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Pe șantiere-condìfii prielnice de lucru U.T.C-ȘCOALĂ DE

ÎN ÎNTIMPINAREA SEMICENTENARULUI U.T.C.

Ieri,
ia București, 
s-au deschis 
lucrările 
simpozionului 
național 
studențesc;

EDUCAȚIE
Totul depinde 

de constructori!
Tinerii își mobilizează eforturile pentru îndeplinirea 

unei importante sarcini stabilite de partid: 
SÂ REALIZAM ÎN PRIMUL TRIMESTRU 

20 LA SUTĂ DIN PLANUL ANUAL DE INVESTIȚII

în funcțiune
cu un an------
mai devreme

ZI ploioasă la început de ia
nuarie pe Platforma industria
lă a orașului Rîmnicu-Vîlcea. 
Dar la toate fronturile de lucru 
constructorii își continuă munca 
neținînd seama de timpul nefa
vorabil.

— Am avut grijă să asigurăm 
din vreme toate condițiile pen
tru ca ploaia sau frigul să nu 
stingherească cu nimic ritmul 
obișnuit de lucru — ne spune 
tovarășul Vlad Popescu, inginer 
șef cu pregătirea producției la 
Grupul de șantiere Rimnicu- 
Vîlcea. La această oră în șan
tier sint aproape 4 000 de con
structori. Cei mai mulți sint ti
neri. Tn care șantier vreți să 
mergeți ?

Trebuie să alegem intre Uzina 
de sodă nr. 3, Instalația de sodă

Curtea de Argeș, nu 
este numai un centru 
turistic atrăgător, un 

punct „stație“ între istoria 
trecută și prezentul fascinant 
al mărețelor obiective ridicate 
în această zonă. Este, înainte 
de toate, un centru economic 
și social-cultural important, 
care se situează în ierarhia ur
banistică a județului pe un loc 
fruntaș. Așa cum spuneam, de
venirea sa în noua ipostază, 
are ca autori, și nu în ultimă 
instanță, pe tinerii harnici, 
dăruiți intr-un entuziasm ge
neral muncii pline de abne
gație. Și nu din spusele tova
rășului Dorin Pătruleasa, prim 
secretar al comitetului orășe
nesc U.T.C., pe bună dreptate 
el însuși impresionat de răs
punsul prompt la apelul 
de muncă al tinerilor, ci din 
constatările noastre repetate, 
am reținut unul dintre cele 
mai dinamice și reprezenta
tive tablouri ale activității a- 
cestei organizații. Este vorba 
în primul rînd de ceea ce 
oferă cu regularitate tinerii 
elevi ai școlii de șoferi profe
sioniști, unul din colectivele 
nelipsite de la acțiunile între
prinse în orașul Curtea de 
Argeș. Dar prezența lor cea 
mai eficientă, cea care ne 
dă măsura adevăratei lor an
gajări, este contribuția adusă 
la construirea noului local al 
propriei școli. Și ca să se în
țeleagă din capul locului des
pre ce este vorba, vom aminti 
faptul că tot ce s-a înfăptuit 
și urmează să se realizeze aici 
este opera acestor tineri, le 
aparține în exclusivitate, căci 
totul se face prin forțe pro
prii. Ceea ce nu pot vedea 
cititorii noștri vom încerca să 

caustică electrolitică nr. 3, Insta
lația de pollclorură de vinii nr. 
2, Uzina de utilaj chimic și forjă, 
Instalația de axo-alcooli nr. 2 și 
cele două instalații de produși 
clorurati. Credeam că venim pe 
un șantier și ni se oferă șapte, 
începem cu Uzina de utilaj chi
mic și forjă pentru simplul mo
tiv că în cadrul platformei chi
mice ea va fi singura întreprin
dere constructoare de mașini, 
pentru că la sfîrșitul cincinalu
lui această uzină va deveni unul 
din principalii producători de 
utilaj chimic din țară. Care este 
stadiul lucrărilor față de grafic ?

