
® Președintele Con
siliului de Miniștri, to
varășul Ion Gheorghe 
Maurer, a primit ieri 
pe Apro Antal, vice
președinte al Guver
nului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănes< 
Ungar, precum și de
legația parlamentară 
italiană condusă de 
Giuseppe Vedorato.

® Reorganizarea unor mi
nistere. în cadrul Consi
liului Național pentru 
Știință și Tehnologie — 
Departamentul pentru in
formatică și conducere.

• Adunare festivă 
prilejuită de împlini
rea a 20 de ani de la 
înființarea Institutului 
de studii istorice și 
social-poiitice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R.

• Rectorul Universității din 
Timișoara, prof. univ. 
loan Curea, distins cu 
Ordinul Muncii clasa I.

• După vizita de 
prietenie în R.P. Chi
neză, delegația con
dusă de tovarășul 
Gheorghe Radulescu; 
s-a înapoiat în Ca
pitală.

• Plecarea ambsadorului 
Republicii Vietnamului de 
Sud.

U. R. s. S.

La rubrica noastră 
„Pași pe Terra" pu
blicăm astăzi, în ziua 
deschiderii celui de 
al XXIV-lea Congres 
al P.C.U.S. însemnări 
reportericești ale lui 
Nicolae Arsenie din- 
tr-un itinerar sovietic.

CARACI

Guvernul Pakista
nului a difuzat luni 
un comunicat oficial 
in care se arată că 
„în regiunea de est a 
țării viața revine la 
normal", relatează a- 
gentia ASSOCIATED 
PRESS.

CONAKRY

în capitala guine- 
eză s-a anunțat că 
Sierra Leone și Gui
neea au semnat un 
tratat defensiv, „pen
tru a face fată unei 
agresiuni". Tratatul, 
semnat simultan în 
capitalele celor două 
țări, a intrat în vi
goare.

AMMAN

Situația se menține 
încordată în Iorda
nia unde au avut loc 
în ultimele zile cioc
niri în capitală și în 
orașul Irbid între ar
mata iordaniană și 
grupuri ale rezisten
ței palestiniene.

Proletari din toate țările, uniti-vă * 1

— In urma unei divulgări, po
liția a înregistrat în anul 1941 
numele încă unui comunist 
— Marin — a cărui identi
tate reală vă aparține. Ce amin
tiri vă readuce în memorie, to
varășe „Marin“, numele dv. 
conspirativ și care era în acele 
vremuri sensul conspirativită
ții ?

— Aceste amintiri sînt legate 
în primul rînd de atmosfera de 

tovarășul Dumitru FOLESCU, 
inginerul șef al cooperativei a- 
gricole din Peretu, iudețul Te
leorman, ne-a permis să încheiem 
semănatul culturilor din urgența
I precum și a celor 460 de 
hectare cu floarea-soarelui în mai 
puțin de o săptămînă, să con
centrăm forțele la pregătirea te
renului pe cele 1 915 hectare re
zervate porumbului. Două zeci și 
trei de tractoare din cele cincizeci 
ale secției noastre de mecaniza-

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI!, SERIA II. Nr. 6799 j 6 PAGINI — 30 BANI MARȚI 30 MARTIE 1971

Eforturi concertate pentru 
îndeplinirea planului trimestrial

INTERVENȚII EFICIENTE 
ÎN UNIVERSUL PRODUCȚIEI
UTECIȘTII DIN BÎRLAD OFERĂ NOI ARGUMENTE PENTRU EXTINDEREA UNOR CUNOS
CUTE ACȚIUNI ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C. VIZÎND RIDICAREA CONTRIBUȚIEI TINERILOR 

LA ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA PLANULUI

Ion Oan- 
al Comi- 
Bîrlad al

deosebire 
investigații anterioare, 
anchetatorii au zăbovit 

fabricii pînă după 
nu și-a făcut apari- 

un întîrziat. „In-

Intr-una din serile trecute. în 
jurul orei 22, toy. 
cea, prim-secretar 
totului municipal
U.T.C., împreună cu un redac
tor de la ziarul județean „Vre
mea nouă“, secretarul comitetu
lui U.T.C. și șeful comisiei pro
fesionale din cadrul comitetuiiii 
U.T.C. se aflau la poarta fabricii 
de rulmenți din Bîrlad. Era 
vorba de un raid-anclietă „cu 
microfonul printre întîrziați", 
modalitate obișnuită de investi- 
pație a Comitetului municipal 
Bîrlad al U.T.C. Numai că de 
data asta, spre deosebire de 
alte 
deși 
la poarta 
ora 24, 
ția nici 
trînd apoi în fabrică, pentru a 
urmări modul cum se desfășoară 
activitatea productivă pe par
cursul, schimbului III, ne măr
turisește tov. Ion Oancea, a- 
veam să constatăm in lecui in- 
disciolinei despre care se vorbea 

l.Tț’U de mtilt ca despre o perma
nență. o atmosferă de ordine și 
activitatCintensă. Ba mai mult,

Lotru, martie 1971. Secvență din palpitantul film al montării 
turbinelor în centrala subterană.

Fotografia: V. RANGA
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Raid-anchctă 1 Cum pregătiți
în județele
Teleorman, semănatul

ialomița și Iliov porumbului ?
Trei milioane trei sute de mii 

de hectare — mai mult de o 
treime din suprafața arabilă a 
României, vor fi însămînțate cu 
porumb, cultură ce va trebui să 
asigure pentru hambarul țării 
peste nouă milioane de tone. 
Ponderea ce o deține în structu
ra culturilor agricole, recolta me
die superioară cu peste 30 la 
sută realizărilor ultimilor cinci 
ani stabilită ca sarcină de plan 
pentru anul 1971, precum și mo

pe 
ne 

se-

tocmai în noaptea cind am făcut 
această anchetă nu s-a înregis
trat nici o absență nemotivată".

— A fosț o întimplare ?
— Nu. A fost rezultatul firesc 

al acțiunilor inițiate de comite
tul U.T.C. al uzinei, în colabo
rare cu comitetul sindical și or
ganizația de partid, pentru întă
rirea disciplinei, pentru ca fie
care minut destinat producției 
să fie folosit din plin.

— Pentru a-i determina 
salariați să nu mai întîrzie, 
spune ing. Viorel Gologan, 
cretarul comitetului U.T.C. de la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
aproape la fiecare început de 
schimb întîrziații erau așteo- 
tați cu microfonul și aparatul de 
fotografiat. Explicațiile lor erau 
transmise la stația de radiofi- 
care iar fotografiile afișate la 
„Reflector", gazeta satirică a 
uzinei. Este una din acțiunile 
care a avut și are un puternic, 
efect asupra tinerilor.

Desigur că discutarea opera
tivă în cadrul comisiilor de 
disciplină constituite în secții a 
celor care comit abateri, anali- 

mentul de precampanie în care 
ne aflăm ne-au sugerat tema rai
dului întreprins în trei dintre 
principalele județe cultivatoare : 
Teleorman, Ialomița și Ilfov. Așa
dar, întrebarea : cum ați pregătit 
semănatul porumbului ? am adre
sat-o în foarte multe cooperative 
agricole și secții de mecanizare 
de-a lungul celor trei zile ale 
raidului.

— Vremea bună din a doua ju
mătate a lunii martie, remarca 

zarea lor în adunările generale 
ale-U.T.C., raidurile anchetă în
treprinse de comitetul U.T.C. au 
contribuit și ele în mare mă
sură la întărirea disciplinei. în 
ultimul timp nu mai există în- 
tîrzieri, decît foarte rar dimi
neața, dar și atunci ele se dato- 
resc transportului defectuos. 
Numărul absențelor nemotivate 
a scăzut astfel de la 233 în ia
nuarie, la 13G în februarie, iar in 
martie, se presupune că vor fi 
și mai puține. Pentru a sugera 
însă efectul pe care l-au avut 
acesțe acțiuni ale organizației 
U.T.C. asupra creșterii produc
ției este suficient să arătăm că 
pentru Fabrica de rulmenți d’n 
Bîrlad, „un minut pierdut zil
nic din producție pe timp de un 
an este echivalent cu 3 861 rul
menți tip IVi 120 sau 60 6 89 rul
menți tip 6 308. ceea ce înseam
nă nu mai puțin de 2 508 150 lei, 
respectiv 1116 367 lei.- Acesta 
este totodată și prețul unui mi
nut cîștigat în fiecare zi timp 
de un an. Or, nu poate oare 
fiecare tînăr să cîștige zilnic un 
minut, sau chiar mai multe ? 
Desigur că da. Aceasta este si 
convinge-ea membrilor organi
zațiilor U.T.C. de Ia Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad. Este lesne 
de înțeles de ce acțiunile iniți
ate de organizația U.T.C., avînd 
drept scop folosirea judicioasă a 
timpului de lucru au un puter
nic efect asupra tinerilor.

Am vorbit doar despre unul 
din fronturile de acțiune a or
ganizației U T.C. în sprijinul

I. MORARU

(Continuare în pag. a lll-a

LIMBAJUL

A FACE TOTUL
PENTRU
SUCCESUL LUPTEI

CEPECA

AU REALIZAT 
INDICATORII 
PLANIFICAȚI
Constructorii de mașini dân 

cadrul unităților Centralei in
dustriale de autocamioane și 
tractoare, cu sediul la Brașov, 
91.au îndeplinit cu trei zile 
înainte de termen sarcinile de 
plan pe primul trimestru al 
anului. Toate uzinele din ca
drul centralei își realizează in
tegral sarcinile trimestriale. 
Calculele arată că sub raport 
valoric bilanțul celor trei luni 
se va solda cu o depășire a 
prevederior -inițiale cu 94 mi
lioane lei la producția globală 
si 82 milioane lei la produc
ția marfă.

Cu două zile înainte de ter
men și-a îndeplinit sarcinile 
de plan si Centrala industria
lă de utilai chimic și rafină
rii, cu sediul la București.

★
La 29 martie, cu două zile 

mai devreme, și-a îndeplinit 
planul pe primul trimestru al 
acestui an la producția globa
lă si marfă. si Uzina de auto
turisme Pitești. în. felul aces
ta. angajamentul luat în cins
tea semicentenarului partidu
lui a fost încă de do acum de
pășit la acești indicatori cu 9 
milioane lei.

Ar. mai raportat îndeplini
rea înainte de termen a sar
cinilor de plan la producția 
globala si marfă întreprinderi
le industriale din județele 
Alba. Ufov. Suceava, Gori, 
Boto"an\ Combinatul Chimic 
din Craiova.

Potrivit datelor preliminare 
ale Ministerului Comerțului 
Interior, planul pe primul tri
mestru de desfacere a mărfu
rilor prin rețeaua unităților de 
stat a fost îndeplin-’f. Se apre
ciază cp. vor fi desfăcute, pes
te prevederi, ^rodu.se în va
loare de circa 350 milioane lei.

Fată de aceeași perioadă a 
anului trecut au fost vîndute 
populației cu H la sută mai 
mult ulei, cu 16 la sută mai 
multe preparate de carne, 23 
la sută pest°. cu 126 milioane 
ouă. confecții si tricotaie în 
valoare de neste l?.o milioane 
lej, cu 500 000 perechi încăl
țăminte. cu 4ft milioane lei 
mal multă mobilă.

(Agerpres)

Convorbire cu 
PETRE GANEA 

membru al P.C.R. din 1931

con'spirativitate în > care P.C.R., 
aflat în ilegalitate, a fosț ne
voit să-și desfășoare unele din 
aotivitățile sale tocmai pentru a 

I

pestere au pregătit pînă acum 
1100 de hectare în vederea în
ceperii semănatului, celor mai 
buni opt tractoriști ai unității 
fiindu-le repartizate semănători- 
le S.P.G.-6 cu care vom însămîn- 
ța porumbul. După semănatul 
florii-soarelui acestea au fost a- 
daptate pentru porumb. Tempe-

G. F.

(Continuare în pag. a V-a)

Plecarea la Moscova a delegației 
Partidului Comunist Român, 

condusă de tovarășul 
NICOIAE CEAUȘESCU

Luni la amiază, a părăsit Ca
pitala, plecînd la Moscova, dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, care 
va participa la lucrările celui 
de-al XXIV-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Din delegație fac parte tovară
șii : Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv

SOSIREA LA MOSCOVA
.MOSCOVA 29. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite ; Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, care va participa la 
lucrările celui de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S., a sosit la 
Moscova luni după-amiază.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de G. I. 
Voronov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., K. F.

" 7>C W

1

>le asigura succesul și pentru 
a apăra libertatea și viața celor 
implicați în organizarea lor. In 
condițiile teroare! anticomuniste 
și a unor rînduieli antidemo
cratice, conspirativitatea căpă
tase însemnătatea unei legi. 
Iată, de exemplu, în 1931, anul 
primirii mele în P.C.R. Frecven
tam un cerc de propaga
re a marxismului în fruntea 
căruia se aflau personalități 
ca Alexandru Dobrogeanu Ghe- 
rea, avocații Nițulescu și 
Grozdea. Una dintre conferințe 
a fost audiată și de un grup nu
meros de muncitori ceferiști. A- 
cea’stă nouă „coloratură socială" 
a participanților a iritat nespus 
poliția, care a pătruns violent 
in sală și a arestat pa 
cei prezenți.. După verificarea 
identității — ceea ce desigur a 
însemnat și o înscriere pe 
listele poliției — am fost eli
berați din arest. In urma a- 
cestui incident n-am mai apă
rut la manifestările cercului 
întrucît am primit din partea 
partidului sarcina sâ găzduiesc 
pe avocatul Petre Zisu, urmărit 
pentru a fi implicat într-un pro
ces care putea să-i atragă o con
damnare de cîțiva ani. Nu 
numai pentru că trebuia să res
pect un legămînt față de partid 
nu aveam dreptul să-i periclităm 
libertatea lui Zisu, menținîn- 
du-mă în observația poliției, dar 
Zisu îmi era foarte apropiat, mă 
recomandase pentru primirea în 
P.C.R., la Fabrica „Malaxa", în 
celula din care făcea și el parte. 
De fapt obligațiile mele se re
fereau și la protejarea unor ac-

GEORGETA RUȚA

t

(Continuare in pag. a lll-a) 

al C.C. -al P.C.R., și Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Bergbianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Pe
tre Lupii, Dumitru Popa, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre BÎajovici, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patili-, 
neț, Ion Stănescu, Mihai Marines
cu. Ion Pățan, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și

Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. A. Leseciko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Con.siiiului.de Mi
niștri al U.R.S.S., K. V. Rusakov 
și V. M. Bușuev, șefi de secție 
la C.C. al P.C.U.S., V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice în România.

Erau de față Teodor Marines
cu, ambasadorul României în U- 
iiittnea Sovietică, și membri ai 
Ambasadei. 

de CONSTANTIN CRIȘAN

Acum cîțeva luni deci nu mult înainte de apariția Legii 
privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor 
din instituțiile socialiste, ridicam, în colegiu! unei instituții, 
problema învățămîntului neîntrerupt, a readaptării unor sa- 
lariați din conducere, la cota impusă de prezent. Unii co
legi, inclusiv directorul, mă priveau cu suspiciune, personal 
nu îmi făceam decît datoria de membru al Comisiei de Edu
cație Permanentă, înființată în 17 noiembrie 1970, sub aus
piciile Ministerului Învățămîntului.

Spunem atunci, acum subliniez cu mai multă plăcere, că 
toți membrii unui colectiv de conducere trebuie, înainte de 
c solicita „mai bine și mai operativ" colaboratorilor în sub
ordine, să fie ei înșiși prompți în acțiuni, să fie „la zi", 
deschiși inițiativei creatoare. Făceam elogiul unei instituții 
de prestigiu care, de cîte ori o vizitez, îmi trezește nostalgia 
perfecțiunii : CEPECA e numele ei și spațiul pe care-l ocupă, 
în geografia țării : Otopeni. Undeva la cîjiva kilometri de 
București oamenii folosesc un limbaj al prezentului viitor : 
conducători de întreprinderi și instituții învață mecanismul 
dificil al optimizării producției, al deciziei curajoase si com
petente.

De curînd, i-am văzut pe acești oameni — am văzut, evi
dent o parte, o grupă — într-o emisiune TV. Instructorii pro
puneau idei, cursanfii răspundeau, reporterul punea între
bări și explica uneori ceea ce părea că nu s-a imprimat 
clar sau că se poate interpreta greșit. Totul era bine, totul 
părea perfect.

Dar, dar după emisiune mi-am amintit niște confesiuni ex
primate de o seamă din confrații amintiți, membri ai unui 
colectiv de conducere : „e foarte bună propunerea d-tale, să 
urmăm cursuri la CEPECA, să ne perfecționăm ; învățăm 
acolo tot ce e optim și ne întoarcem cu dorința de a aplica 
întocmai ; ba se opune directorul, ba vedem că nu sînt 
întotdeauna condiții propice pentru intențiile noastre. Ce fa
cem atunci ?" Recunosc, întrebarea a fost atît de grea, în- 
cît nu i-am găsit un răspuns spontan. Am reflectat înde
lung, am revizitat CEPECA zilele trecute, am văzut că tot 
ce învăța teoretic oamenii, se vede pe ecran, (există, printre 
multe altele, un sistem perfecționat de TV în circuit închis 
„Thonson", o adevărată minune a tehnicii), disciplina e per
fectă, cunoștințele transmise nu au drept la echivoc. Unde e 
eroarea, atunci ?

N-ași fi găsit răspunsul fără acea emisiune de TV ; direc
tori de întreprinderi, mulți dintre ei trădînd o experiență 
valoroasă, sinceră, răspundeau la întrebări teoretice exce
lent. Lipsea ceva, ceva important pentru a convinge : celă
lalt factor uman pus în balanță, în confruntare, fără de 
care, lecția pare învățată pe dinafară, neconvingătoare. 
Cînd cutare director afirma că așa trebuie sau așa ar trebui 
să se procedeze optim, în fafa lui ar fi fost, cred, foarte 
omenește posibil, să apară reprezentanți ai colectivului pe

(Continuare în pag. a TV-a)

ai guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid au fost salutați cu mul
tă căldură de mii de oameni ai 
muncii veniți pe aeroport.

La ora 12,45, în aclamațiile 
mulțimii, avionul oficial a deco
lat, îndreptîndu-se spre capitala 
Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

. în aceeași zi, au sosit la Mos
cova, pentru a participa la Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S., 
delegațiile Partidului Comunist 
Bulgar, Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Partidului Socialist 
Unit din Germania, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și alte 
delegații, care au fost întîmpi- 
nate de membri ai Biroului Poli
tic, secretari ai C.C. al P.C.U.S.,’ 
activiști de partid și de stat so
vietici. . ,

rodu.se
Con.siiiului.de
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INIȚIATIVE

CASĂ TEHNICĂ A 
ELEVILOR LA IAȘI

tlvalul artei amatorilor — așa cum 
a declarat rectorul Institutului de 
teatru, prof. DEM LOGHIN, pre- 

’ședhltele juriului — a fost un fe
ricit prilej de a lua cunoștință 
încă o dată de marile resurse de 
care dispun colectivele artistice de 
amatori. Festivalul nu trebuie pri
vit ca un scop în sine, ci ca un 
mijloc eficient de activizare a 
tuturor formațiilor de amatori, 
capabilă să acopere o arie cultu
rală vastă. Activitatea în teatrul 
amatorilor trebuie să aibă, ca și 
în teatrul profesionist, o stagiune 
continuă, permanentă, un afiș me
reu reîmprospătat cu noi pre
miere".

Timp de trei zile s-au perindat 
pe scenă sute de personaje ale 
dramaturgiei clasice și contem
porane. Acestea, au fost interpre
tate de către cele mai diverse pro
fesii, muncitori, țărani, contabili, 
pescari, mineri, cadre didactice, 
șoferi, ceferiști, macaragii etc.

Bihor ca și valoroasa expoziție 
de ceramică care conține 
mai reprezentative obiecte 
centrele
Criștior Și

cele 
din 

de olărit Leheceni, 
Vadul Crișului.

ELISEI TARȚA

în aceste zile la Iași se pregă- 
taște cu febrilitate deschiderea 
Casei tehnice a elevilor. Tova
rășul ing. Costel Chiriac, direc
torul ei ne-a spus s

— Dacă elevii pînă în. clasa a 
VIII-a pot frecventa Casa pio
nierilor iar studenții și în gene
ral absolvenții de liceu pot ac
tiva în cadrul cercurilor de la 
Casa de cultură a tineretului, 
elevii din clasele IX—XII ră- 
mîn pe dinafară. Casa tehnică 
a elevilor vine să umple acest 
gol, oferind elevilor de liceu 
posibilitatea să activeze la cel 
puțin unul din cele 6 cercuri : 
de auto-moto, de radio și tele
viziune, de chimie, de auto
matizări și mașini de calcul, de 
cinefoto sau astronomie. Acti- 
vînd la unul din aceste cercuri 
elevul își poate descoperi și 
cultiva aptitudinile, își poate 
dezvolta o serie de deprinderi 
practice și în cele din urmă 
este pregătit să opteze pentru 
o anumită profesie.

— Care e baza materială a 
noii Case a tehnicii ?

— S-au procurat deja mate
riale și aparatură în valoare de 
160 000 lei, printre care trebuie 
să menționăm cele două moto
rete „Mobra" pentru tinerii de 
la cercul auto-moto. Dar marea 
parte a bazei materiale de care 
dispunem a fost acumulată prin 
dotări în colaborare cu Comi
tetul Central al U.T.C., Comi
tetul județean Iași al U.T.C., Mi
liția județului Iași etc. Cei 
la cercul auto-moto 
piu vor beneficia și 
pilot de dirijare a 
în urma cursurilor 
la acest cerc elevii 
obține carnete de conducere. 
Apoi, cu ajutorul celor două 
motorete vor ajuta miliția la 
controlul șl dirijarea circulației, 
în cadrul cercului de radio și 
televiziune elevii vor putea în
văța să construiască și să repare 
aparate de. radio și să înlăture 
orice defecțiune apărută' la un 
televizor Acestea, împreună cu 
filmele documentare sau publi
citare realizate de cercul cine
foto. cu alte lucrări care pot 
deveni surse de venit, vor face 
ca treptat Casa tehnicii din Iași I Ml 17 FIII TĂRII 
să ajungă la autofinanțare. ’ !«»■
Cercul de automatizări și ma
șini de calcul va funcționa sub 
directa îndrumare a unor ca
dre didactice de la Institutul 
politehnic Iași.

Zilnic vin elevi de la toate li
ceele din Iași să se înscrie la 
cercurile amintite. In fiecare 
cerc vor activa între 120 și 150 
elevi. Capacitatea Casei tehni
cii este deci cel puțin deocam
dată, pe măsura solicitărilor.

I. MARCOVICI

transafrica

VESTI DE LA EXPEDI 
FIA ROMÂNEASCĂ

*

de 
de exem- 
de o stație 
circulației, 

frecventate 
vor putea

După un lung și dificil traseu
prin Republica Democratică Con- . _ ... .*A |
go, trecînd prin marea pădure | LICEUL DIN MAHMU- 
Ituri și parcul național Albert, 
atingînd fluviul Congo și marile 
lacuri Albert, Eduard și Kivu, din 
care s-a recoltat un bogat mate
rial științific, expediția româneas
că a traversat munții Ruandei, 
intrînd în Uganda.

