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Ca de obicei, avertizăm că trebuie să facem liniște, pentru că 
patru milioane de elevi au reînceput studiul într-o ultimă etapă 
a anului școlar, înainte de a putea declara : „ani mai crescut 
cu un an-învățătură“. Trebuie într-adevăr să ne gîndim că 
urmează două luni școlare grele, de efort pentru finalizarea 
celor șapte dinainte. în vacanță, factorii de învățămînt au lucrat 
intens la buna așezare a trimestrului trei. Ne gîndim, de pildă, 
că inspectorii generali școlari din întreaga țară s-au întîlnit 
două zile în Capitală la un sfat de lucru, străduindu-se să solu
ționeze împreună probleme ale școlii — prezente și de perspec
tivă, să corecteze neajunsuri, să-și transfere experiențe.

Elevilor le-a rămas spre rezolvare o treabă simplă și com
plicată, totodată : să învețe. Unii, pur și simplu, pentru absol
virea unei clase de studiu. Alții, pentru același lucru, dar și 
pentru examene cruciale ale vîrstei lor : bacalaureatul și con
cursurile de admitere în licee, școli profesionale, facultăți. Sînt 
obligații care angajează răspunderea personală, perseverența, 
disciplina, ambiția de a izbuti. Se speră intr-un trimestru de 
școală în care toate aceste solicitări să fie onorate la modul 
exemplar.

experiențe și soluții pentru

Etapele parcurse din anul șco
lar solicită nu neapărat un 
bilanț ci, mai ales, o in
vestigație de lucru. Ceea ce am 
și făcut, cu concursul unor 
factori de autoritate : inspec
tori generali ai inspectoratelor 
școlare clin județele Bacău, 
Brașov, Ilfov, Teleorman și 
Suceava. Ne-am _ oprit mai cu 
seamă asupra unei laturi a pro
cesului de învățămînt — pregă
tirea practică a elevilor — în
trucît aceasta a fost noutatea a- 
nului școlar, iar primele expe
riențe prezintă interes pentru 
ceea ce va urma.

In noiembrie, cînd s-a inter
venit cu măsura de a introduce 
în programa de învâțărhînt pre
gătirea tehnico-productivă s-au 
înregistrat rețineri, temeri că 
acțiunea e pripită și se poate 
compromite. Astăzi, după cinci 
luni se discută de pe alte 
poziții. De pe poziția experien
ței, a rezultatelor. „La drept 
vorbind am cîștigat un an — 
este de părere tovarășa Elena 
Georgescu, inspector general al 
Inspectoratului școlar județean 
Brașov. Un experiment prea
labil, așteptarea aparaturii teh
nice pentru dotarea ateliere
lor, precum și a unor legife
rări în materie, cum doream 
noi la început, ar fi amînat 
declanșarea acțiunii în toate 
școlile. Așa, ne aflăm în plină 
desfășurare a activităților teh- 
nico-productive. Și am învățat 
un lucru bun : să nu operăm 
transformări în viața școlii pe 
parcursul a ani de zile ci să in
tervenim din mers atunci cînd 
societatea ne impune cupla
rea la nevoile ei“.

Avantajele șl dezavantajele 
practicii în întreprindere. Ideal 
ar fi să vorbim numai despre 
avantaje. Pentru că uzina, în
treprinderea prezintă cadrul fa
vorabil de formare a conștiin
ței muncii și a unor deprin
deri practice. Pînă acum s-a 
dovedit însă că întreprinderea 
nu poate capta masa elevilor 
din învățămîntul de cultură 
generală. îi acceptă dar nu-i 
implică în procesul muncii, re- 
zervîndu-le, în cele mai multe 
cazuri, rolul de vizitatori. Deși 
așa stau lucrurile, inspectorii 
generali sînt de părere că, to
tuși, nu trebuie să se renunțe 
la orele de pregătire tehnico- 
productivă airect în producție. 
Experiențele oferite conduc la 
concluzia că trimiterea elevilor 
în întreprindere trebuie făcută 
selectiv : acolo unde întreprin
derea se angajează pentru un 
număr de locuri, un număr de 
meserii și instructorii de prac
tică necesari. Dar selectiv și din 
punctul de vedere al școlii : a- 
ceasta să trimită la practică în

întreprindere elevi interesați, 
cu aptitudini și cu perspectivă 
de a fi cîștigați în profesiile 
respective. Cîteva exemple sus
țin ideea. Brașovul,' bunăoară, 
centru' cu o industrie dezvol
tată, cuprinde la practică direct 
în întreprinderi, numai 180 de 
elevi. Acești 180 de elevi lu
crează într-adevăr efectiv. La 
Suceava,, la țlzinele de repa
rații auto și întreprinderea 
de piese de schimb au pu- 
tțit fi cuprinși, doar elevii cla
selor a IX-a și a X-a ale școlii 
generale. Elevii acestor clase 
au învățat însă meserie, îneît ar 
putea fi angajați ca muncitori, 
în Giurgiu, pentru o parte din 
elevii celor două licee practica 
s-a organizat la Șantierele na
vale, la „Steagul roșu“ și la în
treprinderea de transporturi. Se 
impune deci ca o propunere :

0 O bună colaborare cu între
prinderile, contractarea locuri
lor de practică, cu obligații 
exacte de o parte și de alta pînă 
la reglementarea normei de lu
cru a retribuției și a condiții
lor de atestare a calificării.

Domenii de practică foarte 
diverse? Da. dar în anumite 
limite. N-au existat instrucți
uni general valabile care să 
fixeze Și să oblige școlile să se 
oprească la un număr de mese
rii, la anumite domenii de acti
vitate practică. Faptul este de 
apreciat, întrucît a lăsat liberta
tea alegerii după cel puțin un 
criteriu foarte bun : specificul 
local. S-ar putea alcătui un
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MASĂ OFERITĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

IN ONOAREA DELEGAȚIEI

PARTIDULUI SOCIALIST FRANCEZ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a oferit luni 
o masă în cinstea delegației 
Partidului Socialist Francez 
formată din Alain Savary, 
prim-secretar al P.S.F., Ro
bert Verdier, membru al Co
mitetului Director, secretar al 
P.S.F., și Marcel Livian, con
silier juridic, însărcinat cu a- 
faceri .sociale al P.S.F., care,

la invitația C.C. al P.C.R.. fac 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu și Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membri ai Comi
tetului Executiv, ai Prezidiu
lui Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu 
și Ștefan Voitec, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef

de secție la C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, prim adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

în timpul mesei, secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și prim-secretarul 
Partidului Socialist Francez, 
Alain Savary, au rostit toas- 

’ turi.
Masa s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, prietenească.

Destine sub semnul

In cinstea aniversării semicentenarului

colective de muncă tot mai numeroase

Am îndeplinit

revoluției

ACUM FIECARE
ZI BUNĂ DE

LUCRU E MAI
PREȚIOASA CA

Timpul ploios din prima parte 
a săptămînii trecute a împiedi
cat desfășurarea normală a lu
crărilor agricole și în județul 
Dolj. Totuși, printr-o muncă 
perseverentă, prin folosirea ju
dicioasă a forței mecanice și fo
losirea orelor bune de lucru, în 
majoritatea unităților semănatul 
culturilor din epoca întîi’și a 
florii soarelui se apropie de'sfîr- 
șit; a fost intensificat ritmul 
de însămînțare a porumbului. La 
Teasc, la Bîrca, la Mîrșani, Dră- 
nic, Valea Standului’, Poiana 
Mare, Daneț această lucrare a și 
fost executată pe mai bine de 50 
la sută din suprafețele rezervate. 
Deplasînd operativ parcul de

CRONICA T. V.
— ÎMI PERMITEȚI SĂ FLUIER ?
CRONICA PLASTICĂ
— EVOCĂRI LIRICE
CRONICA MUZICALĂ
— „MOMENTELE" DANUL SAFRAN 
DAN IORDĂCHESCU

mașini și tractoare de pe o par
celă pe alta, dintr-o cooperativă 
în alta, pe terenurile bune de 
lucru, împreună cu conducerea 
stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii, consiliul intercoope- 
ratist de la Bratovoești a asigurat 
pînă acum realizarea însămînță- 
rii pe aproape 80 la sută din su
prafața de porumb a cooperati
velor agricole din raza lui de ac
țiune. La fel, la Poiana Mare 
Unde, S.M.A. din localitate a re
curs și Ia1 colaborarea cu S.M.A. 
din Băilești.

Concentrînd în patru coopera
tive, la Braniștea, Calopăr, Pana- 
ghia și Belceni 20 de semănă
tori, S.M.A. din Calopăr a se
mănat în numai două zile, sîm- 
bătă și duminică 280 de hectare 
cu porumb. După un program de 
lucru atent întocmit, toate cele 
92 de tractoare ale stațiunii au 
ieșit sîmbătă și duminică din 
secții încă de la primele ore ale 
dimineții cu destinații precise. 
Cele care nu au pornit în agre
gate cu semănătorile au execu
tat arături și discuiri în orezării 
(Țuglui, Livezi, Glod) fertiliziiri 
(Panaghia și Belceni), iar cea 
mai mare parte din numărul lor 
au pregătit terenul pentru însă-

N. COȘOVEANU
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forturi susținute și de în
credere în euvîntul și fapta 
comuniștilor, ani care au a- 
șezat fundamentul trainic al 
unei societăți noi, orientată 
cu toate domeniile sale de 
activitate spre un viitor de 
pace și progres. De aseme
nea, pe pragul acestei fe
restre larg deschise — pri
lejul unui omagiu, adresat 
tuturor destinelor care s-au 
consumat într-o luptă cu 
dimensiuni de epopee și, în 
același timp, prilejul reeva
luării acelor destine care 
s-au împlinit în trena vic
toriei din August, în fasci
colul de raze cu care victo
ria continuă să ne iradieze. 
Scriind despre oameni des
pre care nu, s-a scris cu a- 
siduitate, afirmăm, implicit, 
posibilitatea care s-a oferit 
tuturor generațiilor de a se 
afirma plenar în ultimul 
sfert de veac de existență 
liberă a poporului nostru. 
Mai mult, ca intr-un sistem 
de vase comunicante, tensiu
nea afirmării și amplitudi
nea împlinirii destinului unor 
oameni fundamental deose
biți ca vîrstă ne va permite 
să afirmăm că, sub condu
cerea înțeleaptă a partidu
lui, de momentele unor 
schimbări profunde, tulbură
toare prin ineditul lor, nu 
s-a resimțit numai țara, ca 
mediu geografic și social, ci 
însăși structura spirituală a 
locuitorilor ei.

R
od al unui itinerar si
nuos pe hartă, acest 
reportaj anchetă reu

nește, într-un colocviu ad- 
hoc, mai multe destine care 
s-au împlinit SUB SEMNUL 

REVOLUȚIEI. Mai mult de- 
cit un titlu, raportate la re
perul uman, aceste trei cu
vinte vor să spună că, în 
anume secvențe ale sale, is
toria are neobișnuitul privi
legiu de a se alcătui din 
ziîe și ani a căror măsură 
e alta, mai profundă în 
semnificații, decît aceea a 
timpului egal. astronomic. 
Or, privilegiul acesta revine 
în egală măsură și oameni
lor, înnobilîndu-le viața, fapt 
care se relevează cu mai 
multă pregnanță acum, cînd 
aniversăm cinci decenii de 
existență a Partidului Comu
nist Român, detașament de 
avangardă al poporului nos
tru și. totodată, suprem în- 
rîuritor de destine. Vedem 
această aniversare ca o fe
reastră deschisă spre viitorul 
al doilea al țării, spre a- 
miaza acestui timp nou. Pe 
pragul acestei ferestre larg 
deschise — un prilej de re
memorare : 23 de ani de 
luptă organizată și profundă 
resurecție a idealurilor de 
echitate care ne animau ca 
națiune, o insurecție victo
rioasă — 23 August 1944, me
diană a istoriei partidului 
însuși, și 27 de ani de en
tuziasm popular, ani de e-

lei. Planul de li
vrări la export a 
fost depășit cu pes
te 5 000 000 lei va
lută. De asemenea, 
pe ansamblul com
binatului 
obținute
8 000 000 lei econo
mii la prețul de 
cost și circa 
10 000 000 lei bene
ficii suplimentare.

• LUNI, HIDRO
CENTRALA DE LA 
porțile DE FIER 
a furnizat siste
mului național cel 
de-al 100 000 000-lea 
kWh energie elec
trică, produs peste 
sarcinile de plan 
revenite de la în
ceputul anului. în 
acest fel, energeti- 
cicnii de aici și-au 
îndeplinit angaja
mentul luat în cin
stea semicentena
rului partidului. 
Succesul se dato- 
rește dării în ex
ploatare, cu 30 de 
zile mai devreme, a 
hidroagregatului nr. 
3, precum și func
ționării ireproșabile 
a instalațiilor.

De la darea în 
exploatare a pri
mului hidrogenera
tor și pînă în pre
zent, centrala a pro
dus mai mult de 
700 milioane kWh 
energie electrică, 
din care aproxima
tiv jumătate peste 
prevederile de plan.

au fost 
peste

văzute pentru 
tualul cincinal: Ro- 
șia de Joi, care în ■ 
final va produce I 
8 000 000 tone lignit 
anual.

Și-au 
asemenea, 
mentele 
cinstea 
.-tarului 
colectivele de 
neri de la Motru și 
Rovinari, petroliștii 
din Țicleni, precum 
și alte unități din 
industria județului 
Gorj.

IDENTITATEA

realizat, de |
angaja- 

luate în 
semicente- 
partidului 

mi-
I

DE DESTIN
ce îl pri- 
existență, 

abstrac- 
avea 18 ani. 
zile, la orele 
trasul lingu- 
se provoacă 

la care lucra

Partidului. Și, în ceea 
veste, ca în orice 
concretul devansează 
ția. în anul 1922, 
cind, într-una din 
8.30 dimineața, la 
vii din vărsătoare, 
o seînteie și sonda __  ____
ia foc. Omul își mai amintește 
câ a mai apucat să sară de pe 
geamblac pe ancoră și că s-a 
lăsat să alunece pe cablul în
tins- din metal, prin miezul fier
binte al unei flăcări albastre, 
prin zgomotul ca de tunet, al 
incendiului care, într-o singura 
clipă, a cuprins întreaga insta
lație. In schimb, comunistul — 
petrolist ieșit acum la pensie 
— își amintește că în aceeași 
seară de toamnă, cu arsurile 
abia oblojite, reîntors la Fili
peștii de Pădure, participa pen
tru iritîia dată la o ’ ' 
organizată de către 
Comunist Român. O 
s-a consumat in

Moreni — un peisaj urban 
multicolor, ușor exuberant, mar
cat din loc în loc de siluetele 
zvelte ale blocurilor noi, prin 
care privirea reporterului u> - 
mărește pedalarea egală. rit
mică a unui biciclist trecut de 
cea de a doua tinerețe, ce se 
străduiește să înfrîngâ panta 
pronunțată a unui drum asfal
tat. Este pensionarul Ion Nuță. 
originar din Filipeștii de Pă
dure, care a descins în leagănul 
industriei petrolifere românești, 
cînd s-a 
calificat 
„Astra“, 
răscruce 
moderne. O existență 
tinerețe și maturitate 
plinit sub influența nemijlocită 
a comuniștilor și, în același 
timp, un destin ale cărui mo
mente cruciale și-au fortificat 
semnificațiile prin conjuncția cu 
momentele cheie ale istoriei

I
• COLECTIVUL 

ȘANTIERULUI BO
VIN ARI AL TRUS
TULUI DE CON
STRUCȚII și 
MONTAJE MINIE
RE BUCUREȘTI 
și-a îndeplinit, cu 
13 zile mai devre
me, sarcinile de 
plan revenite pe 
primele patru luni 
ale anului. Au fost 
realizate, de ase
menea, angajamen
tele luate în cinstea 

semicentenarului 
partidului. în acest 
timp, constructorii 
șantierului au pus 
în funcțiune, cu un 
avans de o lună de 
zile, patru excava
toare de mare ran
dament în cariere
le de lignit Gîrla, 
Beterega și Tisma- 
na și au luat un 
bun demaraj Ia lu
crările înscrise în 
planul de deschide
re a celei mai mari 
exploatări carboni
fere din țară pre-

I
I

COLECTI- 
DE MUNCA 
UNITĂȚILE 

A-

I

I
I
I
a

angajat ca lucrător ne- 
la statia de 
în anul 1921
a istoriei

pompe 2 
— an de 
României 
a cărei 
s-a im-

întrunire 
Partidul 
viață ce 

decenii în care

MULAI PREDESCU
pag. a V-d)

POEZIA
POLITICĂ

(Continuare în

de EMIL MÂNU

• Șl 
VELE 
DIN 
ECONOMICE
LE JUDEȚULUI 
VRANCEA au în
deplinit, cu 20 zile 
mai devreme, anga
jamentele asumate 
în cinstea zilei de 8 
mal A fost realiza
tă peste v.rcinile la | 
zi o producție mar
fă vîndută și înca
sată în valoare de 
23,7 milioane lei. în 
același timp, au fost 
livrate Ia export, 
peste prevederile 
contractuale, im
portante cantități de 
lemn, 
nire, 
fecții, 
nuri, 
gume

(Agerpres)

celuloză, fur- 
placaje, con- 
covoare, vi- 

fructe și le- 
deshidratate.ORICÎND-;

l

Se lucrează la plantarea mecanizată a verzei timpurii la I.A.S. Sighișoara in cadrul fermei legu
micole Albești

I

•î
•I 
•l

• COLECTIVUL 
COMBINATULUI 

SIDERURGIC HU
NEDOARA a de
pășit angajamente
le luate în cins
tea semicentenaru
lui partidului, dînd 
peste plan o pro
ducție marfă în va
loare de 45 000 000

Am participat recent la o discuție despre poezia patrio
tica, despre tematica politică în poezie și despre actuali
tatea acestei tematici. Unii vorbitori au subliniat ideea ca 
poezia e patriotică și are în esență o tematică politica 
prin însăși natura ei. Pe această idee vom încerca un co
mentariu succint. Poetul aparține unei epoci, unei colec
tivități, unei mentalități și nu se poate ab^rage din aceste 
contexte oricît ar vrea s-o facă, teoretic. Chiar un poet 
care scrie poeme de dragoste sau pasteluri, raportează 
versurile sale ia o lume autohtonă, care l-a generat ca 
spiritualitate. Simpla fotografiere a sondelor, tractoarelor, 
uzinelor etc. nu înseamnă încă poezie patriotică deși con
știința realității și semnificației lor este o premisă dintre 
cele mai fertile pentru ca versurile să devină politice, agi
tatorice.

Ion Caraion, Nichita Stănescu, Marin Sorescu și mulți alții 
ne-au demonstrat modalitatea unor poeme în care versul 
modern este perfect compatibil cu o tematică actuală și 
patriotică. Petru Popescu, prin ultimul său roman, Dulce ca 
mierea e glonțul patriei, face aceiași lucru în materia prozei, 
iar D. R. Popescu prin piesele sale, în teatru.

în momente de mare tensiune, în focul revoluției, poeții 
nu mai au timp de meditație lirică și poezia se captează 
din aer, din atmosferă; momentul însuși solicită o partici
pare de adeziune. Efervescența unui moment solicită însă 
și mari talente, mari tribuni pe care nu-i poate pregăti 
nimeni în școli speciale, pe care-i naște poporul și epoca, 
în fond, însă, nu tematica patriotică se învechește, se de
modează, cum mai par a crede unii, ci, mai simplu, anu
mite modalități de expresie prin care s-a impus tematica 
se pot, ele, învechi. Marea epocă de la 1848 a impus 
poezia patriei, a revoluției, a luptei poporului; Alecsandri 
și Bolintineanu au fost tribunii epocii și nu maniera pro
zodică trebuie imitată. Eminescu îi va imita în cîteva poeme 
cu aceeași tematică, dar îi va și depăși în opera sa. Mai 
toate momentele revoluționare, la noi ca și alte părți, 
reiau stadii mai vechi ale creației literare, reiau adesea 
chiar în formele ei de circulație poezia consacrată tema
ticii revoluționare, lucru extrem de valoros și profund 
necesar ca proces literar; însă reluarea acestor modele, cu 
mici și inerente adausuri, ajunsă în producție de serie, adică 
compromițînd înseși modelele, nu mai produce efectele

(Continuare în pag. a V-a)
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de Gabriel Suciu 
cinematografie) 

(Liceul „N-
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din Capitală

în muncă
unească B 
forma- g

:le pre- I 
găsește g

iLBUM ȘTAFETĂ

I

I

I

CLUBUL „A"

întreceri 
handbal, 
gălățenii

Raffaelo Lavagna a venit în 
România, cucerit de spectaco
lele prezentate de Teatrul „Ion 
Creangă" acum doi ani la Ve-

I

PRIMUL FESTIVAL NA
TIONAL AL STUDENȚI
LOR DE LA INSTITUTE
LE DE ARTA

leri, în cadrul unei conferin
țe de presă, care a avut loc 
la Consiliul U.A.S.R. au fost 
prezentate detalii privitoare la 
o premieră în viața studen
țească : organizarea Festivalu
lui național al studenților de 
la institutele de arta, mani
festare care se va desfășura 
din doi în doi ani. Primul 
festival — ediția 1971 — este 
dedicat sărbătoririi a 50 de 
ani de la crearea P.C.R.

Vom reveni cu amănunte 
privind desfășurarea acestei 
competiții artistice studen
țești ; acum vă informăm nu
mai că ea va avea loc în pe
rioada 22—25 aprilie.