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

redăm în cuvinte obișnuite. 
Hotărîrea de a începe lucrul 
a fost concretizată printr-un 
acord unanim în iunie 1970. 
Atunci s-au constituit și bri
găzile, 21 în total, un ade
vărat șantier al tineretului 
în care hărnicia se măsoară 
cu ceea ce se realizează

MINDRIE 
DE BRIGADIER

OPERA 
MlINILOR 
NOASTRE
practic și se răsplătește prin 
cîștigarea merituoasă a dra
pelului de fruntaș, perma
nent animator al întrecerii. 
Ceea ce era la început un 
șantier-„proiect“, cu cîțiva 
țăruși care trasau șanțurile 
temeliilor este la ora actuală 
un obiectiv aproape realizat. 
Majoritatea lucrărilor se gă
sesc în stadiu de finisare. Au 
fost ridicate blocuri sociale 
cu ateliere de reparații și în
treținere, o sală de mese cu

prezență nedorită în desfășurarea 

cursurilor agrozootehnice

o mie de locuri, două tron
soane cu săli de clasă, termo
centrala. Lingă acestea va 
funcționa și o bază sportivă 
complexă, poate cea mai mare 
din oraș. Nu-i va lipsi sala 
de sport, terenuri de baschet 
și handbal, club și tot ce este 
necesar.

— In august, ne asigură 
tovarășul llie Florea, secre
tarul comitetului V.T.C. al 
școlii, vom putea spune că 
am intrat definitiv în noul 
nostru local. Pînă atunci mai 
avem de efectuat unele mici 
lucrări.

Dar sintem siguri, și asta 
pentru că ne-au dovedit-o 
înșiși tinerii, faptul se va pe
trece mai devreme. Brigăzile 
de tineri se află în permanen
tă concurență. Fiecare oră 
liberă este dăruită muncii pe 
acest veritabil „șantier al ti
neretului“. Săptămînal, în me
die, se realizează circa 3 000 
ore de muncă, ore „pline“.

Căci, așa cum spunea tovară
șul llie Florea, „nu stă bine 
unui colectiv ca al nostru, 
care a realizat ceva deosebit, 
unic în acest cadru, să nu-și 
înscrie numele cu cinste pe 
emblema orașului. Și ce este 
mai îmbucurător se referă la 
acest climat de muncă și dis
ciplină, care a creat și un 
cadru asemănător și procesu
lui de instruire al viitorilor 
conducători auto, exprimat 
prin procentul ridicat de ab
solvire, care depășește 95 la 
sută, în rezultate tot mai bu
ne la învățătură, în însușirea 
profesiei. Este o firească co
relație, „în ton“ cu dăruirea 
tuturor tinerilor din orașul 
Curtea de Argeș.

V. RAVESCU

Raid-anchetă în cooperative 
agricole din județul Teleorman

Iama reprezintă pentru lucră
torii din agricultură nu numai 
anotimpul socotelilor, al chibzu- 
inței pentru ceea ce urmează să 
facă, ci și anotimpul învățăturii. 
In acest interval, zecile de mii de 
cooperatori, lucrători din fermele 
de stat, mecanizatori, schimbînd 
uneltele de muncă, se așează în 
bănci, în mînă cu creionul și ca
ietul, și devin elevi. Pentru acest 
an de învățămînt, programul de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din agricul
tură a fost elaborat și popularizat 
din timp, factorii răspunzători 
de buna lui desfășurare avînd 
destul răgaz pentru clarificări și 
organizare propriu-zisă. Situația 
concretă din unitățile agricole o- 
feră însă și unele minusuri pri
vind modalitățile de desfășurare 
și conținutul cursurilor agrozoo
tehnice. Un prim aspect ce tre
buie semnalat în cazul coopera
tivelor agricole de producție din 
Teleorman, județ în care am în
treprins ancheta noastră, este 
acela că în cercurile pe profile 
a fost cuprinsă numai o mică 
parte din totalul cooperatorilor, 
contrar indicațiilor care prevăd 
obligativitatea antrenării tuturor 
lucrătorilor în formele învățămîn- 
tului de masă. La cooperativa a- 
gricolă Brînceni de pildă, în cele 
3 cercuri inițiate : cultura mare, 
zootehnie și legumicultura, sint 
înscriși doar 240 de cooperatori, 
față de cei aproape 800, de cîți 
dispune unitatea. Nici măcar 
toți tinerii cooperatori, în nu
măr de 320, nu sînt cursanți. 
„Ne-am gîndit că nu l-ar inte
resa pe toți în aceeași măsură și