Aici, cei opt exploratori ro
mâni au făcut o scurtă staționare 
pe malul lacului Victoria, vizitînd 
și vestita grădină botanică Enteb
be, în apropiere de Kampala.

După contactele oficiale de la 
Nairobi, în obiectivele expediției 
se mai înscriu : orașul Mombasa 
de pe țărmul Oceanului Indian, 
marile parcuri naționale din Ke
nya și Tanzania, masivul Kiliman
jaro.

Travesarea Africii va lua sfîrșit 
la Dar-Es-Salaam. La 10 aprilie, 
membrii expediției se vor îmbar
ca pe vasul iugoslav „Primrose", 
care îi va purta spre patrie.

500 DE EXPONATE LA

DIA

Din inițiativa profesorului Ana- 
tolie Uzun, la Școala generală de 
10 ani, din comuna Malimudia, 
județul Tulcea, a luat ființă Mu
zeul școlar „Pe urmele strămoși
lor". Secțiile de arheologie, etno
grafie și numismatică înmănun- 
chiază aproape 500 de piese, une
le unicate, de incontestabilă va
loare istorică, descoperite în nor
dul Dobrogei.

tat la un concurs, organizat de 
Televiziune, care se numea „De
buturi", concurs format din 
două etape, pe care deși le-am 
cîștigat, n-am mai continuat. Cu 
doi ani în urmă am susținut 
timp de cîteva luni cite un re
cital săptămînal de șansonete pe 
scena Casei de Cultură a 
denților.

— V-ați 
nătoarea 
cursul de

— Sincer, nu ! Mai ales că de 
obicei nu plec de la ideea de a 

. cîștiga. Și apoi, urmărindu-i pe 
- ceilalți concurenți, atit seara la 
' spectacol cit și ziua la repetiții, 
’ eram din ce în ce mai scepti
că. Desigur că premiul obținut 
mi-a adus bucurii, dar mai ales 
speranțe și încredere în posibi
litățile mele. Și am mai învă
țat ceva și anume că trebuie cu 
orice preț să-mi păstrez origina
litatea.

— Cum 
triță sau 
ușoară ?

— Cred
cealaltă. Bineînțeles că mă văd 
în primul rînd actriță, deoarece 
consider teatrul un lucru foarte 
serios și-mi doresc roluri com
plexe ca cele din „O femeie ru 
bani" de G. B. Shaw, din „Cui 
ii este frică de Virginia Woolf" 
de E. Albee sau din „Luna dez
moșteniților" de E. O’Neil. Mi-ar 
place să fac film sau să joc 
într-un musical. Iar în muzica 
ușoară cred că aș putea face ce
va deosebit, clacă aș avea parti
turile și textele pe care le aș
tept și, de ce nu, chiar scrise de 
mine.

așteptat să fiți 
unui trofeu la 

Ia Brașov ?

Stu-

deți-
con-

vă vedeți în viitor, ac- 
interpretă de muzică
că una nu exclude pe

T. K.

LA PORȚILE DE FIER

CRIȘURILOR

De curind la Oradea s-a des
chis într-o impunătoare clădire, 
a cărei restaurare a inceput din 
anul 1965, un mare complex mu
zeal — Muzeul Țării Crișutilor. 
Clădirea care adăpostește 
zeul (numită de localnici 
latul baroc") este cea mai 
numentală construcție in 
baroc din România.

Destinate a reprezenta o 
geografică complexă, cele patru 
secții ale muzeului : istorie, ar
tă, etnografie și științe naturale 
(în curs de organizare) întru
nesc peste 25 000 de exponate, 
din care multe au o valoare u- 

, . niversală.
AL VI-LEA FESTIVAL Secția de istorie, desfășurată
diekiai Al Tr a Tm ■■ i ii I expoziția de bază in 13 săli, BIENAL AL TEATRULUI I prezintă cultura materială și 
DF AMATORI I sPirituală a zonei geografice si-
lze Hinniwui I tuată în nord-vestul României,

mai exact de ne teritoriul stră
bătut de cele trei Crișuri, din 
perioada înjghebării primelor 
comunități omenești (50 000 de 
ani î.e.n.) pînă în zilele noastre. 
Majoritatea exponatelor sint 1- 
nedite pentru vizitatori, piesele 
muzeale fiind scoase la iveală 
în timpul ultimelor cercetări ar
heologice și arhivistice.

Printre cele mai voloroase ex
ponate : un tîrnăcop de aramă 
de acum patru mii de ani, mă
rimea și greutatea lui situîndu-1 
printre cele mai importante o- 
biecte de acest fel descoperite 
în Europa ; Biblia de la Oradea, 
tipărită în 1660. din care mai e- 
xistă in lume doar cîteva exem
plare ; obiecte scoase la iveală 
din Cetatea lui Menumorut de 
la Biharia, pentru a căror des
coperire au fost săpate nu mai 
puțin de 580 de morminte ; o 
hartă a cursului Dunării execu- I 
tată în 1693 de cartograful Co- I 
ronelli ; Bula papală de inves- I 
tire a lui Nicolae Olahul (care, I 
între 1500—1512, a învățat în I 
Oradea), în funcția de arhiepis- I 
cop de Strogonium.

Din patrimoniul secției de et- I 
nografie care însumează cea. I 
7 000 piese de inventar (expuse I 
— 1 500). se cuvine amintită bo- I 
gata colecție de sumane și co- I 
joace (peste 60 de exponate) din I

mu- 
„pa- 
mo- 
stil

M. JUSTIN

MESAJUL. 
THALIEI

Timp de trei zile la Casa de 
cultură și la Teatrul de Stat din 
municipiul Galați a avut loc finala 
celui de al Vl-Iea festival bienal 
al Teatrului de amatori ..I. L. Ca- 
ragiale". care a trecut în revistă 
formațiile artistice selecționate ale 
județelor Galați, Brăila, Tulcea, 
Constanța, Buzău, Iași, Vrancea și 
Ialomița.

în prima zi au intrat în concurs 
formațiile artistice din căminele 
culturale Movila Miresii — județul 
Brăila, cu piesa „CInd chitara-i de 
prisos" de T Bocșa, al cărei regi
zor este un cadru didactic din sat, 
Si care a distribuit în spectacol, 
nentru rolul tractoriștilor. doi 
tineri — Inimărea Costel si An- 
fthel Florică — tractoriști ai
C. A P. din sat. Celelalte personaje 
au fost jucate de membrii coope
ratori si cel mal vîrstnic învățător 
al satului.

Clubul sindicatului „Chimia" din 
Brăila, s-a prezentat cu „Insula" 
de Mihail Sebastian, iar sindicatul 
salariaților din învătămînt Buzău 
au Interpretat piesa lui T Mușa- 
tescu „Visul unei nopți de Iarnă"

Duminică șl luni competiția artei 
amatoare a continuat cu piese de 
Gheorghe Vlad, Paul Everac, Ion
D. Șerban. Al Mirodan, Eugenia 
Busuioceanu, S. Andreescu și Th. 
Mănescu, N Gyorgy.

Nu sîntem în posesia 
privind decizia juriului 
deliberat noaptea tlrziu
calificării echipelor artistice, dar, 
in afara orităr.ți ierarhizări, „fes.

datelor 
care a 

asupra

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 
14; 16.15; 18.30; 20,30).

MIHA1 VITEAZUL : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 12; 16; 20), 
Feroviar (orele 10,30; 15; 19), Me
lodia (orele 8,15; 12; 16; 19,45), Glo
ria (orele 8,15; 12; 16; 20), Flamura 
(orele 8,15; 12; 16; 20), Central (o- 
rele 10; 15; 19,15).

RENEGATA : rulează la Victo
ria (orele 9: 11,45; 14,30; 17,15;
20.30) .

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivița (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45)

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la București 
(orele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15)

ULTIMA RELICVĂ : rulează la 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18.15: 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VI
TTORIA: rulează la Favorit (ore
le 9,30; 12.15; 15; 17.45; 20,30), Ca
pitol (orele 8: 10,45; 13,15; 1.6;
18.45 ; Gala filmului italian : ME- 
TELLO — ora 20,30

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9.30—17 în continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,30;
20.30)

zonă

La Turnu-Severin, se vor des
chide o pinacotecă și uri muzeu 
al regiunii „Porților de Fier", în 
întregime restructurat. Imobilul 
din str. Rabovei nr. 3 — viitorul 
sediu al pinacotecii dispune de 
aproximativ 400 lucrări aparținînd 
lui Theodor Aman, Ștefan Lu- 
chian, Octav Băncilă, Dumitru 
Ghiață, Lucian Grigorescu, Camil 
Ressu etc., cărora li se vor adău
ga, în urma unor scrisori lansate 
și a unor investigații efectuate în 
fonduri de stat și colecții particu
lare. picturi și sculpturi semnate 
de Ippolit Strîmbu și Gheorghe 
Angbel.

în ceea ce privește Muzeul re
giunii „Porțile de Fier" acesta se 
pregătește să-și redeschidă por
țile. Principalul punct de atracție, 
aici, îl va constituit un acvariu 
cu 26 de bazine, cel mai modern 
din țară, în perimetrul căruia vi
zitatorii vbr face cunoștință cu 
exemplarele cele mai semnificati
ve ale faunei și florei subacvatice 
din zona defileului Dunării.

REDACTORII 
REVISTELOR 
STUDENTESTI

M.P.

INTERVIU

CORINA CHIRIAC
PREFERĂ TEATRUL...

Corina Chiriac este fiica com
pozitorului Mircea Chiriac și a 
pianistei Elisabeta Chiriac, am
bii profesori ia Conservatorul 
„C. Porumbescu". Ea are 22 de 
ani, a urmat trei ani actoria la 
Institutul de Artă 
Cinematografică „I. 
le", cursuri pe care 
țrerupere de un an 
reia în toamnă.

— De muzica ușoară m-am o- 
cupat încă din clasa a VIII-a, 
iar în anul 1965 m-am prezen-

Teatrală și 
L. Caragia- 
după o în- 
speră să le

„Cupa semicentenarului P.C.R." 
la baschet, volei, fotbal și vor 
avea loc etapele pe școală și 
interșcoli la Crosul tineretului.

Se va desfășura tradiționala 
competiție Cupa anilor I la 
baschet la care se adaugă Cupa 
„Gh. Lazăr" la volei, Cupa „D. 
Bolintineanu" la baschet și Cupa 
„Gh. Călinescu" la handbal. In
teresante demonstrații de tenis 
de cîmp cu participarea spor
tivilor fruntași vor avea loc la 
Modern Club, unde se va des
fășura un concurs de haltere 
și unul de carting. Sectoarele 
1 și 5 vor organiza la 6 și 13 
aprilie la Grădina botanică 
și Parcul Libertății concursuri 
de orientare turistică. Elevii 
din școlile bucureștene vor mai 
beneficia de excursii și tabere 
în pitorești localități balneo
climaterice din țară. Circa 
1 600 de elevi vor pleca în ex
cursii peste hotare, în R. P. 
Bulgaria și R.S.F. Iugoslavia.

C. S.

I
I
I
I
I

;• CRONICI • CRONICI « CRONICI •

(

• •• URMA FICIORULUI. 
F. R. din comuna Abram, ju- 
dejul Bihor, a lipsit 3 zile de 
acasă uitind ușa deschisă. 
Profitind de această neaten
ție un hoț a făcut cîteva vi
zite în acest interval recol- 
tind, pe alese, lenjerie, hai
ne. alimente. Sesizată de 
F. R.. intors acasă, miliția din 
comună a întreprins cerce
tări. Identificarea unei urme 
de încălțăminte a dus la a- 
restarea în mai puțin de 
21 de ore a infractorului : 
Gheorghe Leanu (19 ani) din 
aceeași comună, elev la Școa
la de mecanici agricoli Mar- 
ghifa.

în ziua de 27 martie a.e. a a- 
vut loc la Comitetul executiv al 
U.A.S.R. consfătuirea redactori
lor șefi ai revistelor studențești 
din institute de învățămînt su
perior la care au participat ca
dre A. S. din institute de 
Ia nivelul centrelor universita
re și Consiliul U.A.S.R. precum 
și colectivele de redacție ale re
vistelor „Viața studențească" și 
„Amfiteatru". Consfătuirea a 
subliniat rolul activ al reviste
lor din institute în procesul pre
gătirii multilaterale a studenți
lor, în formarea lor politico-i- 
deologică, maturitatea și spiri
tul angajat al publicațiilor stu
dențești în abordarea tuturor 
aspectelor vieții universitare, 
stabilind totodată orientarea ac
tivității viitoare. în acest sens 
au fost evidențiate sarcinile im
portante ce revin presei studen
țești din institute în etapa ac
tuală, în întîmpinarea semicen
tenarului creării P.C.R., pentru 
dezbaterea aprofundată a pro
blemelor privind aplicarea în 
centrele universitare, institute și 
facultăți a hotărîrilor celui de 
al IX-lea Congres al U.T.C. și 
ale Conferinței U.A.S.R., spori
rea contribuției revistelor din 
institute la formarea pentru 
muncă și viață a viitorilor spe
cialiști.

PROGRAM PENTRU 
ELEVII BUCURESTENI

Comitetul municipal U.T.C., I 
în colaborare cu inspectoratele I 
școlare, a alcătuit un program I 
de vacanță din care vă vom pre- I 
zenta principalele acțiuni. în I 
cinstea semicentenarului Parti- I 
dului Comunist Român elevi din I 
toate categoriile de școli de pe I 
raza fiecărui sector vor vizita I 
Muzeul de istorie a partidului I 
comunist, a mișcării revolu- I 
ționare si democratice din I 
România, Muzeul de istorie a I 
municipiului București, case și | 
locuri memoriale din Capitală și 1 
vor face excursii la Doftana. i 
în cadrul acțiunilor cultural- I 
distractive vor avea loc gale I 
de filme pentru elevi organi- I 
zate în colaborare cu Arhiva Na- I 
țională de Film. Tot în perioada I 
vacantei de primăvară — la I 
4 aprilie — va avea loc și etapa I 
pe sectoare a concursurilor cui- I 
tural-artistice după următorul I 
program : la Clubul T 4 — șco- I 
Iile din sectorul 4. la Tehnic I 
Club — sectorul 5, la Liceul „Gh. I 
Lazăr" — sectorul 6, la Clubul I 
I.S.R. — sectorul 7 și la Mo- I 
dern Club — sectorul 8. Un pro- I 
gram variat este rezervat și I 
activității sportive și turistice I 
de vacantă. Se va desfășura I

L I B E R. I

• •• O TURMA ÎNTREA
GA ! în ultimele zile ale lu
nii martie inspecțiile județe
ne de miliție din cîteva re
giuni, în colaborare cu spe
cialiști de la Banca Agricolă 
și U.J.C.A.P. au întreprins o 
serie de controale Ia I.A.S.- 
uri și C.A.P.-uri pentru a ve
rifica corectitudinea cil care 
sînt înregistrate animalele 
Subliniem că au fost eonsi-

ROMEO ȘI JULIETA > 
la Volga (orele ” "
19.30) , Miorița 
16,30; 19,30)

ÎNCEPUTUL:
(ora 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Lira (orele 
15.30; 18).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Viitorul (orele 15,45; 18,15; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 19).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20), Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15)

LOKIS : rulează la Progresul 
(ora 20)

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la. Progresul (orele 15,30; 
18)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30). Flacăra (orele 15,30; 18;
20.30) .

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : 
(orele 
(orele
20.15) , 
15,45;
15,30; 18; 20,15).

rulează
9,45; 12,45; IR; 

(orele 9,30; 13,30;

rulează la Lira

la

PENTRU 
rulează la Bucegi 

10; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

Arta (orele 9.30; 11,30; 13,30; 
18; 20,15), Giulești (orele

ȘARADA : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Drumul Sării (orele 14,45; 
16,30; 18,30; 20,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor (orele 9; 12,30; 16; 19,30)

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18: 20,15)

UCIGAȘUL DE FEMEI : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
10,30; 12,30; 14,30) ; DOMNUL
SMITH — OMUL DIN UMBRA 
(ora 16,30) ; A FOST PRIETENUL 
MEU (ora 18,45), PĂIANJENII 
(ora 21).

ora 19,30 ; Teatrul „C. I Nottara" 
(Bd. Magheru) : ADIO CHARLIE 
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" • 
PINOCCHIO — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
ILEANA SINZIANA — ora 17 ' 
(Str Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 17 ; 
Circul ,,Globus" : CIRCUS EX
PRES — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : MINI JAZ CU MAXI 

ora 19,30.

I
I
I
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MARȚI, 30 MARTIE 1971

Opera Română ; TURANDOT — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SÎNGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea. 
trul Național ,,I. L. Caraglale" 
(Sala Studio) : CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora 20 , 
Teatrul de Comedie ; CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20 ; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; 
Teatrul „C Tănase" (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) ; SONATUL LUNII —

• 10,00—11,00 Teleșcoală. Emisiu
ne în colaborare cu Ministerul în- 
vățămîntului ® 18,00 Deschiderea 
emisiunii © 18,20 Steaua polară — 
cabinet de orientare școlară ș1 
profesională. Mecanizatorii © 19,00 
Reflector © 19,15 Publicitate
G 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici e 19,30 Telejurna
lul de seară © 20,00 50 de ani, în 
50 de evocări Anul 1936 © 20,10
Seară de teatru : „Viața ce ți-am 
dat“ de Luigi Pirandello @ 21.50
Reportaj T.V. : „Poveștile din Slă
tioara» de Constantin Vișan
G 22,00 Expediție la capătul lumii 
Jungla din Borneo g 22,25 Muzică 
și... surprize cu Anca Agemolu 
Angela Similea, Doina Spătaru. 
Ana Petria, Dan Gherasim, Călin 
Marian, George Răpcău și Ovidiu 
Rene ® 22,50 Telejurnalul de 
noapte © 23,00 închiderea emisiu
nii.

I
I
I
I
I
I

...Și totuși, cu reapariția 
■ „sportului - rege" în arena 

noastră, pentru micul ecran a 
reapărut vechea „problemă" 

Ia comentatorilor la transmisii
le sportive în direct. Chiar la 
meciul care inaugura returul I Diviziei naționale A, cel mai 
informat publicist român în- 
tr-ale fotbalului — l-am numit I astfel pe Eftimie Ionescu — 
încerca să rezolve într-un 
mod absolut personal vechea 

■ discuție, propunîndu-ne spre 
alegere două maniere de co
mentariu ; în prima repriză — 
spunea domnia sa — voi co
menta în stil sud-american, a- 
dieă mai colorat și cu mai 
multe amănunte, iar în cea 
de-a doua în stil european, 
cu mai puține cuvinte, mai 
sec etc. Urma să ne pronun
țăm, să optăm, dar nimeni n-a 
întreprins din cîte știu cuve
nita .investigație. Și bine că 
n-a întreprins-o. pentru că ar 
fi fost foarte dificil de optat 
între cele două reprize comen
tate pînă la urmă absolut la 
fel — nici sud-american, nici 
european, ci eventual în acel 
stil fără stil, care nu pentru 
prima oară stîrnește nemulțu
miri. De unde s-a putut ve
dea — pentru a cîta oară ? — 
că, singură, nici măcar bogă
ția de informații nu salvează 
un comentariu 
micul ecran.

în duminica 
fost rîndul lui 
nu : nu ni s-au mai propus 
alternative, n-am mai fost 
„mitraliați" cu amănunte des
pre cele două echipe și cei 
22 de jucători, comentariul s-a 
rezumat — cu excepția unei 
faze care a fost îndelung co
mentată și seara, la „Tele- 
sport" — la relatarea ostili
tăților pe care le putea ve
dea oricine deschisese televi
zorul. De unde s-a văzut că, 
singură, nici observația onestă

I
I
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numai omisiunile privind e- 
fectivele născute de cel pu
țin două săptămîni ! tn a- 
ceastă lumină, „neglijențe" 
cum sînt cele indicate mai 
jos dau de gindit : în jude
țul Mehedinți au fost desco
perit! 1 377 de mici, 128 de 
purcei. 64 de viței, și 8 oi ; in 
județul Galați 3 548 mici, 256 
purcei, 24 viței, 4 oi ; în ju
dețul Brăila 5 941 de mici, 
919 purcei, 45 viței, 16 oi plus 
peste 226 de piei de miel și 
oaie neînreglslrâte ; in jude
țul Timiș 4 71? mici, 57 pur
cei : în județul Mureș, 2 563 
miei. Imcpse turme a căror 
evidență nu o ținea nimeni, 
creîndu-se cîmp liber pentru 
sustrageri sau pentru acope
rirea mortalității, din negli
jență, a altor animale. Toate 
efectivele citate mai sus au 
fost înscrise în actele unită
ților respective.

••• NOROC CU CON
TROLUL CIRCULAȚIEI. In
tre aprilie 1970 și 20 martie 
1971 Mihai Bota (19 ani) a lu
crat ca muncitor la ..Elcctro- 
banaf“-Timișoara. în acest 
timp el a l'urat. în mai Piuite 
ocazii. 990 de baterii electri
ce a 3,50 Ici bucata pe care 
le-a depozitat la domiciliul 
său. Tn noaptea de 19 spre 20 
martie a sărit gardul fabricii, 
a rupt lacătul de la ușa ma
gaziei și a furat două bu
telii de aragaz pe care Ic-a 
dus acasă. Nu poți să nu te 
întrebi cu ce se îndeletni
cește serviciul de pază al a- 
cestei întreprinderi dacă sc 
poate fura ca în codru fără 
ca nimeni să-și dea seama ? 
Noroc cu controlul circula
ției : încercînd să transporte 
cu un camion de ocazie toată 
aceaslă ..agoniseală". M. B. a 
fost prins întîmplător de 
către un banal control efec
tuat la bariera orașului de 
către serviciul circulației.

MUZICĂ

sportiv pentru

următoare a 
Radu Urzicea-

I

nu e de ajuns pentru ceea ce 
trebuie să fie un comentariu 
la o transmisie în direct pe 
micul ecran.

în fină, în cea de-a treia' 
duminică microfonul a fost 
încredințat lui Ovidiu Ioani- 
țoaia. N-a fost nici acesta un 
comentariu la o transmisie în 
direct, ar fi însă împotriva 
evidenței să-i neg personali
tatea. Numai că, din păcate, 
„personalitatea" i-a venit din
tr-o flagrantă nesocotire a 
imparțialității absolut nece
sare la televiziune — victima 
perseverent și nedrept urmă
rită fiind echipa ceferiștilor 
din Timișoara —, dar mai cu 
seamă dintr-o afișată superio
ritate față de fotbal, fotba
liști și arbitri. Sigur, fotbalul 
nostru e cel pe care-1 știm, 
toți îl dorim mai bun, dar aici 
era vorba despre un dispreț 
șuverap, filtrat subtil în fie
care propoziție, de pafeă Ovi
diu Ioanițoaia ar fi fost con- 
strîns să comenteze un spec
tacol care nu încăpea în sca
ra sa de valori. De unde s-a 
văzut că sportul în genere, 
fotbalul sau oricare alt gen de 
întrecere sportivă trebuie îna
inte de toate iubit cu pasiune, 
cu sinceritate, pentru a putea 
fi comentat. Inclusiv pe micul 
ecran.