Sîmbătă a avut loc Ia li
ceul „N. Bălcescu" din Capi
tala, vernisajul expoziției de 
artă plastică și fotografie, 
organizată în cinstea semi
centenarului P.C.R. sub egi
da Comitetului municipal 
București al U.T.C., Consi
liului municipal al Organiza
ției pionierilor și Inspectora
tului școlar municipal. Cele 
aproape 400 de desene și fo
tografii prezente în ex
poziție au fost selectate din 
peste 2 dflO de lucrări. Pentru 
prima oară sînt prezenți cu 
lucrări copii din grădinițe, 
cel mai tînăr expozant (Liviu 
Todoran) avind 3 ani. Un 
panou cu 10 lucrări expune 
Cristiana Șușală, distinsă cu 
premiul Meridianele priete- 
niei-1970 și Premiul special 
UNICEF — Le Figaro și 
Cutezătorii—Paris, 1971.

Fotografiile prezente în 
expoziție se remarcă prin 
tematica apropiată universur 
Iui școlii, precum și prin 
diversitatea modalităților teh
nice folosite. De menționat 
în acest sens sînt lucrările semnate ' - - -
(Școala de 
și Dinu Lazăr 
Bălcescu").

★
La Liceul 24 c\.

a avut loc o sesiune*de re
ferate și comunicări' meto
dice pe care cadrele didactice 
au dedicat-o semicentenaru
lui partidului. Așa cum a 
reieșit din cuvintu! rostit 
de directorul liceului, profe
sor D. Bărbulescu și din în
treaga desfășurare a sesiunii 
— profesorii școlii au luat in 
studiu o problematică vastă 
vizînd discipline de învăță- 
mint ca : limba română, ma
tematica, fizica, chimia, isto
ria, geografia, limbile străine, 
desen și lucrările practice. 
Rezultatele studiilor între
prinse de profesori servesc, 
de fapt, propriei lor activi
tăți didactice, contribuind Ia 
procesul de autoperfecționare 
a muncii instructiv-educative 
în liceu.

La Galați ne-au atras aten
ția duminică trei manifestări 
organizate de comitetul jude
țean U.T.C. în întîmpinarea 
semicentenarului partidului. La 
Teatrul de stat din localitate 
s-au anunțat rezultatele con
cursului de creație inițiat cu 
două luni în urmă, de comite
tul județean U.T.C. Cîștigătorii, 
printre care amintim pe stu
dentul Stan Munteanu și pe 
prof. Cristian Popescu Ermei, 
au făcut dovada talentului lor 
și în fața unui public entuziast. 
\ urmat apoi un recital de poe
zie patriotică, susținut de ac
torii de la Teatrul de stat.

Tot duminică, la Casa de 
:ultură din Galați a avut loc 
vernisajul expoziției de artă 
ilastică a elevilor dedicată 
iemicentenarului creării P.C.R.

în sfîrșit, a treia acțiune s-a 
lesfășurat pe la ora prînzului, 
nnd, la Galați a sosit un grup 
le tineri motocicliști brăileni. 
Iste vorba de motoștafeta 
.Semicentenarul P.C.R.". Ti- 
îerii brăileni au fost întîmpi- 
lați la marginea județului, de 
!0 de tineri cicliști gălățeni și 
:onduși pînă la Liceul „Vasile 
klecsandri", unde au înmînat 
tafeta împreună cu un mesaj 
a care se vorbește despre ac- 
iunile inițiate în organiza- 
iile U.T.C. din județul Brăila 
a cinstea semicentenarului, 
espre succesele lor 
i la învățătură.
Au urmat apoi 

oortive de volei și 
îuminica viitoare, 
or preda motoștafeta „Semi- 
ăntenarul P.C.R." tinerilor 
in județul Vaslui.

I. CHIRIC

Albumul-ștafetă „Drumul 
ii Tudor" care a pornit în 
rmă cu două luni din comu- 
a Vladimiri-Gorj, pe drumul 
ireurs de panduri acum 150 
2 ani, a ajuns în județul Olt. 
ină acum s-au strîns între 
jperțile sale aspecte din ma- 
festările dedicate sărbăto
rii a 150 de ani de la răs- 
»ala populară condusă de Tu- 
ir Vladimirescu, fotografii 
e monumentelor ce evocă 
omente ale răscoalei din ju- 
jțele Gorj, Mehedinți și Dolj, 
impletîndu-1 cu aspecte din 
lt, între care amintim pe 
•Ie prilejuite cu ocazia dez- 
ilirii monumentului lui Tu- 
» la Slatina.

ACTUALITATEA PENTRU TINERET

Teatrul german din Timi
șoara ne-a prezentat o „nouă 
ediție* a piesei lui Al. Voitin, 

'Oameni care tac. Spun „o 
nouă ediție* pentru că piesa 
s-a mai montat, în urmă cu 
zece ani, la același teatru și în 
aceeași regie (Dan Radu lo
ries cu), dar, evident, noua 
montare nu repetă spectacolul 
de altădată. Dan Radu lones- 
cu a încercat să esențializeze 
piesa, operînd masive tăieturi 
in text, reducind conflictul, la 
datele lui principale, Iasi nd la 
o parte tot ce era dialog pito
resc și colorat. Trebuie să spu
nem că această operație nu a 
condus în toate cazurile la 
cele mai bune rezultate. „De
nudarea? textului a dus, într-o 
măsură, la sărăcirea lui; per
sonajele — care ar fi trebuit 
să devină precise și tăioase pe 
măsura ideilor ce le afirmă 
— și-au mai pierdut din re
lief.

Cu toate că regizorul a în
trebuințat o distribuție de 
prestigiu, în frunte cu Hans

Comitetul județean Olt al 
U.T.C. îl va preda județului 
Teleorman în comuna Tecuci. 
După ce va trece și prin ju
dețul Ilfov, Argeș și Dîmbo
vița, albumul va avea capăt 
de linie la Drăgășani, în ju
dețul Vîlcea, localitate în care 
căpitanii lui Tudor au dat 
ultima bătălie. De aici, albu
mul va reveni în județul Gorj 
o dată cu adunarea populară 
ce va avea loc la Padeș, la 
data de 6 iunie.

N. COȘOVEANU

FESTIVALUL DE 
MUZICĂ POP 71

Multe zîmbete pline de scep
ticism au însoțit pregătirile pri
mului Festival al formațiilor stu
dențești de muzică ușoară (decem
brie 1969), cînd pentru prima 
dată un club studențesc și o 
asociație studențească organi
zau o competiție de mare an
vergură. Și totuși, succesul artis
tic și organizatoric nu a ocolit 
serile desfășurate la Casa de 
cultură a studenților. în plus, 
două rezultate surpriză: Marele 
Premiu pleca la Iași („Roșu și 
Negru"), iar festivalul consacra 
primele vedete de muzică pop.

Acum cîteva zile s-au defini
tivat datele celei de a Il-a ediții 
a Festivalului național de mu
zică pop. Organizatorii sînt ace
lași „Club A" și aceeași exce
lentă și dinamică Asociație a stu
denților arhitecți din Institutul 
„Ion Mincu". Demne de un 
festival național sînt și ambițiile 
organizatorice : de data aceasta 
a fost vizată Sala Palatului cu 
cele trei mii de locuri ale sale. 
Pentru participare s-au trimis 
invitații către toate centrele uni
versitare, dar, peste cîteva zile, o 
comisie de preselecție se va de
plasa prin țară, astfel că „posi
bilii" vor fi audiați și eventual... 

recuzați, în numele calității. Se ’ 
va urmări ca cel puțin jumătate I 
din repertoriul fiecărei formații 
să se compună din piese origi
nale.

Biletele, sub formă de abona
mente la toate serile festivalului, B 
se vor distribui prin Asociațiile ] 
studențești. Am propune organi
zatorilor, totuși, să rezerve o | 
cotă de bilele organizațiilor | 
U.T.C. din întreprinderi și in
stituții. î?

Și acum datele de desfășurare | 
a festivalului : 10—14 mai ; gala 
de închidere este prevăzută pen- | 
tru 17 mai. într-una din zilele | 
libere organizatorii au preconi
zat o mare serbare câmpenească B 
cu participarea tuturor forma- | 
țiilor prezente. O excelenta idee 
care pusă în practică^ ar relansa B 
o tradiție uitată, dar atît de în- | 
drăgită la noi.

în fruntea colectivului de pre- | 
gătire a festivalului se găsește | 
Emil Barbu Popescu, președin-
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Zilele dramaturgiei originale

Două spectacole
timișorene

fomarius și Rudolf Bellgrasch, 
actorii nu au izbutit, în ciuda 
eforturilor demne de toată sti
ma, să însuflețească persona
jele.

O bună impresie ne-a lăsat 
spectacolul Teatrului Maghiar 
din Timișoara, cu piesa lui 
Hajdu Gyozo, Fidelitate. Su
biectul piesei nu este deosebit 
de original: o intrigă senti
mentală (doi prieteni care iu
besc aceeași femeie) desfășu
rată pe fundalul luptei ilegale 
dintr-un oraș din Ardeal. Re
gizorul Ion Taub a subliniat 
la maximum în spectacol a- 
cest fundal, al luptei ilegaliști
lor. El a făcut din cele cîte- 
va personaje de figurație (câte
va in piesă, căci în spectacol 
au fost întrebuințați aproape 
toți actorii teatrului) un fel 
de cor, asemenea celui din 
tragediile antice — dar mobil, 
care comentează atmosfera 
politică a timpului, sugerează 
starea de neliniște și de luptă, 
caracteristică acelor vremi. 
Tocmai acest adaos la text 
i-a făcut probabil, pe realiza
tori, să-și subintituleze repre

zentația „teatru-manifest". Și

într-adevăr, am urmărit un 
spectacol de teatru politic în 
adevăratul înțeles al cuvântu
lui, mai precis, un spectacol 
de teatru agitatoric. Din masa 
foarte mare de interpreți este 
foarte greu de distins cineva 
anume, majoritatea actorilor 
— în roluri mai mari sau mai 
mici — achitîndu-se cu preci
zie de sarcinile lor. Poate doar 
Sinka Kâroly, Fabian Ferenc 
și Szabo Lâjos să fi fost figuri 
mai proeminente, dar, evident, 
starea lor specială se datorea
ză și partiturii lor mai consis
tente.

Interesul celor două specta
cole — indiferent de reușitele 
sau nerealizările lor — ține, 
deci, de modul în care au 
exemplificat, au demonstrat 
extremele unei atitudini față 
de text care a provocat, în ul
timul timp, atîtea discuții: 
intervenția regizorală. Buna 
intenție a ambilor regizori 
este incontestabilă, dar rezul
tatele au fost diferite.

DINU KIVU

• CRONICI « CRONICI « CRONICI •
februarie, cu „Divertisment la 
Cluj", care a fost la Cluj pe
17 ianuarie, sau cu „Ștefan 
Tapalagă prezintă un Teledi
vertisment", care a fost pre
zentat de Ștefan Tapalagă pe
18 februarie — la „Telediver
tisment 
am rîs, 
am rîs 
farsele
Traian și „lucrate" 
Sava. Mă rog, sigur că 
rîs la toate: în farsa cu cățe
lul mi s-a părut că s-a abuzat 
de bunăvoința victimei, care

fac autocritica pentru ele, în- 
tr-atît era de zdrobitor și su
veran disprețul cu care un 
confrate expedia întreaga e- 
misiune, nici măcar într-o fra
ză întreagă, ci doar între două 
virgule.

De unde se vede că nu nu
mai Televiziunea poartă răs
punderea acestei tendințe de 
eradicare a umorului de pe 
micul ecran. Se mai întâmplă, 
din păcate, să punem în sea
ma altora propria lipsă de 
umor. Dar, fără a retracta sau 
atenua această declarație, mă

dintre Televiziune și comenta
torii săi.

Ce se întâmplă însă cu tele- 
divertismentul ? Am intrat în 
a treia săptămînă a lunii apri
lie și programul nu ne anunță 
decît un colaj de selecțiuni din 
trei musical-uri puse în scenă 
de alții. E greu de crezut că 
resursele interne de umor și 
imaginație vor fi secat așa, 
dintr-o dată, mă cam încearcă 
bănuiala că o nobilă aspirație 
spre perfecțiune, o sfîntă ne
mulțumire față de ceea ce s-a 
făcut ne va prelungi câne știe 
cît așteptarea. O așteptare în
dulcită, e drept, cu mult mai 
numeroase emisiuni de mu
zică populară și ușoară, cu 
incursiuni mai dese în propria 
filmotecă de gen. Dar și îndul
cită, așteptarea tot așteptare 
rămîne. Pentru că obligațiile 
recreative ale televizorului nu 
pot fi lăsate doar pe seama 
muzicii de largă accesibilita
te, pentru * că — așa cum se 
poate vedea aproape în fiecare 
seară — chiar aceste progra
me muzicale resimt absența 
spiritului care să le smulgă din 
monotonie, să le învioreze, să 
le coloreze. La atîtea argumen
te ar mai fi de adăugat unul 
singur, cel mai la îndemână 1 
progresele de toți așteptate în 
materie de divertisment TV, nu 
se pot obține totuși prin sista
rea, ci — dimpotrivă — prin 
intensificarea producției de 
gen, adică încercind, îndrăz
nind, riscând. Pentru că vine o 
vreme cînd și deviza pe care 
o citam la început își pierde 
valabilitatea, cu alte cuvinte 
și după ce se taie tot se flu
ieră. A pagubă.

Ajunsă pînă la nivelele 
decizie din Televiziune, 
mulțumirea generală față 
calitatea emisiunilor de diver
tisment s-a soldat cu... supri
marea lor. „Ce se taie nu se 
fluieră" — iată înțelepciunea 
care pare să guverneze de la 
o vreme în acest domeniu și 
într-adevăr nimeni nu mai flu
ieră, pentru că divertismentul 
a fost tăiat cu totul din pro
gram. Pe numărate: în cele 15 
săptămîni consumate pînă a- 
cum din anul de grație 1971, 
doar 7 (șapte) emisiuni au în
drăznit să apeleze și la zîmbet 
pentru a ne descreți frunțile, 
două dintre acestea —• „Tele
fon pe note" și „Revista cu 3 
fete" — fiind de fapt reluări 
din noaptea de revelion. Deci 
5 divertismente în 15 săptă
mîni, deci 1 divertisment la 3 
săptămîni — precum se vede 
multe i se pot reproșa Televi
ziunii, dar nici într-un caz că 
ne-ar răsfăța în zîmbete și 
bună dispoziție.

E cazul să recunoaștem 5 
nu-i acesta genul cel mai les
nicios din cîte se perindă pe 
micul ecran, aș zice chiar că e 
unul din cele mai dificile, mai 
riscante și, în plus, mai expu
se deșteptăciunilor care abia 
așteaptă să-și releve subțiri
mea. La „Teledivertisment ’71", 
bunăoară, atenție: e vorba 
despre cel difuzat pe 1 aprilie, 
a nu se confunda cu „Diver
tisment ’71", care a fost pe T

de
no
de ’71“ din 1 aprilie, deci, 

ei da, pur și simplu 
copios la cîteva din 
imaginate de Marin 

de Paul 
n-am

IMI PERMITEȚI

54 FLUIER?
simt dator să adaug că și aici 
colegii noștri din spatele mi
cului ecran greșesc — la urma 
urmei ceea ce se scrie sau se 
spune despre munca lor repre
zintă numai o sumă de opinii, 
uneori mai mult și alteori mai 
puțin judicioase, preluarea lor 
impunînd în orice caz un exa
men critic. De vreme ce ni
meni nu deține secretul infa
ilibilității, mi se pare absolut 
normal — și necesar — ca spi
ritul critic să funcționeze în 
ambele sensuri ale relațiilor

cu pana de mașină parcă o 
mai văzusem undeva, ideea 
unui meci Rapid — Restul lu
mii trebuie să fie mai veche 
decît Podul Grand... Și totuși, 
în seara aceea am rîs copios t 
la farsa pusă la cale în Piața 
Amzei, la filmarea care a ce
rut atîtea sacrificii unor ve
leitari.„Dar azi, mărturisesc că 
îmi trebuie un efort pentru a 
recunoaște — și încă în scris ! 
— hohotele din seara aceea de 
1 aprilie, ba chiar stau și mă 
întreb dacă n-ar fi cazul să-mi

MUZICA

(mashcă;

neția. Dorind să mijlocească un 
acord universal al celor care 
se ocupă cu teatrul pentru cei 
mai tineri spectatori, el însuși 
dramaturg și director al Tea- 

■ trului pentru copii din Roma, 
Raffaelo Lavagna a oferit pie
sa Iui, „Pinochio", pentru pre
mieră mondială, colectivului 
bucureștean și a dat curs ast
fel unei proprii aprecieri va
lorice. Prietenia pentru teatrul 
nostru de copii are trecut deci, 
Lavagna a venit special pentru 
români la Veneția, a scris ar
ticole entuziaste despre arta 
lor, iar recenta vizită prin tară 
e menită să continue o colabo
rare rodnică. Satisfacția auto
rului care-si vede piesa în 
scenă a fost dublată de încă o 
atestare a crezului său definit 
astfel : „Copiii sînt spectacolul 
meu, cel mai mare spectacol 
din lume, cel mai entuziast. 
Pentru a-i vedea pe ei actori 
în sală, mă duc cu atîta plăcere 
la reprezentațiile ce le sînt 
destinate. „Adoptat ca membru 
de onoare al ‘
ceii teatrului", 
rătat interesat 
de propagandă 
publicul ; micii

Clubului „Ghio- 
Lavagna s-a a- 
de acest mijloc 
și colaborare cu 

. _ , ____ amfitrioni, a
declarat ulterior oaspetele ita
lian, prin considerațiile seri
oase făcute cu acest prilej, i-au 
atras încă o dată atenția asu
pra locului ocupat de teatrul 
românesc pentru copii în miș
carea cu profil similar din 
lume. „Existența unui astfel de 
club pe lîngă Teatrul „Ion 
Creangă" e utilă și interesan
tă. Iată un exemplu demn de 
urmat pentru toate .teatrele cu 
acest specific". Prezența lui 
Lavagna la premiera spectaco
lului „Pinochio" a fost un pri
lej de a face cunoscut publicu
lui nostru activitatea unui om 
de teatru convins de utilitatea 
scenei pentru copii, dramaturg- 
pedagog, care și-a concretizat 
în piese ca „Fratele meu ne
gru", (lucrare antirasistă), 
„Frontiere înflorite" (în care 
militează pentru comuniunea 
popoarelor), dorința de a 
văța cetățenii viitorului 
trăiască fără prejudecăți, 
rat și nobil.

TEODOR SUGAR

COSTIN BUZDUGAN
Ltgia Macovei — „Portret

■
 DeȘi cuprinde un număr 

apreciabil de lucrări ex
poziția Ligiei Macovei dă 

senzația de restrins, de frag
mentar. Poate pentru că arta 

sa bazată pe narațiune, pe 
descripție (evident în. rigu
ros sens plastic), pe eta
larea detaliului pitoresc dă sen
zația de împlinire numai într-o 
mai amplă desfășurare, într-un 
spectacol vizual mult mai bo
gat. Actuala expoziție confirmă 
constanța viziunii sale. Lipsesc 
poate numai acele accente iro
nice cultivate mai ales în „sce
nele de gen" pe care le asociam 
ca atmosferă celor datorate Lu
ciei Demetriade Bălăcescu. Ma
joritatea lucrărilor se înscriu în 
nota sa caracteristică de fantas
tic, de feerie cromatică care 
nu-și propune nici o clipă să 
eludeze realitatea, ci să o pri
vească dintr-un unghi propriu. 
Este un fantastic în care reali
tatea nou creată nu marchează 
o transcendență ci pur și simplu 
un comentariu poetic al lumii 
sensibile. Nota de „jurnal sen
timental" pe care o lasă în an
samblu lucrările sale întărește 
această constatare. Evident sin
teza se săvîrșește în sectorul 
strict al expresiei plastice, sin
teză care nu eludează nici ea 
figura umană, în general, datele 
realității. Aceasta include în a- 
celași timp o tendință barochi- 
zantă vădită în detalii, dar în 
egală măsură în ritmica lor, în 
fervoarea cu care sînt desfășu
rate spațial, tendință mai a- 
proape de lecția naturală pe 
care ne-o oferă universul Ve
getal, decît lecția stilistică ofe
rită de domeniul artei. Specta
colul vizual este fascinant, in- 
cantatoriu, cu certe virtuți de
corative. care ne fac să ne gin-

dim nu rareori la condiția țapi* 
seriei. Portretele, florile sale, 
peisajele în care casele se meta
morfozează în. castele de cu
buri sau de hîrtie multicoloră 
mărturisesc că artista este le
gată de universul ingenuu al co
pilăriei. Este modul isau specific 
de a-și consuma aspirația către 
candoare, către puritate, către 
lumea unor valori care n-ar tre-' 
bui să fie proprie numai acestui 
univers. Desenele sale care în
soțesc uleiurile pe pinză și 
guașele pe hîrtie (tot Dictară de 
fapt) se înscriu aceleași cunos
cute note de fantastic, în

M Dragoș Morărescu expune 
un ciclu de linogravuri 
intitulat „Case memorabile 

bucureștene". El cuprinde peste 
30 de lucrări, de case le
gate de istoria Partidului Comu
nist Român, de istoria mișcării 
muncitorești si democratice din 
România.Dialogul intens între alb și 
negru pe care ni-1 propune lino- 
gravura ne amintește de grafica 
noastră publicistică, de o bună 
tradiție din perioada interbelica. 
Acest periplu prin București are 
o deosebită forță de evocare, 
reconstituie prin rememorarea

EVOCĂRI

LIRICE
care dispar astăzi detaliile exa
cerbate, potențarea expresionis
ta a imaginii. Virulența, preg
nanța desenelor din trecut este 
întrucâtva estompată. Domină a- 
cum nota de recu leasă reverie. 
Faptul este vizibil de altfel și 
în pictură prin dorința de a îm
păca contrastele, de a tempera 
strălucirile de smalț ale culorii, 
de a căuta tonurile surde, cati
felate, în general de a echilibra 
mai calm întreaga arhitectură a 
lucrării. Expoziția ne dă măsu
ra exactă a unui artist format, 
cu un timbru propriu, cu un stil 
propriu, stăpîn pe mijloacele 
sale de expresie (Expoziția de 
pictură : Ligia Macovei — Ga
leriile ..Orizont" — B-dul Băl- 
cescu nr. 23).

locului, atmosfera, evenimentele /
care s-au petrecut aici. Carac
terul documentar este îmbo
gățit astfel de viziunea artisti
că, de tonul liric, sobru și grav 
al evocării, de deosebita suges
tivitate a imaginii. Acest ciclu 
de lucrări ar putea fi foarte bine 
reunit într-un album omagial, 
album care ar împlini cu pri
sosință atît dezideratul informa
ției cit și cel al evocării artis
tice. (Expoziția de linogravuri: 
Dragoș Morărescu — „Case me
morabile bucureștene", organi
zată în cinstea semicentenarului 
P.C.R., Galeriile „Amfora* 
Mihai Vodă nr. 2).
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C.R. CONSTANTINESCU

tele U.A.S. și studenții Ion Șer- B 
bănescu, Ștefan Antonescu și An- | 
drei Giuroiu. Sîntem siguri că 
experiența cîștigată în Clubul A I 
își va spune cuvîntul în reușita 
acestui festival.