• PE ȘANTIERELE DE 
CONSTRUCȚII din Capitală 
ie desfășoară o activitate in
tensă. La Uzina „Timpuri 
Noi* m află In fază de finisaj 
patru ateliere și secții noi, la 
care lucrările vor fi terminate 
Încă fn această lună. In pa
ralel se fac pregătiri pentru 
Începerea lucrului la alte o- 
biective. care urmează a fi 
date In exploatare plnă la 
sflrșltul anului.

• PE UN ALT ȘANTIER, 
cel al întreprinderii „Energo- 
reparațll’*, unde recent au fost 
date în funcțiune importante 
capacități de producție, con
structorii și-au asigurat din 
timp condițiile pentru a exe
cuta, încă din această lună, 
un volum sporit de lucrări. In 
ritm intens se muncește șl pe 
șantierul Centralei electrice 
de termoficare București-sud. 
La viitoarea sală care va adă
posti cazanele de aburi șl ma
șinile, se execută, în prezent, 
săpături pentru turnarea fun
dațiilor. La alte obiective 
timpul prielnic permite con
structorilor să toarne în me
die, zilnic, circa 150 m.c. be
toane. Șl pe șantierul Uzinei de 
medicamente, unde se lucrea
ză în continuare la dezvolta
rea capacităților de produc
ție, constructorii și montoril 
au executat, de la începutul 
anului, un volum de lucrări 
în valoare de peste 500 000 lei.

(Agerpres)

nu ar avea eficiența scontată și 
de aceea i-am ales numai pe cei 
mai destoinici“ — ne spunea to
varășul Gheorglie Reizeanu, con
tabil șef al cooperativei și toto
dată secretar al comitetului co
munal U.T.C. Ciudată și eronată 
optică, cu consecințe negative 
categorice pentru producție. In
suficienta preocupare a organi
zației U.T.C. privind urmărirea 
modului în care participă tinerii 
la aceste cursuri se oglindește și 
în procentajul redus, de circa 70 
la sută al prezenților. Coopera
tiva dispune de un club cu tele
vizor, de un laborator dotat cu 
multe planșe, diapozitive și alte 
materiale didactice și este inad
misibil ca o asemenea bază ma
terială să nu fie folosită așa cum 
se cuvine, de către toți membrii 
cooperatori în dorința lor de a 
cunoaște cît mai bine înnoirile 
din arta lucrării pămîntului sau 
a creșterii animalelor. Mai ales 
că cei trei lectori, toți tineri in
gineri, sînt pasionați să facă a- 
cest lucru. Parțialitatea antrenării 
cooperatorilor la frecventarea 
cursurilor agrozootehnice și mai 
ales a celor tineri am întîlnit-o 
și în alte unități cum sînt cele 
din Seaca, Lunca, Traian, Căli- 
nești, Mavrodin. Vîrtoapele, Ol
teni, Năsturelu, Trivale-Moșteni.