Așadar, trei duminici cu 
fotbal — trei experiențe. Ei, 
bine, n-aș fi crezut că Tele
viziunea își va îngădui expe
riențe care o aduc înapoi, la 
o discuție ce părea depășită 
o dată cu aflarea și afirmarea 
unui comentator sportiv de 
vocație — întotdeauna bogat 
în informații interesante, 
exact și acut în observații, 
molipsitor în dragostea sa față 
de întrecerea sportivă de ori
ce gen. Experiențele s-ar 
veni de aici să purceadă 
dacă e vorba să-i aflăm 
Cristian Țopescu egali și

de ce nu ? — rivali în comen
tariul sportiv, cred că Televi
ziunea ar trebui să înceapă in
vestigațiile de la cealaltă ju
mătate a propriei instituții. 
De la Radio. Nu vreau să dau 
acum nume, dar sînt printre 
realizatorii „Duminicii sporti
ve" de la radio cîțiva crainici- 
reporteri care dețin arta 
de a ne face spectatori păti
mași la meciuri pe care nici 
măcar nu le vedem. De ce 
n-ar fi solicitați să facă ace
lași lucru în prezența ima
ginii ?

COSTIN BUZDUGAN

cu-
și 

lui

P. S. — „întîlnirea pe pla
tou" s-a dovedit o intilnire 
fericită, în ciuda distanței 
care separă — uneori doar 
prin prejudecățile noastre — 
genurile muzicale. Condiția, 
cum s-a văzut, este ca întil- 
nirea să se producă între mu
zicieni de aceeași recunoscută 
marcă ; cum s-au făcut con
cesii — vezi aparițiile revui
stice ale lui Ștefan Bănică, o- 
norabile în sine — omogeni
tatea emisiunii a intrat în su
ferință. în acel moment mai 
lipsea doar comperajul, cu 
știutul său umor, pentru a ne 
pomeni la „Varietăți". Ceea ce 
e, totuși, altceva. Ceva ce n-am 
mai văzut demult, fie vorba 
între noi. Dar nu suferim : ne 
consolăm cu trei filme pe săp- 
tămînă (de regulă, melodrame 
sau polițiste) și plonjăm sîm- 
bătă de pe un canal pe celă
lalt, dintr-o aventură în alfa 
— pînă duminică dimineața 
dormim agitat, pierdem minu
tele de gimnastică dar prindem 
a treia aventură, cu „Fiul 
mării", care s-a sfîrșit dar nu 
ne îndoim că va fi suplinită 
tot de o aventură. Ah, cit de 
captivant e televizorul la sfîr
șit de săptămină !

SCULPTURĂ

Șl ANTISCULPTURĂ*»

I
Păsările" lui Grigorie 

Minea sînt greoaie, masive, te
lurice. Visează cerul, visează 
zborul, dar mediul lor este pă- 
mîntul. Zborul e deci poten
țial. Aripa născută pentru zbor,

i
țial. Aripa născută pentru zbor, 
e masivă, apăsată de greutatea

I
I
I
I
I
I
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materiei, desfășurare orgolioasă 
de falduri pietrificate. Ea de
vine ornament, un simbol al sim
bolului. Ea e rivnită, e „încerca
tă" în fiecare clipă ca o aspirație 
mută către perfecțiune. Sculp
tura lui Minea nu e retorică, nu 
e idealizantă. Ea scrutează lucid 
limita și postulează cu valoare de 
gest moral depășirea ei. Pentru 
Minea sculptura înseamnă un a- 
numit fel de conlucrare cu ma
terialul. Ea nu rezidă deci 
într-un ingenios joc de volume, 
ci în evidențierea unei mase, a 
unei existențe interioare pe care 
forma, planul, o delimitează fi
zic. Ea este „motiv", „simbol", 
un „subiect", un semn pe care

paus". Această opțiune clară a 
artistului poate fi privită și ca o 
nota de „tradiționalism", ca o 
aspirație „secretă" către o ordi
ne clasică. Ea izvorăște cred 
mai puțin dintr-o obsesie a mo
delului (deși este evident că-i 
admite valoarea), ci mai mult 
din dorința de a se circumscrie 
exact condiției sculpturii. Valoa
rea, sensul, demersul artistic stă în 
forța de sugestie, în expresivita
tea plastică a obiectului, a lu
crării concrete deci, și nu în 
validarea teoretică a unor „idei" 
foarte generale *— mai mult sau 
mai puțin discutabile — despre 
sculptură.

| să-l așezi, la răspîntiile drumu
rilor „ca loc de meditație și re-

• Expozițiile personale ale lui 
Alexandru Călinescu-Arghira și 
Crina Ionescu (ale cărei lucrări 
pot fi oarecum forțat asociate 
sculpturii) conturează un alt 
punct de vedere. Ele s-ar situa 
la un pol opus, într-o zonă care 
s-ar putea numi, în raport cu ge
nuri constituite, „antisculptură".

■J

urmă cu cîțiva ani, după 
dintre primele apariții pu- 
ale tînărului violoncelist

In
una 
blice 
Valentin Hîrsu, pe atunci elev 
în ultima clasă a Liceului de 
Muzică Nr. 1, Radu Aldulescu 
îmi vorbea entuziasmat despre 
adînca muzicalitate a tînărului 
interpret, despre frumusețea to
nului, despre prodigioasa sa teh
nică.

L-am reîntîlnit pe Valentin 
Hîrsu, acum student al Conser
vatorului, pe estrada Studioului 
Ateneului în cadrul ultimului 
concert organizat de Flarmoni- 
că sub genericul „Tineri inter
pret pe scenele Filarmonicii".

Intr-un program de substanță, 
de gust, ele elevație (Sonata în 
la major de Boccherini, Sonata 
a treia de Beethoven și Balada 
lui Tudor Ciortea), Valentin 
llîrsu a reconfirmat valențe ar
tistice de prim grad, capacitatea 
de a pătrunde spre izvoarele ori
cărei partituri, acuratețe intona- 
țională, ireproșabilă tehnică de 
arcuș, cultură a stilurilor, con
sistență a tonului. In Sonata de 
Beethoven am regăsit rigoarea 
formei, patosul frazelor beetho- 
veniene.

Valentin Hîrsu a colaborat în 
recitalul său cu tinărul pianist

TINERI INTERPREȚI
Octavian Rădoi. In suplețea ur
măririi pianistice, în predilecția 
pentru sonorități camerale am 
văzut și bazele unui promițător 
cuplu cameral.

In aceeași seară, afișul Stu
dioului ne-a mai permis să cu
noaștem și o altă reprezentantă 
a Conservatorului — Silvia Va- 
silescu. Dincolo de incapacitatea 
de a colora Fantezia de Schu
mann, pianista a demonstrat în- 
tr-un program cu repere roman
tice, (două balade de Brahms), 
aderențe stilistice pentru epocă 
iar în Scherzoul lui Gheorghe 
Costinescu o tehnică de prim or
din, frazări pline de farmec.

Aparifia acestor doi tineri ta- 
lentați nu este întîmplătoare, ci 
se încadrează planului general 
de concerte inițiat de Filarmo
nică la Studioul Ateneului, Stu
dio devenit în ultimii ani un 
prim „laborator" în care unii 
dintre cei mai înzestrați tineri 
au posibilitatea unei prime, și 
de multe ori decisive confrun
tări cu sala de concert.

Printre tinerii remarcați
concertele care au avut loc în 
ultimele luni amintim un cîntă- 
reț de talie internațională ca Dan 
Mușetescu (a obținut recent o 
înaltă distincție la Concursul de

în

la Barcelona), pianistul Dan Bă- 
dulescu, violonistul Arnold She
rer apreciat în unanimitate de 
critică drept un artist plin de 
personalitate, basul Dan Zancu, 
violonceliștii Mariana 
Octavian Morea.

Fiecare dintre ei 
șit pe estrada Studioului după 
un riguros concurs prezidat de 
un juriu de înaltă exigență. Prin 
evoluția lor ei nu au demostrat 
graba de a cuceri drumurile 
succesului ci un profesionalism 
de clasă cu totul promițător. La 
Secretariatul Filarmonicii am a- 
flat numele și al altor cîțiva ti
neri care vor evolua în viitorul 
apropiat pe estrada Studioului: 
Anatol Duh, Vladimir Conta, 
Șerban Lupu cunoscuți din tre
cute manifestări școlare. Ei se 
vor adăuga fără îndoială deta
șamentului de tineri atît de pro
mițători care s-au integrat în ul
timul timp frontului nostru mu
zical. Pentru cei mai mulți din- 
trei ei au fost deschise de acum 
drumurile care duc de la Stu
dioul Ateneului la marea estradă 
de sub cupola Ateneului.

Kaunlz,

au pă-

IOSIF SAVA

Fiecare lucrare vizează nu con
diția lucrării de sculptură, ci a- 
ceea a „obiectului" menit să 
creeze un „spațiu ambiental". 
Formele geometrice se nasc me
canic, șlefuite parcă de mașină. 
Ele se compun ca după o necu
noscută lege matematică a nu
merelor și proporțiilor, a cărei 
posibilitate combinatorie e infi
nită. Sculptura e- putere combi
natorie, invenție de forme pen
tru cei doi artiști, și mai puțin 
obiect unic care să rețină înde
lung și polivalent atenția privi
torului. Efectul spectacolului 
plastic este unul decorativ, deși 
vrea să se adreseze sau mai 
exact să corecteze o sensi
bilitate artistică calofilă, deși su
gerează un „conținut" abstract, 
matematic sau fizic (antiatracție, 
Cîmp static, Pseudoechilibru, Si
metrie, Interferență, Limita ver
ticală etc., etc.). Lucrările Crinei 
Ionescu „descriu" avatarurile 
geometriei tot cu un rezultat de
corativ, creînd o senzație de sta
tic, de bidimensional, de podoa
bă, un efect decorativ prin care 
barochizează formele pure, logice 
ale acesteia. Nu se poate nega a- 
cestor expresii inventivitatea, a- 
curatețea remarcabilă în execu
ție, un 
Dar în 
obligați 
trebări.
chiar de către artiștii înșiși drept 
experiențe atunci e locul să ne 
întrebăm care este, dincolo de 
agreabil, utilitatea și justificarea 
estetică a acestor experiențe ? 
Dacă ele sînt privite ca opere 
perfect închegate atunci e cazul 
să ne întrebăm dacă această vi
ziune nu 
dacă nu 
te lucruri 
pune de 
tei.

simț al insolitului, etc. 
fața lucrărilor lor sîntem 
să formulăm cîteVa în- 

Dacă ele sînt privite

este prea univocă și 
exclude prea mul- 
din ceea ce com- 

regulă universul ar-

c. R. CONSTANTINESCU

*) Expoziția
Grigorie Minea — Galeriile de 
artă „Orizont*, B-du] Bălcescu 
nr. 24 ; Expozițiile Alexandru 
Călinescu-Arghira și Crina Iones
cu — Galeriile de artă „Simeza", 
B-dul Magheru nr. 20.

de sculptură
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din

de

comuna

Cîmp

RĂMÎN SOLUȚII UTILE
ț Directorul căminului cultural 
.e supărase. Era de față între
gul activ U.T.C. din comună, 
venise și primarul, iar ca in
vitați la discuții participau re
prezentanți ai conducerii C.A.P., 
directorul școlii, cadre didactice, 
medicul comunei, activiști ai 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C.

— Nu sînt director de cămin 
decit din decembrie, zicea Con
stantin Berbecaru. Cite să fi fă
cut de-atunci ? Am fost la un 
instructaj, pe urmă am montat 
o piesă, „Take, Ianke și Ca- 
dîr“. Poate susține cineva câ 
n-am dat spectacole-n sat. că 
n-am fost la concurs cu echipa 
de dansuri, că nu ne-am dus cu 
formația de fluierași la Rast și 
la Tunari, la Piscu Nou. că 
n-am organizat seri distractive?

Observația principală fusese, 
însă, cu totul alta. Ea era în le
gătură cu lipsa de colaborare a 
organizației U.T.C.. a secretaru
lui comitetului comunal cu pri
măria, cu conducerea C.A.P., cu 
căminul cultural și școală pen
tru realizarea unui program larg, 
util și atrăgător de acțiuni care, 
fructificând posibilitățile exis
tente să urmărească educația ti
nerilor, să răspundă unor impe
rative importante. Se sublinlase 
necesitatea organizării unor în
tâlniri ale tinerilor cu un cerc 
larg de specialiști din C.A.P., cu 
intelectualii satului, cu fruntași 
în muncă, al inițierii unor „seri 
de calcul" cu participarea con
tabililor, a brigadierilor și șe
filor de echipă, în așa fel încit 
fiecare utecist, întregul tineret 
să fie mobilizat la o muncă efi
cientă, să cunoască prevederile 
noului sistem de retribuție în a- 
gricultură, planul de producție 
al C.A.P., perspectivele dezvol
tării diverselor sectoare, cerin
țele de ridicare a nivelului de 
cunoștințe agro-zootehnice. Se 
analizase cu răspundere situația 
încadrării tineretului din comu
nă. a absolvenților școlii gene
rale, în munca la C.A.P., ară- 
tîndu-se că există la Seaca de 
Cîmp nu numai 150 uteciști care 
participă cu regularitate la lu
cru. ci și 30 tineri căre stau de
geaba pe acasă, trăind pe sea
ma muncii părinților, sau vin la 
lucru o lună-două dintr-un an. 
Cu aceștia comitetul U.T.C. nu 
discutase în mod eficient, după 
cum nu colaborase cu diferiți 
factori pentru crearea condi
țiilor însușirii, conform necesi
tăților și dorințelor exprimate de 
tineri, a noilor meserii ale sa- 
■tiilui, pentru atelierele mecanice, 
pentru irigații etc. în acest ca
dru general al analizei modului 
cum se exercită rolul comitetu
lui U.T.C. în viața și munca ti
neretului din comună, în acti
vitatea de organizație, s-a re
marcat și absența acțiunilor pro-

prii ale organizației cadrelor di
dactice, lipsa de legătură cu ti
nerii nemijlocit integrați în pro
ducție, inconsistența prevederi
lor privind domeniile activității 
cultural educative, de muncă 
voluntar-patriotică. sportive și 
turistice in programul de acti
vități al organizației comunale.

în acest sens ce vorbise des
pre activitatea de Ia căminul 
cultural, relevîndu-se tocmai 
faptul că s-a lăsat totul exclu
siv pe seama directorului, in loc 
să aibă comitetul U.T.C. iniția
tiva, să solicite alcătuirea în 
comun, prin consultare, a unui 
program de activități pentru in
formare politică, pentru educa
ția multilaterală a tineretului, 
în scopul lărgirii orizontului de 
cultură, al recreerii, destinderii. 
Aceasta era esența problemei ri
dicate în legătură cu • activita
tea tineretului și activitatea 
pentru tineret la căminul cultu
ral. Realitățile aduse în dezba
terea activului U.T.C. și a re
prezentanților celorlalți factori 
din comună au însemnat, desi
gur, o trimitere și la munca 
personală a directorului, dar în 
raport cu care principala obser
vație consta în a evidenția con
secințele lipsei de colaborare și

s-au ar- 
vorbeau 
la care 
prin in- 
comunal 
oferă ti-

Uli 
se 
de

a nesolicitării sale de către co
mitetul organizației U.T.C. Pe 
acest fond de principiu, 
gumentat cu fapte ce 
de la sine consecințele 
se poate ajunge tocmai 
diferența comitetului 
U.T.C. față de ceea ce
norilor căminul cultural, față 
de folosirea acestui cadru, a po
sibilităților sale pentru activita
tea organizației. Nu există 
orar al căminului, intrarea 
face după capriciile omului
serviciu și ale operatorului cine
matografic (acesta mai pune și 
taxă la intrare pentru acces la 
te'e-zizor, sah sau masa de te
nis) : se afișează programe săD- 
tămînale fictive — cadrele 
dactice nu vin să-si susțină ex
punerea. alți conferențiari 
sînt anunțați ; activitatea 
mațiilor artistice este conside
rată numai din perspectiva 
participării de succes la concur
suri festive ; baza materială stă 
nefolosită — cutii de șah și remi 
puse ca să înalțe televizorul în 
timp ce zeci de tineri își aș
teaptă rindul să ajungă la cele 
cîteva jocuri puse la dispoziția

di-

nu 
for-

Directorul căminului cultural 
n-a infirmat ca neadevărate a- 
ceste fapte. Erau realități cu
noscute. S-a supărat doar pen
tru că nu se consemnase deta
liat întreaga sa muncă. Din a- 
cest punct de vedere este poate 
chiar mai bine să ne supărăm, 
atîta vreme cit după supără
rile noastre, care trec, discuțiile 
purtate ne orientează munca 
viitoare, ne ajută să intrăm în 
posesia unor concluzii folositoa
re. Fiindcă reacția directorului 
căminului cultural, departe de 
a încreți frunțile, a făcut, dim
potrivă. ca participanții la dis
cuții să desorindă firul unor u- 
tile clarificări, să înțeleagă că : 
nimic din ceea ce privește viața 
și munca tineretului, cadrul și 
factorii prin care se pot împlini 
atribuțiile organelor și organiza
țiile U.T.C., nu trebuie să ră
mână in .afara preocupărilor a- 
cestora că. dimpotrivă, este ne
cesară o inițiativă permanentă 
in a le solicita și folosi colabo
rarea.

Iar colaborare
neapărat, și confirmare 
pinie.

Trenuri pe Valea
Prahovei

Primitoare, ca de obicei, 
Valea Prahovei a 
duminică un număr 
sionant de tineri din toate 
colțurile țârii, veniți aici să 
se odihnească și să se recree
ze, după o săptămînă de lu
cru. Printre ei s-au numărat 
și cei 1 290 de tineri din Ca
pitală, sosiți cu trenul spe
cial. prin Agenția de turism 
pentru tineret a municipiului 
București. La inițiativa Co
mitetului organizației U.T.C. 
a sectorului 7, pe Valea Pra
hovei și-au dat întîinire 
muncitorii de la Fabrica de 
confecții, întreprinderea in
dustrială de stat „Electroteh
nica". U.R.E.M.O.A.S.. Com- 

de panificație etc., 
de la Universitate, 

Conservator si

găzduit 
împre-

binatul 
studenți 
Construcții. 
Politehnică, elevi de la Școa
la generală nr. 163. Școala 
profesională a Uzinei de ma
șini agricole. Liceul „Nicolae 
Bălcescu" și altele, militari.

în grupuri, tinerii au făcut 
popas la Bușteni. Sinaia, 
Predeal, au escaladat înălți
mile din împrejurimi. Pa
sionalii sportului și-au luat 
cu ei schiurile, alții au par
ticipat la concursul de orien
tare turistică. S-au organizat 
eu acest prilej, și exerciții 
practice aplicative în cadrul 
pregătirii tineretului pentru 
apărarea patriei.
Uteciști la Doftana

Tot în Valea Prahovei, a 
poposit la Muzeul Doftana și

orașul Cimpina grupul 
celor 700 de excursioniști din 
municipiul Bacău, pentru 
care Comitelui municipal 
Bacău al U.T.C. a organizat 
în cinstea aniversării semi
centenarului creării P.C R. o 
excursie cu profunde semni
ficații educative. Programul, 
caracterizat prin bogăție și 
varietate, a început cu vizi
tarea muzeului. A continuat 
cu momentul festiv al lami
nării carnetului roșu de 
membru al U.T.C. unui nu
măr de circa 60 de elevi și 
muncitori primiți recent in 
organizație. Vorbind cu jcest 
prilej tovarășii Dinu Davila 
și Ardelean Dumitru, secre
tari ai comitetului munici
pal U.T.C.. au subliniat im
portanța momentului, accen- 
tuind semnificația pe care o 
reprezintă primirea carnetu
lui roșu de membru U.T.C. 
pe locul unde cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare, ai 
poporului român, au suferit, 
mergînd pină la sacrificiul 
vieții, pentru victoria socia
lismului în patria noastră. A 
fost un moment de profundă 
meditație, de intensă trăire 
emoțională, do mai deplină 
înțelegere a rosturilor, obli
gațiilor și datoriilor tineri
lor ca uteciști.

Programul acestei minuna
te zile de primăvară a fost 
completat cu recitări și cin- 
tece închinate partidului, cu 
vizite la casele memoriale 
..Nicolae Grigorescu" și „Iu- 
lia Hașdeu", cu un concurs 
de drumeție.

Al. DOBRE

Elevi pe scena 
festivalului județean

Numeroase activități cultu
ral artistice și sportive dedi
cate aniversării semicente
narului partidului au fost 
organizate in municipiul
Râmnicu-Vîlcea de către e- 
levi. Concursul artistic al 
elevilor, care a intrat în faza 
județeană, cuprinde aproape 
1 300 de participant din 20 
de școli profesionale, licee 
teoretice și de specialitate. 
Abordind cele mai diverse 
genuri artistice, elevii au do
vedit o înaltă prețuire pen
tru tradițiile culturale ale 
poporului, pasiune și dra
goste pentru frumos, calități 
interpretative superioare. Un 
public, numeros a urmărit 
si a susținut timp de 3 zile 
pe elevii-artiști, aplaudind 
cu însuflețire pe cei mai 
buni. Am remarcat, cu acest 
prilej, corul mixt și orchestra 
semi-simfonică de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu", corul de 
cameră 
Băbeni, 
zicuțe a Grupului școlar de 
cooperație și cea de mando
line a Liceului pedagogie, 
numeroși soliști de muzică 
populară, din rindul cărora 
s-au detașat interpretii din 
Băbeni și Drăgășani. Dansu
rile populare au avut ca re
prezentanți de onoare pe 
elevii Liceului din Bălcesti 
și de la Liceul „Nicolae Băi- 
cescu". Soliștii dc muzică 
ușoară de la Liceul „Vasile 
Roaită" și Liceul industrial 
pentru industrializarea lem
nului au obținut cupa celor

mai buni Ia această probă. 
Meritorie a fost și evoluția 
formațiilor de teatru de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu“ și 
a Liceului din Brezoi, pre
cum și a brigăzii artistice a 
Liceului economic.

Aceluiași eveniment i-a în
chinat și clasa de actorie a 
Școlii populare de artă, con
dusă de Marcela Zinell, 
spectacolul în premieră cu 
piesa ..Mireasa cu .mașină'1, 
de Ilans Kehrer.

V. RAVESCU

Un an de pregătire

al Liceului din 
formația de mu-

Elevii și cadrele didactice 
de la școlile din orașul Nă- 
săud, au participat la un 
eveniment deosebit : închide
rea festivă a anului II de 
pregătire a tinerelului pentru 
apărarea patriei. Cu acest 
prilej, au fost felicitați co
mandanții și tinerii elevi 
pentru rezultatele bune ob
ținute în cei doi ani de pre
gătire. Celor mai bune de
tașamente și grupe, celor mai 
buni elevi, li s-au innunat 
dinlome.