'țjBfraema

UN PRIETEN AL 
COPILĂRIEI — 
RAFFAELO LAVAGNA

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU î 
rulează la Favorit (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15 20,30).

TRIMIS EXTRAORDINAR î
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45)

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21)

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Lumina (orele 9,45; 15; 19), în
frățirea (orele 15; 19), Drumul 
Sării (orele 15; 19), Floreasca 
(orele 15,30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Bucu- 

:ști (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
,30; 21), Melodia (orele 8,45; 11; 
,30; 16; 18,30; 20,45).
SUNETUL MUZICII : rulează

La Festival (orele 9; 12,30; 16,30;
20.15) .

MEXIC’70 : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17.15) ; Program de filme docu
mentare (orele 19,15; 20,45).

CEI TREI CARE AU SPE
RIAT VESTUL : rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Grivița (ore
le 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30), Miori
ța (orele 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

ELIBERAREA : rulează la Da
cia (orele 8,45—19,30 în conti
nuare)

PREȚUL PUTERII î rulează Ja 
Bucegi (orele 10; 16; 18,30; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 
Iești (orele 15,30; 18; 20,30).

VAGABONDUL î rulează 
Unirea (orele 10; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Ferentari (orele ] 
17,45; 20,15), Munca ------- *
18: 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA î rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, GRANADA ! î rulează 
la Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20)

O DUMINICĂ ÎN FAMILIE î 
rulează la Moșilor (orele 16; 18; 
20)

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

RENEGATA : rulează la Flacăra 
(orele 15; 17,30; 20).

LOS TARANTOS : rulează la 
Arta (orele 9,30; 15,30; 18; 20,15), 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
20,15).

TREC ZILELE : rulează 
Progresul (orele 16; 18; 20).

18; 20,15), Giu-

la

ru-
____  15,15;
(orele 15,30;

18;

la
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Opera Română : LAKME — 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă •.

SUZANA
de Comedie : CHER ANTOINE |
— ora 20; Teatrul „Lucia Stur-
dza Bulandra“ (Sala Studio) : VI- ■ 
RAJ PERICULOS — ora 20 ; I 
Teatrul „C. Tănase" (Cal. Victo. | 
riei): ~
19,30 ; ___  ...
(B-dul Magheru) : 
LIE •
Iești : -------------
Studioul I.A T.C 
MENT ’71 — ora 
Evreiesc de Stat : 
RAR-MUZICALĂ 
LUI MORDECHAI
— ora 19,30 ; Teatrul
silescu" : 
ora 19,30; _ _____
CUL MARE DIN MOSCOVA 
ora 19,30.

SONATUL LUNII — ora
Teatrul „C. I. Nottara"Tottara" ■ 

ADIO CHAR- I 
Teatrul Giu- ■ 

— ora 19,30;
: DIVERTIS- ■
20 ; Teatrul I 

SEARĂ LITE- ■ 
DEDICATĂ

GHEBIRTIG ■ 
„ „Ion Va- I

FETELE DIDINEI — ■ 
Circul Globus : CIR-

ora 19,30 
FREDDY

I

emisiunii, 
de ac- 

Toate
emisiune pen- 

de 
de

Deschiderea
__ emisiune 
muzicală • 18,30 
sus I

• 19,20 1001
Telejurnalul

MARȚI, 20 APRILIE 1971
• 18,00 

Ateneu 
tualitate 
pînzele
tru pionieri 
seri • 19,30
seară • 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări > 20,20 Intermezzo folclo
ric cu Marin Chisăr o 20,50 Seară 
de teatru : „Febre" de Horia Lo- 
vinescu. Adaptare pentru televi
ziune și regia : Letiția Popa 
• 21.50 Muzică ușoară cu Anda 
Călugăreanu și formația Horia Mo- 
culescu • 22,10 Prim plan : Teo
dor Toivi — inginer proiectant- 
șef la Uzinele ,1 Mai" Ploiești. 
Emisiune de Rodica Rarău • 22,40
Telejurnalul de noapte. ■

I
I
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Aș mai dori să prezint în a- 
ceste săptămânale însemnări și 
un alt moment plin de semnifi
cații : recentul aebut la „Scala* 
din Milano al baritonului Dan 
Iordăchescu.

De 15 ani, numele lui Dan Ior
dăchescu strălucește în marile 
constelații artistice.

Frumusețea vocii, cultura sti
lurilor, talentul dramatic au tre
zit unanime aprecieri pe scenele 
de concert, în competiții muzi
cale internaționale, (Dan Iordă-

au înserat entuziaste cronici des
pre valorile baritonului român, 
numărîndu-l printre marii cântă
reți ai contemporaneității.

Walter Ricci, directorul re
vistei „Corriere del teatro“ scria: 
„Dan Iordăchescu este unul din
tre cei^mai pregătiți cântăreți ai 
lumii...* „De altfel — sublinia 
cronicarul — cultura românească 
ne-a obișnuit cu cîntăreți ce au 
voci de o frumusețe absolută, cu 
o înaltă pregătire tehnică și vo
cală*.

Daniil Șafran declara zilele a- 
cestea unui reporter bucureștean 
că abia în ultimii doi ani a avut 
curajul să înscrie într-un ciclu 
de concerte seria celor șase sui
te pentru violoncel de Bach. 
Le-a cîntat pînă acum în pa
tru centre europene și acum a 
sosit la București să le ofere 
concetățenilor — citez declarația 
sa — „marelui Enescu unicul 
interpret al operei lui Bach*.

In turneele sale, Daniil Șa
fran a poposit adeseori la Bucu
rești. Deschizînd primul recital 
dedicat suitelor lui Bach, Daniil 
Șafran ne-a amintit în cîteva cu
vinte prima sa vizită în Româ
nia, în anul 1946, cînd a colabo
rat cu Enescu, cel care i-a vor
bit despre marea datorie a inter- 
preților în fața partiturilor lui 
Johann Sebastian.

Virtuțile lui Daniil Șafran ne 
sînt cunoscute : ton bogat, degete 
de „oțel*, vibrato de mare ex
presivitate, excepțională velocita- 
te. Aceste virtuți au apărut și 
în primul recital și în concertul 
Filarmonicii în care ne-a oferit 
Variațiunile pe o temă roccoco 
de Ceaikovski.

Daniil Șafran își permite uneori 
libertăți agogice cu totul neînțe
lese pentru cel care are în fața sa 
o partitură; în cîntul său există 

neglijențe intonația 
, t i inexplicabile dai 

din întregul unei piese, din fie
care fragment, izbucnește fiorul 
unei mari personalități care cau 
tă necontenit drumurile spre mie
zul partiturilor, spre substanța 
emoțională.

I uneori mici 
nale, frazări 
din. întreffid

i

„MOMENTELE’1
Daniil Șafran

Dan Iordăchescu
chescu este laureat al unor mari 
concursuri internaționale ca cele 
de la Viena, Toulouse, București, 
Geneva, Varșovia, Hertogen- 
bosch).

Cîntărețul român a fost invi
tat să-și dea concursul la pre
miera operei „Puritanii* de Bel
lini. In distribuția premierei am 
mai întîlnit numele unor artiști 
ca Mirella Freni, Carlo del Bos
co, Carlo Cava, Luciano Pava
rotti, Piero de Palma.

După primele spectacole, zia
rele „La Notte“, „II popolo*, 
„Guido alia lirica*, „II giorno*

Săptămâna viitoare cîntărețul 
român va imprima la Torino, ală
turi de Shirley Vervett „Dido și 
Aeneas* de Purcell sub condu
cerea lui John Pritchard. In mai, 
va participa la Firenze, la inter
pretarea „cîntecului pământului* 
de Mahler. In iulie la Roma își 
va da concursul la premiera mon
dială a operei „Don Quichotte*. 

în septembrie va începe un 
lung turneu de spectacole și re
citaluri în S.U.A., Canada și Bra- 

. zilia.

IOSIF SAVA
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Prind viată ideile 
Congresului

participare 

la mișcarea
între alte observații de o valoare incontestabila — făcute 

de la înalta tribuna a Congresului al IX-lea al U.T.C. — se 
numără și aceea care remarca faptul câ trăim, mai mult ca 
oricînd, într-o epocă de un dinamism fără precedent a dez
voltării științei și tehnicii, a afirmării plenare a capacității omu
lui de a folosi știința ca un puternic instrument de accelerare 
a progresului material și spiritual al societății. „ÎN ACESTE 
CONDIȚII — se sublinia în Raportul prezentat — ESTE DE 
DATORIA ORGANIZAȚIILOR NOASTRE DE A DECLANȘA O 
PUTERNICĂ MIȘCARE DE MASĂ ÎN RÎNDUL TINERETULUI 
PENTRU ȘTIINTĂ Șl TEHNICĂ" iar mai departe se spune : 

„ORGANIZAȚIILE U.T.C. TREBUIE SÂ INIȚIEZE ACȚIUNI PRAC
TICE PENTRU CULTIVAREA ÎN RÎNDUL TINERILOR TEHNI
CIENI, MUNCITORI, INGINERI A INTERESULUI SI PASIUNII 
PENTRU STUDIU, PENTRU PERFECTIONAREA CUNOȘTINȚE
LOR, PENTRU PROMOVAREA NOULUI ÎN PRODUCȚIE".

S-a scurs puțin timp de la lucrările Congresului, dar ideile, 
propunerile vizînd instituirea cadrului adecvat penlru afirma
rea capacității creatoare a tinerilor au și început să prindă 
viață. În acest context, se înscrie și inițiativa uteciștilor de la 
Uzinele „23 August" din Capitală, ce își propune o mai bogata 
contribuție a tineretului la mișcarea de inovații, invenții și 
raționalizări.

Fiecare zi 
bună de lucru

.In ulira-modernul interior al Centrului de calcul de la Uzinele

„Tractorul" din Brașov.

Uzina Ia care ne referim — 
obiectiv important *n angrena
jul economiei noastre indus
triale — are în palmares reali
zări în proporție dintre cele 
mai bogate. La obținerea aces
tora mișcarea de inovații, in
venții și raționalizări a avuL... 
totdeauna un deosebit . , ciiyînt...’ 
de spus. Numai în cincinalul/ 
recent încheiat, valoarea, posț- . 
calculată a inovațiilor aplicate 
s-a ridicat la 24 milioane lei — 
ceea ce confirmă existența unui 
vast cadru de afirmare a iniția
tivei, talentului, capacității pro
fesionale și spiritului inventiv 
al lucrătorilor de aici. Din acest 
punct de vedere, în anul 1970, 
uzina s-a clasat pe locul al 
II-lea pe municipiu. Și, totuși, 
comitetul U.T.C., lansînd aceas
tă inițiativă a considerat util să 
înceapă dezbaterile — la recen
ta oonsfătuire pe uzină privind 
antrenarea tinerilor la mișca- 
ijea de inovații — tocmai de la 

Mnălțimea rezultatelor anului 
trecut. Pentru că, în realizarea 
lor, un fapt era semnificativ și 
se impunea cu precădere aten
ției : din cei 418 inovatori, nu
mai 12 proveneau din rîndul ti
nerilor. Numărul scăzut al ti
nerilor inovatori nu putea con
stitui un prilej de satisfaoție 
pentru ca organizația U.T.C. să 
se poată declara mulțumită de 
propria ei activitate.

Pentru anul 1971, uzina s-a 
angajat să realizeze, prin apli
carea invențiilor, inovațiilor și 
raționalizărilor, economii post- 
calculate în valoare de peste 10 
milioane lei. Pentru atingerea 
acestor obiective — sugera în 
consfătuire ing. Victor Diaco-

(Urmare din pag. I) 

nomenclator amplu de meserii 
ce s-au abordat în cele patru 
județe investigate. Și, interesant 
de semnalat, este diversitatea 
de la un județ la altul și chiar 
în interiorul aceluiaș județ.

în județul Bacău, bunăoară, 
mai exact, orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej elevii au fost îndrep
tați spre chimie. Se antici
pează câ un număr consi
derabil din elevii celor două 
licee vor opta la absolvire pen
tru activitatea de operator chi
mist, jntrucît într-un asemenea 
domeniu se pregătesc în oreie 
tehnico-productive. Aceasta este 
una din variantele industriale — 
ca s-o numim așa. Desprindem 
însă diferențieri și în variantele 
pentru practica școlilor din do
meniul rural. S-a mers pe două 
laturi : în satele cu populație 
stabilă elevii fac practică pe lo
tul repartizat școlii: execută 
aici, ciclic, toate lucrările neme
canizate. In zonele de munte, li 
se încredințează ejevilor anumi
te lucrări specifice pe bază de 
contract. Numeroși elevi lucrea
ză, de pildă, în domeniul fores
tier.

Județul Teleorman și-a orien
tat școlile din mediul rural spre 
practică în I.A.S., C.A.P. și 
S.M.A. Apare o particularitate : 
s-au creat, prin resurse locale, 
62 de sere școlare și 71 solare ; 
cea mai mare parte dintre aces
tea au intrat în producție în luna 
februarie. Serele și solariile 
sînt folosite pentru obținerea 
materialului săditor, pentru 
cultura legumelor și florilor or
namentale. în vară, o parte din 
sere vor introduce, experimen
tal, cultura ciupercilor. S-au 
conturat bine atelierele de croi
torie și broderie — pentru 
fete __ care au confecționat 
costumele naționale necesare 
formațiilor artistice școlare. 
Liceul din Bolintinul de Vale — 
județul Ilfov — profită de exis
tența Grupului industrial — fo- 
raj-extracție-țiței cuprinzîndu-i 

nescu — acțiunea trebuie să 
pornească de la nevoile stringen
te ale fiecărui post de lucru, 
evitîndu-se alerta cu orice preț 
după propuneri exagerate, sen
zaționale. Fiecare idee, oricît 
de modestă, _,dar utilă bunului 
mers al producției, trebuie ați
nută, cercetată; cu atenție, valo
rificată.. în cadrul serviciului 
autodot'ări — Spune dînsul — lu^ 
crează mulți tineri proiectanți, 
care dincolo de natura strictă 
a sarcinii de producție, pot 
să-și aducă o contribuție mai 
substanțială în ceea ce privește 
partea de noutate a proiectului 
respectiv. Pentru aceasta, însă 
— s-a susținut în consfătuire —- 
este nevoie de un sprijin mai 
substanțial din partea condu
cerii uzinei, de un cadru orga
nizatoric mai bine pus la punct. 
Ing. Vasile Trandafir propunea, 
pentru sectorul în care lucrea
ză, crearea unui mic colectiv de 
„gînditori". Nu vreau să se în
țeleagă cumva că acești trei, 
patru tineri mai înzestrați tre
buie lăsați în afara sarcinilor de 
muncă — declara dînsul. Nu, 
ei trebuie numai ajutați mai 
mult, antrenați. Ing. Mihai Teo-
dorescu relata, la rîndul lui, 
că pentru tinerii din sectoarele 
calde, alături de care lucrează, 
se pune în primul rînd proble
ma stăpînirii temeinice a unor 
înalte noțiuni de desen tehnic. 
Nu rareori a avut prilejul să 
asculte din partea tinerilor idei 
bune pentru producție, dar 
care se pierd datorită faptului 
că se concretizează greu în 
proiecte, schițe și alte anexe 
care trebuie să însoțească o 
inovație — și pe care unii tineri 

pe elevi în activități pe cîteva 
profiluri : operator mișcare și 
tratare țiței, operator, țiței, 
operatori tehnologi, operator 
extracție țiței etc. Deci, dome
nii diverse, particulare pentru 
fete și băieți, asociate cu îndru
marea completă a întreprinde
rii și cu interesele acesteia de 
a-i cîștiga pe elevi pentru pro
fesiile ei — totul imprimă prac
ticii o notă de atractivitate și 
eficiență.

Nimic de zis, diversitatea a- 
ceasta, care e de ordinul a zeci 
și zeci de meserii, are latu

AȘEZAREA ÎN SISTEM A 
PREGĂTIRII TEHNICO-PRODUCTIVE
rile ei bune. Totuși, perioada 
de pînă acum, înregistrează o 
exagerare : din teama de a nu 
imita școala de alături, s-a a- 
juns la diversificare de dragul 
diversificării. O asemenea situ
ație prezintă anumite pericole 
și e bine ca școala să fie pusă 
în gardă.

• Diversificarea exagerată a 
dus la solicitarea unor îndelet
niciri, într-un fel depășite de 
economia contemporană, cu pu
ține șanse de a fi abordate de 
tineri ca profesii viitoare. în 
intenție a fost educarea „mîi- 
nii“, dar e prea puțin, fiindcă 
mîna de lucru nu trebuie for
mată azi numai în sens mește
șugăresc — artizanal ori gospo
dăresc.

Primii pași ■ 

spre o masiva\ 
a tinerilor ! 

de invenții ;

și inovații !
nu știu să le întocmească. Un 
punct de vâdere asemănător l-a 
avut .și Gheorghe Rădijcanu, 
muncitor specialist în secția lo
comotive Diesel hidraulice, sub
liniind, totodată, nevoia unei mai 
bogate bibliografii tehnice de 
specialitate. Ing. Ion Braga sus
ținea că tineretul uzinei are re
surse, este capabil, printr-o de
plină mobilizare de forțe, să 
realizeze în acest an circa 100 
de inovații.

O intervenție necesară a avut 
în consfătuire tovarășul ing. 
Alexandru Comșa, șeful cabi
netului tehnic al uzinei, care a 
expus pe larg o seamă de as
pecte legate de legislația ino
vațiilor, promițînd tot sprijinul 
în ceea ce privește documenta
ția tinerilor.

Opiniile, sugestiile tinerilor 
au fost atent reținute de că
tre comitetul U.T.C. al- " r^țne.i 
și înscrise "la loc de Irunte 
în programul preocupărilor sale 
zilnice. Consemnăm cîteva cu 
caracter definitiv :
• Tipărirea și difuzarea pla

nului tematic de inovații al uzi
nei în toate secțiile uzinei. ..

• Organizarea periodică a 
unor sesiuni tehnico-științifice 
ale tinerilor.

• Organizarea unei consfă
tuiri cu tinerii pe tenia : „Car
tea tehnică — importantă călă-

Aici, la uzina „Balanța"-Sibiu, cea mai apreciată unitate de măsură este exactitatea.

• Munca tehnico-productivă, 
fiind o disciplină de studiu, are 
nevoie de reglementări la nivel 
de programă. De altminteri, 
după cum ne. mărturisea tova
rășa Maria Vicol, inspectorate
le s-au simțit obligate, în lipsa 
programei, să alcătuiască niște 
îndrumare-ghid pe discipline 
de practică. Dar nu se poate 
lucra în continuare cu îndru
mare întocmite ad-hoc. în ace
lași timp este foarte greu să 
faci o programă și îndrumare 
metodice pentru atît de multe 
profesii chiar dacă se adoptă 

măsura ca acestea să fie întoc
mite pe plan local.
• Tot ca o consecință a di

versificării exagerate este as
pectul improvizat pe alocuri pe 
care-1 capătă îndrumarea prac
ticii elevilor. Și improvizarea se 
va perpetua întrucât nu este po
sibil să pregătești cadre care să 
cupleze competența în speciali
tate cu pregătirea pedagogică 
pentru atît de multe meserii.

Forurile de învățămînt se vor 
afla la sfîrșit de an școlar, 
în fața unui material experi
mental extrem de bogat asupra 
căruia e nevoie însă să opereze 
selecția. Aceasta le va permite 
nu o intervenție cu măsuri ri
gide. ci reglementări de natură 
să ordoneze activitatea practică,

(Urmare din pag. 1)

uză pentru realizarea unei caii- ras 
tați superioare a produselor. “ g

• Crearea, în cadrul comi
tetului U.T.C., a unui colectiv 
de specialiști care să-i 
tineri la întocmirea 
lor de inovații. —

• Lansarea unui concurs <
inovații, în cadrul căruia comi
tetul U.T.C. va oferi, anual, un 
premiu pentru cea mai valo
roasă inovație aplicată în pro
ducție. „„

Un asemenea context, de spo-g 
rită preocupare, de ■ înțelegere 
a semnificației că sarcinile mari g» ce 
ale producției sînt sarcinile fie- g Pe 
căruia în parte — avem con- ™ sfe

mînțarea porumbului creînd Se
mănătorilor front de lucru pentru 
încă două zile ; pe 42 de trac
toare munca a fost organizată în 

ii colectivei două schimburi. „în schimbul al 
î ajute peg doilea, ne spunea tovarășul Ale- 

proicc e- xandru MARINESCU directorul 
de B S.M.A., am folosit elevi din anul

III ai Școlii profesionale și mem- 
11 ga brii cooperatori care urmează 
•- B cursurile pentru tractoriști de

scurtă durată.
în raidul pe care l-am întrer 

prins am întîlnit însă, și situații 
ce explică de ce la această dată 

î raza județului Dolj, într-un 
sfert din numărul unităților agri- 

vingerea că este de natură să cole semănatul porumbului nici 
ofere toate premisele unei mai | nu a început. în unele dintre a- 
largi și eficiente contribuții a ceste unități, este drept, trece- 
tineriior la mișcarea de inven- — rea k semănatuj porumbului e 
țu, inovații și raționa îzan. B îngreunată și de umiditatea so- 

lului. Această cauză este însă de- 
B terminantă doar pentru un nu- 
™ măr foarte mie de unități situate 
— în zona nordică a județului, pen-

I. CĂLMAȚUI

P.S. în momentul cînd apar 
aceste rînduri, o informație de g. m zona nordica a județului, pen
ultimă oră ; din 131 propuneri g trii cele mai multe „timpul ne- 
de inovații depuse la cabinetul favorabil" însemnînd o scuza 
tehnic pînă la 20 aprilie a.c. - n acceptabilă de la distantă.

timp ce pe raza stațiunii 
avînd un efect economic post. - pentru-mecanizarea . agricultorii, 
calculat în valoare de 2,7 mili- ■ Calopar, așa cum spuneam, toate 
oane lei. Semn de bun augur. mijloacele din dotare, specialiș- g tii și oamenii necesari punerii în 

™ acțiune acestor mijloace se aflau

I

care și-a eîștigat de la bun în
ceput prestigiu.

