rîndul 
generației tinere din Venezuela. 
Firește, își aesfășoară activita
tea și alte organizații ce pro
movează diferite concepții, in
clusiv unele ce nu sîn.t revolu
ționare. Tineretul comunist este 
capabil să se distingă de toate 
acestea prin caracterul său de 
avangardă, ceea ce explică 
simpatia de care se bucură, ro
lul său de prim ordin. Există 
desigur, și alte forțe revoluțio
nare, printre tinerii venezue- 
lani. Un fenomen pe care tre
buie să-l semnalăm este pre
zența unor forțe revoluționare 
noi în diferite sectoare ale ti
neretului, în cadrul organizației 
creștine, unde ideile socialismu
lui s-au întărit, în interiorul 
partidelor tradiționale și chiar 
în sînul armatei. Tinerii comu
niști consideră drept o sarcină 
a lor realizarea convergenței 
tuturor acestor forțe. Noi apre
ciem ca fiind necesară susține
rea tuturor forțelor revoluțio
nare, lărgindu-le perspectivele 
socialiste. Vrem astfel să tradu
cem la nivelul mișcării de tine
ret principiile partidului nostru

„Mișcarea pentru socialism — 
Forța comunistă venezuelană", 
politica sa de unitate cu toate 
forțele revoluționare, antiimpe- 
rialiste, ce pot merge pînă la 
socialism. Noi nu dorim doar 
formulări teoretice, abstracte 
privind această unitate. Avem 
grijă să creăm instrumentele 
necesare.

La discuția participă și 
Luis Bayardo, membru al 
Comitetului Central al 
„Mișcării pentru socia
lism", care ne citează din 
declarația politică a Miș
cării :

— „Mișcarea pentru socia
lism* (M.A.S.) nu a luat naștere 
nici pentru a exprima un nou 
dogmatism, nici pentru a se în
nămoli în oportunismul de 
dreapta în numele unui pretins 
realism politic, nici pentru â de
via spre o avangardă sterilă în 
numele unei pretinse purități 
revoluționare... Dorim ca 
„M.A.S." să-și aducă o contri
buție semnificativă atît la sar
cina urgentă de a defini o cale 
venezuelană spre o schimbare 
revoluționară și spre socialism 
cît și la reconstruirea imediată 
a unei alternative revoluționare 
pentru venezuelani;... nu există 
aecît o alternativă reală : aceea 
că a pleca de la constatarea 
eșecului istoric al sistemului ba
zat pe dependență și pe capi
talismul dependent, proclamă 
urgența de a termina și lichida 
cu predominarea capitalismu
lui oligarhic, pentru ca în acest 
fel să se deschidă calea dez
voltării socialiste a țării. Și 
„M.A.S." dorește să-și unească 
eforturile în aplicarea acestei 
alternative ;... singura manieră 
de a face ca rigoarea revoluțio
nară și de principii să joace un 
rol mobilizator eficace, este cea 
a legării sale de realitatea po
litică națională ,-... lumea veche 
nu ne spune nimic. A eșuat. Să 
nu ne lăsăm tîrîți de ea. Ne aș
teaptă lucruri mari și timpul e 
scurt. Să nu-l irosim.

Alexis Adam continuă :
— în ceea ce privește Tine

retul Comunist, care în totalita
tea sa a urmat pe tovarășul 
Marquez, concepem organizația 
noastră ca un instrument al a- 
cestei lupte. Tinerii comuniști 
trebuie să aducă o importantă 
contribuție la activitatea cea

mai larg posibilă în direcția 
stîngii. Noi nu avem pretenția 
de a monopoliza sentimentele 
revoluționare, nu dorim să afir
măm că sîntem în exclusivitate 
exponenții acestor sentimente. 
Este evident că asistăm astăzi 
la nașterea a diferite forțe po
litice ce caută, de asemenea, în
lăturarea dominației imperia
liste, precum și făurirea unui 
viitor socialist. Nu credem ne
cesară identitatea ideologică 
privind punctele de vedere cele 
mai J-------- '— -«
este 
cele
nie publică care exprimă po
ziții ——rlT 
tează pentru o schimbare revo
luționară a societății. Am reu
șit să devenim prima forță poli
tică în rîndul tineretului din 
Venezuela, deoarece nu n.e ghi
dăm după criterii sectare, dog
matice. Nu vrem ca organizația 
noastră să fie un fel de templu 
în care totul este venerat. Afir- 
mînd că sîntem o avangardă, 
considerăm că de cea mai mare 
importanță sînt legăturile pro
funde cu masele. Nu putem 
vorbi un limbaj străin maiori- 
tății maselor.

detaliate, dar credem că 
posibilă lupta comună cu 
mai largi curente de opi-

antiimperialiste și mili-

— Știrile ce ne parvin 
din Venezuela relevă o
permanentă 
în mediul

efervescență 
universitar.