Pentru a avea eficiența maxi
mă, cercul de profil, indiferent 
de ce natură, trebuie să cuprindă 
o tematică foarte precisă, cu pro
bleme de strictă necesitate ale

OCTAVIAN MII, EA
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COMUNISTĂ A TINERETULUI“
Tînăra generație a patriei 

noastre întîmpină marea sa 
sărbătoare — Semicentenarul 
Uniunii Tineretului Comunist — 
prin importante fapte de mun
că tn toate domeniile vieții 
materiale și spirituale. Trăim 
în epoca în care prind viață 
marile planuri elaborate de 
Partidul Comunist Român pri
vind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
tinerii, dornici «ă cinstească așa 
cum se cuvine jubileul organi
zației lor revoluționare, răs
pund cu devotament și cu un 
entuziasm deosebit la chema
rea partidului, de a fi în pri
mele rînduri ale luptei pentru 
edificarea noii societăți. Toto
dată, în întreaga țară au loc 
manifestări comemorative în 
care sînt evocate principalele 
momente ale luptei și activității 
organizației revoluționare a ti
neretului, condusă și îndruma-

„SPECIFIC LOCAL' 
în pregătirea tehnico- 

productivă a elevilor

• Inspectori școlari din patru 
județe ne prezintă citeva 

experiențe valoroase
Gama largă a meseriilor îm

brățișate de elevi in cadrul 
practicii productive ilustrează 
de fapt adaptarea la posibili
tățile locale, care totodată, în
seamnă necesitățile locale, a 
unei idei fundamentale, de con
ținut, privinc. un învățămînt 
modern. Astfel, elevii învață 
lăcătușerie, electrotehnică, îm
pletituri, cioplitorie, croitorie, 
coafură, menaj, agricultură, 
desfășoară activități în cadrul 
întreprinderilor productive. Pu
ține sînt acele școli unde să 
nu se fi găsit cîte ceva de fă
cut pe specificul localității. A- 
pare interesant de cercetat însă 
ce înseamnă specific local pen
tru practica elevilor din me
diul rural.

Cum era și firesc, in mediul 
rural centrul de greutate ii 
constituie activitatea pe loturi 
școlare, încheierea de contrac
te cu C.A.P. și cu I.M.A Afir
mația se confirmă. In județul 
Cluj, bunăoară, din totalul de 
215 școli care efectuează prac
tică agricolă, 173 dispun de lo
turi însumînd 93 ha, | în jude
țul Constanța, la Cogealac, 
școala dispune de o fermă în 
cadrul C.A.P. ; tn județul Te
leorman, 70 de școli din me
diul rural dispun de sere și 
alte 80 de solare • ta județul 
Arad s-au constituit numeroa
se minicooperative agricole ala 
elevilor, aceea de la Macea a- 
vînd rezultate deosebite. Iată

In decorul feeric al pădurii. 
Fotos PAVEL TANJALĂ 

tă de partidul comunist. în rîn- 
dul acestor manifestări se în
scrie și inițiativa studenților de 
a organiza o dezbatere privind 
locul și rolul Uniunii Tineretu
lui Comunist în viața social-po- 
litică a țării.

...Joi, 13 ianuarie. Tn Aula 
Facultății de drept s-au des
chis lucrările simpozionului na
țional studențesc „U. T. C. — 
școală de educație comunistă 
a tineretului" — organizat de 
Consiliul U.A.S. al Universității 
București. Participă, ca invitați, 
studenji ai universităților din 
lași. Cluj, Timișoara, Craiova 
și Brașov, numeroase cadre 
didactice universitare precum 
și tineri din unitățile economice 
ale Capitalei, elevi.

La festivitatea inaugurală au 
fost prezenfi tovarășii Dan 
Marțian, prim-secretar a1 Co
mitetului Central al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine-

deci că elevii din mediul ru
ral s-au integrat preocupărilor 
productive specifice. Desigur, 
in legătură cu efectuarea prac
ticii agricole de către elevi se 
ivesc anumite greutăți : necon- 
cordanța dintre calendarul 
muncilor agricole și orarul șco
lar, dar, mai ales greutăți pri
vind constituirea și Încadrarea 
catedrelor de activități practi
ce ; fie că norma didactică nu 
poate fi asigurată, fie că nu 
există posibilități de recrutare 
a cadrelor pentru aceste cate
dre. Asemenea probleme vor 
trebui obligatoriu, soluționate

VERONICA BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a lll-a) 
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O MÎNĂ 

DE AJUTOR !