Din patru județe se demon
strează : atelierul școlar ocupă 
locul I în pregătirea practică a 
elevilor. S-a ajuns la această 
concluzie : atelierul școlar poate 
deservi prioritar instruirea 
practică a elevilor. Un atelier 
școlar îl poate pune pe elev în 
situația de a lucra direct, înce- 
pind de la cele mai simple ope
rații, așa cum sint etapele fi
rești ale unei calificări. Atelie
rul mai prezintă avantajul câ 
poate fi profilat potrivit opțiu

nilor școlii. în plus, există po
sibilitatea păstrării constante a 
legăturii dintre învățătură și 
practică, precum și asigurarea 
îndrumării elevilor pe grupe 
mici.

Toate aceste considerente au 
determinat un curent favorabil 
creării atelierelor școlare, care 
încep să se profileze tot mai 
mult pe cerințele de azi în di
recția pregătirii tehnico-produc
tive a elevilor ; se pierde astfel 
din caracterul de „lucru ma- 
nual“„ potrivit la vremea cînd 
orele practice aveau acest spe
cific.

în toate județele se lucrează 
intens în sensul acesta. La ora 
actuală, în județul Brașov exis
tă 109 ateliere ; unele bine puse 

la punct, altele în perspectiva 
de a fi dezvoltate. Pe teritoriul 
județului Teleorman, de la in
troducerea noului obiect, s-au 
înființat 16 ateliere in liceele 
din mediul urban și 4 în cele 
din mediul rural : cu profil de 
mecanică, auto, electrotehnică, 
electronică, croitorie. Atelierele 
școlare ale județului Ilfov se 
află angajate în acțiunea nota
bilă de autodotare.

Acolo unde n-a fost încă po
sibilă dotarea unor ateliere pro
prii s-a adoptat soluția folosirii 
atelierelor școlilor profesionale 

și ale liceelor de specialitate — 
Bacăul servindu-ne multe exem
ple în acest sens.

Din experiența de pînă acum 
în crearea și dotarea atelierelor 
școlare se desprind cîteva lu
cruri care, receptate, ar așeza 
pe un curs mai rapid și mai efi
cient întreaga acțiune :

• Cele mai multe ateliere se 
creează cu concursul unităților 
productive ori al unor instituții, 
în județele Brașov, Ilfov, ca și 
în altele, organele de partid au 
sprijinit școlile solicitînd pe a- 
ceastă linie întreprinderile si 
reglementînd pe plan local po
sibilitatea transferului de mate
riale. Dar acest lucru, au apre

în cîmp, pe raza stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii vecine/ 
din Segarcea, sîmbătă și dumi
nică era o liniște deplină. Pe 
terenurile cooperativelor agricole 
din Padea, Drănic, Foișor, „U- 
nirea" și „16 Februarie" din Se
garcea — fiecare unitate cu su
prafețe de semănat între 300 și 
1 000 de hectare — nici un trac
tor, nici o mașină, nici un om. 
Nu se putea lucra ?. „Este ume
zeală, ne-au spus salariații de ser
viciu de la „Unirea" și „16 Fe
bruarie". Dacă am văzut că în 
prima parte a săptămînii a plo
uat, inginerii noștri au zis că, 
nici acum nu se poate lupra". 
Așa să fie ? Ieșind din nou >pe 
cîmp ne-am convins încă o dată 
că lucrurile nu stau chiar așa. 
Mașinile și tractoarele care lu
crau la cooperativa agricolă din 
Qalopăr ajungeau pînă la drumu
rile ce le despart, terenurile de 
cele ale cooperativelor „Unirea" 
și „16 Februarie". Atunci ?

— Dacă specialiștii, conduce
rile cooperativelor nu ies în cîmp 
să vadă unde se poate lucra și 
să asigure oameni, noi ce putem 
face ? ne declara inginerul Ghe
orghe Mărculescu de la S.M.A. 
Segarcea pe care l-am întîlnit la 
poarta unității, gata și dumnea
lui de plecare.

Și dacă așa procedează specia
liștii, toți mecanizatorii celor 5 
secții, absolut toți, au hotărît cu 
învoirea conducerii S.M.A.-ului 
ca două zile să își vadă și ei de 
cu totul alte treburi. în două 
zile excelente de lucru. Și 
cazul de la Segarcea nu este 
singular. Tot la poarta acestei 
stațiuni întîlnisem pe șeful sec
ției din Bîrza de pe raza S.M.A. 
Horezu Poenari, pe Virgil Ne- 
delcu, venit împreună cu un alt 
mecanizator, cu Aurel Chițu, cale 
de 20 de kilometri cu tractoarele 
„transformate în turisme" să-și 
ridice niște drepturi bănești din 
anul trecut de pe cînd lucraseră 
aici. Iar la Șimhic întîlnisem un 
alt caz, nu chiar ca acesta, dar 
asemănător. Doi mecanizatori 
stăteau cu tractoarele la margi
nea șoselei privind cum ingine
rul șef al cooperativei trecea pe 
lîngă ei cu mașina pregătită pen
tru excursie fără ca măcar să îi 
întrebe ce fac.

Aceste ultime cazuri întîlnite 
sînt cu atît mai de neadmis cu 
cît actuala campanie ridică o 
seamă de dificultăți determinate 
de faptul că zilele bune de lucru 
alternează cu cele umede. Fie
care zi, fiecare oră bună de lucru, 
fiind mai prețioasă ca oricînd, 
trebuie folosite din plin.

ciat inspectorii, trebuie legiferat 
și reglementat la nivel central, 
incit transferul către școli de 
utilaje și materiale de prelucrat 
să devină o practică în dotarea 
atelierelor.

• Existenta .unor ateliere șco
lare productive ridică problema 
unor legături contractuale care 
să permită atît primirea unor 
comenzi, cit și posibilitatea va
lorificării și retribuirii lor. Dar 
aceasta trebuie reglementată, de 
asemenea, la nivel central.

• Sint numeroase propuneri 
potrivit cărora crearea unor 
complexe de ateliere pe centre 
școlare, ori a unor ateliere care 
să deservească mai multe uni
tăți, ar fi mai ușor de realizat 
— acțiunea ne fiind dispersată 
ne zeci de unități școlare, ci pe 
localități. Ele ar fi mai complet 
dotate, ar rezolva proble
me de încadrare cu personal 
didactic calificat, ar fi mai ren
tabile din punct de vedere eco
nomic. în această formulă, se 
poate ajunge la micro-întreprin- 
deri școlare cu scopuri produc
tive și educative.

în cazul acesta, există o ob
servație : crearea ’ ’ atelierului 
școlar nu trebuie lăsată doar în 
seama .unor inițiative locale, ci 
se impune studierea unor solu
ții de proiectare a unor ateliere 
multifuncționale, stergîndu-se 
treptat amprenta de improviza
ție inerentă începutului.

. • Statul investește în cincinal 
sume importante pentru dotarea 
atelierelor. Inspectorii generali 
sînt de părere că investițiile 
prevăzute acestui scop să nu 
fie fărimițate pe fiecare an ori 
împinse spre sfîrșitul cincina
lului, ci comasate și folosite 
chiar din prima etapă încît și 
promoțiile actuale de elevi să 
beneficieze. de instruire practi
că în ateliere bine puse la 
punct.

Experiența de lucru a unei or
ganizații U.T.C., o problematică 
semnificativă pentru preocupările 
și realizările tinerilor într-un a- 
numit cadru de muncă și de via
ță se pot uneori contura încă de 
la primul contact cu realitățile a- 
celui ■ univers uman, pătrunzînd 
acolo pe una dintre căile cele 
mai directe, prin confruntarea 
programului de activități din pe
rioada curentă cu ceea ce s-a în
făptuit.

Am asistat la Almăj, în jude
țul Dolj, la o asemenea confrun
tare cu Ion Petrică secretarul or
ganizației comunale U.T.C., no- 
tîndu-mi cu fidelitate răspunsu
rile sale, după fiecare obiectiv al 
programului de activități pentru 
primele trei luni ale acestui an 
citit cu voce tare, cu semn de 
întrebare la sfîrșit, cu un mare 
semn de întrebare în ansamblu. 
Erau referiri la activități pentru 
80 elevi, 10 cadre didactice, 114 
țărani cooperatori...

„Vom invita specialiști cdre să 
Ie vorbească tinerilor despre ci
frele planului de producție al 
C.A.P. și rolul tineretului la rea
lizarea sarcinilor profesionale, 
despre sistemul și formele de re
tribuire a muncii“.

— N-au avut încă loc, la niei- 
una dintre organizații...

însoțind o brigadă a C.C. al U.T.C., redactorul

nostru ION TRONAC a transmis din Almăj:

„Puneți 

formalismul

la dosar!"

„Prin discuții de la om la 
om vor fi recomandați consiliilor 
de conducere ale cooperativelor 
agricole, tineri pentru sectoarele 
de lucru care îi solicită, în special 
pentru zootehnie".

— La C.AiP. Almăj lucrează 
3 ; mai este unul și Ia C.A.P. Co- 
țofeni... Se evită această muncă, 
în general este greu să fie perma
nentizați pe aceste posturi chiar 
și cei mai în vîrstă, nu numai ti
nerii...

„Vom alcătui echipe de tineri 
care în perioada de iarnă să par
ticipe la transportul îngrășămin
telor naturale pe terenurile slab 
productive".

— Au fost. 8 tineri, aici, la 
C.A.P. Almăj.

„Vom organiza expuneri cu te
ma „Dezvoltarea agriculturii ca 
ramură de bază a economiei na
ționale", în toate organizațiile 
din C.A.P."

— La Șetoaia s-a ținut, au fost 
prezenți 18 tineri.

„Vom stimula tinerii să devină 
cititori ai bibliotecii comunale, 
fiecare citind cel puțin 2—3 cărți 
lunar, cadrele didactice și mem
brii comitetului comunal vor re
comanda anumite cărți".

— Citesc elevii. De ceilalți nu 
știm nimic.

„Va fi urmărită eficiența acti
vității cercurilor de pregătire po- 
litico-ideologică".

— S-a deschis cel pentru stu
diul Statutului U.T.C. la școală. 
Pentru tinerii din C.A.P. am ales 
o tematică referitoare la proble
me ale dezvoltării agriculturii, 
dar nu și-a început activitatea.

„Vom acorda toată atenția a- 
menajării bazelor sportive exis
tente pe raza comunei, care să 

permită buna desfășurare a unor 
întreceri sportive, a competițiilor 
de masă“.

— Nu s-a făcut nimic în acest 
sens...

„Acțiunile turistice vor fi ori
entate în direcția cunoașterii de 
către tineri a obiectivelor eco
nomice și social-culturale din ju
deț, organizîndu-se excursii și 
drumeții".

— Cerc turistic nu avem. Nu 
s-au făcut nici excursii.

Au mai fost și alte intenții u- 
tile, țeluri generoase, bine preci
zate în raport de cerințele orga
nizației, de dorințele tinerilor, 
dar dincolo de a căror formulare 
pe hîrtie, la sfîrșitul unui trimes
tru era prea puțin, sau nimic, ca 
realitate înfăptuită. N-au avut Ioc 
primiri de noi membri ai U.T.C., 
a rămas în proiect realizarea ci
nei piste de instrucție în cadru! 
pregătirii tineretului din comună 
pentru apărarea patriei, obiecti
vele acțiunilor de muncă volun- 
tar-patriotică sînt la cota ini
țială...

Ascultam, ca o concluzie foar
te firească, remarca ce însoțea fi
nalul lecturii acelui program, ca
re devenise dintr-o dată o coală 
de hîrtie oarecare, luînd drumul 
banal spre dosarul alcătuit func- 
ționărește.

— Ce să fac, tovarăși, să spun 
că s-a făcut și pe urmă, cînd ve
deți realitatea, să roșesc de ru
șine ?! a încercat să se scuze se
cretarul U.T.C. La altă posibili
tate nu se gîndise însă : aceea de 
a spune că s-a făcut după ce s-a 
făcut cu adevărat.

Aidoma programului de acti
vități, un calendar sportiv al a- 
sociației „Avîntul", cu termene, 
pentru întîlniri, întreceri, meciuri, 
acțiuni în cadrul „crosului tine
retului", spartachiadei de iarnă 
era simplă hîrtie. Ca și acesta, a 
luat drumul aceluiași dosar banal 
„graficul adunărilor generale", cu 
data, tema, organizația U.T.C. 
între rigorile unui tabel atent ca
ligrafiat (în trei luni au fost adu
nări generale numai la organiza
ția U.T.C. a elevilor), dintre care 
teme deosebit de utile precum 
„Disciplina muncii în C.A.P.", 
„însemnătatea dezvoltării inten
sive a agriculturii", „Rolul me
canizării complexe și chimizării 
în sporirea producției agricole" 
și altele nu străbătuseră ca ac
țiuni reale, ca dezbateri ale ute- 
ciștilor, rămînînd niște fraze o- 
bișnuite. S-a întîmplat la fel cu 
„planificarea" ședințelor comi
tetului comunal, cu „graficul" 
ședințelor birourilor organizații
lor U.T.C., care aveau o existen
ță birocratică, de scripte, dar 
care nti avuseseră loc niciodată.

„Formalism !“ — s-a spus din 
nou, înapoindu-se secretarului 
toate aceste hîrtii de prisos.

— La dosar ! Va trebui să pu
neți formalismul Ia dosar, tova
rășe secretar.

Era, desigur, numai primul lu
cru cu care trebuia început la 
Almăj...
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UNDE SE PREGĂTEȘTE 
SPECIALISTUL ÎN

PRELUCRAREA LEMNULUI
— Știind că anul trecut Ia facul

tatea dvs. examenul de admitere 
s-a desfășurat în două sesiuni, 
căror cauze credeți că se dato
rează numărul mic al candidați- 
Ior dornici să devină specialiști 
în industria lemnului ?

— Am stabilit două sesiuni 
de examene de admitere nu 
pentru că n-am avut candidați 
suficienți să acoperim cifra de 
școlarizare prevăzută pentru pri
mul an de studii, ci pentru că 
am dorit să selecționăm studenți 
buni care, chiar dacă la început 
știau prea puțin despre specificul 
facultății, să fie apoi capabili să 
îndrăgească această profesie. De 
altfel, dintre studenții care au 
reușit la sesiunea de admitere 
din toamnă nimeni nu a plecat 
sau nu și-a cerut transferul la 
altă facultate. La examenul de 
admitere din vară s-au prezentat 
146 de candidați reușind 39 ; 
toamna am avut 400 de candi
dați din care am selecționat 51, 
acoperind astfel numărul de locu
ri rezervat anului întîi. Pe de al
tă parte, este adevărat că la fa
cultatea noastră nu se înregis
trează o afluență deosebită, cum 
este cazul altor facultăți din In
stitutul politehnic din Brașov ; 
credem că acest lucru se dato
rează necunoașterii suficiente a 
facultății, a profilului ei. Pentru 
că, în țara noastră industria 
lemnului, de veche tradiție, s-a 
dezvoltat spectaculos în ultimii 
ani, solicitînd permanent specia
liști pentru toate ramurile de 
producție proiectare etc.

— într-adevăr, informațiile 
despre facultatea de industria 
lemnului sînt sumare și ar fi 
necesar ca, împreună cu Minis
terul Industriei Lemnului, să se 
facă o popularizare corespunză
toare, mai ales în județele unde 
combinatele de exploatare și in
dustrializare a lemnului resimt 
lipsa cadrelor cu studii superioa
re. Pînă la editarea unei broșuri 
sau a unor pliante v-am ruga să 
prezentați dvs. facultate* și pro
filul ei cititorilor noștri, între ca
re se găsesc, desigur, și viitorii 
dvs. studenți.

— Facultatea de industria 
lemnului are o singură secție, 
dar în ultimii doi ani de studiu, 
se oferă studenților posibilitatea 
de a opta pentru o anumită ra
mură de specialitate din două 
grupe mari de discipline : tehno
logia prelucrării lemnului și pro
iectarea produselor sau în dome
niul utilajelor folosite pentru a- 
ceastă tehnologie. în timpul ce
lor cinci ani de studiu, se apro
fundează cunoștințe legate de 
prelucrarea mecanică a produc
ției lemnului sub toate aspectele 
— tehnologia fabricării mobilei, 
a articolelor sportive, a planoare- 
lor, a ambarcațiunilor, apoi teh
nologia fabricării cherestelei, 
placajului, plăcilor din așchii și 
fibre. In același timp, studenții 
își însușesc cunoștințele necesare 
proiectării produselor din lemn, 
arhitecturii acestor produse, ca 
și decorațiunijor interioare, stu
diind evoluția stilurilor de mobi
lă de-a lungul veacurilor. înce- 
pînd din acest an, a fost intro
dus un curs de estetica industri
ală care oferă studenților posi
bilitatea mai bunei inițieri în es-

tetica produselor, mașinilor, in
stalațiilor. în pregătirea specia
liștilor, un loc important revine 
cunoștințelor din domeniul scule
lor, mașinilor-unelte, instalațiilor 
tehnologice, automatizării proce
selor de producție. Prelucrarea

selor. Realizarea acestui obiectiv 
presupune specializare accentua
tă și, de aceea, încă din primul 
an, studenții în cadrul facultății 
.lucrează la cercurile de mobilă, 
aeromodelism, ambarcațiuni, in
strumente muzicale. Practica în

Convorbire cu prof. dr. ing. AUREL RADU
decanul facultății de industria lemnului 

a Institutului politehnic din Brașov

lemnului, spre deosebire de alte 
materiale, cere productivitate ri
dicată — mobila fiind un produs 
de larg consum, în forme și di
mensiuni variate cu preț de cost 
redus, ceea ce implică o Împle
tire armonioasă între instalațiile 

,i proiectarea produ-industriale și
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| JUDEȚUL BISTKIȚA-NASAUD 

LICEE AGRICOLE

I Liceul agricol — Bistrița. Str. 
Tîrpiului, nr. 21. Telefon 73 ~ 
Horticultură — învățățnînt de zi.

LICEE ECONOMICE

— Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi ;

— Finanțe și credit — învă
țămînt de zi.

JUDEȚUL BRAILA
LICEE INDUSTRIALE

Bistrița.
458

I
Liceul economic

Str. Republicii nr. 8. Telefon 
— Planificare-contabilitate 
învățămînt de zi.

JUDEȚUL BOTOȘANI

șiLiceul industrial de chimie , 
construcții de mașini — Brăila. 
Șoseaua Buzăului nr. 1.

— Tehnologia celulozei, hîrtiei 
și fibrelor artificiale — învăță
mînt de zi și seral;

I LICEE AGRICOLE

§
Liceul agricol — Șendriceni. 

Telefon 326 — Agronomie — în- 
vățămînt de zi și fără frec
vență

8 LICEE ECONOMICE

i
8

Liceul economic — Botoșani. 
Str. Dobrogeanu-Gherea nr 57. 
Telefon 1 27 71 - Planificare- 
contabilitate - învățămînt de 

și seral.
JUDEȚUL BRAȘOV

zi

LICEE INDUSTRIALE

a
8

I
I
î

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Brașov. 
Str Turnului, nr. 3. Telefon 
2 31 8C

- Tehnologia construcțiilor 
de mașini — învățămînt de zi și 
seral :

— /Automobile și tractoare — 
învățămînt de zi ;

— Mașini și aparate electrice
— învățămînt de zi

Liceu) industria) de chimie — 
Făgăraș Str Colonia Combina
tului chimic nr 1 Telefon 18 49.

~ Tehnologia chimică anorga
nică - învățămînt de zi și 
seral ;

— Utilaje în industria chimică
— învățămînt de zi.

LICEE ECONOMICE

a

Liceul economic nr. 1 — Bra
șov Str Șirul Gh. Dima nr. 4. 
Telefon 1 12 15.

- Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi ;

Merceologie — învățămînt 
de 7.i.

Liceul economic nr. 2 — Bra
șov Str Lungă, nr. 198. Telefon 
2 12 15.

producție se face în marile com
binate, unde se valorifică com
plex și superior lemnul, de la 
buștean la' mobila care înglobea
ză o cantitate mare de manope
ră. Cunoscînd astfel modul de 
lucru și tehnologiile utilizate 
pentru obținerea produselor, ab-

*

r

solvenții se vor putea Integra 
mai ușor în muncă după termi
narea facultății.

— Ce trebuie să știe un can
didat Ia examenul de admitere 
în facultatea de industria lemnu
lui ?