Care este rolul Tineretu
lui Comunist în lupta stu- 
dențimii ?

— Și în mișcarea studențeas
că organizația noastră ocupă 
primul loc. Noi sîntem preocu
pați a consolida influența și 
pozițiile noastre, luptând pentru 
o universitate democratică. Dar, 
precum probabil știți, Universi
tatea a primit grele lovituri din 
partea autorităților reacționare. 
Universitatea centrală de la Ca
racas este ocupată de patru 
luni de către armată. Guvernul 
și-a propus să lichideze mișca
rea revoluționară studențească 
și, de aceea, a lovit în acest 
tradițional centru democratic. 
Universitatea fiind sub ocupație 
militară, toate activitățile aca
demice sînt suspendate. Sîntem 
obligați prin forța împrejurări
lor să organizăm pe studenți în 
afara universității, în stradă. 
Desfășurăm largi acțiuni pen
tru a crea un front de apărare 
a autonomiei universitare. Avem 
sprijinul unui mare număr de

cadre didactice, ca și al legiti
melor autorități universitare 
destituite de guvern. Sîntem 
susținuți de importante sectoare 
muncitorești, de puternice orga
nizații profesionale de părinți 
ca și de numeroase personali
tăți independente. Lupta pentru 
apărarea universității devine o 
luptă populară...

— Care sînt, după pă
rerea dv., principiile care 
trebuie să stea la baza 
legăturilor dintre organi
zațiile tineretului comu
nist din diferite țări ?

— Tn primul rînd este vorba 
de solidaritatea în lupta comu
nă împotriva imperialismului, 
respectului mutual Bazat pe de
plină egalitate. Sîntem contra 
ideii de organizație „majoră" 
sau „minoră’, de „frați mari* 
sau „frați mai mici". Subliniem 
deplina autonomie a organiza
țiilor naționale, refuzul oricăror 
ingerințe în afacerile interne 
ale fiecărei organizații ca și 
refuzul de a accepta existența 
unor centre supranaționale. Fie
care organizație este capabilă 
să-și rezolve singură problemele 
sale. Dorim să promovăm o 
concepție internaționalistă care 
să nu fie o simplă regulă de 
curtoazie, ci o concepție de 
luptă...

— Ați asistat la recen
tul Congres al _ U.T.C. 
Care sînt impresiile dv. 
despre lucrările sale ?

— Congresul U.T.C., pe care 
îl consider un eveniment deose
bit de important, mi-a lăsat atît 
mie cît și tovarășilor mei o foar
te bună impresie. Delegații au 
dovedit un puternic entuziasm 
în îndeplinirea sarcinilor în
credințate de către Partidul Co
munist Român. _ Dezbaterile 
ne-au reținut atenția prin pro
funzimea obiectivelor activității 
U.T.C., prin dimensiunile apor
tului tineresc la construcția so
cialistă, prin rolul pe care tine
retul îl are atît în economie cît 
și în cultură, prin preocuparea 
pentru dezvoltarea constantă a 
democrației socialiste. Am apre
ciat spiritul critic, moduT nedog
matic în care au fost analizate 
problemele. Impresiile noastre 
sînt dominate de optimismul cu 
care generația tînără a Româ
niei socialiste privește dezvolta
rea patriei sale.

a R.P.

ANTONIO JARAMILLO, 
membru al conducerii 
Tineretului Comunist 

din Mexic

Mexic nu înseamnă 
doar fotbal...

La ANTONIO JARA
MILLO, membru al con
ducerii Tineretului Comu
nist din Mexic, reporterul 
observă mai întîi o spon
taneitate care facilitează 
dialogul.

— Doriți o imagine panora
mică a impresiilor mele? Vă 
voi răspunde că cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C. mi s-a părut 
foarte interesant deoarece a 
ilustrat într-un mod pregnant 
ampla participare a generației 
tinere la viața politică și socială 
a României. M-a frapat spiri
tul de responsabilitate cu care 
delegații au analizat proble
mele, înțelegerea profundă a 
îndatoririlor lor. Ei nu s-au mul
țumit să vorbească despre suc
cese, ci au examinat critic acti
vitatea, stabilind cu claritate li
niile directoare ale muncii vii
toare.

— Mulți consideră Me
xicul doar ca o țară a 
disputelor fotbalistice și 
a cîntecului tulburător...