Am observat (din păcate, în destule rînduri), fie în 
curtea școlilor (în recreație) sau pe coridoare, fie în 
fața noilor blocuri (mai ales), adolescenți — să nu uităm 
că adolescența „merge" și pînă la 19—20 de ani I — 
purțîndu-se dur, neglijent (verbal), cu un vădit aer de su
perioritate, în prezența copiilor de care nu-i despart- de 
fapt, decît... cîțiva ani. S-au născut dumnealor, dintr-o dată, 
atît de mari și de grozavi ? Sau au trecut și ei prin 
aceeași neplăcută experiență ? Să fim bine înțeleși : de 
regulă se vorbește despre faptul că tinerii trebuie să aibă, 
în adulți, un exemplu pozitiv. Nimic mai adevărat I Dar... 
și cei mai mici trebuie să aibă, în cei ceva mai mari 
(în adolescenți), un exemplu asemănător. Duritatea cu 
care mulț.i se mai manifestă, astăzi, în prezența celor 
aflați puțin mai jos pe scara ierarhiei vîrstelor- e departe 
de a constitui un bun exemplu. Am urmărit, cu ochii mei, 
următorul „joc* stupid (ca să mă exprim delicat) : un co
pil de vreo 9 ani se dă în leagăn, pe un teren din fața 
blocului, un lungan de vreo 16 ani se apropie de copil, 
îi cere să coboare din leagăn, docil (speriat) copilul coboa
ră, iar lunganul îi mai pretinde, zîmbind mieros, să se în
toarcă... puțin (pînă să se gîndească copilul de ce i-o fi 
cerînd și asta, se pomenește cu un... șut în spate). Rîsete... 
De ce ? Fiindcă așa mai înțeleg unii adolescenți: să fie gro
solani necruțători, „bărbătoși" — cu cei mici, ori de cîte ori 
au prilejul. Dar se gîndesc dumnealor, sincer, cei veșnic puși 
pe harță, pe replici contondente, ce proastă „școală" fac 
cu ceilalți, cu . cei . mici ? Tn loc să constituie un model 
pentru generația imediat următoare, acești adolescenți 
reprezintă, poate fără să-și dea perfect de limpede sea
ma, un factor negativ, inhibitor, care întîrzie, pe nedrept, 
intrarea copiilor în lumea celorlalți, stimulîndu-le temeri 
neîndreptățite în fond, făcîndu-i să se joace de unul sin
gur etc. Cît de ilogică este reacția adolescenților care 
se comportă astfel nu-i greu de demonstrat și altfel : peste 
un număr de ani. copiii adolescenților brutali de astăzi 
vor avea de-a face exact cu copiii de astăzi, crescuți, 
adică adolescenți. Și cum se vor purta aceștia cu cei care 
le urmează, de vreme ce-au... absolvit o asemenea 
„școală" rea ? Ca să nu mai pomenim și de grosolănia

(Continuare In pag. a lll-a)

retului, llie Rădulescu, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Traian Ștefănes- 
cu, președintele Consiliului 
U.A.S.R., Aurel Stoica, secretar 
al Comitetului Central al 
U.T.C., Alexe Popescu, adjunct 
al ministrului educației și în- 
vățămîntului.

Deschizînd lucrările, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare al simpozionului, stu
dentul Nicu Ceaușescu, a rele
vat că semnificația acestei ma
nifestări studențești este oma
giul adus de tinerii care se pre
gătesc astăzi pe băncile facul
tăților înaintașilor din miș
carea revoluționară de tine
ret. Participanții 1a simpo
zion au fost salutați apoi 
de către praf. dr. docent Jean 
Livescu, rectorul Universității 
București, conf. univ. dr. Gh. 
Cazan, secretarul Comitetului 
de partid al Universității Bucu
rești și studentul Lorin Vasilio- 
vici, de la Universitatea „AI. I. 
Cuza* din lași.