— Disciplinele la care se da 
examen sînt matematica — pro
bă orală și scrisă, precum și fizi
ca — probă scrisă. în afara a- 
cestora, este absolut necesară cu
noașterea desenului tehnic și ar
tistic, ca și cel puțin a unei lim
bi de circulație internațională. 
Viitorului student i-aș pretinde 
însă, poate mai mult ca orice, 
pasiune și dragoste pentru pro
fesia aleasa, sentimente pe care 
noi vom avea grija să le ampli
ficăm în anii de studiu, dorind 
ca apoi să le vedem înglobate în 
produsele combinatelor unde vor 
lucra absolvenții faoultății noas
tre»

a
VICTOR RAREȘ

îndtwfrta temnuhti, 0 lamură 
ca bogate tradiții la noi în 
țară se dezvoltă spectaculos 

șl în anfi prezentului

de construcții care pot fi■

prin ucenicia la
Continuăm să-i dăm cititorului îndrumări concrete privitoare 

la meserii care pot fi dobîndite prin sistemul uceniciei la locul 
de muncă. Și fiindcă am început cu meseriile din construcții, 
în acest număr abordăm domeniul din industria materialelor de 
construcții.

Mai întîi, este util să știm că această industrie asigură ma
terialele necesare realizării programului vast de investiții, con
strucții de locuințe și clădiri social-culturale. Vechile făbricuțe 
în care predomina munca manuală, au rămas de domeniul 
trecutului ; în prezent, sînt ridicate mari combinate și fabrici 
înzestrate cu utilaje moderne în care se aplică tehnologii avan
sate, procese de producție mecanizate și automatizate solicitînd 
muncitori cu înaltă calificare.

în plină dezvoltare, ramura materialelor de construcții va 
crește în perioada actualului cincinal de peste două ori și, im
plicit, va cere o mai numeroasă forță de muncă, cadre mai bine 
pregătite.

în anul școlar 1971—1972, Ministerul, Industriei Materialelor 
de Construcții va primi peste 1200 ucenici în anul I — sistemul 
uceniciei la locul de muncă — pentru toate întreprinderile și la 
toate meseriile, astfel :

— LĂCĂTUȘ MECANIC IN IN
DUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

236 locuri pentru :
întreprinderea de aprovizio

nare cu utilaje și piese de 
schimb București — 8 locuri ; 
Fabrica de cărămizi Feldioara
— 6 locuri; Combinatul de ma
teriale de construcții Aleșd —

42 locuri; Fabrica de ciment 
Bicaz — 60 locuri; Fabrica de 
ciment Medgidia — 34 locuri ; 
Fabrica de ciment Fieni ~ 14 
locuri; Fabrica de ciment 
Turda — 50 locuri ; Combinatul 
de materiale de construcții Tg. 
Jiu — 12 locuri ; întreprinderea 
de prefabricate Progresul — 
10 locuri.

JUDEȚUL BUZĂU

LICEE AGRICOLE
. Str. 

Telefon

munca

Liceul agricol —• Buzău. 
Crizantemelor, nr. 57. 7.
10 55.

— Mecanic agricol — învăță
mînt de zi;

— îmbunătățiri funciare — 
învățămînt de zi.

Liceul agricol — Rîmnicu-Să- 
rat. Str. N. Bălcescu nr. 2. Te
lefon 10 55.

— Agronomie

— Mașini și aparate electrice 
— învățămînt de zi ;

— Utilaje în industria siderur
gică — învățămînt seral.

JUDEȚUL CLUJ
LICEE INDUSTRIALE

învățămînt

Rețeaua liceelor

de specialitate

Liceul industrial energetic — 
Cluj. Str. N. Pascaly, " 
lefon 2 21 23.

— Electroenergetică 
țămînt de zi și seral.

Liceul industrial 
strucții — Cluj. Str. 
Telefon 2 19 50.

— Construcții civile și indus
triale — învățămînt de zi;

— Instalații pentru construcții 
— învățămînt de zi ;

— Materiale de construcții — 
învățămînt de zi.

Liceul industrial de chimie — 
Turda. Str. Amurgului nr. 2. 
Telefon 16 03.

— Tehnologie chimică anor
ganică — învățămînt de zi;

— Tehnologie chimică orga
nică — învățămînt de zi.

Liceul industrial de trans
porturi — Cluj. Str. Bistriței 
nr. 21 (Cartierul Gheorghieni). 
Telefon 2 3169.

— Exploatare, întreținere și 
țeparații auto — învățămînt 
de zi;

— Drumuri și poduri — învă
țămînt de zi.

LICEE AGRICOLE

nr. 2. Te
învă-

de con-
Soporului.

î
I
I
I
I
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— Tehnologia construcțiilor 
de mașini — învățămînt de zi.

LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Brăila. Str.
Dorului nr. 35. Telefon 120 32.

— îmbunătățiri funciare — în
vățămînt de zi |

— Veterinară — învățămînt 
de zi î

— Contabilitate și merceologie 
agricolă — învățămînt de zi și 
fără frecvență.

de zi și fără frecvență ;
— Veterinară — învățămînt 

de zi;
— Zootehnie 

de zi.
LICEE ECONOMICE

învățămînt

Liceul economic — Buzău. Str. 
Karl Marx nr. 8. Telefon 33 09.

— Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi și seral;

— Merceologie — învățămînt 
seral.

Liceul agricol — Turda. Str. 
Agriculturii, nr. 1 Telefon 16 80.

— Agronomie — învățămînt 
de zi și fără frecvență ;

— Zootehnie — învățămînt 
de zi și fără frecvență •

— Contabilitate și merceologie 
agricolă — învățămînt de zi și 
fără frecvență.

LICEE ECONOMICE

LICEE ECONOMICE JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

i
I
Ia

Liceul economic — Brăila. Str. 
Bolintineanu, nr. 16. Telefon 
1 34 57.

— Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi și fără frec
vență ;

— Finanțe și credit — învăță
mînt de zi.

LICEE INDUSTRIALE

Liceu) industrial pentru con
strucții de mașini — Reșița. Str. 
Lunca Bîrzavei, nr. 1. Telefon 
22 35.

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini — învățămînt de zi 
și seral ;

Liceul economic — Cluj. Str. 
1 Mai, nr. 19. Telefon 1 31 36.

— Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi și fără frec
vență ;

— Finanțe și credit — învăță
mînt de zi ;

— Administrație — învățămînt 
de zi ;

— Merceologie — învățămînt 
de zi și fără frecvență.

Liceul economic — Dej. Str. 
1 Mai, nr. 3. Telefon 610.

— Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi.

I
I
I
j

— ELECTRICIAN ÎNTREȚINE
RE ȘI REPARAȚII ÎN IN
DUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

112 locuri pentru :
Combinatul de materiale 

construcții Aleșd — 30 locuri ; 
Fabrica de ciment Bicaz — 30 
locuri ; Fabrica de ciment Med
gidia — 24 locuri ; Fabrica de 
ciment Turda — 10 locuri ; în
treprinderea de prefabricate din 
beton Oradea — 6 locuri ; în-

Fabrica de geamuri 
10 locuri ; Combinatul 
terîale de construcții __ T_
28 locuri ; Fabrica de ciment 
Bicaz — 25 locuri; Fabrica de 
ciment Fieni — 8 locuri ; Com
binatul de materiale de con
strucții — 10 locuri ; I.P.E.C.-
Brașov — 13 locuri.
— PRELUCRĂTOR 
MONTATOR MARMURA 

34 locuri pentru :
Marmura București — 

locuri; Marmura Simeria — 
locuri.
— OPERATOR LA 
FABRICAREA LIANȚILOR 
ȘI PRODUSELOR 
DIN ASBOCIMENT

58 locuri, pentru :
Combinatul de materiale 

construcții zi :___ ,
Fabrica de ciment Bicaz — 17 
locuri ; Combinatul de 
de construcții Tg. 
locuri.
— OPERATOR 
LA FABRICAREA 
ȘI PRELUCRAREA 
GEAMURILOR 

128 locuri pentru : 
Fabrica de geamuri_ _

34 locuri ; Fabrica de geamuri 
Tîrnăveni — 35 locuri, Fabrica 
de geamuri Mediaș — 25 locuri ; 
Fabrica de geamuri Scăeni — 34 
locuri.
— OPERATOR IN INDUSTRIA 
PREFABRICATELOR

130 locuri pentru :
întreprinderea de prefabricate 

din beton Turda — 10 locuri ; 
întreprinderea de prefabricate 
din beton Craiova — 15 locuri; 
întreprinderea de prefabricate 
din beton Oradea — 15 locuri ; 
întreprinderea de prefabricate 
și elemente de construcții Bra
șov — 20 locuri; întreprinderea 
de prefabricate din beton Călan 
— 13 locuri ; întreprinderea de 
prefabricate din beton Buzău — 
12 locuri; întreprinderea de pre
fabricate din beton Progresul- 
București — 45 locuri.

concursul de admitere Ia 
muncă, în meseriile speci- 

uuiu^a întreprinderilor respective, 
unde se fac înscrierile. De asemenea, înscrierile 
se pot face și direct la școlile din rețeaua minis
terului, unde aceștia vor efectua pregătirea 
teoretică, astfel :

— Grupul școlar de materiale de construcții 
București (B-dul Preciziei nr. 12, sector 7 — 
telefon 31 55 81), pentru meseriile : ceramist ce
ramică fină și prelucrător montator marmură ;

— Școala profesională de materiale de con
strucții Fieni (jud. Dîmbovița, telefon 14, Pu
cioasa), pentru meseriile : strungar și confecțio- 
ner lămpi electrice;

— Școala profesională de materiale de con
strucții — Iași (Str. Manta Roșie nr. 5, telefon 
319 86), pentru meseriile ; zidar șamotor, zidar 
construcții, electrician întreținere și reparații 
în industria materialelor de construcții, lăcătuș 
în industria materialelor de construcții, cera
mist ceramică brută, sudor, operator pentru in
dustria prefabricatelor ;

— Școala profesională de materiale de’ con
strucții Jimbolia (jud. Timiș, telefon 254), pen
tru meseriile : electrician întreținere și repa
rații în industria materialelor de construcții, 
lăcătuș în industria materialelor de construcții 
și ceramist ceramică brută :

— Școala profesională de materiale de con
strucții Roman (B-dul Republicii 1—3, telefon 
22 05), pentru meseriile : electrician întreținere 
și reparații în industria materialelor de con
strucții : lăcătuș în industria materialelor de 
construcții și sudor :

— Școala profesională de materiale de con
strucții Scăeni (jud. Prahova, Ploiești, telefon 
118 34), pentru meseria de operator Ia fabricarea 
și prelucrarea geamurilor ;

— Grupul școlar de materiale de construcții 
Tg. Jiu (Str. Victoriei 132—138, telefon 25 43). 
pentru meseriile : forjor și electrician pentru 
instalații și reparații in industria materialelor 
de construcții ;

— Grupul școlar de materiale de construcții 
Turda -Str. Aurel Vlaicu 1, telefon 19 45), pen
tru meseriile : strungar, miner și operator la fa
bricarea lianților și produselor din azbociment

de

treprinderea de prefabricate Hu
nedoara — 12 locuri.
— STRUNGAR

169 locuri pentru :
Uzina de utilaje și piese de 

schimb Suceava — 35 locuri ; 
Fabrica de geamuri Mediaș — 
16 locuri ; Combinatul de mate- 
riale de construcții Aleșd — 7 
locuri ; Fabrica de ciment Bicaz
— 13 locuri ; Fabrica de ciment 
Medgidia — 12 locuri ; Fabrica 
de ciment Fieni — 14 locuri ; 
Fabrica de ciment Turda — 50 
locuri ; Combinatul de materiale 
de construcții Tg. Jiu — 12 
locuri ; întreprinderea de prefa
bricate Progresul — 10 locuri.
— TURNĂTOR FORMATOR

37 locuri pentru :
Uzina de utilaje și piese de 

schimb Suceava — 30 locuri ; 
Fabrica de geamuri Mediaș — 
7 locuri.
— CERAMIST 
CERAMICA FINA

34 locuri pentru : 
întreprinderea de produse din 

ceramică fină pentru construcții 
București — 34 locuri.
— CERAMIST 
CERAMICA BRUTA

68 locuri pentru :
Fabrica de cărămizi Feldioara

— 14 locuri ; Fabrica de pro
duse ceramice Iași — 34 locuri ; 
Combinatul de materiale de 
construcții Tg Jiu — 20 locuri.
— MINER

36 locuri
Marmura 

Fabrica de 
locuri.
— SUDOR

94 locuri

pentru :
Simeria — 25 locuri;
ciment Bicaz — 11

pentru :
Candidații pentru 

ucenicie la locul de 
ficate, se vor adresa

Mediaș — 
de ma- 
Aleșd —

14
20

, .. _ ---------- de
Aleșd — 34 locuri ;

materiale
Jiu — 7

Buzău

VIAȚA BATE 
LA UȘĂ

de SEN ALEXANDRU

Mustrările amare ale cores
pondentului D. G. de la Brăila, 
căruia nu i-am răspuns la două 
scrisori în legătură cu condițiile 
admiterii la facultatea de elec
trotehnică, mă determină să re
iau o temă pe care am mai dis- 

1 cutat-o aici : limitele compe
tenței acestei rubrici, care se 
dorește și este, în fapt, o rubri
că de orientare școlară și pro
fesională.

Un foarte voluminos curier 
ne aduce zilnic un număr mare 
de întrebări referitoare la echi
valări de studii, programe de 
concurs, condiții de cazare în 
cămine, înființarea de școli noi 
sau desființarea unor profiluri 
de învățămînt, probleme de ad
ministrație școlară, cărora nu 
avem cum le răspunde. în mo
mentul în care cititorul nostru 
și-a ales profesiunea sau tipul 
de școală, el iese în fapt din 
cîmpul nostru de acțiune, de
oarece ' nu mai pune problema 
orientării. „Viața i-a bătut la 
ușă".

Firește, sînt întrutotul de a- 
cord că numeroasele întrebări 
de organizare și administrație 
școlară ce ni se pun cer răs
punsuri prompte, strict necesa
re celor ce le așteaptă. Consi
der, de asemenea, ca justă pro
punerea de a se găsi cineva la 
nivelul inspectoratelor școlare 
care să asigure informația și 
îndrumarea școlară solicitată 
de elevi, părinți, persoane dori
toare a-și continua studiile. 
Se impune, de asemenea, in
formarea școlilor : numeroși 
elevi ne scriu că la școala 
respectivă nu primesc răs
puns la întrebările referitoa
re la orientarea profesională, 
nu se cunosc școlile de pe treap
ta următoare, nu li se poate da 
nici o informație. Ce se face 
cu îndrumătoarele (de uz intern) 
editate de Ministerul învăță- 
mîntului ? Dacă ele ar fi utili
zate, n-am primi săptămînal 
sute de scrisori în care ni se 
solicită adresa unei școli, alea
să de corespondent, indicații 
pentru concursul de admitere, 
întrebări la care se poate răs
punde printr-o simplă răsfoire 
a îndrumătoarelor, firește, dacă 
ele există la școala respectivă 
și dacă are cine le răsfoi. în 
cele șase luni de cînd a început 
anul al II-lea al rubricii noa
stre, am răspuns la trei sute 
dp întrebări, reprezentînd pre
ocupări a peste o mie de cores
pondenți. Or, după cum s-a 
putut observa, multe dintre a- 
ceste răspunsuri implicau pur 
și simplu consultarea unui în-

lîmbi și literaturi străine, fa
cultatea de limbi și literaturi 
slave, str. Pitar Moș nr. 7—11, 
București, secția de limbă și li
teratura rusă, secundar limba 
și literatura română. Cu aceste 
studii, poți deveni și transla
toare. Cît privește chestiunea 
aflată în discuție, îți dau un 
sfat: ascultă cu atenție pe toa
tă lumea și acționează așa cum 
te sfătuiesc mintea și inima. 
Dacă dorești cu adevărat să 
fii profesoară, oriunde, în a- 
fara clasei te vei simți neferi
cită. Cunosc și eu cîte ceva în 
problema asta.

A. F. — Alexandria : Deose
bit de interesantă prin frămîn- 
tările pe care le scoate la ivea
lă, scrisoarea dumitale își gă
sește răspuns în dispozițiile le
gale : absolvenții liceului cu di
plomă de bacalaureat se pot 
prezenta la concursul de admi
tere în învățămîntul superior, 
unitar pentru toți candiaații

Dragă A. F., nu ți se pare că, 
pe undeva, există o nelămuri
re în dumneata însăți? Nu 
cumva vechea „metodă" a co
pilăriei de a „alege“ o profe
siune de a se „face" azi una și 
mîine alta, mai stăruie în cu
getul dumitale ? Ce-ar fi să me
ditezi puțin la treaba asta ? 
Și să-mi comunici răspunsul 1

Taloș Lucia : — Ea Tg. Mu
reș funcționează un liceu sani
tar (str. Lenin nr. 8) și un liceu 
economic (str. Bolyai Farcaș 
nr. 3). Dar între cele două pro
fesiuni sînt totuși deosebiri în
semnate.

Maria Lungu și Valeria Po
pescu — jud. Gorj : 1) Vîrsta
cerută pentru specialitățile soră 
pediatră și soră medicală este 
de 16 ani împliniți în anul res
pectiv iar pentru cea de moa-ă 
de 18 ani. 2) Sînt ei, craiove- 
nii ce sînt, dar nu sînt singuri 
cu școală profesională sanitară, 
așa cum ați crezut. Se mai gă
sește la Pitești (str. N. Bălcescu 
nr. 147), la Tîrgoviște (str. Poet 
Grigore Alexandrescu nr. 22), 
la Turnu Severin (str. Kari 
Marx nr. 5) și în alte locuri ; 
3) Examene se dau la : limba 
și literatura română (scris și 
oral) ; anatomia și fiziologia o- 
mului — igiena (scris și oral). 
Programa respectivă a apărut 
în Gazeta învățămîntului nr. 
1080, vineri, 19 martie, 1971. 
Pogte o găsiți la un tovarăș 
profesor sau învățător. Cred că 
asta-i tot. Nu-mi rămîne decît 
să vă urez succes la concurs.

POȘTA PAQINII
drumător. Dar nici în sfera pro
prie orientării profesionale nu 
putem oferi toate indicațiile ce 
ni se cer, deoarece în țara noa
stră funcționează forme de șco
larizare ce nu sînt consemnate 
în îndrumătoare. Astfel, nu pu
tem da informații despre școlile 
C.F.R.-ului, Poștei (oficianți 
pentru oficii poștale, telegra- 
fișți), licee pedagogice, naviga
ției maritime și fluviale, cursu
rile de calificare cu durată 
scurtă în diferite meserii, spre 
care se îndreaptă interesul unui 
număr din ce în ce mai mare 
de tineri. Ministerele respecti
ve n-au împins solicitudinea 
pentru . orientarea profesională 
a tinerilor pînă la informarea 
„Scînteii tineretului", deși re
dacția noastră s-a adresat în a- 
cest sens unora dintre ele. Este, 
așadar,, necesar ca tinerii in
teresați să se adreseze direct 
forurilor respective.

De aceea, voi folosi șansa pe 
care D. G. din Brăila mi-a a- 
cordat-o totuși, sfătuindu-1 să 
consulte broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior" — 1971, 
recent apărută, după cum cores
pondenților interesați de re
țeaua liceelor de specialitate le 
recomand să urmărească îndru
mătorul pentru anul 1971, în 
curs de publicare în paginile 
ziarului.

în acest fel, cred că a deve
nit limpede o concluzie : ceea 
ce putem face noi este să citim 
absolut toate scrisorile ce ni se 
adresează, și aceasta o facem ! 
Răspunsul îl dăm numai atunci 
cînd îl cunoaștem noi înșine și 
în măsura în care sîntem aju
tați să o facem atît de către 
instituțiile de resort, cît și de 
corespondenții înșiși, prin ca
racterul detaliat ai informației 
despre orientarea intereselor și 
aptitudinilor lor.

Caty și Rodica — Mărășești 
jud. Vrancea : Școala care vă 
interesează se numește „Școala 
de specialitate postliceală, 
UCECOM" (București, str. Eco- 
nomu Cezărescu nr. 47, secto
rul 7), pentru specialitatea cos
metician, se dă concurs la ana
tomia și fiziologia omului (scris 
și oral), chimie (oral). Cum 
însă UCEGOM-ul are criterii 
de școlarizare proprii, v-aș sfă
tui să scrieți școlii pentru a le 
afla.

Dorel — jud. Prahova : După 
cum vezi scrisoarea dumitale a 
ajuns la mine. Folosește deci 
aceeași cale. Aștept o scrisoa
re detaliată. Pînă atunci, la re
vedere !

P. A. — Buzău : Sînt în totul 
de părerea dumitale și, dacă aș 
fi fost de față la discuțiile pe 
care le-ai dus, ai fi avut în 
mine un sprijinitor consecvent 
Specialitatea care te intere
sează se face numai în învăță
mîntul superior. Iți dau și adre
sa respectivă t Institutul de

Geica Ioana — corn. Potcoava, 
jud. Olt : Firește, sînt de acord 
cu hotărîrea dumitale. M-a bu
curat că ți-am putut fi de fo
los, după cum mi-a făcut plă
cere scrisoarea în întregime. 
Cît despre viitor, oricînd 
„bucuros de oaspeți". Scrisori
le studentei vor continua pe 
cele ale elevei.

Henriette Reiner — Lugoj t
La nivelul specializării postîi- 
ceale nu este prevăzută în în
drumător specialitatea care vă 
interesează. Spuneți-mi mai 
multe despre orientarea-intere
selor dv. ca să vedem împreună 
dacă nu am găsi o altă profe
siune la acest nivel de școlari
zare.

Rocia Onca — Iucșa, jud. 
Neamț : Școala care vă intere
sează școlarizează în raport cu 
necesitățile. La inspectoratul 
județean ați putea afla mai 
mult. Secții fără frecvență gă
siți însă și la institutele peda
gogice de 3 ani (4 ani de stu
dii la fără frecvență) Ce pă
rere aveți despre sugestia mea? 
Dacă este realizabilă, indica
ți-mi specialitatea care v-ar in
teresa pentru a găsi institutul 
cel mai potrivit.