în 
bune 
cîteva
Seara, aula Liceului „George 
Coșbuc" din localitate. îm
brăcată sărbătorește i-a in- 
tîmpinat pe oaspeții „Carna
valului Primăverii", organi
zat de elevii anului IV’. invi- 
tîndu-i la parada și concursul 
măștilor. „dansul ghiocelu
lui". concursul „cel mai bun 
dansator" și pentru , Miss 
Primăvara".

I. ION’AȘCU

încheiere, 
grupe 

activități

cele mai 
au prezentat 

practice.

In moderna secție email a 
Fabricii „Emailul roșu 

Mediaș. Intervenții eficiente

Tinerii 
întrebări în 
cutia de co- 
comitetului

înseamnă,
de o-

(Urmare din pug. I)
creșterii producției. Inițiative la 
fel de eficace s-au materializat 
și la capitolele : calitatea produ
selor sau perfecționarea profe
sională a tinerilor.

între acestea „Vitrina calității" 
instalată în fiecare din secții, 
acțiune inițiată de comitetul 
U.T.C. în colaborare cu indica
tul — ocupă un loc aparte. O 
confirmă și rezultatele.

— De cînd a apărut .„vitrina,, 
calității" arată tov. Aurel Chiru, 
secretarul comitetului de partid 
de la secția strungărie,-numărul 
rebuturilor s-a redus considera
bil. De la începutul lunii martie 
în secția noastră rebuturile au 
scăzut sub 0,3 la sută, limită ne
trecută pînă acum.

Cei care produc rebuturi — 
performerii de ultimă oră, bine
înțeles — sînt ușor de identi
ficat, numele lor, alături de 
„operă" sînt afișate la loc vi
zibil în numita „vitrină". La 
secția rectificare, de exemplu, 
la ora cînd am fost acolo se 
mențineau pe primele locuri : 
Maria Novac de la atelierul ci
lindrici cu 76 bucăți inele re- 
butate, urmată de Constantin 
Smîntînă de la atelierul osci
lații cu 63 inele rebutate și 
Vasilc Codreanu de la atelie
rul cilindrici care a reușit «ă 
rebut.eze 14 repere din 190. în 
fiecare secție prin care am tre
cut am întîlnit aceeași vitrină 
a calității, cu alte nume și alte 
rebuturi.

— Intenționăm să aducem se
rioase îmbunătățiri în ceea ce 
privește modul de desfășurare 
al unor acțiuni inițiate de or
ganizația noastră, ne asigură 
ing. Viorel Gologan. Pe lingă 
schimbarea operativă a expona
telor din vitrinele calității, vom 
populariza alături de rebuturi și

performanțele pozitive, tineri 
care realizează constant piese 
de cea mai bună calitate.

Această ultimă inițiativă e cu 
atît mai binevenită cu cît la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
marea majoritate a muncitorilor 
sînt buni și foarte buni, cu atît 
mai mult cu cit „tinerii își aduc 
o contribuție esențială la reali
zarea sarcinilor de producție" 
(Ion Secăreanu, maistru princi
pal la secția sculărie).

îndeplinirea exemplară de 
către majoritatea tinerilor a sar
cinilor profesionale este o con
secință și a faptului că la Fa
brica de rulmenți din Bîrlad 
maiștrii, împreună cu muncitorii 
mai vechi au grijă să-și formeze, 
încă din școala profesională 
muncitorii cu care vor lucra în 
secție. Absolvenții școlii profe
sionale sînt angajați în secția 
unde au efectuat practica hotă- 
rîtoare, cea din anul III. Iată de 

( ce integrarea lor profesională 
> nu mai constituie o problemă.

— La venirea în fabrică, ab- 
profesionale, 
și maistrul

solvenții școlii 
după cum arăta 
principal Ion Secăreanu de la 
secția sculărie, sînt repartizați 
pe lingă cei mai buni munci
tori de la care învață în con
tinuare.

în același timp, pentru a-i a- 
juta să învețe în continuare să-și 
perfecționeze pregătirea în spe
cialitate, să-și îmbogățească cul
tura tehnică, am lansat prin in
termediul ziarului uzinei un 
concurs cu tema „Ce știți despre 
rulmenți ?“ ne informează ing. 
V. Gologan. Cele trei serii de 
întrebări lansate prin interme
diul ziarului cuprind în general 
condițiile de funcționare și con
strucția rulmenților, 
răspund la aceste 
scris și le depun în 
respondențe

U.T.C. întrebările sînt destul de 
dificile, pentru unele din ele 
fiind absolut necesară consulta
rea bibliografiei recomandate tot 
prin ziar.

— Contați .pe participarea 
tuturor tinerilor ?

— Da. Chiar dacă nu vor găsi 
toți de la început răspunsurile 
la aceste întrebări, vor încerca 
să le afle. Simplul fapt că devin 
conștienți de unele goluri pe 
care le au în pregătire e un 
ciștig. Apoi vor afla răspunsu
rile bune, tot plin intermediul 
ziarului. Au sosit deja destul 
de multe scrisori pe adresa co
mitetului U.T.C., cu răspunsuri 
la întrebările concursului, semn 
că acțiunea noastră a avut ecou.

Am enumerat doar cîteva din 
inițiativele comitetului U.T.C. 
de la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad avînd drept scop îmbu
nătățirea rezultatelor obținute de 
tineri în activitatea de produc
ție. Ar mai fi de menționat 
concursurile profesionale și 
olimpiadele pe meserii, con
cursul „Cartea tehnică și pro
ducția" ia care participă un nu
măr destul de mare de tineri, 
obiceiul bun al comitetelor 
U.T.C. ca la fiecare adunare ge
nerală să aprecieze modul în 
care tinerii și-au realizat sarci
nile de plan si mai ales modul 
în care ultimele propuneri indi- 
cînd surse de creștere a produc
ției au fost valorificate. Este 
poate unul din secretele faptului 
că la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad tinerii au mereu viu ape
titul pentru inițiativă. O arată 
și faptul că, în fiecare săptămî- 
nă la comitetul U.T.C. pe fabrică 
se depun 13—20 de scrisori, cu- 
prinzînd propunerile, ideile tine
rilor pe linia sporirii contribuției 
lor la îmbunătățirea activității 
de producție a secțiilor în care 
lucrează.

(Urmare din pag. I) 
tiviști ai partidului prezenți în 
cîteva rînduri în locuința mea 
pentru a se ocupa de pregătirea 
emigrării lui Zisu. Aceștia erau 
Lucrețiu Pătrășcanu și Barun 
Berea, din partea Ajutorului 
Roșu, Lenuța' Tudorache, din 
partea organizației locale de 
partid. Aș vrea însă să vă spun 
că, în cele mai dese cazuri, re
gulile conspirativității trebuiau 
respectate in legătură cu per
soanele complet necunoscute, 
dar pe care același destin poli
tic le aducea în luptă. în aseme
nea împrejurări grele se proba 
tăria morală a comuniștilor, gu
ta să-și sacrifice libertatea, li
niștea familiei, viața pentru iz
bânda unei cauze mari Conspi
rativitatea nu insemna, deci, nu
mai simpla păstrare a unui se
cret ; era o țesătură solidă de 
prudență, perspicacitate, țărie 
morală, discreție, răbdare, în
credere în succesul acțiunii de 
care răspunzi, înțelegerea clară 
a contextului general și parti
cular în care se întreprindea ce
va, consecvență revoluționară.

Desigur cunoașteți că în acei 
ani au existat numeroase case 
conspirative — folosite pentru 
tipografiile ilegale, pentru adă- 
postirea unor comuniști urmăriți 
de poliție sau care, fără a fi 
urmăriți, îndeplineau sarcini 
deosebite la un moment dat, 
pențru ținerea unor ședințe ile
gale. De regulă, acestea trebu
iau să fie situate fie în locuri 
modeste, periferice, pentru a 
trece neobservate, fie în blocuri 
ultracentrale, tot pentru a nu 
stirni bănuieli. De asemenea, 
trebuia să fie asigurate de două 
ieșiri, eventual în străzi fe
rite de priviri curioase. De 
obicei,. schimbarea celui care o 
frecventa sau locuia ilegal ca și 
schimbarea scopului pentru ca

re era aleasă, impunea și schim
barea casei conspirative. Astfel, 
în 1931 am fost introdus în Bi
roul de agitație și propagandă 
al Comitetului județean Ilfov 
de unde am primit sarcini în 
legătură cu editarea ziarului 
„Steagul Roșu". Mai tîrziu, am 
primit în grijă și tipografia în 
care apăreau ziarul și alte ma
teriale propagandistice și am 
instalat-o într-o încăpere din 
spatele unui magazin de manu
factură, fierărie și vopsele de 
care mă ocupam eu.

— Mai există azi această clă
dire ?

— Da, se află pe Șos. Panteli- 
mon. Magazinul de atunci apar
ținea unei asociații culturale în 
conducerea căreia fusesem prin 

PENTRU SUCCESUL LUPTEI
anii ’20 ; Asociația reunea tineri 
din cartierul în care locuiam și 
își propunea să-i distragă de la 
participarea la ateneele popu
lare pe care municipalitatea le 
folosea pentru educație naționa- 
list-șovină și mistică. Câștiguri
le realizate din vînzări au fost 
puse la dispoziția Ajutorului 
Roșu, organizație de masă care 
în ’ ilegalitate a avut un rol 
deosebit de însemnat. Deși 
asociația culturală creată de 
noi reunea tineri cu vederi 
diferite, orientarea generală era 
pozitivă ; în cîteva rînduri, noi 
am reușit să spargem întruniri
le național-țărăniștilor din car
tier. Nicolae Anghel, un tînăr 
care făcuse parte din conduce
rea asociației, s-a oferit să mă 
ajute la tipografie. „Tipografia" 
era de fapt o mașină de bătut 

matrițe și o altă mașină de 
multiplicat. în februarie 1933, a- 
ceastă modestă tipografie a noa
stră a scos mii de manifeste de
mascatoare la adresa represalii
lor de la Grivița. în același an 
am schimbat în două rînduri a- 
dresa tipografiei — era doar o 
regulă a conspirativității — și 
în toamnă suferind fiind din 
cauza condițiilor foarte grele de 
viață — alimentație sumară cu 
pîine și salam, oboseală mare, o 
permanentă tensiune nervoasă 
— am solicitat să plec din oraș 
pentru o lună. în locul meu a 
rămas Anghel, dar foarte curînd 
după aceasta a fost deconspirat 
și, în timp ce transporta un pa
chet de manifeste, arestat. A 
fost întemnițat la Doftana de 
unde mai tîrziu a ieșit foarte 
bolnav. Dar aceea nu avea să 

fie pentru el ultima întîinire cu 
poliția. Reîntorcîndu-mă în 
București am încercat să reiau 
legătura cu Comitetul orășenesc, 
dar n-am izbutit. Dificultatea a- 
ceasta era dictată tot de re
gulile conspirativității, întru- 
cît numele reale și sarcinile 
concrete ce le avea fiecare nu 
erau cunoscute decît de un nu
măr restrîns de comuniști. Co
municarea se făcea prin mai 
mulți intermediari — legături 
conspirative — care nu se cu
noșteau între ei, iar fiecare nu 
știa decît unele date ale proble
mei în legătură cu care trans
mitea o parolă. Erau măsuri de 
precauție pentru a proteja pe 
comuniști si pe cei care ne aju
tau în diferite ocazii. Toamna 
tîrziu am mers la Văcărești un
de era închis Anghel înainte de 

a fi trimis la Doftana și l-am 
rugat să transmită o parolă prin 
celula de partid din închisoare. 
De abia iarna a venit la mine 
un necunoscut cu această parolă 
și am restabilit prin el legătu
ra cu partidul, fiind îndrumat 
către Comitetul de partid din 
sectorul, pe atunci, II Negru.

După cum se știe, P.C.R. a or
ganizat numeroase acte de sabo
taj împotriva regimului antones- 
cian și a pregătirilor de război. 
Prin 1940—1941 eram secretar al 
Comitetului P.C.R. din sectorul 
III Albastru unde, în afara ce
lulelor comuniste de cartier, e- 
rau incluse celulele de Ia Fabri
cile „Vulcan", „Wolf", „Fonix". 
Fabrica de telefoane, de la o se
rie de pielării și tăbăcării. în 
1941 pusesem la cale un act de 
sabotaj la „Vulcan". Mă aflam 

într-un cerc de intelectuali cînd 
am aflat cu surprindere că unul 
dintre medicii cu care discu
tam, e drept, simpatizant al nos
tru, cunoștea aceste intenții. 
Cum legile conspirativității nu 
îngăduiau ca asemenea acțiuni 
să fie cunoscute decît de un nu
măr strict de persoane, mi-am 
dat seama că oamenii noștri sînt 
în primejdie pentru că cineva 
deconspirase pregătirile ce se 
făceau. De aceea, conducerea 
sectorului a hotărît anularea ac
țiunii de la „Vulcan".

Tot pe atunci, în sectorul nos
tru exista o’tipografie bine uti
lată. Aici am editat noi un ma
nifest de mare răsunet, imediat 
după instalarea la 6 septembrie 
1940 a dictaturii militaro-anto- 
nesciene. După ce am cedat-o 
Comitetului județean al P.C.R. 

s-a produs acolo o cădere cars 
a tras arestarea a 20 de oameni. 
Atunci era cît pe ce să fiu și eu 
din nou arestat. Am reușit să mă 
strecor pe lingă agenți, dar în 
urma mea gazda, o femeie ne
căjită cu doi copii, a fost bătu
tă la interogatoriile poliției. A 
trebuit să ies de sub urmărirea 
Siguranței și de aceea, un timp, 
am stat ascuns reușind să păs
trez legătura cu exteriorul prin 
Ligia Macovei și prin soția doc
torului Simion Oeriu, care acti
vau în Ajutorul Roșu.

— Ce greșeală a facilitat ares
tările la care v-ați referit?

— Noul tipograf, potrivit con
semnului, nu trebuia să pără
sească fie și luni de zile casa 

în care era instalată tipografia 
transferată de la noi. împotriva 
acestei reguli el a făcut o vi
zită unui cunoscut al său și cu 
prilejul acesta a fost urmărit, 
probabil, la întoarcere și arestă
rile despre care aminteam au 
început. După cum am aflat mai 
tîrziu, autorul acestei trădări era 
un agent al poliției, strecurat in 
conducerea de partid a secto
rului, același om care decon
spirase acțiunea noastră de la 
„Vulcan".

— Evocați, vă rugăm, un 1 Mai 
în ilegalitate...

— în ajun' de 1 Mai comuniș
tii cunoscuți său bănuiți de si
guranță erau arestați preventiv 
pentru a nu participa la demon
strațiile muncitorilor. într-o ast

fel de zi, în 1937, mă întorceam 
dintr-o misiune în țară, în fa
voarea Frontului Popular. Cînd 
am ajuns în Gara de Nord a în
ceput o ploaie atît de cumplită 
îneît nici nu vedeai să mergi. 
Am plecat, totuși, dar nu spre 
casă, ci spre unul din cunoscu- 
ții mei care locuiau în apropie
re și la care intenționam să 
înnoptez. Nu l-am găsit și înfri
gurat, cu hainele ude, într-un 
tîrziu, înainte de ivirea zorilor, 
m-am îndreptat spre casă să-mi 
schimb îmbrăcămintea. Am ră
mas doar cîteva minute. Jandar
mii erau însă pe urmele mele.

Dar au ajuns după plecarea mea. 
Și, o întreagă zi de primăvară, 
pină s-a înnoptat m-am tot fu
rișat pe străzile mărginașe ale 
Bucjureștiului, nici prea grăbit, 
nici prea agale, ca orice om ca
re știe că putea fi urmărit și 
se strecoară dornic să nu atra
gă atenția și să nu fie recunos
cut. Așa petreceau unii dintre 
noi sărbătoarea noastră munci
torească.

— Dumneavoastră ați fost li
nul din comuniștii care au acti
vat o vreme in P.N.Ț., Care a 
fost sensul și valoarea tactică a 
acestei participări ?

— în anii 1934—37, alături de 
alți comuniști am primit sarcini 
în organizarea locală a Ligii 
muncii și apoi a Blocului de
mocratic. între timp am fost 
închis la Jilava unde am cu
noscut pe propria-mi piele — 
urmele se mai văd și azi — re
gimul de anchetă rezervat celor 
arestați pentru delicte politice, 
dar am și înțeles pe deplin, în 
conflictul cu comandantul închi
sorii pentru recîștigarea dreptu
rilor de deținuți politici, ce în
seamnă unul pentru toți și toți 
pentru unul. în 1937, cînd P.C.R. 
a inițiat crearea Frontului Popu
lar. tocmai pentru a contribui 

pe cît mai multe căi la unirea 
unor cercuri cit mai largi de 
oameni cu vederi democratice 
și pentru a-i orienta în sensul 
obiectivelor activității P.C.R., 
am fost trimis, ca și alți 
comuniști, să activez printre 
membrii P.N.T. în sectorul 
unde am depus eu ade
ziunea, secretar era Ștefan Io- 
nescu, un simpatizant al nostru, 
care fusese și el în conducerea 
asociației culturale amintite. 
Am cerut să fiu întrebat cu 
prilejul primirii de ce fu
sesem arestat. Le-am explicat 

că am întreprins niște acțiuni 
edilitare pentru care „n-am gă
sit înțelegere din partea prima
rului liberal". Desigur, împreu
nă cu alți comuniști am folosit 
prezența în acest partid, între 
altele, pentru a obține ajutoa
re destinate deținuților politici. 
Desigur, activitatea noastră nu 
era pe placul unor țărăniști, 
într-o adunare unul dintre ei a 
strigat adresîndu-mi-se : „Noi 
înțelegem că dacă d-1 Ganea a 
venit în partidul nostru, să-1 fa
cem noi țărănist, iar nu dinsul 
să ne facă comuniști !" în urma 
acestui incident, consultîndu-mă 
cu tovarășii mei, am hotărît să 
demisionez. Nu mult după acea
sta făceam parte din delegația 
P.C.R. care a prezentat platfor
ma P.C.R. pentru Frontul popu
lar, unui comitet de sector al 
P.N.Ț. împreună cu aceștia și 
ou reprezentanți ai P.S.D. am 
organizat un mare miting la ci
nematograful „Izbînda" și îm
potriva încercării unor fruntași 
țărăniști de a submina prevede
rile platformei, adunarea, for
mată în cea mai mare parte din 
muncitori și reprezentanți ai al
tor pături nevoiașe, s-a încheiat 
în favoarea Platformei. Aceasta 
dovedea, ' desigur, printr-un e- 
txemplu care n-a rămas unic, că 
P.C.R. a fost capabil să reuneas
că forțe populare largi împotri
va pozițiilor amenințătoare ale 
reacțiunii, peste capul conducă
torilor țărăniști și sociai-demo- 
crați de dreapta, să le atragă in 
sfera influenței sale, ceea ce a 
fost de mare importanță în lup
tele viitoare pe care le^-a ini
țiat și conduș la victorie.
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MECANICA AGRICOLĂ —

UN DOMENIU DE VIITOR
PENTRU SPECIALIZARE 

INGINEREASCĂ
— Tovarășe decan, în con

dițiile dezvoltării agriculturii 
moderne și ale unei exploa
tări cit mai raționale a ogoa
relor, inginerului cu specia
litatea 'mecanică agricolă i se 
oferă un cîmp larg de activi
tate practică, de cercetare. 
Care ar fi principalele coor
donate ale acestei activități ?

— liste adevărat că astăzi, 
mecanizarea joacă rolul pre
ponderent în agricultură. Nici 
nu se mai poate vorbi în epo
ca noastră de progres în acest 
domeniu fără a ne referi la 
aportul specialiștilor pregătiți 
pentru exploatarea, întreține
rea, sau proiectarea mașinilor 
agricole. Domeniul de activi
tate al inginerului mecanic a- 
gricol este extrem de vast, el 
fijnd specialistul care trebuie 
să asigure funcționarea în 
condiții optime a tractoarelor, 
mașinilor agricole, precum și 
a instalațiilor complexe de 
mecanizare, electrificare și au
tomatizare folosită în agri
cultură, în întreprinderi și 
stațiuni de mecanizare a agri
culturii, în ferme agricole, în 
complexele industriale de creș
tere a animalelor și păsărilor, 
în sistemele de irigație etc.

— Care sînt domeniile pen
tru care sînt pregătiți studenții 
Facultății de mecanică agri
colă ?

— Facultatea de mecanică 
agricolă pregătește ingineri 
mecanici necesari agriculturii, 
industriei constructoare de 
mașini și utilaje pentru agri
cultură. Facultatea are o sec
ție de mecanică agricolă și o 
grupă de specializare în con
strucții de mașini agricole.

— Ce ne puteți spune despre 
această grupă de specializare ?

— Specializarea în con
strucția de mașini agricole în
cepe din anul III, pînă atunci 
studenții primind o pregătire 
similară, cu a celor de la me
canică. în condițiile cînd în 
agricultură există circa 700 de 
tipuri de mașini și obiectiv 
există necesitatea proiectării, 
experimentării și construcției 
în serie de noi tipuri de ma
șini, utilaje și agregate, un
ghiul de acțiune al viitorilor

specialiști în proiectarea con
strucțiilor de mașini se lăr
gește considerabil.

Varietatea condițiilor de lu
cru a mașinilor agricole (di
ferențe de sol, climă, plante 
etc.) fiind mult mai mare de- 
cît a oricăror altor tipuri de 
mașini face ca proiectarea noi
lor tipuri să fie o problemă 
complexă. Sarcina proiectării 
noilor mașini pentru mecani
zarea și automatizarea proce
selor de producție din agri
cultură nemecanizate pînă în 
prezent sau perfecționarea 
mașinilor agricole existente 
revine inginerului mecanic 
constructor de mașini agri
cole.

Ca în puține alte specialități 
absolvenților Facultății de 
mecanică agricolă li se oferă 
posibilitatea de a concepe și 
a realiza mașini noi și de a le 
verifica în condiții de lucru, 
în cercetare și exploatare. în 
viitorul cincinal vor trebui 
proiectate și fabricate peste 
200 de tipuri noi de mașini. 
După cum se vede, pe cei care 
se vor îndrepta spre această 
specialitate îi așteaptă destule 
lucrări interesante pe care ca
pacitatea lor de concepție, 
proiectare și execuție va tre
bui să le rezolve.

— Tovarășe decan, deoarece 
mulți candidați la studenție, 
cunosc puține lucruri despre 
examenul care le va atesta 
calitatea de specialist, vă ru
găm să ne oferiți fragmente- 
din tematica lucrărilor de li-; 
cență. ;

— Tematica proiectelor de. 
diplomă a absolvenților sec
ției de mecanică agricolă cu
prinde stabilirea parametrilor 
constructivi și funcționali ai 
mașinilor și instalațiilor ne
cesare mecanizării diverselor, 
procese, stabilirea tehnologii
lor de mecanizare a unor , cul
turi sau procese, stabilirea 
tehnologiilor de exploatare a 
agregatelor agricole.