Antonio Jaramillo devi
ne, brusc, îngîndurat :

— Aceștia omit realitățile 
fundamentale. Masele tineretu

lui din țara mea iubesc fotbalul 
și cîntecul, dar ele sînt confrun
tate cu probleme de o extremă 
gravitate. Tn fruntea listei aș 
plasa șomajul și incertitudinea 
zilei de mîine. Pentru tineri di
ficultatea esențială o reprezintă 
lipsa locurilor de muncă. Feno
menul acesta este agravat de 
posibilitățile restrînse de instru
ire. De altfel, nu-i vorba doar 
de cei ce locuiesc la orașe. A- 
proape 2 500 000 țărani sînt 
lipsiți de pămînt. Tinerii săraci 
ai satelor sînt obligați să-și iro
sească energiile pe marile'lati
fundii. Universitatea reflectă 
și ea această dramatică reali
tate socială. Se accentuează se
lecția de clasă care exclude din 
amfiteatre pe fiii celor ce mun
cesc. Vaste sectoare sociale ale 
generației tinere sînt împiedi
cate să urmeze studiile univer
sitare datorită unor bariere de 
ordin material. Pentru ca ta
bloul să fie complet notați fap
tul că Mexicul este o țară în 
care o parte însemnată a popu
lației continuă să fie analfa
betă...

— Cum acționează Ti
neretul Comunist din 
Mexic ?

— Tn prezent se desfășoară 
tn cadrul organizației noastre 
o discuție cu privire la cel de 
al IV-lea Congres național. A- 
ceastă dezbatere se află în con
cordanță cu preocupările parti
dului nostru de a oferi o justă 
atlernativă revoluționară po
porului mexican, depășind 
vicii dogmatice, fără să cadă 
în devieri lichidatoriste sau să 
se îndrepte în direcții ultra-stîn- 
giste. Elaborăm linia noastră fi
nind seama de datele istorice și 
naționale ale Mexicului, avînd, 
totodată, conștiința îndatoririlor 
internaționaliste.

— Ce influențe exercită 
Tineretul Comunist ?

— Ca organizație politică de 
tineret sîntem una din cele mai 
importante din țară. Sîntem sus
ținuți, mai ales, de >mase impor
tante ale tineretului universitar. 
In universități mai activează și 
alte grupări de stânga, dar ele 
nu au ponderea noastră. Crește 
capacitatea de acțiune a Tine
retului Comunist în mediul fă- 
rănesc și, în același timp, ne

preocupăm de întărirea legătu
rilor cu tineretul munciforesc. 
Tn general se poate afirma că 
generația tînără se angajează 
într-o măsură crescîndă în lupta 
pentru transformări democratice 
și revoluționare.

Interlocutorul nostru 
adaugă :

— Tn prezent ducem o luptă 
dîrză pentru eliberarea deținu- 
ților politici. La Ciudad de 
Mexico, Guadalajara și în alte 
localități peste 200 de militanți 
— în majoritate tineri — sînt 
arestați. Viețile lor se găsesc în 
primejdie. Tn anul trecut au fost 
obiectul unei agresiuni săvîrșite 
de grupuri înarmate chiar în 
interiorul închisorilor. Autorită
țile au promis eliberarea majo
rității prizonierilor politici, dar 
făgăduielile nu s-au îndeplinit. 
Doar un număr redus de deți
nuți au redobîndit libertatea. Tn 
schimb, au fost efectuate noi 
arestări printre muncitori. Ofi
cialitățile sînt însă grijulii de a 
răspîndi în lume imaginea unui 
Mexic preocupat doar de cîn- 
tec și de fotbal...

Interviuri realizate de 
EUGENIU OBREA

HANOI 9 (Agerpres). — A- 
gențiile China Nouă și V.N.A. 
informează că, la invitația 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și a guvernului R. D. 
Vietnam, între 3 și 8 martie, o 
delegație de partid și guverna
mentală a R.P. Chineze, con
dusă de Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, a făcut o vizită de prie
tenie la Hanoi. Din delegație 
au făc.ut parte len Cien-in, 
membru al Biroului Politic al 
C.C., vicepreședinte al Comisiei 
militare a C.G., Ciu Hui-tzo, 
membru al Biroului Politic al 
C.C., adjunct al șefului Mare
lui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Ken Biao, șeful Secției relații 
externe a C.C., ți alte persoa
ne oficiale.

La Hanoi, oaspeții chinezi au 
avut convorbiri cu o delegație 
de partid și guvernamentală a 
R.D. Vietnam, din care au făcut 
parte T.e Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Truong 
Chinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, pre
ședintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri, generalul Vo Nguyen Giap, 
membru al Biroului Politic _ al 
C.C., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al 
apărării naționale, Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Po
litic al C.C., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe, Le 
Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și alte persoane oficiale. 
Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, în spi
ritul prieteniei frățești și al so
lidarității militante. Cele două 
părți au realizat unanimitate de 
păreri în problemele discutate.