Costea loan Gheorghe — Hu
nedoara : Preocuparea dumitale 
este interesantă și originală. Iți 
stau la indemînă două posibi
lități de a-ți realiza idealul : fie 
la o secție de psihologie a unei

■ facultăți de filozofie (la Bucu
rești, Cluj, Iași), specializîndu- 
te apoi în acest domeniu, fie la 
Institutul de educație fizică și 
sport din București unde se fac 
și cursuri de psihologie și sînt 
asemenea preocupări. O facul
tate anume nu există. Scrie în 
orice caz, tovarășului conf. unîv. 
M. Epuran, Institutul de educa
ție fizică și sport. București. / 
str. Maior Ene, nr. 12, catedra 
de psihologie. Este un om deo
sebit de amabil și îți va da, 
fără îndoială, unele lămuriri 
utile.

Petre Mălăeru — Oltenița t 
Dumneata te referi, desigur îa 
Școala de specializare post
liceală de telecomunicații din 
Timișoara, str 23 August nr 2, 
care pregătește electromecanici 
pentru telecomunicații, radio, 
televiziune și comunicațiile la 
mare distanță. Se dă concurs la 
matematică (scris și oral), fizi
că (oral). Data concursului se 
va publica în presă; în anul 
școlar trecut, s-a ținut la sfîr- 
șitul lunii septembrie.

Vasile Ana — Fundeni, jud. 
Ilfov : Ai să te prezinți la Bucu
rești, desigur. Adresa liceelor 
pedagogice (de învățătoare sau 
de educatoare) le afli ușor din y
cartea de telefon.
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Plecarea la Sofia a AGENDĂ

delegației Partidului
• LUNI SEARA, a părăsit 

Capitala dr. Agostinho Neto, 
președintele „Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei", care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a fă-

Comunist Român
Luni, la amiază, a plecat la 

Sofia delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte to
varășii Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean — 
Constanța al P.C.R., și Nico- 
lae Blejan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad și Ion Cîr- 
cei, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Borislav 
Konstantinov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Populare Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, delegația a 
sosit la Sofia. La aeroport, au 
venit în întâmpinare Pencio 
Kubadinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
construcțiilor și arhitecturii, 
Anghel Țanev, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., Mari Ivanov,

membru al C.C. al P.C.B., mi
nistrul construcțiilor de ma
șini, Constantin Atanasov, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.B., Spas Gospodov, am
basadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Au fost prezenți Nicolae 
Blejan, ambasadorul României 
la Sofia, membri ai ambasa
dei și ai agenției economice 
române.

Luni după-amiază, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Pană, a depus o coroană 
de flori la Mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov.

(Agerpres)

cut o vizită în țara noastră.
La plecare, în Gara de Nord, 

oaspetele a fost salutat de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu-. 
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

• DUPĂ O VIZITĂ făcută în 
țara noastră, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul Laurie 
Aarons, secretar general al Parti
dului Comunist din Australia, a 
părăsit, luni seara, Capitala.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspetele a fost salutat de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

NĂSTASE Șl TIRIAC 
ÎNVINȘI DE... 
NEPREZENTARE

SCRIMĂ La telefon — Parisul!
• ALĂTURI DE „FLORETA DE ARGINT" Șl „CUPA MARTINI" 
VOI PUNE ÎN VITRINĂ, ACUM, Șl „CUPA JEANTY !" (ILEANA 
DRÎMBĂ) • „AM AVUT O ADEVĂRATĂ ECHIPA" (ANDREI 

VÎLCEA)

Spectacol de gală prezentat de ansamblul
Armatei populare coreene

Luni seara, la Opera Româ
nă din București, a avut loc 
un spectacol de gală prezen
tat de Ansamblul artistic al 
Armatei populare coreene, 
care se află în turneu în țara 
noastră.

La spectacol au asistat to
varășii Emil Bodnaraș, Du
mitru Popa, general-colonel 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, 
Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, general-colo
nel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor 
armate și șef al Marelui Stat 
Major, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului

afacerilor externe, generali și 
ofițeri ai forțelor noastre ar
mate, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

A fost de față delegația mi
litară a R.P.D. Coreene, con
dusă de general de armată O 
Gin U, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Coreene.

Campionatele internaționa
le de tenis ale Siciliei, con- 
tînd pentru Marele premiu 
al Federației internaționale, 
au luat sfîrșit la Palermo o 
dată cu desfășurarea finale
lor în probele de dublu. La 
feminin, cuplul Gail Chan- 
freau (Franța)—Helga
Schultze (R.F. a Germaniei) 
a învins în două seturi : 6—4, 
6—3 perechea cehoslovacă 
Maria Neumanova—Mirosla
va Holubova. Finala de du
blu bărbați nu s-a putut «dis
puta, deoarece jucătorul ro
mân Ion Țiriac, după cum 
transmite corespondentul a- 
genției France Presse, acu- 
zînd o indispoziție, nu l-a pu
tut seconda pe Ilie Năstase. 
Astfel, titlul în această pro
bă a revenit perechii fran
ceze Barthes—Goven.

Deși învins Ia aceste cam
pionate, Ilie Năstase (elimi
nat în „sferturile" de finală 
de către Pierre Barthes) con
tinuă să conducă în clasa
mentul ,,Marelui Premiu 
Filt" cu 39 puncte, urmat de 
Taylor (Anglia) — 26 punc
te, Barthes (Franța) — 19 
puncte, Țiriac (România) — 
15 puncte, Okker (Olanda) — 
12 puncte etc.

Competiție de mare prestigiu 
mondial „Cupa Jeanty", rezerva
tă probei de floretă fete, a avut 
în acest an ca învingătoare pe 
floretista noastră, maestra emeri
tă a sportului ILEANA DRIM- 
BĂ.

Această victorie venea numai 
după două zile de la triumful 
echipei noastre de floretă fete în 
patrulaterul Franța-Italia-Unga- 
ria-România. Din dorința de a 
vă informa cu noi amănunte asu-

pentru a obține victoria. Alături 
de „Floreta de argint", „Cupa 
Martini", voi pune în vitrină a- 
cum „Cupa Jeanty".

Am văzut de multe ori Parisul 
primăvara, dar astăzi (n.n. ieri) 
mi s-a părut mai frumos ca ori
cînd".

„Pregătirea fizică a fost cea 
care, în cele din urmă, a stabilit 
cîștigătoarea turneului pe echipe. 
Toate componentele formației 
noastre au arătat o vervă deose

bită în turneul pe echipe, unde 
mi-au plăcut atît pentru felul 
cum au evoluat cît și pentru 
„calmul" care a existat în unele 
momente dificile. în meciul cu 
Franța, în special, se încurajau 
reciproc, ceea ce contează enorm 
pentru moralul echipei. Am avut 
o adevărată echipă bine sudată 
psihologic. Și acest fapt a con
tribuit desigur la victoria noas
tră finală. In „Cupa Jeanty" — 
așa cum au decurs „ostilitățile" 
— finala nu putea avea decît o 
singură cîștigătoare și anume : 
Ileana Drîmbă“ — ne-a relatat 
în încheiere antrenorul Andrei 
Vîlcea.

pra acestui succes de răsunet pe 
plan mondial — am intrat în le
gătură telefonică cu Parisul de 
unde Ileana Drîmbă și antreno
rul Andrei Vîlcea ne-au rela
tat :

„Cînd a început concursul, 
era greu să bănuim că la sfîrșitul 
lui, eu voi fi aceea care mă voi 
urca pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului. Pe parcurs, am sim
țit că „totul îmi merge", că am 
posibilitatea să mă calific în fi
nală.

Aici (în finală), unde totul se 
lua de la început după puțină 
odihnă, fiindcă veneam după 
trei zile de concurs, mi-am re
amintit (pentru a nu știu cîta 
oară ? !) că această competiție 
nu am cîștigat-o niciodată. Pot 
să fac, acum, această mărturi
sire intimă.

Apoi a fost foarte greu. Asal
turile cu colega mea Olga Szabo 
și cu Gapais (Franța), fiind 
cele mai dificile. De fapt, oricare 
dintre noi putea cîștiga. Șansa 
a fost de partea mea. Am și 
făcut totul, dar absolut totul,

ATLETISM

record
Concursul republican de pri

măvară al juniorilor a fost un 
adevărat concurs al... recorduri
lor. Pe stadionul central din 
Craiova s-a ^înregistrat un re
cord de participant, peste 600, 
și mai ales un record de... per
formanțe record. E drept că 
printre acestea multe sînt la 
probe care se dispută doar din 
acest an. Totuși, am reținut prin
tre ele, cîteva performanțe re
marcabile : cîștigătorul Crosului 
tineretului ciO anul trecut, 
Gheorghe Ghinu, a reușit să 
bată două recorduri, la 2 000 m 
(5:40,5) și la 1 000 m (2:30,0), pri
mul record întrecut a aparținut

La Craiova

de... recorduri
lui Petre Lupan, colegul lui de 
antrenament. Maniera categorică 
în care a reușit această victorie, 
îl anunță un pretendent și la 
supremația juniorilor mari. De 
asemenea, între cei ce au obți
nut victorii duble, am mai re
ținut pe Olga Ciobanu din Iași, 
la lungime (5,54 m) și 100 m 
garduri cu 15,6 sec., pe Adriana 
Ioniță, din Ploiești, care a cîș- 
tigat sulița cu o promițătoare a- 
runcare de 41,06 m și aruncarea 
greutății cu 11,35 m și mai ales, 
pe Liliana Leau, cîștigătoarea 
de acum doi ani a Cupei tinere
tului de la sate care și-a ad
judecat, acum, probele de 400 și

600 m. Tot printre învingătorii 
dubli, și-a înscris numele și 
Dorel Cristudor la 400 m, 
(51,6 sec.) și 200 m (22,9 sec.). 
Din restul învingătorilor am re
marcat dîrzenia cu care uceni
cul Ștefan Ioniță din Plopeni a 
reușit să cîștige, și să bată acest 
record la proba de 5 km marș 
(22 :42,4) și autoritatea cu care 
Alexandru Senpeteri a cîștigat 
și a bătut și recordul în proba 
de 110 m garduri.

SILVIU DUMITRESCU

Arhitectură modernă la Fabrica „Azur* din Timișoara

HANDBAL
Astăzi, la Baku, in 
preliminariile C. M.

scontate. Tematica politică, tematica cetății (polis = cetate), 
a patriei e veșnică, în înțelesul ei cel mai general, desigur, 
și profund actuală prin ceea ce are de înregistrat ea 
astăzi. w - i

La înfîlnirea cu oamenii de arta și cultura, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia tocmai acest lucru, cerîndu-le 
poeților Să duca mai departe poezia patriotica românească, 
s-o înnoiască, s-o adapteze noii noastre, sensibilități, carac
teristice omului nou, al societății socialiste. Dacă în gene
ral putem spune că prin natura ei poezia e patriotică, e 
politică, poetul aparținînd unei epoci, unui pămînt, unei 
realități anume, nu e mai puțin adevărat că poezia politi
că e totuși o creație cu o tematică mai precisă. Și daca 
ascultăm muzica preclasică și ne place, dar nu mai scriem azi 
ca acești compozitori de acum atîtea sute de ani, prețuirea 
înaltă pe care o acordăm poemelor patrioților înaintași nu 
ne îndeamnă să-i copiem, ci să le urmam exemplul scriind 
cu sensibilitatea și cu ideile noastre de azi.

I
 Pentru a doua oară, la scurt interval de timp, sala Flo- 

reasca din Capitală oferă o mostră de neospitalitate.

Atît spectatorii cît și telespectatorii meciului de box 
România-Danemarca își reamintesc senzația de penibil sim- 

Ițită atunci cînd explozia întâmplătoare a unui bec ce ilumina 
ringul a întrerupt pentru mai multe minute întîlnirea semi
greilor, fiindcă nu s-a găsit o... mătură cu care să poată fi 
îndepărtate urmările incidentului.

I
 Istoria s-a repetat duminică, tot în timpul unei întîlniri 

internaționale. De astă dată se înfruntau baschetbaliștii ro
mâni și cehoslovaci.

I
într-unul din timpurile de odihnă, un jucător a scăpat sticla 
de suc din mînă, cioburile și lichidul împrăștiindu-se 
pe teren. Meciul a „beneficiat" fortuit de o a doua 
pauză de 10 minute, întrucît a fost necesar ca baschetbalistul 

IDiaconescu să părăsească banca rezervelor în căutarea unei 
mături (de altfel, greu de găsit) și să-și asume obligația 
altcuiva, pe care nu l-a mișcat (la propriu și la figurat) nici 

Z gestul arbitrului internațional turc venit în sprijinul lui Dia- 
I cone^cu, cu toate că acesta făcuse deplasarea... în cu totul 

alte scopuri.
Ne punem, firesc, întrebarea : de ce trebuie să roșim noi, 

i stimați tovarăși din administrația sălii, pentru rușinea altora ? 
IProcurați-vă două mături și, eventual, ceva mai multă ini

țiativă !
S. UNGUREANU

I
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întîlnește reprezentativa 
Uniunii Sovietice

Astăzi, reprezentativa feminină 
de handbal a țării noastre va de
buta în preliminariile Camp-iona- 
tului Mondial, întâlnind la Baku 
formația Uniunii Sovietice.

După o lungă perioadă de pre
gătire, în care a participat și la 
două turnee internaționale de 
anvergură (Neubrandenburg — 
locul III din 6 echipe — și Olanda 
— tot locul III), reprezentativa 
noastră a urmat un program de 
antrenament, minuțios, alcătuit de 
cei doi antrenori Gabriel Zugră- 
vescu și Simion Pompiliu, în care 
s-au făcut ultimele retușuri tehni- 
co-tactlce, desăvîrșindu-se totoda
tă, pregătirea fizică generală și 
specială. înainte de a părăsi Ca
pitala, antrenorul Gabriel Zugră- 
vescu ne-a făcut următoarea de
clarație ; „Sorții nu ne-au favo
rizat și avem de susținut două 
partide cu una dintre cele mai 
puternice echipe ale lumii ! Fetele 
s-au pregătit cu seriozitate, mani
festă poftă de joc și optimism dar, 
optimismul e lucid fiindcă — re
pet — Uniunea Sovietică este,

poate, cel mai dificil adversar pe 
care-1 putem întîlni. Este adevă
rat că meciul retur îl jucăm aca
să, la Cluj, însă, ca să putem 
fructifica această șansă, va trebui 
ca la Baku să nu permitem ad
versarelor noastre să se distanțezi 
la mai mult de 2—3 goluri, dife
rența recuperabilă. Orjcum... spe
răm !“.

După cum se știe, reprezenta
tiva feminină a României este de 
două ori campioană mondială la 
handbal în 11 ș-i o dată la handbal 
în 7 (Buc. 1962), în vreme ce la 
ultima ediție a C.M. (1965) echipa 
noastră s-a clasat pe un modest 
loc VI.

Iată, în încheiere, lotul care a 
făcut deplasarea la Baku : Cli- 
movski, Buzaș Simo (portari), Ar- 
ghir, Băicoianu, Neghină, Soos, 
Maghiari, Oancea, Sehramko, Ibo- 
dula, Metzenrath, Ilie și Szekely.

A. HORIA

(Urmare din pag. I)

soarta bogățiilor din. adîncul 
subsolului românesc se hotăra 
la bursele marilor metropole 
capitaliste ale Europei și Ame- 
ricii. Și din nou concretul de
vansează abstracția : „Alte și 
alte coloane se înfigeau în ma
sivul din sare și țiței, prin sis
tem percutant, cu bătaie, prin 
sistem hidraulic, prin sistem 
Rotary. Iar în zgomotul granî- 
celor țăranii concesionari se îm
bogățeau peste noapte — iluzo
riu, le cădea părul cum spu
neau localnicii, pentru a fi apoi 
jefuiți de samsarii unor alte 
societăți petroliere, sosite ceva 
mai târziu la banchetul țițeiu
lui miraculos și fiind, implicit, 
mai hulpave. Țara întreagă era 
jefuită, și mecanismul intim al 
acestui jaf ni l-a dezvăluit 
Partidul". în urmă cu cîteva ore 
— cu concursul generos al co
mitetului orășenesc U.T.C. — 
privirile îmi alunecaseră peste 
brevete de ajutori de șefi de 
exploatare, peste brevete de 
maiștri sondori, peste diplome 
de chirovnici. „în zilele proaste 
—- continuă Ion Nută — mai 
cu seamă în anii marii crize 
economice, concediați fiind, 
spărgeam piatră de-a lungul șo
selelor, cu 20 de lei pe zi. 
Partidul, din ilegalitate, ne o- 
rienta revolta, ne îndruma re
vendicările și, în ultimă ins
tanță, ne ajuta să supraviețuim, 
învățîndu-ne să ne ajutăm re
ciproc, organizat, metodic, con
form legilor solidarității pro
letare". in sfîrșit, în anul 1944, 
în acel august fierbinte care 
a marcat cu litere de fo.c isto
ria țării, Ion Nuță participă cu 
arma în mînă la zădărnicirea 
eforturilor depuse de fasciști în 
scopul distrugerii instalațiilor 
petroliere de pe Valea Praho
vei. Aproape nici nu mai tre
buie să spunem că destinul a- 
cestui om s-a împlinit cu ade
vărat în ultimele trei decenii.
Generații succesive de petro
liști din Moreni, sondori din 
tată în fiu, s-au pătruns în a- 
cești 27 de ani care au trecut 
de la eliberarea țării de senti
mentul tonic al unei renașteri. 
Ovidiu Litvin, Dragomir Poe- 
naru, Gheorghe Ochean, Ion 
Bucur și Ion Arabagiu — ingi
neri, maiștri, distilatori, son
dori șefi, operatori de extrac
ție sau simpli sudori — aceștia 
sînt oamenii care au preluat de 
la Ion Nuță — om a cărui tine

rețe s-a suprapus pe tinerețea 
viguroasă a partidului — nu 
numai meseria ca atare, ci și 
tradițiile revoluționare prin care 
s-au distins petroliștii români.

RESURECȚIA 
DIN 

CONȘTIINȚA

O nouă etapă — cooperativa 
agricolă din Brabeți, comuna 
Locusteni... Aici nisipul nu se 
mai întruchipează intr-un pei
saj pitoresc, el reprezintă o

am vrut să-1 servesc cu o ți
gară, m-a refuzat surîzînd. Timp 
de 22 de ani, din cei 52 pe 
care-i împlinea, lucrase în in
dustria tutunului, într-un post 
de o neîndoielnică comoditate. 
Acum nu mai fumează. E un 
bărbat înalt, masiv, cu o voce 
caldă și melodioasă, debordînd 
de o tinerețe tîrzie : „Acești 
oameni nu sînt vinovați cu ni
mic pentru faptul că s-au năs
cut aici — îmi spunea. Zona de 
nisipuri din sudul Olteniei se 
întinde pe malul sting al Jiului 
pe un triunghi cu vîrful sub 
Craiova și cu baza pe Dunăre. 
Pămînturile cooperativei noas
tre se află chiar în centrul a- 
cestei zone. Avem neșansa să 
ne aflăm aici, unde încep du
nele. E vorba de o formațiune 
geologică, deci de o realitate,

ționarea întregului mod de via
ță al satului românesc. Intelec
tualii din mediul rural, prin 
munca lor neprecupețită, au 
contribuit și contribuie nemij
locit la dezvoltarea noii conști
ințe socialiste a țărănimii. Con
stantin Luben, agronom, este un 
astfel de intelectual. Comunist 
fiind, putea totuși rămîne un 
simplu funcționar în cadrul in
dustriei tutunului, unde nimeni 
nu se îndoiește că și-ar fi ono
rat întrutotul obligațiile de ser
viciu. însă un simplu apel al 
partidului — simplu în sensul 
că s-a rostit o singură dată, dar 
complex ca elaborare, judicios 
gîndit — prizat în momentele în 
care omul pășea în al șaselea 
deceniu al vieții sale, a restruc
turat fundamental destinul agro-

cropită în urmă cu aproape un 
sfert de veac din oameni adu
nați din satele din jurul Salvai, 
au crescut și cresc mineri cate 
mai târziu se vor mîndri, și pe 
bună dreptate, cu optimismul lor 
înnăscut, cu tenacitatea lor de 
a fi prezenți, în primele rîn- 
duri, pe toate acele mari șantie
re în cadrul cărora s-au edifi
cat cele mai importante obiecti
ve energetice înscrise în planu
rile partidului și statului nos
tru. îl abordez pe om, înaintea 
ultimului mare transfer, în in
cinta șantierului Lotru, la Voi- 
neasa, chiar în ajunul plecării 
spre Someș. într-un automobil 
deasupra căruia ploua mărunt, 
cu picături insidioase, prelin- 
gîndu-se pe parbriz, precum apa 
pe stâncile din adîncul pămîn-

cum oamenii care o compun. în 
frunte cu cel ce-i conduce, se 
vor eroi ai zilelor noastre, com
plecși prin structură și aspira
ții, capabili să imprime vieții 
dimensiuni pe măsura mediului 
social din care aceasta își trage 
seva. „Omul, și cu atît mai 
mult minerul, nu sînt născuți 
pentru a privi doar prin culoa
rul pe care îl oferă galeriile să
pate în stânci. în ceea ce ne pri
vește, nimic nu ne-a stânjenit 
viziunea largă asupra eveni
mentelor pe care le trăim". Cu 
alte cuvinte, în preajma lui Pa
vel Oțet, înțelegem că profilul 
moral al constructorilor Româ
niei moderne, socialiste — con
structori crescuți și educați de 
partid — se impune tot mai mult 
prin adîncimea sa tulburător de 
umană, ca reflex al programu
lui umanist al partidului. Și, tot
odată, că sarcina de a-i sonda 
efectiv complexitatea cere un 
simț de răspundere sporit.