Pentru absolvenții grupei 
de specializare, tematica cu
prinde proiectarea mașinilor 
și instalațiilor agricole, a sis
temelor de propulsie la mași
nile autodeplasabile, a insta

lațiilor de acționare și auto
matizare a mașinilor și insta
lațiilor folosite în agricultură.

— Unde își vor desfășura 
activitatea specialiștii pre
gătiți de facultatea dumnea
voastră ?

— Absolvenții secției de 
mecanică agricolă își vor des
fășura activitatea ca ingineri 
mecanici în cadrul stațiunilor 
de mecanizare a agriculturii, 
în cadrul sectoarelor mecanice 
ale I.A.S., în combinați indus
triale, în uzine de reparații, în 
institute de cercetări științi
fice, în stațiuni experimentale, 
în învățămînt. Absolvenții gru
pei de specializare în construc
ții de mașini își desfășoară 
activitatea' ca ingineri meca
nici constructori de mașini a- 
gricole în uzine construc
toare de mașini specifice agri
culturii, în institute de pro-, 
iectare, de cercetare, în în
vățămînt.

Acest domeniu, extrem de 
divers, pe care îl reprezintă 
mecanica agricolă pentru can- 
didații la studenție, oferă un 
cadru corespunzător capacită
ților de concepție, proiectare 
și executare a mașinilor nece
sare concretizării, în condiții 
cît mai bune a amplului pro
ces de transformare și moder
nizare a agriculturii. Introdu
cerea metodelor industriale de 
producție în această ramură 
de bază a economiei necesită 
specialiști cu o temeinică .pre
gătire ' țehnicd-știihțifică, ca
pabili să rezolve probleme 
complexe ale etapei actuale 
de dezvoltare a agriculturii.

Tradiția Institutului poli
tehnic — București, în care de 
aproape 10 ani funcționează 
Facultatea de mecanică agri
colă, valoarea corpului profe
soral, o bază materială adec
vată. reprezentată de labora
toarele utilate cu o gamă largă 
de aparate și mașini, oferă 
toate premisele unei pregătiri 
corespunzătoare, într-o profe
siune pasionantă, cu largi vir
tualități de afirmare a capaci
tății intelectuale.

CALIN STANCULESCU

Profesia spre care m-am 
orientat este cea de inginer 
fizician (Institutul politeh
nic, facultatea de electro
nică, secția ingineri fizicieni). 
Întrebarea: „de ce cred că 
mi se potrivește ?" Îmi pune 
o problemă care, prin difi
cultatea ei, mă obligă să nu 
mă eschivez.

Electronica este pentru 
mine o dragoste veche (are 
7 ani de existență) incit, a- 
proape că am încetat să mai 
invoc motivele pentru care 
îmi place.

Găsesc în ea utilul armo
nios îmbinat cu contempo
raneitatea, aducînd nu ara
reori ușoare note de senza
țional. Totuși, piatra de în
cercare a opțiunilor mele a 
fost confruntarea cu pro
priile posibilități și încli
nații. Se pare că înclinațiile 
către fizică și electronică 
încolțiseră de mult, așa că 
nu am avut altă obligație

mulat, șt care, fiind de ordin 
fizic și matematic, în mare 
proporție, se poate concre
tiza în această profesie. Caut 
mereu să găsesc soluții noi, 
cu o eficiență teoretică și 
practică ridicată, ceea ce. co
respunde cu direcția actuală 
de cercetare și dezvoltare a 
electronicii. De altfel, am 
optat pentru această speciali
tate și pentru că presupune 
un orizont mai larg, dat fiind 
legătura ei cu diverse științe, 
orizont pe care doresc să 
mi-l însușesc in măsura in 
care nu mi l-am format încă. 
Îmi place să cred, și în cu- 
rînd mă voi convinge, că 
sînt pe o cale favorabilă în 
alegerea profesiunii, dat fiind 
unele rezultate pozitive și
experiența deloc neglijabi
lă, pe care mi le-au adus 
concursurile pe matern —
secția fizică și matematică.
De fapt, in afară de aceste 
considerente, la care mai

CONFESIUNI ÎN PRAGUL 
ABSOLVIRII LICEULUI

SA VREI CEVA 
SI SA $TII 

CE VREI
față de persoana mea decît 
de a le cultiva, zi de zi. Cit 
despre aptitudini, mi-ar face 
plăcere, și ar fi deosebit de 
util să le am. In caz contrar, 
le voi suplini prin muncă.

După aceste referiri cu ca
racter prin excelență subiec
tive, mă voi opri puțin la 
ceea ce cred că implică 
unele corespondențe între 
caracterul și temperamentul 
meu și profesia pe care aș 
vrea să o însușesc. In pri
mul rînd, o înclinație spre 
lucruri și fenomene strict 
materiale, palpabile prin in
termediul destul de prozaic 
al aparatelor de măsură. (•' 
atracție permanentă pe care 
mi-o provoacă activitatea 
practică, prin intermediul 
căreia am căutat deja să mă 
apropii cît mai mult de vii
toarea specialitate. Doresc să 
cunosc, pe cît posibil, tot 
ceea ce este legat de fizică 
și tehnică și, mai ales, ce 
este nou în aceste domenii. 
Îmi place să îmi confrunt cu
noștințele teoretice și prac
tice cu probleme ce îmi soli
cită o interpretate cît mai 
legată de realitate, dar ma
tematic întocmită, sau care 
mă obligă să recurg la ex
periențele de laborator.

Vreau să-mi valorific ma
terialul informațional acu-

adaug și posibilitățile mul
tiple de dezvoltare a perso
nalității, sînt atias spre elec
tronică și fizică în general de. 
alte stări psihologice pe care 
nu le-am clarificat. Dar să 
nu banalizez. De multe ori 
oamenii banalizează realita
tea. Vreau să o readuc la
locul pe care 
afirmînd că 
zează numai 
cietății. Este 
personală pe care 
voi schimba și potrivit căreia 
voi continua munca pe care 
o duc acum, ca elev.

Condițiile în care voi pro
fesa sînt cele ale unei in
dustrii moderne, puse pe 
baze socialiste. Cred că îmi

și-l merită, 
omul se reali- 
fiind util, so- 
o convingere 

nu mi-o

voi exercita profesia în epoca 
unui permanent dialog cu 
productivitatea, cu raționali
zarea proceselor t ’hnologice, 
cu excluderea timpilor morți 
din parametrii de funcțio
nare a utilajelor.

In orice caz, jie în uzină, 
sau laborator, activitatea mea 
va atinge aceste coordonate, 
plus necesitatea unui studiu 
intens și permanent pe ca>e 
această frumoasă profesie le 
cere oricărui slujitor al ei.

ALEXANDRU OPREA 
elev — clasa a Xll-a, 

Liceul din Brănești

Prin serele Institutului de cercetări pentru cultura sfeclei — Brașov.
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între soli
citudinea

formală și cea de fond

C. D., Drăgășani, jud. Vîlcea: 
Facultatea care te interesează 
se numește Facultatea de in
dustrii alimentare și tehnica 
pescuitului ; funcționează nu
mai la Galați, cu două secții 
(industrii alimentare ; examene 
la chimia organică și anorga
nică — scris și oral, algebră și 
trigonometrie — scris ; tehnica 
pescuitului și piscicultura, exa
mene la zoologie sau botanică 
la alegere — scris și oral, al
gebră și trigonometrie — scris). 
La toate facultățile sau insti
tutele (inclusiv de subingineri) 
se cere examenul de bacalau
reat așa că, dragă C.D., nu-i ni
mic de făcut.

Blăguiceanu M., Turnu Seve
rin, jud. Mehedinți : Prezintă- 
te la facultatea de educație fi
zică a unui institut pedagogic 
de 3 ani : Timișoara (str. Gh. 
Doja nr. 11), Cluj (Piața Ștefan 
cel Mare nr. 1), are și secție fără 
frecvență cu 4 ani de studii), 
București (Șos. Panduri nr. 90), 
idem, Galați (str. Gării nr. 63).

Costescu Maria, Pietrani, jud. 
Vîlcea : Școli profesionale de 
surori medicale funcționează în 
mai multe județe — și în jude
țul dumitale (str. General Pra- 
porgescu nr. 36, Rîmnicu VII- 
cea. Mai găsești astfel de școli 
la Pitești. Arad, Bacău, Ora
dea, Ploiești, Galați, Craiova 
etc.). Se primesc fete de la 16 
ani pentru specialitatea soră pe
diatră și soră medicală, de la 
18 ani pentru specialitatea moa
șă. După cum vezi, ți-am răs
puns „chiar eu“, așa cum ai 
dorit. Mult succes !

Cojanu Victoria, Dulbanu, 
jud. Buzău : Se cere materia 
claselor V—VIII. Programa res
pectivă nu s-a publicat încă. 
Urmărește „Gazeta învățămîn- 
tului", s-ar putea să se publi
ce în paginile sale. Sau mai 
bine scrie direct școlii respec
tive.

V. A., județul Prahova : Școli 
postliceale sînt multe, mi-ar fi 
greu să vi le spun pe toate. 
Este, totuși, necesar să-mi in
dicați, cel puțin în linii gene
rale, domeniul care vă intere
sează.

Toma Vasile, jud. Bihor : 
Este și firesc să-ți placă pădu
rea de vreme ce ai copilărit în
tre arbori. Poți învăța meseria 
de pădurar la Școala profesio
nală din Năsăud, str. Gării 
nr. 1 (se cere vîrsta de cel pu
țin 18 ani) : silvicultura se poa
te învăța la Liceul industrial 
forestier din Piatra Neamț, Șos.

Ștefan cel Mare nr. 57, Cîmpu- 
lung Moldovenesc (str. 7 No
iembrie nr. 65), Timișoara (Pă
durea verde) Rîmnicu Vîlcea, 
str. Mihai Bravii nr. 43). La a- 
ceste licee funcționează și sec
ții de exploatări, construcții și 
transporturi forestiere. Se pri
mesc absolvenți ai clasei a 
VIII-a a școlii generale dacă 
nu au depășit vîrsta de 17 ani 
împliniți în anul 1971. Pentru 
meseria de pădurar se dă con
curs la matematică și botanică 
— scris și oral. Pentru silvicul
tură se dă examen la matema
tică — scris și oral — și la a- 
legere, limba română sau bo
tanică. Dacă te prezinți la ex
ploatări, construcții și transpor
turi forestiere, poți alege fi
zica.

Vrancea : Un liceu industrial 
pentru construcții de mașini gă
sești la Galați, str. Științei nr. 
119 (specialitățile : tehnologia 
construcțiilor de mașini și con
strucții navale. In' același oraș, 
îți recomand școala profesională 
— din str. Silozului nr. 27 — cu 
specialitățile electrician pentru 
centrale, stații și rețele eiec- 
trice, electrician pentru protec
ția prin relee, automatizare și 
măsurători electrice, electrome
canic de aparate de măsură și 
automatizare. Cit despre radio 
și televizoare, te poți prezenta 
la una din cele 3 școli din Bucu
rești care pregătesc montatori 
de aparatură electronică : str. 
Popa Lazăr nr. 8, Calea Raho- 
vei nr. 70. str. Ho Și Min nr. 4.

Dumitrescu Iulian, corn.

fugiți după mulți, prea mulți 
iepuri deodată. Toate speciali
tățile enumerate sînt la fel de 
interesante, dar, în cazul de 
față, nu se poate da vina pe 
soartă. Ce v-aș putea spune alt
ceva decît spuneți dumneavoa
stră, în aceeași situație, elevi
lor din clasa la care predați ? 
Centrați-vă eforturile pe un 
singur obiectiv. Deocamdată a- 
cest obiectiv este cam nebulos.

Ciubucă E„ Tg. Mureș : In- 
formează-te la Centrul militar 
respectiv. Nu știu, însă, cum 
te vei descurca în ceea ce pri
vește școala actuală de care 
presupun că te leagă un con
tract. Grîul nu crește în cer.

Popovici Silvia, Vaslui : Ci
tește răspunsul dat lui Costescu 
Maria, jud. Vîlcea, chiar în

POȘTA RUBRICII VIAȚA
BATE LA UȘĂ

. Gheorghe B„ Bihor: Școlile 
care vă interesează pe dv. se 
organizează direct de coopera
ție in raport cu necesitățile și 
planul de școlarizare. Adresați- 
vă direct UCECOM sau din ju
dețul dv., serviciul învățămînt 
și personal.

Băltărescu Stan, Cluj : De 
fapt, pentru a putea îmbrățișa 
una din cele două profesiuni 
dorite este destul să aveți pre
gătire superioară și o infor
mare temeinică asupra proble
melor generale. Ar mai fi ne
cesar să vă însușiți cel puțin 
o limbă străină de circulație. 
Dacă nu aveți preferințe, ar 
trebui să alegeți totuși o facul
tate de filologie. Școli speciale 
în domeniile pe care mi le-ați 
indicat nu funcționează.

Dorina Mitroi, Tr. Severin : 
în județul Mehedinți funcțio
nează un liceu agricol, la Ha- 
linga și un liceu economic la 
Tr. Severin, Bd. T. Vladimi- 
rescu nr. 71. Despre alte licee 
nu am știre.

Barbu Ionel, Popești, jud.

de SEN ALEXANDRU
Bălăceanu, jud. Buzău : Citește 
răspunsul de mai sus. Examen 
se dă la matematică (scris și 
oral), fizică (electricitate) scris 
și oral.

Mihăilă Genoveva, Trifești, 
jud. Neamț : Așteaptă să mai 
crești, deoarece se cere liceul. 
La nivel mediu, nu funcționea
ză astfel de școli.

Nicoleta D., București : Te 
vei prezenta, firește, la facul
tatea de matematică. Concurs 
algebra, trigonometrie, ele
mente de analiză matematică — 
scris și oral, — geometrie pla
nă, în spațiu, analitică — scris. 
La analiză matematică se cere 
numai materia clasei a Xl-a, la 
geometrie plană și în spațiu nu 
se cere demonstrarea formule
lor și teoremelor.

Dima Mariana, București : 
Școala funcționează în str. Eco
nomii Cezărescu nr. 47, sectorul 
7, pe lingă UCECOM. Pentru 
concurs, se cere anatomia și 
fiziologia omului — scris și 
oral — chimie — oral.

Ag., Roman : Mi se pare că

rubrica de față. în județul 
Vaslui nu funcționează o ast
fel de școală. O găsești însă la 
Roman (Școala profesională sa
nitară, str. Soldat Porojan nr. 
5), la Iași (str. N. Bâlcescu 
nr. 28), la Botoșani (Str. Ma
xim Gorki nr. 1), la Bacău (str. 
Grivița Roșie nr. 35).

Bara Iulian, Oradea : în 
mod firesc, drumul continuă 
spre un institut agronomic. Cele 
mai apropiate ar fi cel din Cluj 
(str. Mănăștur nr. 3) și cel din 
Timișoara (Piața Unirii nr. 1) ; 
ambele au facultăți de agricul
tură, medicină veterinară, zoo
tehnie cu cite 5 ani de studii.

En. Claudiu, Călărași : Eu 
mă mențin la calculatoare și 
aplaud soluția cu Institutul po
litehnic. -Cel puțin subsemnatul 
nu poate găsi una mai bună. 
Rămîne să verifici dacă a fost 
soluția optimă întrebînd, în a- 
cest sens, primul calculator pe 
care îl vei construi.

Anton Alexandra, Poiana, 
jucL Dîmbovița : Licee sanitare 
funcționează la Galați (str. Mi

hai Bravu nr. 48) și Tg. Mureș 
(str. Lenin nr. 8). Funcționează 
cu două secții : tehnică denta
ră, asistent medical de labora
tor. Legea îți dă dreptul să-ți 
continui studiile la facultatea 
de stomatologie.

Tudor Doineanu, Piatra 
Neamț : Institutul de etnografie 
și folclor este un institut de 
cercetări și nu de învățămînt, 
dar dacă vă pot face un servi
ciu comunicîndu-vă adresa, nu 
nu mă dau în lături : București, 
str. Nikos Beloianis nr. 25.

Vișan Olimpia, jud. Mehe
dinți : Profesiunea dorită nu 
este indicată în îndrumător. 
Ți-aș sugera, totuși, să ceri lă
muriri fie la Ministerul turis
mului, la serviciul „Personal și 
învățămînt", fie la federația 
sportivă de resort.

Avram I. Constantin, Pu- 
iești, jud. Vaslui : Citește răs
punsul dat lui Anton Alexan
dra. Concurs se dă la matema
tică — scris și oral și la ale
gere între limba și literatura 
română și un alt obiect' care 
este : fizica — pentru tehnica 
dentară — și chimia — pentru 
asistenții medicali de laborator. 
Data concursului între 22 iunie 
și 3 iulie.

Petrana Bădița, jud. Tulcea : 
Dacă vei citi cu atenție toate 
răspunsurile de mai sus, îți vei 
lămuri și propriile întrebări, a- 
semănătoare cu cele ale Ulanei 
Costescu din Pietreni, Silvia 
Popovici din Laza, Anton Ale
xandra din Poiana. în județul 
Tulcea nu funcționează o școa
lă profesională sanitară, dar o 
găsești la Constanța (B-dul 
V. I. Lenin nr. 42), la Brăila 
(B-dul Al. I. Cuza nr. 71) și, 
firește, la Galați (vezi adresa 
mai sus). Să sperăm că tova
rășii de la școala profesională 
nu vor fi prea exigenți la 
vîrstă, mai ales dacă-ți iei an
gajamentul să împlinești 16 ani 
în cursul anului 1971.

Addy Buzărnescu, Tg. Căr- 
bunești, jud. Gorj : Te-am 
identificat, stimate tovarășe, 
grăbindu-mă să-ți și răspund. 
Adresa școlii — Șoseaua Strău- 
lești nr. 1, sectorul 1 — Bucu
rești. Concurs „limba română" 
(scris și oral), istoria României 
(oral). îmi pare numai rău că, 
din cauza numărului mare de 
scrisori primite nu pot face 
„gestul confidențial" solicitat și 
mă văd silit să-ți răspund tot 
în coloanele ziarului.

„Pentru tovarășul prim-vice- 
președinte veniți luni dimi
neața, pe la ora 4, altfel nu mai 
apucați loc la audiență". La ora 
4 n-am putut sosi negăsind un 
mijloc de locomoție, dar la 5 e- 
ram instalat in pasajul Eforie, 
alături de un grup de oameni. 
Toți așteptam ora 8 cind biroul 
de registratură al Consiliului 
popular din sectorul 6 avea să-și 
deschidă ușa incepind să distri
buie bonuri cu numere de ordi
ne pentru audiențele cerute. 
Este necesar pentru o audiență 

o asemenea plimbare matinală? 
Un afiș mare așezat lingă re
gistratură spune că pentru au
diențe „înscrierile se fac zilnic 
între orele 8,00 și 16,30", dar 
funcționara ,de la biroul respec
tiv ii traduce astfel„nu elibe
răm bonuri pentru audiențe de- 
cit în ziua pentru care este fă
cută solicitarea". „De ce atunci 
trebuie să mă scol în miezul 
nopții și să vin aici cînd aș pu

tea să m§ înscriu. CU o zi-două 
înainte, sau chiar cu o săptămî- 
nă venind pentru aceasta la o 
oră convenabilă „Așa este 
dispoziția !“ — îmi replică func

ționara. Și cu aceasta discuția 
s-a încheiat.

Puțin mai jos de pasajul E- 
forie la biroul de registratură 
al Consiliului popular al muni
cipiului am intilnit altă situație. 
Funcționarul de serviciu a des
chis un registru și m-a între
bat : „La cine solicitați o au
diență ? Săptămina aceasta sint 
mai liberi tovarășii...". Simplu, 
civilizat, fără pierdere de timp. 
Dar de ce aici este posibilă a- 
ceastă înscriere anticipată și 
dincolo nu I ? La numai cîteva 
sule de metri distanță dispozi
țiile privind primirea publicu
lui sint altele, deși sectorul este 
subordonat aceleiași conduceri 
a municipiului și exemplul bun 
ar putea li urmat. Și fiindcă 
am vorbit de subordonare ne 
întrebăm de ce nu este contro
lat de către municipiu siste
mul pe care-1 aplică suitoarele 
în legătură cu solicitanții de au
diențe ? în sens invers, de la 
primăria municipiului la cea a 
sectorului, tot citeva sute de 
metri există...

Am vorbit la începutul aces
tei anchete mai pe larg despre 
înscrierea la audiențe fiindcă 
existența primelor neajunsuri 
pe care le intimpină solicitan
tul este simptomatică pentru 
cele următoare, pentru viciul 
de care mai suferă pe alocuri 
sistemul audiențelor și anu
me lipsa unei solicitudini de 
fond. Este adevărat, există so
licitudine la primirea cetă
țenilor dar, adesea, aceasta 
este formală — se traduce 
prin simple formule de poli
tețe și amabilități verbale. Am 
în carnet circa 20 de nume ale 
unor solicitanți — notate în di
verse locuri — dintre care nici 
unul nu s-a plins de lipsa de 
politețe acolo unde a fost pri
mit. Dar această politețe for
mală nu rezolvă nimic. Solici
tantul se plinge că problema lui 
este tărăgănată, amînată, că 
este îndrumat greșit, că rezol
varea cazului atînnă de cine 
știe ce împrejurări fericite. La 
ce mai folosește atunci un zîm- 
bet cînd pierzi enorm de mult 
timp cu așteptări, cu reprogra- 
mări, cu drumuri aiurea? Mi se 
pare edificator pentru lipsa so
licitudinii de fond cazul tînăru- 
lui Ștefan Vladu, din strada 
Herescu nr. 4, muncitor la te
lefoane. împreună cu soția și 
doi copii ocupă o cameră la 
mansardă in strada amintită ; 
deoarece în imobilul respectiv 
se eliberaseră cîteva camere, 
solicitantul s-a adresat prin au
diență Consiliului popular al 
municipiului pentru a primi 
spațiu în plus. După ce a fost 
ascultat cu atenție, i s-a reco
mandat să meargă la Direcția 
Spațiului locativ. Simplu, cu 
un zîmbet, i s-a spus : „nu este 
de resortul nostru, ne pare rău, 
dar adresați-vă... ? Solicitantul 
a gîridit că este o greșeală a lui 
și pierderea timpului trebuie 
trecută în cont personal. Și a 
început din nou alergătura pe 
la ghișee. După alte cîteva zile 
a reușit să fie primit în audien
ță la direcția respectivă, dar 
aici a fost îndrumat mai depar
te. „Duceți-vă la sectorul 6, 
fiindcă de acest sector aparți
neți dv. 1“ L-am intilnit apoi 
într-o sîmbătă, la ora 7 dimi
neața. A primit bonul nr. 20 
și a intrat în audiență înaintea

mea, la ora 12. După cinci mi
nute a ieșit dezolat. Cinci ore 
de așteptare, pentru 5 minute 
de discuție, și aceasta inutilă, 
ca și cele de pină acum. „Nu 
se ocupă sectorul de locuințele 
acelea — mi-a spus el — am 
fost îndrumat greșit. Trebuie să 
merg în altă parte...". Secreta
rul consiliului popular mi-a 
confirmat : „într-adevăr, cetă
țeanul a fost îndrumat greșit la 
noi". Dar cu problema lui și cu 
timpul pierdut cum rămîne ? 
.întrebarea rămîne... fără răs- 
îrăspuns. Sigur, dacă Ștefan 
Vladu poate să primească sau 
nu o cameră in plus, pot s-o 
spună inspectorii Spațiului loca
tiv. dar să i-o spună într-ade
văr, să nu-1 poarte pe drumuri 
zile în șir. Ni se pare nefiresc 
și faptul că solicitantul e trimis 
de colo-colo, tocmai de către 
persoane din conducerea consi
liilor populare, care sint nu nu
mai autorizate să rezolve direct 
problemele cetățenilor, dar au 
in plus și datoria să sancționeze 
funcționarii administrativi cind 
aceștia lucrează prost. în ceea 
ce-1 privește pe Ștefan Vladu, 
nimeni nu l-a dat afară pe ușă 
dar, solicitudinea întilnită a 
fost pur formală. în plus, el a 
pierdut foarte mult timp, s-a 
învoit de la serviciu, a lucrat 
in zilele libere pentru recupe
rare, ceea ce pină acum repre
zintă un sacrificiu inutil.