Comitetul Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam și guvernul R.D. Vietnam 
au oferit o recepție în cinstea 
delegației chineze. In toastul 
rostit cu acest prilej, Fam Van 
Dong a salutat călduros de
legația. Relevînd succesele ob
ținute de întregul popor viet
namez în lupta împotriva a- 
gresiunii americane, vorbitorul 
a declarat că, umăr Ia umăr cu 
popoarele din Laos și Cambod- 
gia, el va lupta pentru Infrîn- 
gerea totală a agresorilor impe
rialiști și a acoliților lor, pen
tru eliberarea întregii Indochi- 
ne. în continuare, premierul a 
arătat că în prezent, China a 
devenit o puternică țară socia
listă cu o industrie modernă, o 
agricultură dezvoltată și o știin
ță și tehnologie avansate ilustra
te de progresul obținut în dome
niile armelor nucleare și cuce
ririi spațiului cosmic. Prestigiul 
și poziția internațională a Chi
nei c-esc continuu. Exprimînd 
sincere mulțumiri pentru spriji
nul șl ajutorul puternic și hotă- 
rît acordat de R.P. Chineză lup
tei poporului vietnamez, vorbi
torul a subliniat că poporul viet
namez a primit întotdeauna un 
mare ajutor și s-a bucurat de o 
mare simpatie și sprijin din par
tea țărilor socialiste frățești șl 
a popoarelor din întreaga lume, 
inclusiv a oamenilor progresiști 
din Statele Unite, pentru care 
exprimă sinceră și adîncă grati
tudine.

Transmițînd un salut din par
tea poporului chinez, premierul 
Ciu En-lai a arătat în cuvîntul 
său că cele trei țări din Indochi
na sînt vecine apropiate ale Chi
nei. Extinderea deliberată de 
către imperialiștii americani a 
războiului lor de agresiune din 
Indochina constituie o amenin
țare gravă pentru China. Gu
vernul și poporul chinez sînt 
conștiente de caracterul demo
nic și nesăbuit al imperialis-

Chineze
mului american și au făcut pre
gătiri complete. Guvernul S.U.A. 
trebuie să-și asume răspunderea 
pentru consecințele grave care 
decurg din extinderea neconte
nită a războiului de agresiune 
din Indochina.

Poporul chinez — a spus vor
bitorul — a considerat întotdeau
na lupta poporului vietnamez ca 
propria sa luptă și conformîn- 
du-se învățăturii marelui său 
conducător, președintele Mao 
Tzedun, stă ferm alături de po
porul vietnamez șl de celelalte 
popoare din Indochina și face 
tot posibilul pentru a vă ajuta 
în războiul vostru de rezistență 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională. Vic
toria va reveni cu siguranță po
porului vietnamez și celorlalte 
popoare eroice din Indochina.

Cu prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale chine
ze, în capitala R.D. Vietnam a 
avut loc un miting, Ia care au 
luat cuvîntul Le Duan, Fam Van 
Dong și Ciu En-lai.

La încheierea vizitei a fost 
semnată o declarație comună 
care urmează să fie dată publi
cității.

ORIENTUL
• Convorbiri și

Eliberarea
militarilor
americani

Cel

a LA INVITAȚIA Ministerului 
Afacerilor Externe al Greciei, 
George Marin, director in Minis
terul Afacerilor Externe al Româ
niei, a făcut o vizită la Atena. El 
a fost primit de C. Xanthopoulos 
Palamas, subsecretar de stat la 
Ministerul de Externe, șl a avut 
convorbiri cu ambasadorul C. 
Tranos in probleme bilaterale.

• COMANDAMENTUL forțelor 
terestre americane a hotărît luni 
trimiterea în fața Curții Marțiale 
a căpitanului Ernest Medina, su
periorul imediat al locotenentului 
William Calley. judecat în pre
zent pentru participare la masa
crul comis împotriva populației 
civile din satul sud-vletnamez 
Song My, în martie 1968.

• LA ALGER au început trata
tivele pentru definirea relațiilor 
de cooperare în cadrul societăți
lor mixte algerlano-franceze, în 
urma măsurilor de naționalizare 
hotărîte de guvernul algerlan. 
Dună cum s-a mai anunțat, Al
geria a preluat majoritatea acțiu
nilor societăților petroliere fran. 
ceze care operează în această

W
I

țară și a naționalizat sursele și 
exploatarea gazului, precum și re
țeaua de conducte petroliere și de 
gaz.

• CEI TREI ASTRONAUȚI de 
pe ,,Apollo-14", Alan Shepard, 
Edgard Mitchell și Stuart Roosa, 
au fost primiți luni seara de către 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a oferit un dejun 
în onoarea lor. în cursul acestei

întîlniri, U Thant le-a înmînat 
medalia omagială emisă cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări a 
înființării Organizației Națiunilor 
Unite.