DESTINE SUB SEMNUL REVOLUȚIEI
realitate acută. în locurile aces
tea punctele cardinale își pierd 
înțelesul lorx tradițional. Pen
tru a se orienta, atît țăranii, cît 
și reporterul, au nevoie de un 
ghid : agronomul. Cînd am so
sit la sediul cooperativei amin
tite, în urmă cu cîtva timp, in
ginerul agronom Constantin 
Luben era plecat la aria Dai- 
na. Nu mai îmi amintesc pre
cis cine mi-a spus să-1 caut 
tocmai pe acest agronom. I-am 
auzit pentru prima dată numele 
la sediul comitetului de partid 
din Caracal. Cineva îl repeta 
cu insistență. Mai tîrziu (asta 
după ce-1 cunoscusem), în tre
nul cu care plecam spre Bucu
rești, oamenii din comparti
mente discutau despre recolte. 
Le-am spus de unde vin și ci
neva a exclamat: „Luben 
Constantin? Face minuni !...“ El, 
agronomul, poate s-ar fi dezvi
novățit : „Agronomia e agrono
mie, nu e magie..." A venit în 
satul acesta în martie 1962, co
munist fiind și răspunzînd unui 
apel al partidului, lansat în 
condițiile în care unitățile agri
cole productive resimțeau ne
cesitatea acută a unei infuzii 
de cadre de specialitate superior 
calificate, Cînd l-am întâlnit și

de o situație pînă nu de mult 
considerată implacabilă..." Aș
tepta să-1 mai întreb ceva, dar 
eram convins că nu mi-a spus 
totul. Avea, în glas o reținere 
anumită, proprie celor care nu 
obișnuiesc să se joace cu cu
vintele. Povestea așa cum nu
mai oamenii maturi și modești 
pot istorisi o luptă patetică. 
„Planul de perspectivă pe care 
ni l-am propus — continuă a- 
gronomul comunist, pășit în al 
șaselea deceniu al vieții sale — 
tinde să reducă treptat impe
riul supremației nisipului sterp, 
adică petele albe. în 1963 aveam 
135 de hectare de astfel de te
ren. în 1965 cifra se reduse
se la 75 de hectare, aproape 
ceea ce ne-am propus noi abia 
pentru anul trecut, 1970. Aș 
considera situația pedologică 
actuală a cooperativei drept un 
succes, dar mai sînt foarte mul
te lucruri de făcut..." Evident, 
transformările din sfera exis
tenței materiale a țărănimii ro
mânești au determinat revolu-

nomuluî din Brabeți, conferin- 
du-i un plus de certitudine. Pen
tru că, întocmai ca și Ion Nu
ță în 1944, comunistul Constan
tin Luben, în cu totul alte con
diții, a știut să răspundă cu a- 
ceeași promptitudine unui apel 
al partidului său.

TENACITATEA 
VETERANILOR

Un dialog purtat cu maistrul 
miner Pavel Oțet, veteran al 
șantierelor Salva-Vișeu, Bicaz, 
Argeș și Lotru - angajat acum 
într-un laborios colocviu cu 
stânca tocmai pe Someș — devi
ne un optim prilej de a verifica 
o butadă : „să fim mai puțin 
produsele unei civilizații și mai 
mult creatorii ei". Cu asta s-ar 
părea că am spus tot despre 
maistrul Pavel Oțet și despre e- 
chipa, în continuă reîmprospă
tare, pe care o conduce de mai 
bine de două decenii. Este și nu 
este adevărat. în echipa lui, ln-

tului, pe care ortacii săi le sfre
delesc cu pichamere și perfora
toare. „Fac parte dintr-o gene
rație pentru care socialismul a 
devenit un mediu vital — mi 
se confesează maistrul Oțet — 
organic necesar elanurilor crea
toare, substrat real al transfor
mărilor la care procedăm zi dc 
zi. Acesta este un adevăr de ca
re noi, comuniștii, nu ne vom 
dezlipi niciodată. Un adevăr pe 
care cu atît mai mult sîntem da
tori să-1 afirmăm acum, cînd 
ne pregătim să sărbătorim cinci 
decenii de existență glorioasă a 
Partidului Comunist Român". 
De data aceasta, după cum ve
dem, abstracția devansează con
cretul. Pentru că echipa lui Pa
vel Oțet reîntregindu-se într
una, din mers, calificîndu-și oa
menii noi prin muncă nemijlo
cită și peregrinîndu-se de la un 
șantier la altul, fiind prezentă 
totdeauna acolo unde este ne
voie de ea, prin implicațiile ac
tivității ei de un sfert de veac, 
se poate constitui oricînd în mă
sura valorii unei meserii, după

PORTRET
COLECTIV

Petre Miche, Petre Gras, Con
stantin Dobromir... Trei coman
danți a trei șantiere naționale 
ale tineretului în incinta căro
ra se perpetuează cu succes tra
diția fundamentată de oameni 
ca Pavel Oțet, în urmă cu un 
sfert de veac, la Salva-Vișeu și 
Bumbești-Livezeni. Pe primul îl 
întâlnesc pe Dunăre, la Porțile 
de Fier, și admirăm împreună 
rotirea „unsă" a hidroagregatu- 
lui nr. 4, românesc de la primul 
pînă la ultimul șurub. Cu căciu
lile în mînă, pentru ca să nu 
ni le aspire curentul puternic 
de aer stârnit de generatorul în 
plină turație, poate părem scu
fundați în evlavie. Apoi urcăm 
spre marea care-și agită valu
rile dincolo de baraj, pe un 
drum accidentat de-a lungul că- 
ruia, numai în urmă cu cîteva 
luni, s-au înscris cel puțin cîte
va pagini de eroism din istoria 
acestui mare șantier. Urcăm 
spre locul rupturii, cum nu uită 
să ne informeze Petre Miche, lo
cul spre care, în noiembrie tre

cut, în toiul unei nopți agitate, 
constructorii alergau mai mult 
sau mai puțin îmbrăcați, unii 
de-a dreptul în pijamale, pentru 
a stăvili răzmerița apelor unei 
mări pe care ei o zămisliseră și 
care, atunci, încerca să le sca
pe de sub control. Iar betonul 
turnat în fisura de atunci emai 
proaspăt, dar cu atît mai dur. 
Al doilea. Petre Gras, pe Lotru, 
prin cuvinte cumpănite, supra
pune peste harta șantierului hi
drocentralei din creierul Carpa- 
ților Meridionali însemnele ce
lei mai revelatorii topografii a 
locurilor : cotele amplitudinii e* 
fortului tînăr la desfășurarea cu 
succes a lucrărilor. Chezășia a- 
devărului cuvintelor pe care le 
rostește o constituie însăși exis
tența pe Lotru a 27 de organi
zații U.T.C., desfășurate în 40 
de grupe — osatură temeinică a 
unui șantier național al tinere
tului, care la această dată cu
prinde în structura sa mai mult 
de 1000 de tineri. Cu ultimul, 
Constantin Dobromir, ne întâl
nim în București, după încheie
rea lucrărilor celui de-al IX-lea 
Congres al uteciștilor. Descinde 
aici de la Rogojelu, și e mai 
mult ca oricînd preocupat de a- 
fluxul de tineri căruia șantierul 
său va trebui să-i facă față cu- 
rînd. Deci trei comandanți de 
șantiere naționale ale tineretu
lui și, implicit, trei comuniști la 
vîrsta la care tinerețea se in
vestește eu o neîndoielnică ma
turitate. în parte, le cunoaștem 
faptele și ne întrebăm ce am 
mai putea spune despre ei, și 
despre colectivele de muncă pe 
care le girează. Poate aceste cu
vinte de încheiere : Știim că is
toria nu se judecă după crite
rii sentimentale, dar nimeni nu 
poate tăgădui că există perioade 
de timp în care sentimente ma
jore, ca demnitatea și abnegația 
pot și trebuie să devină coor
donatele între care se însene 
armonios curba ascendenței spre 
o civilizație materială înflori
toare a unui popor, dublată de 
vectorii unui efort spiritual nu 
mai puțin susținut.

• LUNI A ÎNCEPUT cea 
de-a 12-a ediție a competi
ției internaționale cicliste 
„Cursa Munților", organizată 
de clubul sportiv Dinaimo. 
Prima etapă disputată pe ru
ta Sinaia—Chichis—Brașov și 
retur (130 km) a revenit aler
gătorului cehoslovac Jiri Pro- 
hal (Ruda Hvezda Plsen) cro
nometrat în 3h 23’48” (medie 
orară 38,002 km.). în același 
timp cu învingătorul au fost 
înregistrați în ordine: Jiri 
Patras (Ruda Hvezda), N. 
Ciumeti (Dinamo București), 
P. Krupicka (Ruda Hvezda), 
Jiri Hava (Ruda Hvezda), V. 
Teodor (Dinamo), N. Gavri
la Steaua) etc.

Astăzi se desfășoară etapa 
1 2-a pe distanța Sinaia— 
Bănești—Sinaia (130 km.).

® La Varna au luat sfîrșit 
întrecerile turneului interna
țional de lupte greco-romane 
„Memorialul Nikola Petrov". 
Dintre sportivii români, o 
comportare meritorie au a- 
vut Ion Păun, clasat pe lo
cul doi la categoria 57 kg și 
Gheorghe Berccanu, care a 
ocupat locul trei la catego
ria 48 kg.
• ÎN CONCURSUL IN

TERNAȚIONAL de gimnas
tică artistică desfășurat la 
Riga, reprezentanta Româ
niei, Maria Preda, a obținut 
un rezultat bun : 9,35 puncte, 
situîndu-se printre primele 
clasate la exercițiile libere 
:u mingea. în clasamentul 
final (patru probe), Maria 
Preda a ocupat locul 7 cu 
36,2 puncte. Victoria a reve
nit gimnastei sovietice Alfia 
Nazimutdinova cu 38,75 punc
te. A doua concurentă ro
mâncă, Sabina Șerbănescu, a 
ocupat locul 15 cu 35,35 
puncte.
• CALENDARUL INTER

NAȚIONAL al săptămînii 
fotbalistice ce urmează, cu
prinde numeroase partide 
pentru campionatul european 
interțări. Astfel, miercuri 21 
aprilie, se joacă meciurile 
Țara Galilor—Cehoslovacia, 
Anglia—Grecia, Elveția—Mal
ta, Irlanda de Nord—Cipru și 
Portugalia—Scoția. Sîmbătă 
?i duminică, în aceeași com
petiție, au Ioc partidele Un
garia—Franța, R.D. Germa- 
ia—Luxemburg și Turcia— 
S.F. a Germaniei.

Dintre jocurile amicale se 
remarcă meciul Iugoslavia— 
Ronnânia, programat miercuri 
la Novi Sad.



PUTERNICE ATACURI ALE 
PATRIOTILOR CAMBODGIENI
Lupte puternice se desfășoară, 

de 24 de ore, în zona colinei 
Pich Nil, la 100 kilometri sud- 
vest de Pnom P.enh, între for
țele de rezistență populară cam
bodgiene și trupele regimului 
Lon Noi — anunță agenția 
France Presse. Patrioții cam- 
bodgieni au lansat, în noaptea 
de duminică spre luni, atacuri 
împotriva unităților inamice 
care încercau să degajeze șo
seaua națională nr. 4. Un purtă
tor de cuvînt al comandamentu
lui trupelor regimului Lon Noi 
a arătat că asalturile forțelor 
patriotice au început duminică 
la miezul nopții și continuau în 
zorii zilei de luni. între timp, 
luptele au lu«t o turnură dra
matică pentru trupele regimului 
Lon Noi, menționează agenția 
citată. în ciuda intervenției 
bombardierelor grele americane, 
trupele regimului Lon Noi au 
fost nevoite să părăsească pozi
țiile deținute cu o zi înainte și 
să se retragă pînă la kilometrul 
93 de pe . șoseaua nr. 9.

• Mii de persoane de pe între
gul cuprins al Statelor Unite au 
început să sosească Ia Washington 
pentru a participa la marile de
monstrații antirăzboinice ce vor fi 
organizate în zilele următoare în 
capitala americană.

„Coaliția națională de acțiune 
pentru pace", „Coaliția populară 
pentru pace și dreptate» și alte

organizații pacifiste care organi
zează demonstrațiile antirăzboinice 
au primit un mesaj de salut din 
partea ministrului afacerilor exter
ne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thi Binh. Me
sajul urează succes deplin acțiu
nilor împotriva războiului și ex
primă speranța că mișcarea paci
fistă din S.U.A. va acționa cu mai 
multă eficientă pentru o soluțio
nare politică a problemei vietna
meze, astfel îneît războiul să ia 
sfîrșit și să se restabilească pacea 
in Vietnam.

• UN GRUP de 16 militari de la 
bazele americane din Anglia au 
editat o publicație cu un accen
tuat caracter protestatar. Luînd în 
discuție problemele majore ale 
contemporaneității, periodicul In
titulat „Poporul împotriva institu
țiilor corupte» se ridică vehement 
împotriva războiului din Vietnam. 
Publicația a avut un ecou ime
diat asupra opiniei publice. Stu
denții de la Universitatea Cam
bridge s-au angajat să distribuie 
ziarul în cercurile universitare.

• Revenit dintr-run .turneu de 
informare întreprins în Indochina, 
congresmanul republican Paul 
McCloskey a declarat, în cadrul 
unei emisiuni televizate, că avia
ția americană a distrus în mod 
deliberat, între 1968 și 1970, mii de 
localități laoțiene. Ca urmare a 
acestei acțiuni de amploare, a 
arătat el, există în prezent în 
Laos peste 700 000 de refugiați.

LA A 50 A 
ANIVERSARE

A PARTIDULUI 
COMUNIST 

ROKÂN
LA CLUBUL oamenilor 

de cultură din Berlin a avut 
■loc, .la 19 aprilie, o confe
rință de presă consacrată a- 
niversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
în cuvîntul său, ambasadorul 

.-român-.Nicolae Ghenea a în
fățișat istoricul mișcării 
muncitorești în.țara noastră, 
subliniind momentul de în
semnătate crucială pe care 
l-a reprezentat în viața po
porului nostru crearea Par
tidului Comunist Român. în 
continuare, vorbitorul a evo
cat drumul parcurs de 
partid în cele cinci decenii 
de activitate, referindu-se 
pe larg la succesele obținute 
de poporul român în edifi
carea societății socialiste, 
sub conducerea P.C.R.

Â 26-a sesiune plenară 
a Comisiei Economice 

O.N.U. pentru Europa
La Palatul Națiunilor Unite 

din Geneva s-a deschis luni cea 
de-a 26-a sesiune plenară a Co
misiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa. La lucrări iau parte 
delegații guvernamentale din 30 
de țări europene și S.U.A., mem
bre ale comisiei, precum și ob
servatori din partea unor state 
din alte regiuni ale lumii. Sînt 
prezenți observatori ai unor or
ganizații internaționale guverna
mentale și neguvernamentale.

Din partea țării noastre parti
cipă o delegație condusă de to
varășul Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Pe ordinea de zi a actualei se
siuni, adoptată în ședința din 
după-amiaza zilei de luni, figu
rează probleme de interes major 
pentru dezvoltarea cooperării 
între țările europene. Printre 
acestea se numără examinarea si
tuației economice în Europa în 
anul care a trecut și tendințele 
economice pe termen lung, pro
movarea cooperării industriale»

științifice și tehnologice, dezvolta
rea comerțului exterior,

Pe agenda sesiunii din acest an 
figurează și problema participării 
oficiale a Republicii Democrate 
Germane la lucrările actualei se
siuni.

INCIDENTE ÎN 
IRLANDA DE NORD

Noi incidente au avut loc du
minică' în Irlanda de nord unde 
s-au produs trei explozii la clu
buri ale extremiștilor protestanți 
din apropierea Belfastufui. în 
același timp trupele britanice au 
continuat. în districtul Ballyma- 
carett din Belfast, perchezițiile 
al căror scop oficial este „cău
tarea de arme și muniții". Aceste 
percheziții au stârnit numeroase 
proteste, atît din partea popu
lației protestante cît și catoîice 
oare au organizat manifestații în 
fața unor posturi de poliție din 
capitala Ulsterului.

Alexei Kosîghin 
l-a primit pe 
Mahmud Riad

ALEXEI KOSÎGHIN', pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit luni pe Mah
mud Riad, vicepremier și ministru 
ai afacerilor externe al R.A.U., in
formează agenția TASS. Mahmud 
Riad se află în Uniunea Sovietică, 
lâ invitația guvernului acestei 
țări.

Premierul finlandez la 
Moscova

LA MOSCOVA a sosit luni 
dimineața primul ministru al Fin
landei, Ahti Karjalainen, într-o 
vizită oficială, la invitația guver
nului sovietic, informează agenția 
TASS. Pe aeroport, premierul fin
landez și persoanele care îl înso
țesc au fost întîmpinați de Alexei 
Kosîghin, președintei®, Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.^., și de alte 
oficialități sovietice.

„Junge Union" din 
R.F.G. s-a pronunțat 
pentru contacte cu 
organizațiile de tine
ret din țările socia
liste

în cadrul unei reuniuni a 
Organizației de tineret a 
Uniunii Creștin-Democrate, 
,Junge Union", din landul 
vest-german Renania de.Nord- 
Westfalia, participanții s-au 
pronunțat în favoarea stabili
rii de contacte oficiale cu or
ganizațiile de tineret din țări
le socialiste, inclusiv din R. D. 
Germană, anunță agenția 
D.P.A.

DUPĂ FORMAREA FEDERAȚIEI
INTRE R.A.U., SIRIA Șl LIBIA

într-un mesaj radiotelevizat, 
președintele egiptean, Anwar 
Sadat, a anunțat formarea unei 
federații între R.A.U., Siria și 
Libia, care va avea denumirea 
de „Federația Republicilor Ara
be". Președintele a subliniat că 
scopul federației constă în „eli
berarea teritoriilor arabe ocu
pate". Această federație, a pre
cizat vorbitorul, trebuie să ră- 
mînă deschisă oricărui stat arab 
liber, adăugind că cei trei pre
ședinți au adoptat statutele fun
damentale care vor fi conside
rate bazele creării federației. O 
comisie tripartită va fi însărci
nată cu elaborarea Constitu
ției federale, care urmează să 
fie. ratificată de fiecare repu
blică. Statutele ^fundamentale

vor fi supuse unui referendum 
popular, simultan în fiecare 
republică, referendum care a 
fost fixat pentru 1 septembrie 
1971.

Președintele R.A.U. a mențio
nat că Federația va avea un 
singur steag, o singură emble
mă, un singur imn național, 
precum și o singură capitală. Va 
fi constituit un consiliu fede
ral. alcătuit din cei trei șefi de 
stat care va fi organul execu
tiv suprem al federației. Consi
liul va alege președintele și va 
adopta decizii prin vot majoritar. 
Se prevede, de asemenea, for
marea unui comandament mi
litar, care se va ocupa de in
strucția și desfășurarea forțelor 
dintr-o țară membră într-alta. 
Federația, a subliniat președin
tele R.A.U., își asumă proble-

Guvernul Republicii Democra
te Vietnam salută intenția Nor
vegiei de a stabili relații diplo
matice cu R.D.V., a declarat mi
nistrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, într-un interviu acordat 
agenției V.N.A. Referindu-se la 
declarația din 18 martie a pre
mierului Norvegiei, Trygve 
Bratelli, referitoare la intenția 
guvernului său de a recunoaște 
R. D. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh a arătat că aceasta cores
punde intereselor și aspirațiilor 
popoarelor celor două țări.

Festivalul filmului 
pentru tineret din unele 
țâri socialiste

• IN ACESTE ZILE, în locali- 
tatea Pardubice se desfășoară 
cea de-a Vil-a ediție a festiva
lului filmului pentru tineret din 
unele țări socialiste.

Duminică, în cadrul festivalu
lui, a fost prezentat filmul ro
mânesc „Răutăciosul adoles
cent".

Cu același prilej, la Pardubice 
a fost deschisă expoziția de fo
tografii „România în imagini".

• tNSRMNÂRÎZ
jSeșf re bueg artXj Ritmurile
industriale ale Sofiei

Un confrate m-a invitat să privesc Sofia de pe Vitoșa. Firește, 
panorama nu era lesne descifrabilă. Dar vechiul meu prieten 
nu intenfiona să se transforme în ghid turistic. El dorea numai 
să-mi ofere posibilitatea de a cunoaște dimensiunile actuale 
ale capitalei bulgare. „Să mă înțelegi exact — îmi spunea el. 
Nu-i vorba doar de numărul kilometrilor pătrați pe care s-a 
construit, ci de destinul industrial al orașului, de faptul că 
Sofia a dobîndit în puțini ani trăsăturile unui oraș în care 
industria este o prezență masivă".

D
e pe Vitoșa ti se în
fățișează orașul care 
se întinde pînă de
parte, acolo unde 
privirea reușește cu 
greu să răzbată. 