La Giurgiu, la Consiliul popu
lar. se remarcă de la început 
multă ordine scriptică la capi
tolul 'audiențe. Toți membrii 
conducerii consiliului primesc 
cu regularitate pe solicitanți și 
un registru special consemnea
ză problemele expuse de cetă
țeni. precum și rezolvarea dată. 
Este adevărat că mai există și 
excepții privind respectarea 
programului de audiență : de 
pildă, pe 10 martie nu s-au ți
nut orele de audiență vice
președintele consiliului, de ser
viciu in ziua aceea chemat la 
București, nu a fost înlocuit cu 
nimeni. Dar nu aceasta este 
problema pe care avem s-o se
sizăm. ci ne vom referi la 
aceeași solicitudine de fond, 
în principal, dintre doleanțele 
cetățenilor, predomină cele re
feritoare la spațiul locativ. Re
zolvarea lor se face în ordinea 
depunerii cererilor și a cerce
tării situației pe teren pentru 
fiecare solicitant în parte. Exis

tă, deci premisele unor rezol
vări pozitive. în legătură insă 
cu multe doleanțe ale solicitan- 
ților se face uneori simțită pre
zența unei lipse de continuitate

in rezolvarea cererilor. Adică 
cetățenii vin in audiență, mem
brii consiliului popular decid, 
pun un aviz, dau o îndrumare, 
dar mai departe lucrurile incep 
să treneze. Să luăm un caz : 
Georgeta Oncu, strada Partizani 
nr. 222, în vlrstă de 19 ani, 
avind o constituție fizică mai 
debilă, a solicitat oficiului pen- 
1ru problemele de muncă și 
ocrotiri sociale, un post de 
muncitoare in care să nu depu
nă eforturi fizice prea mari. Nu 
s-a rezolvat favorabil, din punc
tul el de vfedere ; s-a adresat, 
firesc. unui vicepreședinte al 
consiliului popular. La audiere, 
a fost, îndrumată către oficiul 
la care ea mai fusese, fără a 
se atrage insă atenția ierarhic 
funcționarilor respectivi, că este 
vorba de un caz urgent și că 
trebuie rezolvat pină la o dată 
anume ; situația tinerei solicita
toare n-a fost, deci, urmărită 
cu perseverență și de Ia nivelul 
la care a lost făcută audiența. 
Așa se face că după aproape 
trei luni nu avea incă loc dc 
muncă. Și aceasta in timp ce 
cooperativele meșteșugărești din 
oraș, avind nevoie de mină de 
lucru, au angajat circa 30—40 
de lucrătoare tinere pentru 
munci de genul celei solicitate 
de Georgeta Oncu. La sesizarea 
noastră, șeful oficiului pentru 
problemele de muncă a promis 
că se va ocupa mai mult de re
zolvarea acestui caz. Sigur, este 
foarte bine, era și timpul ! Dar 
de ce nu s-a urmărit cazul pe 
linia lui firească. plecind din 
biroul de audiențe și trecind 
prin toată filiera administra
tivă ? !

...Cele citeva probleme sesi
zate in acest raid, nu vor să 
umbrească activitatea generală 
bună' pe care o desfășoară in 
cadrul audiențelor conducători 
ai unor consilii populare — cele 
vizate aici și altele, ale căror 
nume nu le-am mai consemnat. 
Se vede însă, in același timp, 
și cu destulă claritate că o 
anume birocratizare, o tratare 
superficială a cererilor cetățea
nului. o lipsă de solicitudine, f 
care nu corespund cu atenția și 
politețea manifestate in convor
birile din timpul orelor de au
diență. se interpune intre „ora 
de audiență" și satisfacerea 
reală a cetățenilor. Urmărirea 
periodică de către cei avizați, 
a modului de rezolvare a cere
rilor. într-un mod foarte con
cret, eventual pînă la invitarea 
solicitantului la o nouă discu
ție, devine astfel absolut nece
sară.

VICTOR CONSTANTINESCU

j LIMBAJUL Ș 
CEPECA j

,► (Urmare din pag. I)

!► care îl conduce și care să confirme câ, în situații similare, < 
r așa a procedat șeful lor. <

La această instanță a procesului de management t
> lipsea așadar partea cea mai importantă : colectivul de < 
< realizatori cotidieni investiți nu cu sarcina anonimatului, ci cu ’

aceea a împlinirii unor indicatori preciși, fără de care deci- , 
r zia unui singur om poate să fie nulă. 4

Marele avantaj profund umanist al noii legi, privind per- * 
fecționarea, reciclarea, este că ea nu exclude nici una din < 

c treptele umane ale elaborării, iar în viitorul limbaj CEPECA 4 
'► principiul acesta trebuie introdus. El corespunde notărîrilor J 
,► partidului nostrir, exprimă și trebuie să exprime o realitate, ș' 

Așadar, primul pas ar trebui poate făcut pornind de la titlu : <| 
'► nu Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de condu- «i 
]► cere din întreprinderi ci, mult mai indicat, Centrul Național ș! 
i* de Perfecționare și Reciclare. Pentru toți, pentru toată lumea, j 
]► și pentru directori și pentru... sub-directori.
(► Cred că aceasta este una din căile sincere de a răspunde 5 
]► la întrebarea privind condițiile de aplicare a ceea ce învă- 5 
C țăm la CEPECA și la toate centrele de perfecționare ce se 

vor înființa ; a studia împreună, conducători și conduși, unde,
> care sînt dificultățile, cum pot fi învinse acestea. A doua cale, 

cînd dificultățile sînt greu de înlăturat, nu poate fi alta decît J 
abnegația conștientă, sinceră, de a le învinge. Dacă aceasta șj

> lipsește, putem vorbi atunci de însăși absența noastră. O >
absență pe care societatea nu ne-o poate scuza. S
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Vizitele delegației 
guvernamentale 
a R. P. Ungare

Primirea de către tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer 

a tovarășului Apro Antal
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni după-amiază, pe 
Apro Antal, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Munci- 
toresc-Țărănesc Ungar, președin
tele părții ungare în Comisia 
mixtă guvernamentală de colabo
rare economică româno-ungară, 
împreună, cu Karadi Gyula, prim- 
vicepreședinte al Oficiului de 
Stat al Planificării.

La primire au participat Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare e- 
conomică româno-ungară, Virgil 
Actarian, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Grigore Bârgăoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare e- 
conomică și tehnică.

A luat parte Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

In timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate 
nrobleme privind dezvoltarea în 

ontinuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică, ști
ințifică și tehnică dintre România 
și Ungaria.

*
Luni dimineața, a sosit în Ca

pitală delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Ungare, 
condusă de Apro Antal, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, președintele părții ungare în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică româ
no-ungară, care va participa la

lucrările celei de-a IX-a sesiunia 
Comisiei.

La Consiliul de Miniștri au în
ceput, luni după-amiază, lucră
rile sesiunii a IX-a a Comisiei 
mixte guvernamentale de colabo
rare economică. Delegația gu
vernamentală română este con
dusă de Iosif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală, iar 
delegația guvernamentală ungară 
de Apro Antal, vicepreședinte ăl 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc-Țărănesc Ungar, președin
tele părții ungare în Comisie.

Sesiunea examinează un cerc 
larg de probleme ale colaborării 
și cooperării economice și teh
nice între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară.

(Agerpres)

„O NENOROCIRE 
NU VINE NICIODATĂ 

SINGURA"
Foarte mulți l-au întrebat, 

ieri dimineață, pe antrenorul 
Valentin Stănescu dacă Stea
gul roșu și-a apărat în med 
corect șansele în fața Pro
gresului. „Sigur că și le-a a- 
păral. Echipa mea. aflată în 
zi proastă, a jucat, însă, ca
tastrofal, în timp ce Progre
sul a evoluat cu o dezinvol
tură de parcă era echipa 
Angliei! Năstase a făcut o 
partidă excelentă, i-a fentat 
și driblat cum a vrut pe fun
dașii mei. Scorul putea fi și 
mai sever, dar Adamache s-a 
opus, parînd 2—3 mingi ce se 
îndreptau spre gol.

Si cum o nenorocire nu 
vine niciodată singură, un 
„suporter" a aruncat cu o 
sticlă în teren, vrînd să-l lo
vească pe arbitrul Otto An- 
derco — foarte corect și 
prompt în decizii. Asta ne 
mai trebuia — să ne suspen
de terenul !“.

„POLI"
NU ARE OM DE GOL...
L-am înfîlnit, ieri, pe in

ternaționalul Cornel Dinu, 
Nici că puteam găsi un in
terlocutor mai bun pentru a 
ne împărtăși impresii de la 
mcciul-derby al etapei, Poli
tehnica—Dinamo. „Ne pu
team apropia victoria in pri
mele 45 de minute ale jocu
lui. cînd am avut 4 mari o- 
cazii de gol. ratate de Săl- 
ceanu (de două ori), Dumi- 
trache și Moț. In partea a 
doua a meciului, ieșienii 
ne-au înghesuit în jumătatea 
noastră de teren, supunîndu- 
ne unei presiuni ce devenea 
tot mai sufocantă o dată cu 
scurgerea minutelor. Toți 
coechipierii mei au muncit 
mult și au respectat cu sfin
țenie sarcinile de joc. De la 
noi remarc întreaga echipă,

MARTI 30 MARTIE 1971

AGENDĂ
• LUNI SEARA, s-a înapoiat 

în Capitală delegația guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care, la invita
ția guvernului Republicii Popu
lare Chineze, a făcut o vizită de 
prietenie în această țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii : loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei me
talurgice, Mircea Bădică, secretar 
general în Ministerul Comerțului 
Exterior, consilieri și experți.

• LUNI SEARA, a părăsit de
finitiv Republica Socialistă Ro
mânia ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
Nguyen Duc Van.

• LA 29 MARTIE 1971, a 
avut loc, la Ministerul Afaceri
lor Externe, semnarea Protoco
lului de schimburi culturale și 
științifice pe anii 1971—1972 în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Algeriană De
mocratică și Populară.

Vizitele delegației 
parlamentare italiene

Decorare la Consiliul de Stat
Luni la amiază, în cadrul unei 

solemnități, care a avut loc la 
Consiliul de Stat, tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a înmînat 
„Ordinul Muncii", clasa I, profe
sorului universitar loan Curea, 
rectorul Universității din Timi
șoara, conferit pentru îndelunga
tă activitate didactică, științifică 
și social-obștească, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și

Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului.

Cu acestprilej, în numele Con
siliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, to
varășul Manea Mănescu a felici
tat pe cel decorat pentru înde
lungata și fructuoasa sa activitate 
didactică și științifică urîndu-i 
sănătate și viață îndelungată.

Prof. univ. loan Curea a 
mulțumit călduros Consiliului 
de Stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta distinc
ție, pentru aprecierea acordată 
activității sale.

Primirea Sa
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni după-amiază, delega
ția parlamentară italiană, condu
să de Giuseppe Vedovato, preșe
dintele Grupului italian al Uniu
nii interparlamentare, vicepreșe
dinte al Comisiei pentru afaceri 
externe a Camerei deputaților.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Constantin Daicoviciu, pre
ședintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Ro
mânia—Italia și Traian Ionașcu, 
vicepreședinte al Gmpului român 
al Uniunii interparlamentare.

A fost de față Niccolo Mosca
to, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec. a pri
mit luni delegația parlamentară 
italiană condusă de Giuseppe 
Vedovato, președintele Grupu
lui italian al Uniunii interpar
lamentare. vicepreședinte al Co
misiei pentru afaceri externe a 
Camerei Deputaților.

în timpul convorbirii au fost 
relevate unele aspecte ale ac
tivității parlamentare din cele 
două țări, precum și rolul par
lamentelor și personalităților 
parlamentare în crearea unui 
climat de pace în Europa și în 
lume, subliniindu-se inițiativa 
română de convocare a unei 
conferințe a parlamentarilor 
din Europa, ca un pas premer-

președintele 
de Miniștri

gător Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate.

în aceeași zi. oaspeții s-au în- 
tîlnit cu membri ai Comitetului 
de conducere al Grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România—Italia.

Cu acest prilej, părțile s-au 
informat reciproc asupra struc
turii și activității comisiilor 
permanente, asupra stadiului 
actual și premiselor viitoare ale 
activității celor două grupuri 
parlamentare de prietenie.★

Luni după-amiază, ambasa
dorul Italiei la București, Ni
ccolo Moscato, a oferit o re
cepție în onoarea delegației 
parlamentare italiene.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Constantin Daico
viciu, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile 
de prietenie România-Italia, 
Traian Ionașcu și Tudor Dră- 
ganu, vicepreședinți ai Grupu_ 
lui român al Uniunii interpar
lamentare, Ion Brad și Gheor
ghe Mihoc, vicepreședinți ai 
Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Româ
nia-Italia, Andrei Oțetea, vice
președinte al Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N., A- 
lexandru Ionescu, secretar al 
Comisiei pentru politică exter
nă a M.A.N., Iuliu Fejes, se
cretar al Marii Adunări Na
ționale, deputați, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de 
știință și artă, ziariști.

(Agerpres)

CRONICĂ

MINUTUL
iar de la studenți pe lanul, 
Stoicescu, Incze, Cuperman 
și pe Moldoveanu. Rezultatul 
de egalitate îl consider echi
tabil".

La această declarație, an
trenorul principal al dinamo- 
vistilor, Traian Ionescu, a ți
nut să adauge : „Politehnica 
Iași se află într-un vizibil 
progres față de edițiile trecu
te ale campionatului. Dacă 
echipa ar avea un ..om de 
gol" și un mijlocaș dreapta, 
ar merge cu șanse mari la 
titlul de campioană".

ÎN LOC DE 3—0, 2—2

„La scorul de 2—0, ne-a 
declarat, ieri, antrenorul Ti
tus Ozon, Iancu — scăpat 
singur cu portarul Nagel — a 
șutat pe lingă bară, irosind

o excelentă ocazie de a mări 
avantajul nostru la trei go
luri. F.C. Argeș nu a făcut 
la Cluj o partidă grozavă ! 
Au jucat foarte bine apără
torii, plus Dobrin".

Apropo de Dobrin. Piteș- 
teanul se numără printre pu
ținii fotbaliști din Divizia A 
care n-au trecut lestul fizic 
Cooper. în 12 minute, Dobrin 
a alergat vineri, „Ia reexa
minare", 3150 m, cu 50 mai 
puțin deeît cere norma. Ceea 
ce nu l-a. împiedicat însă pe 
controversatul internațional 
să dribleze duminică pe ori
cine i-a apărut în cale de Ia 
centrul terenului Ia poarta 
adversă. Ce-ar fi dacă. pt 
lingă probele fizice, jucătorii 
noștri vor fi supuși și unor 
teste tehnice ?

D. V.
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Printr-un decret al Consiliului 
de Stat a fost înființat Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, prin comasarea Ministerului 
Transporturilor cu Ministerul Poș
telor și Telecomunicațiilor.

Printr-un alt decret al Consi
liului de Stat a luat ființă Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei, prin preluarea de către 
acest minister a atribuțiilor refe
ritoare la extracția țițeiului și ga
zelor naturale de la Ministerul 
Petrolului, care și-a încetat activi
tatea. Atribuțiile fostului Minister 
al Petrolului privind prelucrarea 
țițeiului au fost preluate de Mi
nisterul Industriei Chimice.

Ministerul Industriei Metalur
gice a preluat de la Ministerul 
Minelor și Geologiei și de la Mi
nisterul Industriei Chimice atribu
țiile referitoare la industria me
talurgiei neferoase.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat a fost schim
bată denumirea Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice în 
aceea de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie. Tot
odată, în cadrai Consiliului a luat 
ființă Departamentul pentru in
formatică și conducere.

Ca urmare a noii organizări, 
prin decrete ale Consiliului de

Stat, tovarășul Florian Dănălache 
a fost numit în funcția de mi
nistru al transporturilor și teleco
municațiilor, iar tovarășul Bujor 
Almășan, în funcția de ministru 
al minelor, petrolului și geologiei.

(Agerpres)

Adunarea festivă consacrată împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

La Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a Mișcării 
Revoluționare și democratice din 
România, a avut loc luni la 
amiază adunarea festivă, con
sacrată împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

La adunare au luat parte to
varășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Ion 
Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., vechi militanți ai 
P.C.R. și mișcării muncitorești 
din țara noastră, printre care to
varășii Chivu Stoica, Constantin 
Pirvulescu, Gheorghe Vasilichi, 
Petre Constantinescu-Iași, Mi
hail Cruceanu, Gheorghe Cris- 
tescu. academicieni, activiști de 
partid, colaboratori ai institu
tului. cercetători, cadre didac
tice și studenți, alți oameni de 
cultură, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului.

A luat cuvîntul tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a transmis 
din partea Secretariatului Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, un 
salut tovărășesc și calde felici
tări cercetătorilor, întregului co
lectiv și colaboratorilor Institu
tului de studii istorice și social- 
politice, cu prilejul aniversării a 
douăzeci de ani de activitate.

După ce a arătat că înființa
rea Institutului de istorie a 
partidului, încă din prima pe
rioadă a construcției socialiste, 
subliniază o dată mai mult 
preocuparea partidului nostru 
de a pune în valoare, pe baza 
concepției materialist-dialectice, 
istoria bogată a mișcării mun
citorești revoluționare din țara 
noastră, a partidului comu
nist, a luptelor sociale purtate 
de oamenii muncii împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, 
pentru libertate socială și na
țională, pentru socialism, vorbi
torul a relevat faptul că parti
dul, conducerea sa, dau o înal
tă apreciere activității depuse

de institut. îndeosebi, după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, colectivul institutului aduce 
o prețioasă contribuție la acti
vitatea ideologică a partidului, 
la cunoașterea de către mem
brii de partid, de masele largi 
ale oamenilor muncii a trecu
tului glorios de lupte — presă
rate cu jertfe, înfrîngeri tem
porare și victorii — al clasei 
noastre muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, al tuturor for
țelor sociale inaintate.

Aniversarea Institutului de 
studii istorice și social-politice 
— a arătat în încheiere tovară
șul Ion Iliescu — are loc în 
preajma gloriosului jubileu al 
semicentenarului partidului nos
tru comunist. Sîntem încredin
țați că apropierea acestui eve
niment — sărbătorit în condi
țiile unui uriaș avînt construc
tiv al întregului popor pentru 
realizarea programului elaborat 
de Congresul al X-lea — va 
constitui un nou imbold pentru 
colectivul de cercetători ai in
stitutului. pentru întregul front 
al științei istorice din țara' 
noastră de a-și perfecționa ne
contenit activitatea, de a face 
totul pentru a răspunde cu 
cinste sarcinilor încredințate de 
partid.

Despre activitatea desfășu
rată de institut de-a lungul 
celor 20 de ani de existență, a 
vorbit tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-po
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.

Evocind condițiile în care a 
fost creat institutul, cu 20 de 
ani în urmă, faptul că înființa
rea unui asemenea institut cu 
profil special de istorie a miș
cării muncitorești punea pe 
baze organizatorice solide mun
ca de investigație științifică în 
acest domeniu,, ale cărei înce
puturi fuseseră ilustrate de Mi

hail Gh. Bujor, I- C. Frimu, 
Lucrețiu Pătrășcanu, Nicolae 
Deleanu, Mihail Roller, Barbu 
Lăzăreanu și alții, vorbitorul a 
subliniat că au fost create ast
fel premisele unei activități 
desfășurate sub directa condu
cere a partidului. După ce a a- 
rătat că etapele de dezvoltare a 
institutului reflectă, în linii 
esențiale, drumul parcurs de 
istoriografia marxistă în ulti

mele două decenii, pe fondul 
activității multilaterale, desfă
șurate de partid, a dezvoltării 
generale a României socialiste, 
vorbitorul a subliniat că in 
activitatea institutului au exis
tat și unele minusuri, ca ur
mare a practicilor subiectiviste 
care s-au manifestat în trecut 
în domeniul muncii ideologice 
și care au constituit un serios 
impediment pentru cercetarea 
istorică.

Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, și în
deosebi expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la a 45-a 
aniversare a creării partidului 
— a spus în continuare vorbi
torul — sînt jaloane de cea 
mai mare importanță în activi
tatea institutului, reprezintă 
momentul de la care dezvolta
rea sa a marcat o cotitură ho- 
tăritoare spre o investigare și 
interpretare obiectivă a feno
menelor. în aceste condiții, ca
pacitatea colectivului de cerce
tători a putut fi valorificată 
mai bine ca orieînd. Institutul 
a trecut Ia o etapă superioară a 
activității sale, punind accentul 
pe calitatea lucrurilor, pe fon
dul de idei, elaborind sinteze și 
generalizări, legind mai orga
nic istoria mișcării muncitorești 
de istoria patriei. Principala 
sarcină care s-a aflat în cen
trul întregii activități a insti1- 
tutului în perioada ultimilor 
cinci ani a fost elaborarea sin
tezei istoriei Partidului Comu
nist Român, obiectiv prevăzut 
în Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

în încheiere, vorbitorul a 
prezentat pe larg preocupările 
actuale ale institutului.

în continuare au rostit cu- 
vîntări de salut tovarășii Nico
lae Cioroiu, directorul Muzeu
lui de Istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, Ion Stoian, rectorul Aca
demiei de învățămint social- 
politic „Ștefan Gheorghiu", 
Valter Roman, directorul Editu
rii Politice, Ștefan Ștefănescu, 
directorul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga" al Academiei 
de Științe Sociale și Politice.