• ÎN ÎNTREAGA ITALIE a în
ceput greva, pe termen nelimitat, 
a personalului de la muzee și bi
blioteci. Greviștii revendică îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și de salarizare.

• ÎN COLUMBIA a avut loc o 
grevă generală organizată de 
Uniunea muncitorilor columbleni 
în semn de protest față de costul 
ridicat al vieții și politica social- 
economică a guvernului. La grevă 
au participat circa 900 000 de mun
citori din principalele centre in
dustriale ale țării. în semn de 
solidaritate, studenții universități
lor din Bogota au boicotat cursu
rile, exprimîndu-și sprijinul total 
față de acțiunea greviștilor.

Greva generală din Columbia 
are loc după gravele incidente de 
săptămîna trecută, cu prilejul de
monstrațiilor din orașele Bogota, 
Caii șl Medellin, cînd au fost uciși 
18 manlfestanți.

• IN APELE ATLANTICULUI 
s-a consumat luni o dublă dramă. 
Tancul petrolier „Cornet", cu un 
deplasament de 22 750 tone, apar- 
tinînd companiei „British Petro
leum", care se întorcea din Golful 
Persic cu o încărcătură de țiței, 
a fost nevoit, datorită unei avarii 
la sala mașinilor, intervenită la 
cca 50 mile nord-vest de Capul 
Finisterre (Spania), să lanseze 
semnale S.O.S. Recepționînd 
semnalele, o altă navă britanică, 
„Ocean Bridge", care se îndrepta 
spre Sierra Leone, a schimbat 
ruta pentru a veni în ajutorul na
vei avariate. Dar, în momentul 
apropierii de „Cornet", la bordul 
Iul „Ocean Bridge" s-a produs o 
puternică explozie, urmată de un 
incendiu. Echipajul format din cir
ca 50 de oameni, a fost nevoit să 
abandoneze nava, fiind cules de... 
„Cornet". Marinarii celor două 
nave, în rîndul cărora se află a- 
cum și numeroși răniți, au fost 
ulterior salvați de alte nave care 
au sosit la locul catastrofei.

ANKARA 9 (Agerpres) 
patru militari aparținînd forțe
lor aeriene americane dislocate 
la o bază din Turcia, răpiți joia 
trecută, au fost eliberați iuni 
seara, anunță un comunicat al 
Ambasadei S.U.A. din Ankara. 
„Rațiunea a prevalat, și o tra
gedie absurdă a fost astfel evi- 
tată“, se spune în comunicat.

în jurul orei 23,15 (ora locală), 
răpitorii au condus, cu un auto
mobil, pe cei patru militari, eli- 
berîndu-i în imediata apropiere 
a unei stații de transmisiuni a 
N.A.T.O., situată la Golbashi 
(10 km sud de Ankara). Militarii 
americani au declarat că în 
timpul reținerii au fost bine 
tratați.

N-a fost plătită nici o sumă 
pentru răscumpărarea militari
lor americani, au declarat auto
ritățile turcești citate de agenția 
France Presse. După cum s-a 
mai anunțat, răpitorii condițio
naseră eliberarea militarilor de 
plata unei sume de 400 000 dolari, 
suspendarea oricăror cercetări, 
difuzarea la radio și publicarea 
în presă a unui manifest anti- 
american. Atît guvernul turc, cît 
și Ambasada americană refuza
seră să ia contact cu răpitorii.

• JAPONIA a anunțat ofi
cial luni liotărîrea sa de a 
„restrînge în mod voluntar" 
exportul de textile pe piața 
Statelor Unite.

liotărîrea a fost luată în 
cursul unei ședințe a Fede
rației japoneze pentru texti
le. Toyosaburo Taniguchi, 
președintele Federației, care 
reunește 23 de mari grupuri 
industriale, a anunțat că Ja
ponia își va restrînge în mod 
voluntar exporturile de tex
tile în S.U.A. în următorii 
trei ani. Volumul total al ex
porturilor de textile (nu și de 
materii prime pentru indus
tria textilă) pe piața S.U.A. 
va fi redus cu cinci la sută 
în primul an și cu cîte șase 
la sută în următorii doi ani.

Industriașii japonezi își re
zervă însă dreptul de a re
veni asupra acestei hotărîri, 
dacă S.U.A. vor adopta mă
suri noi împotriva importu
lui de textile, sau dacă se va 
produce o schimbare impor
tantă în conjunctura comer
țului internațional. De ase
menea, restrîngerea volunta
ră nu va fi operantă dacă 
alte națiuni vor majora co
ta exporturilor de textile pe 
piața S.U.A.