Străzile cu casele, cu coșurile 
de uzină și cu parcurile lor, 
se contopesc în infinite * ara
bescuri urbanistice. Dar în ta
bloul acesta vast se impun pri
virii semnalmentele industriei. 
Capitala bulgară a însemnat 
altădată o urbe pitorească de 
la porțile Orientului. Anii so
cialismului au schimbat înfăți
șarea orașului, ridicîndu-1 la 
rangul de puternic centru eco
nomic. Sofia a cunoscut o în
noire a peisajului străzii și, 
necontenit, o largă deschidere 
către sectoarele moderne ale 
industriei. Statistica amintește 
de existenta a peste 250 de în
treprinderi în orașul de la poa
lele Vitoșei și în împrejurimile 
sale. Sînt, desigur, întreprin
deri de dimensiuni diferite — 
de la un combinat metalurgic 
de mari proporții ca cel, de la 
„Kremikovțî" pînă la uzine cu 
un număr mai redus de mun
citori. Tuturor le este, însă, 
comună o creștere continuă a 
potențialului productiv. Chiar 
în aceste zile ne-a parvenit de 
Ia „Kremikovțî" vestea intrării 
în funcțiune a celei de a treia 
baterii de cocs metalurgic, cu 
o capacitate de o dată și ju
mătate mai mare decît a fiecă
reia din celelalte două baterii. 
Prin aceasta industria bulgară 
va primi un plus de 650.000 
tone cocs anual. Despre ritmul 
de dezvoltare a unor întreprin
deri din Sofia poți afla amă
nunte semnificative și la uzi
na de utilaje electrice „Vasil 
Kolarov". în raport cu anul 
1970 producția uzinei a cres
cut de aproape... 20 de ori. Nu
mărul muncitorilor angajați s-a 
mărit, în aceeași perioadă, de 
8 ori. Uzina este preocupată de 
performanțele ei tehnice, ceea 
ce explică prezența în sectoa- 
rele-chcie a unui mare număr 
de cadre specializate, cu studii 
superioare și medii. Chiar 
muncitorii sînt determinați 
să-și perfecționeze calificarea 
pentru a face față cerințelor, 
producției. Pe acest tărîm se 
întîlnesc toate generațiile uzi
nei — și muncitorii cu stagii 
mari în întreprindere, și proas
peții posesori ai diplomelor de 
absolvenți ai școlilor profesio
nale.

Comunicatul statistic publi

cat la sfîrșitul săptămînii tre
cute sublinia că producția in
dustrială pe primul trimestru 
al anului 1971 depășește în
treaga producție a anului 1958. 
Comparațiile sint lesne de ob
ținut. De altfel, chiar dacă ra
portăm cifrele Ia cele ale ace
leiași perioade a anului prece-

biectivele actualelor eforturi se 
exprimă în intenția de a asi
gura acestei ramuri, în urmă
torii cinci ani, o creștere a vo
lumului producției de peste 
două ori în raport cu 1970.

Proiectul de directive al ce
lui de al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar re
levă necesitatea dezvoltării in
tensive a economiei naționale, 
mărirea eficienței economice 
printr-un ansamblu de măsuri 
care, printre altele, să aibă în 
vedere reutilarea tehnică și 
modernizarea actualelor capa
cități de producție, mecanizarea 
complexă și automatizarea, fo
losirea intr-un mod mai judi
cios a resurselor economiei na
ționale. Proiectul de directive

Peisaj industrial din
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dent se constată un spor de 
11,1 ia sută. Ramurile indus
triale care au depășit ritmul 
mediu sînt petrochimia, con
strucția de mașini și prelucra
rea metalelor. întreprinderile 
constructoare de mașini furni
zează în prezent o cincime din 
volumul întregii producții in
dustriale bulgare. în cincinalul 
încheiat au fost construite 80 de 
noi întreprinderi. Această ci
fră — cu deosebite rezonan
țe — nu poate, însă, să reflecte 
pe deplin un fenomen caracte
ristic : preocuparea pentru pro
gresul tehnic, efortul pentru 
dotarea noilor întreprinderi. 
Numai în 1970, deci intr-un 
singur an. au intrat în funcțiu
ne 30 linii de conveiere pen
tru prelucrarea mecanică, 40 li
nii tehnologice de montaj și 
25 pentru vopsit și uscat. O-

R.P. Bulgaria.
definește principala sarcină so- 
cial-economică a noului cinci
nal, șj anume că „pe baza folo
sirii multilaterale a rezultatelor 
revoluției tehnico-științifice, a 
sporirii productivității sociale a 
muncii și a creșterii rapide e- 
conomice, să se asigure o și 
mai deplină satisfacere a nece
sităților crescînde, materiale și 
spirituale, ale poporului și ri
dicarea conștiinței sale socia
liste".

în cincinalul 1971—1975 pro
ducția industrială a Bulgariei 
va crește cu 55—60 la sută. A- 
ceste creșteri se vor reflectași 
în viața industrială a Sofiei. 
După alți cinci ani, in tabloul 
contemplat de pe Vitoșa sem
nalmentele industriei vor fi 
mai pregnante...

P. NICOARĂ

^TINERETUL LUMII’
.. . .....

ariere școlare
• în Italia lipsesc 150 000 clase ® Școli in... „trei schimburi"
• 500 000 copii intre 7-15 ani în afara școlii • Costul 

exorbitant al manualelor școlare
Printre pancartele care pot fi văzute frecvent la demonstra

țiile revendicative ce se desfășoară actualmente în Italia — 
demonstrații care au culminat cu recenta grevă generală de 
24 ore — se află cele cu inscripția : „PER LA RIFORMA DELLA 
SCUOLA" („pentru reforma școlii")- în „caietul de revendi
cării" înaintat în comun de cele trei mari centrale sindicale 
italiene guvernului, se pune un accent deosebit — printre cele 
mai acute probleme sociale ce se cer rezolvate — pe „nece
sitatea unei reforme școlare care să facă din învățămîntul ele
mentar, obligatoriu, nu numai o obligație general exprimată, 
ci și un drept real asigurat prin condițiile materiale adecvate".

S
e vădește astfel 
nemulțumirea celor 
mai largi pături ale 
societății italiene 
față de actuala si
tuație a școlii, si

tuație dificilă, care a con
stituit în ultimii ani obiec
tul a numeroase studii, anchete 
și dezbateri atît în comisii par
lamentare cît și în cercurile cele 
mai diferite ale opiniei publice, 
dar care nu numai că nu a cu
noscut vreo ameliorare, dar se

regiuni elevii învață în „trei 
schimburi", fapt care îi afec; 
tează serios atît pe profesorii 
suprasolicitați, cît si pe mulți 
copii siliți să vină la școală la 
orele cele mai nepotrivite. Re
zultatul cel mai dureros al a- 
cestei situații este că, potrivit 
unor statistici neoficiale și unor 
anchete ale presei, cel puțin 
500 000 de copii între 7—15 ani 
au rămas anul acesta în afara 
școlii ; chiar în orașele din nor
dul industrializat,' la fiecare 20

nul școlar precedent, aproape 
10 la sută din totalul școlarilor 
și elevilor înscriși au frecventat 
mai puțin de jumătate din pro
gramele școlare. Un alt aspect, 
de ordin material, asupra că
ruia atrage atenția presa ita
liană și care, evident, creează 
greutăți în calea școlarizării, 
îl constituie ceea ce ziarul 
UNITA denumește „costul exor
bitant al materialelor didactice 
și al rechizitelor școlare". Co
tidianul citat relevă, pe baza 
unei anchete, că costul mediu 
al manualelor, rechizitelor și 
materialelor didactice obliga
torii în învățămîntul de șapte 
clase se ridică la 70 000 lire, 
adică echivalentul cîștigului pe 
trei săptămîni al unui muncitor 
calificat. E ușor de imaginat 
povara serioasă care apasă a- 
supra familiilor muncitorești ce 
au un copil în școală. Și, mai 
ales, e lesne de înțeles verita-

mele planificării naționale și 
stabilirea programelor de dez
voltare, ale învățămîntului, edu
cației și informațiilor, precum 
și conducerea instituțiilor eco
nomice cu caracter federal.

Statutele Federației stabilesc 
că fiecare republică va putea 
încheia tratate, convenții și a- 
corduri cu țări străine și va 
avea posibilitatea să schimbe 
reprezentanțe diplomatice și con
sulare, a spus Ănwar Sadat.

• VICEPREMIERUL IS- 
RAELIAN, YIGAL AL

LON, IN S.U.A.
Vicepremierul guvernului is- 

raelian, Yigal Allon, a plecat 
luni într-o vizită în Statele 
Unite, unde va avea convorbiri 
<‘u oficialitățile< americane. A- 
gențiile de presă arată că Allon 
a fost însărcinat de guvernul de 
la Tel Aviv să expună Washing
tonului poziția Israelului în le
gătură cu propunerea egipteană 
de redeschidere a Canalului dc 
Suez. Un purtător de cuvînt is-’ 
raelian- a anunțat, pe de altă 
parte, că după vizita la Wa
shington, Allon va pleca în Ca
nada.

I

agravează pe măsura trecerii 
timpului.

Relevînd principalele carențe 
ale rețelei învățămîn,tului ele
mentar si mediu din Italia, 
CORRIERE DELLA SERA notea
ză că „majoritatea copiilor ita
lieni sînt pregătiți în condițiile 
unui sistem educativ care se în
vechește zi de zi dar, ceea ce 
este și mai grav, mulți copii nu 
sînt cuprinși în rețeaua existen
tă". Autoritățile apreciază că în 
momentul de față lipsesc* 
150 000 de clase, că există, în 
continuare, o lipsă acută de 
cadre didactice, efectivul actual 
reprezenfînd numai 50—60 la 
sută din totalul necesar unei 
funcționări normale a rețeiei 
școlare. în școlile din unele

de familii una nu și-a trimis 
copiii la școală. Dificultățile le
gate de insufidjența localurilor 
școlare și a cadrelor didactice, 
de distanțele foarte mari pînă 
la școala unde au mai putut 
găsi locuri, au făcut ca zeci de 
mii de copii să abandoneze 
școala după numai 2—3 clase, 
ca sute de mii de copii să se 
mulțumească doar cu patru 
clase primare; renunțînd să mai 
urmeze celelalte trei clase ele
mentare din cadrul învățămîn- 
tului obligatoriu. „Aceleași de
ficiențe provoacă și ceea ce 
presa italiană denumește «Fe
nomenul de masiv absenteism 
școlar» care generează viitori 
analfabeti sau semianalfabet!" 
(CORRIERE DELLA SERA). în a-

bila barieră prohibitivă pe 
care o ridică asemenea costuri 
ridicate într-o familie cu mai 
mulți copii.

„La 9 ani de la adoptarea ei
— scrie CORRIERE DELLA SERA
— legea obligativității învătă- 
mîntului de șapte clase se lo
vește de asemenea deficiențe 
de ordin material îneît, în multe 
locuri, și pentru mulți, ea este 
încă mai curînd o frază fru
moasă decît o realitate în
treagă". Panourile purtate de 
demonstranții din orașele ita
liene subliniază amploarea și 
urmările supărătoare ale aces
tor deficiențe.

E. R.

Misiunea 
„Lunohodr
„Lunohod-1“, exploratorul 

selenar automat plasat de 
cercetătorii sovietici la 17 
noiembrie 1970 pe suprafața 
Lunii, a transmis pînă în 
prezent pe Terra peste 100 de 

‘ cadre panoramice excelente 
și cîteva mii de imagini te
levizate. Aparatele de care 
dispune automatul îi permit 
însă să procedeze la adevă
rate ridicări topografice, să 
se comporte ca un adevărat 
„topograf lunar", relevă in 
„Pravda" profesorul Boris 
Rodionov. în deplasarea sa 

. comandată, precizează auto
rul articolului, „Lunohod-1“ 

. realizează mai întîi un traseu 
de bază al ridicării topogra
fice, în raport cu care se 
realizează apoi harta res
pectivă. Pentru reconsti
tuirea traseului se iau 
în considerare distanțele par
curse și unghiurile înregis
trate între diferitele direcții 
de înaintare. în punctele 
de staționare ale aparatului 
se efectuează filmări televi
zate ale locului respectiv, iar 
aceste imagini și datele re
zultate din calcule sînt trans
mise pe Pămînt. Aici se rea
lizează prelucrarea fotogra- 
metrică a imaginilor, după 
care se . trece la alcătuirea 
planurilor diferitelor porțiuni 
ale suprafeței lunare stu
diate. Ceea ce realizează în 
domeniul topografic „Luno- 
hod-l“ pe Lună va putea sluji 
drept model pentru efectua
rea unor ridicări topografice 
terestre cu ajutorul unor au
tomate, consideră profesorul 
Rodionov.

• REFERINDU-SE la raportul 
cu privire la situația actuală in
ternațională și lupta pentru uni
ficarea independentă a patriei, 
precum și la Apelul adresat cona
ționalilor de către sesiunea 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, ziarul „Jenmin- 
jibao» scrie că acest pas impor
tant întreprins de Partidul Muncii 
din Coreea și de guvernul R.P.D. 
Coreene în vederea unificării pa
triei reflectă aspirațiile comune 
ale celor 40 de milioane de co
reeni și dă o lovitură puternică 
complotului imperialist îndreptat 
împotriva Coreei.

Congresul mondial al 
Camerei Internaționale 
de comerț
• PREȘEDINTELE AUSTRIEI, 

Franz Jonas, a deschis luni lucră
rile celui de-al 23-lea Congres 
mondial al Camerei Internaționale 
de Comerț (I.C.C.), la care parti
cipă peste 1 200 de delegați și ob
servatori din 80 de țări. Din țara 
noastră participă, ca observator, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț a Republicii Socia
liste România.

Timp de o săptămînă, partici
panții la reuniune vor examina 
probleme privind o mai mare li
beralizare a comerțului interna
țional, necesitățile țărilor în curs 
de dezvoltare, precum și măsuri 
de protejare a mediului înconju
rător.

Deținuți politici elibe
rați în Ciad
• PREȘEDINTELE CIADULUI, 

Franțois Tombalbaye a anunțat 
eliberarea a 149 deținuți politici. 
Printre cei puși în libertate se 
află și Ahmed Koulamallah, fost 
prim-ministru în 1959. Această mă
sură este interpretată în capitalele 
africane drept un pas făcut de 
autoritățile de la Fort Lamy în 
vederea asigurării unui climat de 
colaborare cu toți factorii politici 
din țară.

Noi provocări 
ale elementelor 
neofasciste și 

monarhiste in Italia
Elemente neofasciste și mo

narhiste au organizat duminică 
noi provocări la Milano și Bres
cia. Deși poliția interzisese de
monstrația, grupurile de extre- 
mă-dreaptă drn Milano au blo
cat pentru cîteva ore circulația 
pe unele dintre principalele ar
tere ale orașului. Au urmat 
ciocniri cu poliția, soldate cu 
arestări. La Brescia, oraș situat 
la 80 kilometri de Milano, ele
mente monarhiste au atacat pe 
polițiștii care au încercat să-i 
împrăștie, rănind mai multe 
persoane, între care și un re
prezentant al forțelor de ordine.

Prefectura din Milano a anun
țat duminică seara că, în cursul 
ciocnirilor cu poliția provocate 
sîmbătă de extremiștii de dreap
ta, 24 de persoane au fost rănite, 
între acestea aflîndu-se și ad
junctul prefectului de poliție. 
Au fost reținute 87 de persoane, 
care vor fi trimise în judecată 
pentru „ultragiu și refuz de a 
păstra ordinea".

La Roma, în noaptea de du
minică spre luni, persoane ne
identificate au pătruns într-unul 
din sediile Partidului Socialist 
Italian, dînd foc clădirii.

Condamnări la Madrid
• TRIBUNALUL ordinii publice 

din Madrid l-a condamnat pe 
preotul Francisco Garcia Salve la 
un an închisoare și 10 000 pesetas 
amendă pentru „propagandă sub
versivă". Aceeași instanță l-a con
damnat, în contumacie, pe Jose 
Cleto Mendieta, membru al miș
cării basce, la trei ani închisoare 
și 10 000 pesetas amendă sub acu
zația de „apartenență la o orga
nizație ilegală». Aceste măsuri 
survin la scurt timp după ares
tarea scriitorului Gonzalo Arias, 
conducător al mișcării pacifiste, 
împotriva căruia a fost reluată 
urmărirea judiciară sub acuzația 
de „atentat la securitatea internă 
a statului».---------- --—------  •

IN U.R.S.S. A FOST LANSATĂ STAȚIA
ORBITALĂ ȘTIINȚIFICĂ „SALIUT"

La 19 aprilie, în Uniunea Sovietică a fost lansată stația 
orbitală științifică „Saliut" — anunță Agenția TASS. Scopul 
lansării îl constituie punerea la punct a elementelor de con
strucție și sistemelor de bord, efectuarea de cercetări știin
țifice și experimente în zborul cosmic.

Stația s-a înscris pe o orbită apropiată de cea calculată, 
avînd parametrii : apogeul de 222 km, perigeul — 200 km, 
perioada de rotație — 88,5 minute, înclinația orbitei — 51,6 
grade.

De la Centrul de coordonare se anunță că zborul stației științifice 
orbitale sovietice „Saliut", lansată la 19 aprilie, continuă potrivit 
programului. A fost efectuată, la timpul stabilit, corectarea orbitei.

Pînă Ia ora 1G 00 stația a efectuat nouă rotații în jurul. Pămîntu- 
lui. Potrivit datelor telemetrice, aparatele de bord funcționează nor
mal. Urmărirea zborului se realizează din puncte terestre, situate pe 
teritoriul U.R.S.S., ca și de pe navele Academiei de Științe a 
U.R.S.S. — „Morjoveț», „Kegostrov" și ..Acad. Koroliov», care se 
află în Oceanul Atlantic.

Au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii de primăvară a or
ganismelor de conducere ale 
Uniunii interparlamentare, la 
care au participat 500 de 
parlamentari djn peste 50 de 
țări ale lumii.

Din România a fost pre
zentă o delegație compusă din 
Mihail Levente, .președintele 
Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, Tudor 
Drăganu. vicepreședinte, și 
Mircea Angelescu, membru 
în Comitetul de conducere. 
Membrii delegației române 
au participat activ la dez
baterea proiectelor de re
zoluții în cadrul comisiilor 
reuniunii de la Caracas.

Primul ambasador 
al R. P. Chineze 

a sosit la Roma

L.F. lliciov 

s-8 înapoiat 
la Pekin

AGENȚIA TASS anunță că 
luni s-au • înapoiat la Pekin 
L. .F. lliciov, adjunct al mini
strului ’afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației guver
namentale sovietice la convor
birile: sovieto-chineze pentru 
reglementarea problemelor de 
frontieră, și V. S. Tolstikov, 
ambasadorul sovietic la Pekin, 
care au participat la lucrările 
celui de-al XXIV-lea Congres 
al P.C.U.S.

SHEN PING, primul am
basador al Republicii Populare 
Chineze acreditat în Italia, a 
sosit luni la Roma. După cum 
anunță agenția ANSA, ambasa
dorul Shen Ping a făcut zia
riștilor prezenți la aeroport o 
scurtă declarație, în care a 
spus : „Doresc să mulțumesc** 
guvernului și poporului italian 
pentru primirea care mi-a fost 
rezervată și profit de acest pri
lej pentru a transmite poporu
lui italian salutările și urările 
călduroase ale poporului chi
nez".

Exproprieri în Mexic
• GUVERNUL MEXICAN a ex- 

propriat în nordul țării masive 
forestiere totalizînd 750 000 de hec
tare. Majoritatea pădurilor în 
cauză erau stăpînite ilegal de 
particulari nord-americani sau 
autohtoni, care, obținînd concesio
narea anumitor terenuri pentru 
construcția unei căi ferate, le-au 
„lărgit" în dauna locuitorilor ace
lor ținuturi, transformîndu-le în 
domenii proprii.

INTELSAT
Reprezentanții 

țărilor membre 
ale Consorțiului 
Internațional de 
Comunicații prin 
Satelit __ IN
TELSAT — S-au 
reunit la Wa
shington pentru 
a examina un 
proiect de acord
privind restruc

turarea acestei organizații.
Creat în 1964 de un grup de 

state occidentale, INTELSAT 
numără astăzi 78 de țări dez
voltate și în curs de dezvol
tare. Rețeaua Consorțiului cu
prinde actualmente trei sate
liți care planează pe o orbită 
geostaționară deasupra Ocea
nului Atlantic, alți doi care 
staționează deasupra Oceanu
lui Pacific și unul care de
servește zona Oceanului In
dian. Prin această rețea, 
cu ajutorul a mii de circuite 
se asigură comunicații telefo
nice, telegrafice, prin telex, 
precum și transmiterea tele
vizată în direct a unor eveni
mente de larg interes.

Statutul provizoriu aii Con
sorțiului, actualmente încă în 
vigoare (statut elaborat în 
1964, cînd S.U.A. erau singura 
țară occidentală care dispunea 
de o tehnologie a sateliților), 
oferă Statelor Unite o poziție 
preponderentă, privilegiată. Pe 
de o parte, S.U.A. dispun de 
cel mai mare număr de vo
turi (53 la sută) stabilit după 
criteriul investițiilor, dispu- 
nînd^ de fapt de un drept de 
veto. Pe de altă parte, 
COMSAT — Compania de Ges
tiune Tehnică, care, ca „mana
ger" îndeplinește toate func

țiile executive — nu e inter
națională. ci o societate ano
nimă privată americană de te
lecomunicații. în cadrul dez
baterilor pentru elaborarea u- 
nui statut definitiv (dezbateri 
desfășurate pînă acum în trei 
reprize pe parcursul anilor 
1969 și 1970), majoritatea țări
lor membre au căutat să 
determine o asemenea restruc
turare a organizației, îneît in
teresele țărilor care vor să u- 
tilizeze noile mijloace și teh
nologi?. spațială de telecomuni
cații să fie mai fidel repre
zentate. Pînă acum, încercarea 
lor n-a reușit din cauza po
ziției negative a reprezentan
ților S.U.A.

Surse din Washington afirmă 
că un proiect de acord elabo
rat după lungi consultări pre
gătitoare, și care urmează să 
fie examinat la actuala reu
niune, preconizează ca drep
tul de reprezentare al S.U.A. 
în consiliul de administrație 
al Consorțiului să fie redus la 
49 ia sută (deci, sub limita 
controlului majoritar) ; con
ducerea, executivă a Consor
țiului, încredințată actualmen
te COMSAT ar urma să fie 
trecută, treptat, în viitorii 6 
ani unui directorat interna
țional.

In legătură cu elaborarea 
noului statut al INTELSAT, 
observatorii remarcă contura
rea în rîndul delegațiilor pre
zente la Washington a unui 
curent puternic în favoarea 
unei cooperări care să asigu
re posibilitatea folosirii în 
mod echitabil a sistemelor de 
comunicații prin satelit de că
tre toate statele, fără discrimi
nări, indiferent de stadiul dez
voltării lor sociale, economi
ce, tehnice.
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