în încheierea adunării, s-a 
dat citire unei telegrame adre

sate C. C. al P. C. R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

PLENARA CONSILIULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANĂ

La Tg. Mureș a avut Ioc, luni, 
plenara Consiliului județean Mu
reș al oamenilor muncii de națio
nalitate germană. Hans Well- 
mann, președintele Consiliului, a 
prezentat o informare asupra ac
tivității desfășurate de la ultima 
plenară, precum și a sarcinilor 
de viitor ale consiliului. Numeroși 
vorbitori care au luat cuvîntul în 
cadrul plenarei, au exprimat ade-

Satisfacția colaborării : A’eagw (Rapid) își îmbrățișează colegul 
(Codreanu) pentru pa,sa ideală din care a înscris golul victoriei
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Ședința Comisiei pentru 
politica externa a M. A. N.

Luni 29 martie 1971, Comisia 
pentru politică externă a Marii 
Adunări Naționale s-a întrunit în 
ședință de lucra, sub președinția 
tovarășului Mihai Dalea, pre
ședintele comisiei.

Comisia a ascultat o informare 
a delegației Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Socia
liste România, care a vizitat re
cent unele țări arabe, informare 
prezentată de tovarășul Petra 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Comisia a ascultat, de aseme-

nea, informarea delegației Comi
siei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale 
asupra discuțiilor purtate cu de
legația Comitetelor pentru poli
tică externă ale Vecei Popoare
lor și Vecei social-politice ale 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, cu prilejul vizitei aces
teia în țara noastră.

Comisia a discutat apoi și a 
soluționat unele probleme ale 
activității sale curente.

(Agerpres)

ziunea deplină la politica mar- 
xist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, hotărîrea oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din această parte a țării de a 
munci, alături de întregul popor, 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea al 
Partidului. Ei au subliniat pre
ocuparea conducerii partidului și 
statului nostru pentru destinele 
tuturor oamenilor muncii din ța
ra noastră, indiferent de naționa
litate exprimată cu claritate în
că o dată în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
și au făcut, totodată, o serie de 
propuneri de îmbunătățire a ac
tivității consiliului județean. S-au 
făcut recomandări privind inten
sificarea muncii politice și edu
cative în rîndul tineretului, îndru
marea activității oamenilor de 
știință, artă și cultură pentru va
lorificarea unor tradiții ale popu
lației de naționalitate germană de 
pe Văile Tîrnavelor și Mureșului, 
organizarea unor expoziții și ma
nifestări folclorice tradiționale.

In încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
cei prezenți au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In secția vagoane-cisternă a Uzinelor „Grivița roșie"

| PERPESSICIUS

TOT?» JUNIORII—

O REVELAȚIE !

(Urmare din pag. 1)

Campionatul individual al 
municipiului București, rezer
vat seniorilor la judo, — o com
petiție bine organizată de cațre 
Comisia municipală de specia
litate — a reunit la start peste 
200 de judoka, reprezentanți ai 
echipelor bucureștene. Regreta
bilă a fost absența citorva spor
tivi de valoare, printre care și 
cea a campionului național al 
categoriei 63 kg. Dan Georgescu. 
Competiția, privită sub aspect 
tehnic, a satisfăcut exigențele, 
oferind spectatorilor multe faze 
palpitante și procedee executate 
ireproșabil. Ceea ce trebuie 
neapărat subliniat este, fără 
discuție, superioritatea tehnică 
a juniorilor care au furnizat, de 
altfel, și un adevărat record de 
participare, dar și cele mai plă
cute surprize, in ceea ce priveș
te rezultatele. Astfel, primele 
patru locuri ale categoriei 63 kg. 
au fost ocupate numai de ju
niori ; la 70 de kg „speranța" 
noastră. Mircea Notopol (19 ani) 

’ zl-a invins in finală cu Wazari 
(jumătate del punct) Pe Ștefan 
Vodă (I.E.F.S.) ; la 93 kg., ju
niorul Vasile Bideac a cîștigat

prin superioritate tehnică în 
fața rapidistului Viorel Tosun ; 
ultima categorie, peste 93 kg. a 
furnizat un adevărat spectacol 
al greilor, punind față în fața 
doi rivali. Sorin Arjoca și 
Sandu Florian. Cel1 de-al doi
lea. cu un plus de pregătire fi
zică și citeva puncte acumulate 
în primele minute a cîștigat 
titlul de campion municipal. 
Privind dincolo de comportarea 
și rezultatele obținute de ju
niori, acest campionat ne-a dat 
posibilitatea de a întrevedea o 
bună reprezentare a judo-ului 
românesc în viitoarele confrun
tări internaționale.

înainte de a prezenta clasa
mentul final merită menționată 
competența și maniera corectă 
de arbitraj a brigăzii compusă 
din Lucian Grigoropol, Mihai 
Platon și Adrian Vulgaris.

Iată campionii municipiului 
București pe 1971 : 63 kg., Mihai 
Tamaș (Dinamo Tunari) ; 70 kg., 
Mircea Notopol (I.O.R.) ; 80 kg.. 
Andrei Negoită (I.E.F.S.) ; 93
kg., Vasile Bideac (S. S. 2) ; 
,4- 93 kg., Florian Sandu (Rapid).

GH. ILIE

ratura din sol, constant peste 8 
grade, ne permite să afirmăm că 
în următoarele 4—5 zile vom în
cepe semănatul.

Un răspuns, al inginerului șef 
de la C.A.P. Peretu, ce l-am 
consemnat și în multe alte uni
tăți din cele trei județe. La coo
perativa agricolă din Lupșanu, 
județul Ialomița, de pildă, pre
ședintele Vasile ȘTEFAN preciza 
că „cele șapte sute nouăzeci de 
hectare planificate a fi cultivate 
cu porumb au fost pregătite. Tot
odată, au fost constituite forma
țiunile de lucru : brigăzi, echipe, 
grupe de familii. S-au făcut toa
te calculele și, după răsărirea 
plantelor, terenurile vor fi repar
tizate pe grape de familii și 
chiar pe brațe de muncă pentru 
executarea lucrărilor de întreți
nere și recoltare. Ca formă de 
retribuție se aplică acordul global 
și, în acest scop, s-au planificat 
producții medii în funcție de fer
tilitate, pentru fiecare tarla în 
parte". în Lunca Dunării, la coo
perativele agricole din Slobozia, 
Vedea, Giurgiu, Gostinul, Bănea- 
sa și Oinacu, din județul Ilfov, 
aceleași comunicări lapidare : 
semănatul culturilor din urgența 
I a fost terminat, toate forțele 
sînt concentrate acum pe supra
fețele destinate porumbului. Se 
discuie, se nivelează terenul, se

fertilizează, se sapă canale în ve
derea evacuării apelor de pe a- 
cele porțiuni unde aceasta băl
tește, se defrișează arborii și lăs
tărișurile ce împiedică mecani
zarea. într-un cuvînt se pun ba
zele viitoarei recolte de porumb 
al cărui nivel, în nici una dintre 
aceste unități, nu a fost aprobat

din suprafața destinată porumbu
lui. în Bărăganul ialomițean, în 
zona Gălățui-Călărași și Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare — unde 
se finisează două dintre cele mai 
mari sisteme de irigații ale țării, 
cooperatorii și mecanizatorii, iar 
alături de ei specialiști, partici
pă la deprinderea tehnologiei de

CUM PREGĂTIȚI 
SEMĂNATUL'

PORUMBULUI ?
de adunarea generală sub 4 000 
de kilograme la hectar. La Gîr- 
bovi, în estul județului Ilfov, 
paralel cu eforturile ce se depun 
pentru reținerea apei în sol și 
pregătirea patului germinativ, cî- 
teva sute de țărani cooperatori 
amenajează sistemul de irigații 
local ce cuprinde circa 40 la sută

cultivare a porumbului în condi
țiile cînd apa poate fi dirijată, 
se pregătesc temeinic ca încă din 
primul moment să realizeze totul 
ireproșabil — condiție esențială 
în materializarea hotărîrii adop
tate : pe suprafețele irigate pro
ducții medii la hectar de peste 
8 000 kilograme. Au fost întocmi

te graficele de însămînțare. se
mințele din hibrizii dubli adop
tați, au fost repartizate pe brigăzi 
sau secții, se fertilizează ultime
le suprafețe. Aici, și nu numai 
aici, mecanizatorii sînt în centrul 
atenției celor ce se ocupă de a- 
gricultură. Faptul că întreaga 
suprafață ce va fi cultivată cu 
porumb este pregătită și se va 
însămînța în mod mecanizat ex
plică răspunderea ce caracteri
zează activitatea din aceste zile 
a mecanizatorilor. Inginerii șefi 
din cooperativele agricole îm
preună cu șefii secțiilor de me
canizare urmăresc direct reglări
le ce se fac la semănători, exa
minează teoretic și practic pe fie
care mecanizator ce va lucra la 
semănatul acestei culturi de bază 
a agriculturii țării. Și, în unani
mitate dau asigurări că există 
toate premisele pentru îndepli
nirea "și depășirea sarcinilor din 
campania însămînțării porumbu
lui — 1971. în fiecare unitate 
ne-am putut convinge că pregă
tirea semănatului la porumb re
prezintă principala lucrare spre 
care sînt dirijate eforturile în a- 
ceste zile, cînd semănatul cultu
rilor din prima urgență este 
practic încheiat. Și tot ce se 
face acum vizează îndeplinirea 
acelei sarcini stabilită pentru a- 
gricultură : în 1971 peste nouă 
milioane tone porumb boabe în 
hambarele țării.

Cu academicianul Dumitru Pa- 
naitescu-Perpessicius se stinge un 
cavaler al literaturii române, un 
poet de o eleganță unică, un om 
de o generozitate exemplară, un 
intelectual de rafinament, un be
nedictin al travaliului, un literat 
de structură clasică aplicat cu 
modernitate peisajelor romantice 
interioare.

Cultura română se completea
ză în verticalitate prin activitatea 
lui Perpessicius, de la poemele sa
le sentimental-discrete pînă la 
Mențiuni-le critice și pînă la mo
numentala ediție Eminescu pen
tru care n-a precupețit nici un 
efort.

S-a născut la 21 octombrie 
1891 în Brăila, al treilea fiu al 
muncitorului Ștefan Panaitescu ; 
la Brăila termină liceul (în 1910) 
și tot de Brăila se leagă o parte 
a operei sale lirice ; ne amintim 
acele versuri de un calm rafinai 
din Itinerar sentimental : „Dar 
iată seara trage acuma la pontoa
ne ! Și portul tot e-un cîntec de 
ancoră ce cade..." în 1914 e li
cențiat în filologie modernă al U- 
niversității din București (Facul
tatea de litere); un an mai tîr- 
ziu, fiind și funcționar la Biblio
teca Academiei, debutează cu ver
suri în revista Cronica (condusă 
de Tudor Arghezi și Gala Galac- 
tion). în 1915 pleacă pe front cu 
regimentul 38 infanterie — Brăi
la ; din 13 octombrie 1916 mîna 
dreaptă a lui Perpessicius n-a mai 
scris, lovită de un glonte.

După război, fiind multă vre
me profesor, activează prin cola
borări la reviste diverse, printre 
care Săptămîna muncii intelectua
le și artistice, Mișcarea literară, 
Universul literar (al cărui redac
tor este între 1925—1927), Revis
ta Fundațiilor etc. în 1925 tipă
rește împreună cu Ion Pillat pri
mul volum din Antologia poeți
lor de azi (al Il-lea volum în

1928) ; în 1926 publică volumul 
de versuri Scut și targa, iar în 
1928 prima culegere din seria 
Mențiuni critice (urmată de alte
le patru : 1934, 1936, 1938, 1946). 
în anii ultimului război se ilu
strează ca un intelectual cinstit, 
stigmatizînd într-o serie de arti
cole obscurantismul și ideologia 
fascistă. Activitatea din această 
perioadă este strînsă în volumele 
Dictando divers (1941) și Jurnal 
de lector (1944). După eliberarea 
țării umanistul de fină erudiție 
își dăruiește întreaga activitate 
procesului de transformare revo
luționară a societății.

între 1939—1963 se tipăresc, 
sub îngrijirea sa, cele 6 volume 
ale ediției critice a Operei lui M. 
Eminescu. Mențiuni-le critice au 
fost reluate în 1957 și 1961, iar 
în ultimii ani a început reedita
rea integrală a operei sale. în 
1948 a fost ales membru cores
pondent al Academiei, devenit ti
tular în 1959; în 1957 e numit 

' director al Muzeului de istorie a 
literaturii române, între 1951— 
1954 a condus secția de istorie 
literală la Institutul de istorie și 
teorie literară ; din 1955 a făcut 
parte din conducerea Societății 
de filologie a cărei revistă a aus- 
piciat-o, Limbă și literatură etc.

Iată numai cîteva sectoare de 
activitate în care acest cavaler so
lar al literelor române s-a mani
festat cu gravitate și eleganță, 
numai cîteva repere ale unei bio
grafii esențiale pentru epoca noa
stră. Cu Perpessicius se stinge un 
literat cavaler dar se descifrează 
în timp, proiectat în posteritatea 
românească, un stil de muncă și 
de sensibilitate. Ca să-i conturăm 
portretul, acum b marea sa tre
cere, „două mîini valide-ar fi in
suficiente..." cum însuși scrie, în
tr-un poem rămas antologic.

EMIL MÂNU



ORIENTUL APROPIAT
• Luări de poziție ale R. A. U.

• Reuniunea parlamentului iordanian

Convorbiri
româno

,,Zilele următoare vor fi hotă- 
rîtoare în criza din Orientul 
Apropiat", a declarat la Khar
tum, potrivit agenției M.E.N., 
președintele R.A.U., Anwar Sa
dat. in cadrul vizitei oficiale pe 
care a întreprins-o în capitala 
sudaneza. „In cursul lunii tre
cute, a spus președintele egip
tean, R.A.U. a 
șta.t în putință 
căutind realizarea 
juste, fără cedarea 
me din teritoriul 
și fără scoaterea 
drepturilor poporului 
nian".

făcut tot ce i-a 
pentru pace, 

unei păci 
vreunei pal- 
arab ocupat 
la mezat a 

palesti-

Adunarea Națională a 
și-a reafirmat sprijinul , 
eforturile politice ale președin
telui Anwar Sadat, ale Uniunii 
Socialiste Arabe și ale guvernu
lui in ceea ce privește criza din 
Orientul Apropiat, informează 
agenția M.E.N. într-o rezoluție 
adoptată luni, forul legislativ 
egiptean subliniază că aceste 
eforturi consolidează poziția 
R.A.U. pe plan politic și militai-. 
Totodată, Adunarea Națională 
respinge formula demilitarizării 
Sinaiului, exprimîndu-și spriji
nul pentru poziția președintelui 
Sadat în această privință și 
pentru acțiunile care au ca 
scop apărarea drepturilor po
porului palestinian.

R.A.U. 
pentru

vîntul, premierul Wasfi Tall a 
arătat că, „în urma eșecului tu
turor tentativelor întreprinse de 
guvern pentru reglementarea in
cidențelor prin mijloace paș
nice", ' el a fost obligat să dea 
instrucțiunile necesare forțelor 
armate în vederea restabilirii 
ordinii în orașul Irbid. Primul 
ministru a declarat că ordinea 
a fost instaurată pe ansamblul 
teritoriului iordanian, cu ex
cepția cîtorva aartiere din ca
pitală, unde se află elemente 
înarmate și depozite de arme. 
El a menționat dorința guvernu
lui de a normaliza situația prin 
mijloace pașnice.

în continuare, Wasfi Tall a 
lansat un apel, statelor arabe 
„de a-și reconsidera atitudinea 
față de Iordania", arătînd că 
guvernul său nu are intenția să 
lichideze mișcarea de 
palestiniană,

austriace
La Viena au început luni 

convorbiri între Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al Româ
niei, care se află în vizită în 
Austria, și Walter Wodak, 
secretar general al Ministeru
lui afacerilor externe al Re
publicii Austria. în după- 
amiaza aceleiași zile, Vasile 
Gliga a fost primit de Rudolf 
Kirchschlaeger, ministrul 
externe austriac.

în cadrul convorbirilor 
fost abordate aspecte

de

rezistență

au
__  ,___  ale 

dezvoltării relațiilor bilate
rale, precum și probleme in
ternaționale de interes co
mun, îndeosebi securitatea 
europeană.

în ultimele 24 de orc, 
foițele patriotice din Viet
namul de sud au declanșat 
puternice atacuri asupra 
pozițiilor deținute de tru
pele americano-saigoneze.

După un susținut tir de artile
rie, unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare au pătruns în 
incinta bazei diviziei „Americăl", 
din provincia Quang Tin, situa
tă la 80 de km sud de Da Nang 
și au distrus o serie de instalații 
militare. Un purtător de cuvînt 
al comandamentului S.U.A. de 
la Saigon a declarat că pierderi
le americane în oameni se ridică 
la 33

Un comunicat militar ameri
can, publicat luni la Saigon, re
cunoaște că în zona de nord- 
vest a Vietnamului de sud se in
tensifică „presiunea puternică" a 
forțelor F.N.E. asupra pozițiilor 
americano-saigoneze. Numai în 
regiunea bazei de la Khe Sanb, 
unități patriotice au declanșat 
cinci atacuri împotriva unor for
tificații americano-saigoneze.

Liderul majorității democra
te in Senat, Mike Mansfield, a 
declarat, în cadrul unui inter
viu televizat, că a sosit timpul 
să se recurgă la ..o acțiune 
drastică", în vederea retragerii 
trupelor americane din Indo
china,

peste
militari uciși și 76 răniți.

Ministrul, afacerilor externe 
al Franței, Maurice Schumann, 
a avut luni' o întrevedere cu 
șeful diplomației egiptene, 
Mahmud Riad.

La sfîrșitul întrevederii Mah
mud Riad a declarat, ziariștilor 
că a avut o convorbire fructu
oasă cu omologul său francez. 
„Scopul nostru este același — 
a spus el — și anume restabili
rea păcii în Orientul Apropiat. 
Dar ne aflăm într-un impas se
rios, datorită refuzului Israelu
lui de a accepta sugestiile lui 
Gunnar Jarring privind evacua
rea teritoriilor ocupate". Mi
nistrul de externe egiptean și-a 
exprimat speranța că Israelul 
își va modifica punctul de ve
dere și va răspunde pozitiv, 
așa cum a procedat și R.A.U., la 
sugestiile mediatorului O.N.U. 
„Pentru a ieși din impas — a 
continuat Ria.d — Israelul va 
trebui să renunțe la politica. sa 
de expansiune teritorială. Pacea 
nu se poate baza pe ocupația 
teritorială. Israelul nu poate 
continua să ignore problema . 
refugiaților palestinieni", a spus 
ministrul egiptean în încheiere.

Intr-o declarație făcută luni 
după-amiază. ministrul de ex
terne franoez, Maurice Schu
mann, a subliniat că . omologul 
său egiptean . „pține accentul pe 
pace. Acesta . este mdtivul 
profund .al înțelegerii dintre noi 
și al concluziilor comune la 
care am a.iunș după' întrevede
rea fructuoasă pe care am 
avut-o" — a adăugat el.

Parlamentul iordanian s-a 
reunit luni în sesiune extraor
dinară pentru a examina situa
ția din țară în urma recentelor 
incidente dintre trupele guver
namentale și unitățile de co
mando palestiniene. Luînd cu-

COLOCVIU
ROMANO
FRANCEZ

Institutul de științe eco- 
. nomice aplicate din Paris 
împreună cu ambasada 
României în Franța au or
ganizat, la College de Fran
ce, cel de-al treilea Coloc
viu al economiștilor români 
și francezi, care are loc sub 
înaltul patronaj al miniștri
lor francezi ai afacerilor ex
terne și educației naționale. 
La ședința 
a avut loc 
pat prof, 
directorul
Cercetări Economice al Aca
demiei de Științe Sociale și 
Politice din București, am
basadorul României la Pa
ris, Constantin Flitan, dele
gatul permanent al Româ
niei la U.N.E.S.C.O., amba
sadorul Valentin Lipatti. 
Colocviul, care are ca temă 
..Eficiența economică"?' va 
dura pină.la .1 aprilie.'

întîlnirea economiștilor 
români și francezi se va des
fășura prin prezentarea a 
numeroase expuneri ce’ vor 
fi urmate de discuții, in le
gătură cu diferitele aspecte 
ale eficienței economice.

inaugurală, care 
luni, au pârtici- 
Mihail Levente,
Institutului de

TINERETUL LUMII
ți;

După patru zile de lucrări 
desfășurate la Florența, unde 
cu 50 de ani în urmă s-a con
stituit Federația Tineretului 
Comunist Italian (F.G.C.I.), 
duminică la prînz s-au înche
iat lucrările Congresului al 
XIX-lea al F.G.C.I. La lucrări 
au participat peste 700 
delegați și reprezentanți 
organizațiilor de tineret 
numeroase țări europene, 
Asia, Africa și America 
tină.

A fost prezentată și o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Comunist din România, con
dusă de Aurel Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.C., care, în 
aplauzele vii ale participan- 
ților la Congres, a prezentat 
salutul U.T.C.

După raportul de activitate, 
prezentat de Gian Franco 
Borghini, secretarul național 
al F.G.C.I., au avut loc dis
cuții, în cadrul eărora s-a su
bliniat importanța sarcinilor 
ce stau în fața Federației în 
lupta pentru reforme de struc
tură, pentru apărarea demo-

de 
ai 

din 
din 
La-

crației și împotriva provocă
rilor dreptei neofasciste, pen
tru cucerirea unor condiții de 
muncă și de trai mai bune, 
pentru pace și progres social.

Luînd cuvîntul, Enrico Ber- 
linguer, vicesecretar general 
al Partidului Comunist Ita
lian, a adresat un apel tutu
ror tinerilor pentru a partici
pa tot mai activ la viața poli
tică, pentru a combate peri
colele pe care le reprezintă 
forțele reacționare și neofas
ciste, pentru a-și aduce apor
tul Ia apărarea regimului re
publican.

în încheiere, Gian Franco 
Borghini, care a fost reales 
secretar național al’ F.G.G.T., 
a subliniat importanța reali
zării unității tineretului în 
lupta pentru dezvoltarea și 
apărarea democrației, pentru 
o dezvoltare economică și so
cială a țării în spirit nou.

N. PUICEA
corespondentul Ager- 
pres la Roma

Conferințe districtuale
ale U.T.L.G

• ÎN R. D. GERMANA au luat sfîrșit conferințele districtuale 
ale Uniunii Tineretului Liber German. La conferințe au fost 
alese noile organe conducătoare ale organizațiilor districtuale, 
procum și 604 delegați la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii, 
care va avea loc în mai 1971.