Cercurile economice din 
Tokio sînt de părere că a- 
ceastă concesie japoneză va 
duce la reglementarea con
flictului japono-american în 
acest domeniu. Partea japo
neză a trebuit să cedeze pre
siunilor economice și politice 
ale S.U.A.

APROPIAT
contacte după

incetarea prelungirii focului
• PREȘEDINTELE RICHARD 

NIXON l-a primit luni pe Zal
man Shazar, președintele Israe
lului, cu care a examinat situ- 
ția din Orientul Apropiat.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a declarat că Administra
ția S.U.A. este „moderat opti
mistă" in ce privește menține
rea de facto a înoetării focului 
ți continuarea negocierilor an
gajate sub auspiciile mediatoru
lui O.N.U., Gunnar Jarring.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII ARABE UNITE, Anwar 
Sadat, a conferit la Cairo cu 
Yasser Arafat, președintele Or
ganizației pentru Eliberarea Pa-

Pentru
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Soarele a răsărit din 
nou la orizontul Mării 
Ploilor. Aparatul automat 
sovietic „Lunohod-1“ și-a 
Început activitatea în cea 
de-a cincea zi selenară. 
După cum se știe, el a 
fost depus pe Lună la 17 
noiembrie.

Primele legături prin radio 
stabilite de Centrul pentru legă
turi cosmice la mari distanțe de 
pe teritoriul Uniunii Sovietice 
cu laboratorul mobil lunar au 
fost destinate verificării siste
melor de bord ale aparatului. 
Camerele de televiziune au per
mis să se efectueze observații și 
să se fotografieze răsăritul soa
relui deasupra orizontului lunar, 
în prima ședință de legătură 
radio din. ziua de 8 martie, apa
ratul autopropulsat a fost pre
gătit pentru activitate prin des
chiderea bateriei solare. O a 
doua ședință, ce a avut loc în 
seara aceleiași zile, a fost consa
crată reluării cercetărilor știin
țifice. Lunamobilul s-a îndrep
tat spre nord-vest, executînd 
manevre de evitare șl escaladare 
a unor cratere selenare 
mensiuni mici. Pe traseu 
efectuate măsurători ale 
ților fizico-mecanice ale 
lunar. Tn cursul acestei 
de legătură radio, „Ibunohod-r* 
a străbătut 272 metri. Agenția 
T.A.S.S. relevă că au fost obți
nute noi date privind funcționa
rea radiometrulul și a telescopu
lui Roentgen.

de di- 
au fost 
calită- 
solulul 
ședințe

lestinei. Tn cadrul Întrevederii, 
au fost discutate probleme refe
ritoare la situația din Orientul 
Apropiat, după expirarea ter
menului de încetare'a focului.

• RENE PLEVEN, ministrul 
justiției al Franței, care se află 
într-o vizită în Republica Arabă 
Unită, a fost primit de președin
tele Anwar Sadat. El a confe
rit, de asemenea, cu 
egiptean al afacerilor
Mahmud Riad, procedînd la un 
schimb de păreri asupra crizei 
din Orientul Apropiat și unor 
aspecte ale relațiilor bilaterale.

ministrul 
externe,

• ALI SABRI, vicepreșe
dinte al Republicii Arabe 
Unite, și membru al Comite
tului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe, a 
acordat un interviu cotidia
nului egiptean „Al Ahram". 
Ocupîndu-se de unele proble
me economice, Aii Sabri a de
clarat că „volumul investi
țiilor nu a progresat începînd 
din 1967, datorită războiului. 
Astăzi, acest volum este chiar 
mai redus cu 50 milioane lire 
față de nivelul anului 1965". 
Aii Sabri a precizat că, „dacă 
nu ar fi intervenit războiul, 
aceste investiții s-ar fi dublat 
în trei ani, ajungind de Ia 
300 milioane lire egiptene în 
1967 la 570 milioane în 1970“.

măsuri concrete
în direcția dezarmării

Cuvîntul reprezentantului României
in Comitetul pentru dezarmare

Ședința a 499-a a Comitetului de dezarmare, desfășurată marți 
dimineața, a fost prezidată de șeful delegației române, ambasa
dorul Ion Datcu. In prima parte a lucrărilor, Alva Myrdal (Sue
dia) a prezentat o expunere privitoare la prohibirea armelor chi
mice și biologice. Reprezentantul S.U.A., James F. Leonard, care 
a luat apoi cuvîntul, s-a referit la controlul armelor biologice.