REUNIUNEA
DE LA HELSINKI
• IN CAPITALA FINLANDEI s-au încheiat lucrările Comite

tului de pregătire a reuniunii reprezentanților organizațiilor de 
tineret și studențești din Țările Baltice, Norvegia și Islanda. La 
lucrări au luat parte reprezentanți ai organizațiilor de tineret din 
Uniunea . Sovietică, R. D. Germană, Polonia, Finlanda, Norvegia 
Suedia. După cum se subliniază în comunicatul dat publicității 
la încheierea reuniunii, participanții au procedat la un schimb de 
păreri asupra problemelor situației internaționale actuale. Repre
zentanții organizațiilor de tineret și studențești și-au afirmat hotă- 
rîrea de a depune eforturi susținute în vederea convocării cil 
mai grabnice a conferinței general-europene pentru securitate și 
cooperare. Intr-o rezoluție separată, participanții au condamnat 
acțiunile agresive ale imperialismului american în Indochina și 
au cerut retragerea trupelor agresoare din Asia de sud-est. Comi
tetul s-a pronunțat totodată, pentru acțiuni energice de susținere 
a inițiativei privind organizarea în luna mai a unei „Săptămîni 
internaționale pentru recunoașterea Republicii Democrate Ger
mane".

Raportul lui
Secretarul de Stat al S.U.A., 

William Rogers, a prezentat Con
gresului un raport cu privire la 
politica externă americană. In co
mentariul introductiv la raport, 
William Rogers a recunoscut că 
„postulatele care au determinat 
politica externă americană timp 
de peste două decenii au fost con
testate și reexaminate" și a ad
mis că „în lumea de astăzi există 
prilejuri noi și contestări noi ale 
răspunderilor S.U.A."

După ce s-a referit la raporturi
le Statelor Unite cu Europa occi
dentală, Roger a afirmat că 
S.U.A. urmăresc „să îmbunătă
țească relațiile cu Uniunea Sovie
tică. și cu alte state din Europa 

arăsăriteană" In context, el

Mesajul
prințului

Sufanuvong
Prințul Sufăniivong, președin

tele C.C. al Frontului Patriotic 
din Laos, a trimis un mesaj pri
mului ministru laoțian, prințul 
Suvanna 'Fuma, ca răspuns la 
mesajele acestuia din 11 fe
bruarie și 1 martie a.c. și în ur
ma recentei evoluții a situației 
din Laos, anunță agenția KHAO- 
SAN PATHEȚ LAO. După ce 
menționează înfrîngerea com
pletă a agresorilor americano- 
saigonezi în cursul operațiuni
lor din sudul Laosului, mesajul 
subliniază că „potrivit interese
lor supreme ale poporului lao
țian, în scopul instaurării linei 
păci adevărate și obținerii ,in^ 
dependenței și neutralității, 
Frontul Patriotic din Laos va 
continua eforturile pentru' o so
luționare pașnică a problemei 
laoțiene".

Stabilirea relațiilor
diplomatice între

R. P, Chineză
Și Kuweit

Republicii Populare 
guvernul statului

W. Rogers
menționat sporirea exporturilor a- 
•mericane în anul 1970 în țările so
cialiste, p recitind însă că, în ,,to
talul comerțului S.U.A , proporția 
schimburilor cu această zonă ră- 
mîne deceptionant de mică", fără 
a analiza cauzele acestei' stări de 
fapt, care constau în politica dis
criminatorie a S.U.A.

Vorbind despre conferința euro
peană în problemele securității și 
colaborării, Rogers a reafirmat 
cunoscuta poziție americană de 
condiționare a convocării acestei 
conferințe. Secretarul de stat a 
declarat, totodată, că S.U.A. își 
vor menține și îmbunătăți forțe
le lor din NAT.O., ceea ce con
travine flagrant cursului pozitiv 
din evoluția situației europene, in
tereselor păcii și securității pe 
continent.

Abordînd problema relațiilor 
S.U.A. cu Uniunea Sovietică, Ro
gers a menționat unele „progre
se evidente în tratativele pri
vind ' conttolul armamentelor".

Declarînd că S.U.A depun efor
turi pentrq „relații mai normale 
cu R. P ’ Chineză", secretarul de 
stat a exprimat, totodată, spriji
nul Necondiționat al Administra- 
ți’Gi pentru regimul ciankaișist.

în legătură cu politica Adminis
trației în Indochina, Rogers a e- 
vocat din nou programul de ,,viet- 
namizare" a războiului, care, după 
cum se știe, duce la intensificarea 
și extinderea agresiunii S.U.A. în 
această parte a lumii, program 
condamnat energic de. opinia pu
blică . internațională, inclusiv de 
ponorul american.

Referitor la Orientul Apropiat, 
secretarul de stat a admis că 
„S.U.A. au interese importante — 
politice, economice și strategice — 
în această regiune". Rogers a o- 
pinat că o reglementare pe baza 
unui acord, și nu una impusă, 
constituie calea de instaurare a 
păcii în Orientul Apropiat

FRENTE AMPLIO

rele- 
Frontul 
forțelor 
din U-

Ministrul român
al comerțului

exterior
in Elveția

Ministrul comerțului exte
rior al României, Cornel Bur
tică, a sosit duminică în El
veția, unde face o vizită la 
invitația consilierului federal, 
Ernest Brugger, șeful Depar
tamentului Economiei Pu
blice.

Luni, ministrul român și 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat unele obiective indus
triale cu care țara noastră are 
legături economice, precum și 
instituții bancare.

e PREȘEDINTELE K.S.F. IU
GOSLAVIA. Iosip Broz Tito, a 
fost luni oaspetele Vaticanului, 
unde a avut o întîlnire cu Papa 
Paul al VI-lea.

« RAMON ERNESTO CRUZ 
este în mod virtual nopl pre
ședinte al Hondurasului, pentru 
următorii șase ani. După nu
mărarea loturilor acordate în 
scrutinul prezidențial de dumi
nică -- primul din ultimii 40 
de ani — în 230 din cele 283 de 
circumscripții electorale, Er
nesto Cruz, care a candidat în 
numele partidului național de 
guvernămînt. conducea luni 
seara cu 256 000 voturi în fața 
adversarului său Jorge Buese 
Arias, candidat al partidului li
beral de opoziție, care a întru
nit 240 000 de voturi.

Guvernul 
Chineze și 
Kuweit au hotărît, în conformi
tate cu principiul promovării in
tereselor comune ale celor două 
țări și cu dorința de a dezvolta 
raporturile în toate domeniile, 
să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă și să fa
că schimb de ambasadori în cel 
mai scurt timp posibil — se a- 
rață într-un comunicat comun 
difuzat de agenția CHINA 
NOUA. Comunicatul afirmă po
ziția Kuweitului de recunoaștere 
a guvernului R.P. Chineze ca 
singurul guvern legal al Chinei.

după eșuarea
loviturii
de stat

Tratat defensiv
semnat de

Sierra Leone
ți Guineea

• PRIMUL MINISTRU AL 
STATULUI SIERRA LEONE. 
Siaka Stevens, a adresat un 
apel populației de a păstra cal
mul. in vederea normalizării 
situației după recenta tentativă 
de lovitură de stat eșuată.

Pe de altă parte, agenția 
REUTER anunță că generalul 
John Bangurah, comandantul 
șef al forțelor armate din Sierra 
Leone, organizatorul încercării 
de lovitură de stat, precum și 
alți șase ofițeri care au partici
pat Ia această acțiune, au fost 
arestați.

Postul de radio Conakry a a- 
nunțat că Sierra Leone și Gui
neea au semnat la 26 martie un 
tratat defensiv, „pentru a face 
față unei agresiuni". Tratatul, 
care a fost publicat simultan la 
Freetown și Conakry a intrat în 
vigoare imediat după semnare.

Informații par
venite din Mon
tevideo 
vau că 
Unit al 
populare
ruguay — Frente 
Amplio — și-a 
desemnat candi
datul preziden
țial pentru scru
tinul din noiem

brie, în persoana generalului 
în retragere Liber Seregni.

Cunoscut sub numele de 
Frente Amplio, Frontul Unit 
ai forțelor populare din Uru
guay este o formațiune politi
că care cuprinde partidele co
munist. socialist, muncitoresc- 
revoluționar, creștin-democrat, 
alte grupări de stînga precum 
și fracțiuni dizidente din par
tidele tradiționale „Colorado" 
și „Blanco". Crearea frontului 
—- apreciată la Montevideo ca 
un succes deosebit al forțelor 
progresiste șd democratice din 
Uruguay — este rezultatul e- 
f orturilor depuse de mai 
mu-lți ani pentru unirea forțe
lor progresiste uruguayene in 
scopul înfăptuirii unor adînci 
transformări social-economice. 
Bazele lui au fost puse în 
1962, cînd s-a format Frontul 
de eliberare de stînga, compus 
din partidul comunist și o se
rie de grupări și organizații 
de stînga. De atunci, realită
țile și evoluțiile din țară au 
stimulat noi adeziuni față de 
mișcarea anti-oligarhică și 
antl-imperialistă, aj ungîndu-se 
la închegarea unei largi coa
liții de stînga. Platforma elec
torală cu care Frente Amplio 
se prezintă la alegerile prezi
dențiale din toamnă prevede 
garantarea libertăților cetățe
nești, schimbarea structurală a 
vieții economice și sociale 
(naționalizarea șd stabilirea 
controlului asupra ramurilor 
principale ale economiei), a- 
părarea suveranității naționale 
(un accent deosebit fiind pus 
pe lupta împotriva dominației 
monopolurilor străine), o poli
tică externă independentă. 
După cum afirma candidatul 
la președinție al lui Frente 
Amplio, generalul Seregni 
„importante sînt nu numai o- 
biectivele imediate, electorale, 
ci, mai ales, faptul că Fron
tul vrea să se constituie în
tr-o alternativă politică pe ter
men lung avînd drept caracte
ristici esențiale apărarea inte
reselor naționale și conținutul 
popular al luptei contra oli
garhiilor". De peste un secol, 
Uruguayul este guvernat alter
nativ de așa numitele „partide 
tradiționale", Blanco și Colo
rado, acesta din urmă actual
mente la putere. Pentru pri
ma oară, urguayenii vor avea 
„a treia opțiune": Frente Am
plio. De pe acum, sondajele de 
opinie, acordă lui Frente Am
plio locul al doilea după par
tidul de guvernămînt „Colo
rado", depășind sensibil parti
dul ,>Blanco". Și, așa cum 
nota presa uruguayană. depla
sarea spre stînga continuă să 
se accentueze.

După Chile, Uruguayul este 
a doua țară latino-americană 
care cunoaște experiența 
„frontului popular". Mai tre
buie remarcat că și în Ecua
dor a fost creată recent o Co
misie pentru crearea „Fron
tului patriotic de apărare a 
suveranității naționale", din 
care fac parte reprezentanți 
ai sindicatelor, organizațiilor 
studențești și ai unor partide 
progresiste.

• UN ACORD DE COOPE
RARE și bună vecinătate a fost 
încheiat duminică la. Khartum 
intre Sudan și Etiopia. în urma 
convorbirilor oficiale dintre Fa- 
ruk Abueisa și Katema Jifru, 
respectiv miniștrii sudanez și 
etiopian ai afacerilor externe.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII CIPRU, Makarios, a primit 
pe însărcinatul cu afaceri- ad 
interim al Republicii Socialiste 
România la Nicosia, Ion’ Anghel. 
Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

• POLIȚIA DIN ORAȘUL 
SPANIOL VALLADOLID a a- 
nunțat arestarea unui număr de 
11 studenți de la facultățile de 
medicină și filozofie, învinuiți 
de „asociere .ilegală" și de „pro
pagandă subversivă".

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII CHILE, Salvador Allende, 
a anunțat duminică, într-un dis
curs televizat. . naționalizarea 
minelor de fier ale compa
niei nord-americane „Bethlehem 
Iron Mines".

EXPOZIȚIE ROMÂ
NEASCĂ LA TOKIO

în clădirea Camerei japo
neze de Comerț și Industrie, 
aflată în cartierul marilor 
firme industriale, comerciale 
și financiare din Tokio, a 
fost inaugurată luni dimi
neața Expoziția românească 
de bunuri de larg consum.

La deschidere, ambasado
rul României în Japonia, 
Iosif Gheorghiu, a subliniat 
însemnătatea acestei expozi
ții pentru dezvoltarea legă
turilor dintre țara noastră 
și Japonia, exprimîndu-și 
speranța că ■ bunurile româ
nești de larg consum vor 
stîrni interesul vizitatorilor.

Expoziția înfățișează, pe o 
suprafață de 218 metri pa- 
tfați, mobile de -diferite 
tipuri, covoare, stofe, con
fecții, produse de artizanat, 
conserve, precum și diferite 
sorturi de băuturi.

S
utele de tu
riști, pe care 
Tatiana Kuri- 
lova, funcțio
nara „Inturis- 
tului", i-a con

dus Ia avion în cele cîteva 
orc pe care le-am petrecut 
în salonul pentru străini al 
aeroportului din Riga, în 
speranța, împlinită abia jn 
miez de noapte, a unei curse 
suplimentare spre Moscova, 
ar fi trebuit să însemne pen
tru mine un avertisment : 
capitala Letoniei sovietice e 
mult prea cunoscută, marele 
port al Balticii e vizitat zil
nic de prea mulți turiști, ca 
scriind despre ei să nu riști 
a repeta lucruri deja știute. 
Și, totuși, Riga te obligă ; 
despre Riga, această carte 
de istorie vie de pe malu
rile Daugavei trebuie să po
vestești chiar și numai pen
tru vanitatea de-a putea 
spune : iată, am cunoscut-o 
și eu.Am cunoscut-o sau mai 
exact, am văzut-o în toate 
acele împrejurări în care 
personalitatea i se dezvăluie 
plenar, în care orașul ișî 
rostește vîrstele. Am trecut, 
firește, ca toți cei care vin 
aici și caută anii de început 
ai orașului, pe sub Poarta 
Suedeză : am trecut și-am 
stăruit îndelung dincolo de 
această impresionantă arca
dă datînd din secolul XII, in 
ambianța romantică a celor 
aproape 50 de hectare in 
perimetrul cărora Riga se 
oferă ca un veritabil muzeu 
al arhitecturii. Denumirea 
nu-mi aparține, muzeu de 
arhitectură îi spun înșiși 
specialiștii, care descoperă 
aici. în incredibila abunden
ță de stiluri, cind imagini 
ale vechilor cartiere parizie
ne, cînd goticul orașelor ger
mane sau al celor scandi
nave. cînd elemente ale altor 
arhitecturi din cele mai di
verse, între care, evident, se 
impun atenției culorile au
tohtone.

A încerca o descriere a 
catedralei Domski, acel im
punător edificiu a cărui 
construcție a început la 1211 
și devenit astăzi o sală de. 
concerte dispunind de cea 
mai mare orgă din Europa, 
sau a minăstirii cu același 
nume, care adăpostește Mu
zeul istoric și de navigație 
al orașului, a vorbi despre 
palatul Convenției Eke, unde 
se conservă un sistem de 
încălzire centrală din Evul 
Mediu, de biserica Sfîntul 
Jac. pomenită de cronici 
încă pe la 1225 și care c 
pare-se cea mai veche con
strucție gotică din Riga, dc 
Turnul Pulberăriei, unul din 
turnurile care formau iu se
colul XIV sistemul de apă
rare al orașului, de Casa 
Damiensteirn. monument ti
pic pentru locuințele secolu
lui al XH-lea. de catedrala 
Sfîntul Ion, din secolul al 
XIH-lea. sau dc Casa lui 
Petru I din a cărei grădină 
suspendată învingătorul sue
dezilor urmărea mișcarea 
navelor pe Daugava — ar 
însemna să oferi doar frîn- 
turi din această vastă pano
ramă istorică. Fiindcă din 
cele 200 edificii istorice cite 
are Letonia. 90 se află în 
Riga, iar dintre acestea 80 
le iniîlnești aici. în orașul 
vechi. Multe dintre ele. ca 
de pildă Catedrala Sfintul 
Petru, al cărui turn dc a- 
proape 200 metri, ridicat in 
1690, n-are rival în Europa, 
și pentru restaurarea căruia 
S-au alocat în prezent peste 
150 090 de ruble, sumă ecni- 
valînd cu costul unui bloc 
cu 4 etaje, au o importanță 
deosebită. Motiv pentru care 
Riga veche figurează. ală
turi dc alte 19 localități ale 
Uniunii Sovietice, pe lista 
monumentelor istorice prote
jate de stat.

P
roiectanta Inna 
Smotrițkaia. cea 
căreia îi dato
rez astfel de a- 
mănunte, locu
iește în această 
parte a orașului. Și este, 

după spusele ei, unul din 
ultimii locuitori ai acestui 
perimetru... In curind insă, 
datorită extinderii lucrărilor 
de restaurare. Riga veche 
devenind in întregul ei un
complex muzeistic, se va
muta și ea în... oraș. în Riga 
nouă, adică, acolo unde fie

care clădire vorbește despre 
istoria contemporană a re
publicii... N-am vizitat nici 
în această parte a orașului, 
decît un cartier, Jugla-3 a- 
colo unde în apropierea u- 
neia din cele 14 școli con
struite în ultimii cinci ani 
însoțitoarei) mea va primi 
probabil viitoarea locuință, 
dar mi-a fost de ajuns să 
surprind detaliile semnifica
tive a ceea ce înseamnă 
Riga de azi și, mai ales, a 
ceea ce înseamnă Riga de 
miine.

Replică la o istorie se
culară, ritmurile dezvoltării 
socialiste au însemnat la 
Riga, construirea în ultimii 
20 de ani a unei suprafețe 
locuibile de peste 4 200 000 
metri patrați, mutarea iu 
casă nouă a aproape 45 la 
sută din cei 750 000 de locui
tori cîți numără în prezent 
capitala Letoniei. Anii din 
urmă, în paralei cu afirma
rea economică a orașului, 
renumit astăzi prin produc

grafia sa, cîteva trăsături 
identice. Abakanui este și el 
o localitate veche, in raport 
cu celelalte orașe ale Haka- 
siei, Norilsk, Divnogorsk. 
Sorsk și Tolnah — Abaka
nui este chiar un oraș stră
vechi. Documentele îi atestă 
Începuturile în jurul anului 
1820. Străbătîndu-i însă lar
gile bulevarde, Scetinkina, 
Certîgașev, prospectul Lenin, 
străjuite de blocuri și ma
gazine moderne, poposind 
in Piața 1 Mai, unde se 
înalță impunătoarea Casă a 
Sovietelor, rămîi nedumerit 
și simți nevoia să întrebi, să 
ceri explicații cu privire ia 
conținutul, într-atît de schim
bat aici, al cuvintelor. Ce 
poate să însemne oraș vechi, 
dacă tot ceea ce intîlnești, 
aici, în Abakan, poartă vizi
bil semnele noului ? Străzile 
sînt noi, cinematografele — 
trei la număr, ca și cele 
două hoteluri — „Hakasia" 
și „Abakan" — de asemenea ; 
fabrica de tricotaje ca și

OAMENII

PRIVESC ÎNAINTE
însemnări de NICOL AE ARSEN IE

ția trenurilor cu tracțiune 
electrică sau Diesel, prin in
dustria electro și radioteh- 
nică, prin tranzistoarele „Spi- 
dola" exportate in peste 20 
de țări, prin utilajele de în
cărcat și descărca!, prm 
microbuzele RAF, prin pro
dusele chimice, textile sau 
de niarochinărie — au în
semnat deopotrivă o puter
nică dezvoltare și a activi
tății edilitare. Ritmul con
strucțiilor a crescut de 14 
ori. Și ritmul acesta conti
nuă să crească. Potrivit nou
lui plan cincinal (1971—1975) 
de prevederile căruia gaz
dele mele luaseră cunoștință 
în preajma Congresului 
P.C.U.S. în Riga vor fi con
struite mai multe locuințe 
decit au fost construite in 20 
de ani precedent).

Am înțeles atunci decc, 
oricît de îneîntătoare e at
mosfera romantică pe care 
o intîlnești în preajma Porții 
Suedeze, proiectanta Inna 
Smotrițkaia, îndrăgostită do 
vechiul oraș, se va muia cu
rind în Riga nouă. Oamenii, 
totdeauna privesc înainte.

N
u întimplător 
mă simt îndem
nat să alătur 
aici și cîteva în
semnări despre 
Abakan. La dis

tanță dc cîteva mii de kilo
metri de Riga, capitala Ha- 
kasiei sovietice, regiunea au
tonomă din ținutul Krasno- 
iarskului, dezvăluie in bio

Studenți ai Institutului pedagogic din Abakan

întreprinderea de materiale 
de construcții au abia eițiva 
ani dc activitate, portul — 
căci Abakanui c port la Eni- 
sei. magazinele ca și institu
tul pedagogic sint și ele 
construcții recente. Nicăieri 
nu găsești în capitala Ha- 
kasiei o clădire marcată de 
patina vremii, cu excepția 
muzeului. Aici, însă. unde 
sint păstrate vestigiile unei 
vechi culturi a Eniseiului, 
se îiiscrțe pe coordonate pre
cise însăși vechimea Abaka- 
nului.

Pomenitul în documente, 
Usti — Abakan, nu era îna
inte de 1 900 decit un sat, un 
sat cu 3 115 locuitori. Abaka
nui . a devenit oraș in anii 
puterii sovietice, în 1931, ta 
cîteva luni după întemeierea 
regiunii autonome Hakasia, 
dar orașul cu adevărat, așa 
cum este el astăzi, cu cei 
aproape 20 000 de locuitori ai 
săi s-a născut mai cu seamă 
in anii din urmă, cînd rit
murile de dezvoltare econo
mică a acestei părți a Si
beriei au devenit tot mai 
dinamice.

în anii din urmă, care au 
însemnat pentru Abakan 
dezvoltarea unui puternic 
combinat textil și a altuia 
de industrializare a cărnii, 
a unei fabrici de încălțămin
te și mai cu seamă extinde
rea activității portuare de
terminată de marele obiec
tiv energetic a cărui con
strucție a început în 1968. 
pe teritoriul regiunii, Ia cir
ca 90 de kilometri de capi
tală — hidrocentrala din 
munții Saian.

Amănuntul care avea să 
mă impresioneze cel mai 
mult aici la Abakan e insă 
acela că, oricare ar fi fost 
traseul pe care ni-I propu
neam. Vladimir Okolnicov, 
activistul comitetului regio
nal al Comsomolului, potri
vea astfel lucrurile, inten
ționat sau nu, n-am reușit 
să allu precis, ca întotdeau
na să trecem printr-un anu
me punct ; un punct situai 
pe șoseaua care leagă ora
șul de aeroport și unde se 
definesc în ritm rapid con
tururile unui vast șantier. 
„Vedeți, îmi spunea el de 
fiecare dată, aici va fi vii
toarea fabrică de vagoane" 
și parcă voind să fie sigur 
că i-am înțeles mîndria, a- 
daugă în continuare : „Va ii 
cea mai mare fabrică de 
vagoane, vom produce peste 
60 000 pe an, va fi construi
tă in acest cincinal. Atunci 
să vedeți Abakanui !“

Ca și Inna Smotrițkaia de 
îa Riga, Vladimir Okolnikov, 
de la Abakan, privea îna
inte. Și cînd acest Înainte e 
atît de aproape bucuria nu 
trebuie mărturisită, o spun 
privirile. Așa cum ini-au 
spus-o nu numai ale lor, ci 
ale tuturor celor pe care 
i-am cunoscut în cele două 
orașe străvechi și atît de 
noi.
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