Delegatul R.S.F. Iugoslavia, Mi- 
lorad Bojinovici, a evocat neliniș
tea crescîndă în lume ca urmare 
a progreselor nesatisfăcătoare în 
ce privește soluționarea problemei 
dezarmării. El s-a referit, în con
tinuare, la programul dezarmării 
recomandat de Adunarea Genera
lă a O.N.U. Comitetului de la Ge
neva și la acțiunile de elabora
re a studiului privitor la conse
cințele cursei înarmărilor, ini
țiat la Națiunile Unite de 
România. „Trebuie observat că 
pregătirea raportului asupra con
secințelor economice și socia
le ale cursei înarmărilor cunoaște 
un început bun", a apreciat el.

In continuare a luat cuvîntul 
șeful delegației române, ambasa
dorul Ion Datcu, reprezentantul 
permanent al României pe lîngă 
Oficiul European al Națiunilor 
Unite.

După ce a arătat că în urma 
tratativelor de dezarmare din ul
timii ani au fost finalizate cîte
va acorduri cu caracter preven- 
tiv-r,estrictiv, Ion Datcu a relevat 
că, prin natura și întinderea lor, 
tratativele încheiate nu au afec
tat practic spirala înarmărilor, 
producția și stocurile de arma
ment. Nu poate să nu provoace 
îngrijorare constatarea că adevă
ratele probleme ale dezarmării — 
dezarmarea generală și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară — au 
rămas, de fapt, în stadiul în care 
se găseau cu un deceniu în urmă, 
la înființarea Comitetului pentru 
dezarmare.

„Organizația Națiunilor Unite, 
conducătorii tuturor statelor, toți 
oamenii politici — arăta pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, la 
sesiunea jubiliară a Adunării Ge
nerale — poartă o grea răspunde
re în fața popoarelor, a viitorului 
civilizației umane, pentru elibe
rarea lumii de povara înarmări
lor și de coșmarul unui război 
atomic. Trebuie să spunem cu ho- 
tărîre nu, cursei înarmărilor, nu, 
armelor nucleare. După părerea 
noastră, Comitetul de dezarmare 
de Ia Geneva trebuie să primeas
că însărcinarea de a acționa e- 
fectiv cu reală răspundere, pen
tru realizarea scopului în virtu
tea căruia a fost creat. Conside
răm necesar ca la lucrările aces
tui comitet să participe toate sta
tele interesate. Este, în sfîrșit, 
timpul să se treacă de la vorbe 
la fapte, de la discuții la măsuri 
concrete în direcția dezarmării".

în continuare, reprezentantul 
român s-a referit la agenda tra
tativelor din cadrul Comitetului, 
subliniind prioritatea ansamblului 
problemelor dezarmării : măsuri 
relative la încetarea cursei înar
mărilor atomice și la dezarmarea 
nucleară, măsuri din domeniul 
nuclear ; măsuri colaterale ; de
zarmarea generală și totală. El a 
relevat necesitatea trecerii la ne
gocierea unor acorduri care să 
conducă la obținerea unor pro
grese reale în direcția înlăturării 
primejdiei atomice și pe calea 
dezarmării generale. Spre aceas
tă finalitate sînt îndreptate pro
punerile avansate la 5 martie 1970, 
de guvernul român, privind rea-

Uzarea neîntîrziată a unor măsuri 
efective de încetare a cursei înar
mărilor și de dezarmare. Delega
ția română consideră că o măsu
ră concretă care ar putea fd 
examinată neîntîrziat în Comitet 
este aceea referitoare la înghe
țarea și reducerea bugetelor mi
litare ale tuturor statelor.

în continuarea intervenției sale, 
delegatul țării noastre a subliniat 
că România socialistă se pronunță 
cu toată fermitatea pentru reali
zarea dezarmării generale, pen
tru angajarea unor negocieri la
borioase în vederea elaborării 
unui proiect de tratat de dezar
mare generală și totală, sub un 
control internațional strict șl e- 
ficace. A sosit timpul, a spus el, 
ca prioritatea măsurilor de dezar
mare nucleară — general admisă 
și consacrată în documente la 
care am subscris cu toții — să fie 
transpusă în fapte, să se treacă 
la încheierea unor acorduri efec
tive de interzicere și eliminare a 
armelor nucleare. După cum am 
avut prilejul să mai arătăm, după 
părerea noastră nu există rațiuni 
valabile pentru tergiversarea unor 
măsuri în acest domeniu impor
tant, cu atît mai mult cu cît prin 
tratatul de neproliferare, art. VI, 
statele părți și, în primul rînd, 
puterile nucleare, s-au angajat să 
continue cu bună credință nego
cierile în. vederea înfăptuirii u- 
nor măsuri de încetare a cursei 
înarmărilor, la o dată apropiată, 
și de dezarmare nucleară, precum 
și asupra unui tratat de dezar
mare generală. Republica Socia
listă România consideră că se im
pune cu tărie angajarea unor tra- 

„ tative serioase pentru înfăptuirea 
unor astfel de măsuri, cum sînt : 
Interzicerea folosirii armelor nu
cleare ; crearea de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale lu
mii, însoțite de garanții de secu
ritate adecvate ; încetarea expe
riențelor subterane cu arme nu
cleare ; încetarea producției de 
arme nucleare, inclusiv sistarea 
ftroducției de materiale fisionabi- 
e destinate scopurilor militare șl 

transferarea stocurilor de aseme
nea materiale pentru utilizări paș
nice, folosirea în scopuri pașnice 
a energiei nucleare de către toate 
statele ; reducerea progresivă și 
lichidarea totală a stocurilor de 
arme nucleare și a mijloacelor de 
transportare a lor la țintă.

Referindu-se la preocupările ac
tuale pentru găsirea unor pîrghil 
eficiente de întărire a legalității 
internaționale, de excludere a 
forței din raporturile dintre na
țiuni și, în primul rînd, a expre
siei ei celei mai brutale — forța 
armelor — ambasadorul Ion Dat
cu a subliniat actualitatea propu
nerii guvernului român privind 
asumarea, printr-un instrument 
cu forță obligatorie și vocație uni
versală, a unor angajamente fer
me de nerecurgere la forță sau 
la amenințarea cu folosirea ei, de 
neamestec, sub nici o formă și 
în nici o împrejurare, în treburi
le interne ale altor state.

Reprezentantul român a decla
rat că o măsură de o considera
bilă importanță și actualitate 
este crearea unor zone denu-

clearizate în diferite regiuni ale 
lumii, garantate în mod corespun
zător de puterile nucleare. După 
ce a arătat că România acționea
ză neabătut pentru instaurarea 
unui climat sănătos, de înțelege
re și cooperare între statele din 
regiunea geografică în care este 
situată, vorbitorul a relevat că 
țara noastră a prezentat propuneri 
care își păstrează actualitatea pri
vind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii, liberă de arme 
nucleare.

Referindu-se la procesul de dez
voltare și acumulare a armelor 
atomice, delegatul român a arătat 
că o contribuție certă la frînarea 
acestui proces ar reprezenta-o în
cheierea unui tratat de prohibire 
a experiențelor subteane cu arme 
nucleare. Ne preocupă faptul că, 
în ciuda repetatelor apeluri ale 
Adunării Generale, cu toate cere-* 
rile și propunerile făcute în Co
mitetul nostru, progresul către e- 
laborarea unui tratat în acest do
meniu întîrzie.

în continuarea expunerii sale, 
Ion Datcu a arătat că în calitate 
de coautoare, alături de alte sta
te socialiste, la proiectul de con
venție cu privire la interzicerea 
perfecționării, fabricării șl sto
cării armelor chimice și bacterio
logice (biologice) și distrugerea 
lor, țara noastră consideră că a- 
cest document oferă o bază te
meinică în vederea negocierii 
unui instrument juridic, care să 
răspundă intereselor de pace șl 
securitate ale tuturor statelor.

Reprezentantul român a atras 
apoi atenția asupra faptului că 
tratativele de dezarmare nu pot 
omite luarea în considerare a 
dezvoltărilor importante survenite 
în domeniul armamentelor con
venționale. Frînarea producției 
de armament clasic, reducerea 
arsenalelor existente și a forțe
lor armate apar, de aceea, 
perspectivă ca domenii ‘ 
te de negocieri.

Vorbitorul a relevat 
nuare, atenția specială___
trebui să se acorde, pe de altă 
parte, adoptării unor măsuri 
parțiale, generatoare de încrede
re, a căror realizare ar promova 
în mod eficace destinderea, ar 
contribui nemijlocit la îmbunătă
țirea climatului politic internațio
nal și s-ar repercuta pozitiv asu
pra evoluției tratativelor de de
zarmare. România se pronunță cu 
consecvență pentru Interzicerea 
creării de noi baze militare și a 
amplasării de noi arme nucleare 
pe teritoriul altor state, lichida
rea bazelor militare de pe teri
toriile străine, retragerea trupe
lor străine în granițele lor națio
nale, desființarea simultană a 
blocurilor militare, renunțarea la 
efectuarea de manevre militare 
pe teritoriul altor state, abține
rea de la orice demonstrații de 
forță și orice alte acte de natu
ră să producă tensiune și să sti
muleze înarmările.

în încheierea intervenției sale, 
delegatul român a arătat că o 
acțiune majoră, destinată să ca
nalizeze eforturile și contribuția 
tuturor statelor lumii în direcția 
dezarmării ar reprezenta-o con
vocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare.

în 
însemna-

în contl- 
care ar
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