Tn a doua parte a ședinței 
de dimineață, studentul Ni'cu 
Ceaușescu, din anul II al Fa
cultății de fizică din București, 
a prezentat referatul „Crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și 
principalele momente ale acti
vității sale revoluționare pînă 
la 23 August 1944", după care 
au urmat dezbateri la care au 
participat un mare număr de 
studenți. După amiază au fost 
prezentate referatele : „Con
ducerea de către partid — ce
rință fundamentală a activită
ții U.T.C." și „Spiritul revolu
ționar — trăsătură caracteristi
că a studențimii din zilele 
noastre".

Lucrările simpozionului con
tinuă.

DORINA TÜRCÜ

Apropiata aniversare a semi
centenarului U.T.C. este ta- 
ttmpinată prin numeroase ac
țiuni șl în județul Dolj. La 
Calafat, Băltești, Fillașl șl Se- 
garcea, precum și la Craiova, 
numeroși tineri au luat parte 
la simpozionul „Patriotismul — 
factor esențial în educarea co
munistă a tineretului**, în ca
drul căruia membri de 
partid și al organizațiilor 
U.T.C. au evocat momente din 
Istoria patriei și a partidului, 
au prezentat figuri de eroi a! 
clase) muncitoare. La Liceul 
industrial pentru construcții 
de mașini — Craiova a avut loc 
o întîlnire cu general-maior ta 
rezervă Teodor Grlgorlu, ve
teran al primului război mon
dial, iar tinerii din comuna 
Cetate s-au întllnlt cu Ion 
Blcă, vechi militant al mișcă
rii muncitorești.

de MIHAI STOIAN
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Joi dimineața a plecat, la Bu
dapesta, o delegație condusă de 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pentru 
a participa la intîlnirea de lucru 
a președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colabo
rare economică.

★
în aceeași zi delegația a aosit 

la Budapesta.
Joi după-amlază, în clădirea 

parlamentului din Budapesta, au 
început convorbirile oficiale în 
cadrul întilnirii de lucru a pre
ședinților celor două părți în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de colaborare e- 
oonomică.

Joi seara, s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din . Chile, delega
ția Partidului Comunist Român, 
tormată din tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R., șt 
Teodor Coman. membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Tulcea al 
P.C.R., care a participat la ma
nifestările prilejuite de sărbă
torirea semicentenarului creării 
Partidului Comunist din Chile.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
pem, delegația a fost salutată 
eie tovarășii Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ion Cîrcel, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Delegația P Udului Socialist 
Popular din ! nemarca, con
dusă de Sigurd Omann, preșe
dintele partidului, deputat în 
Parlamentul danez, care, la in
vitația Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit joi dimineața Capitala.

Joi a avut loc în Capitală ple
nara Uniunii Arhitecților.

Cu acest prilej, au fost pre
zentate și dezbătute studiile 
„Proiectarea construcțiilor in
dustriale conform cerințelor 
funcționale reale ale produc
ției" și „Căile reducerii costu
lui și ale economiei în proiec
tare în arhitectura industrială".

Participanții la plenara Uniu
nii Arhitecților din Republica 
Socialistă România au adresat 
o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, joi 
la amiază, a avut loc la Galeria 
de artă fotografică din Capitală 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii artistice din Republica 
Populară Albania, reflectînd re
alizările poporului albanez în 
domeniile agriculturii și electri
ficării țării.

Joi s-au încheiat manifestă
rile înscrise în programul „Zi
lele Eminescu" inițiat de Co
mitetul pentru cultură și edu
cație socialistă șl Biblioteca 
municipiului Tr. Severin. Timp 
de o săptămînă, tineri munci
tori din întreprinderile indu
striale și de pe șantierele de 
construcții, elevi din școlile 
generale și licee. precum și 
aiți cetățeni din localitate au 
luat parte la seri de poezie, 
medalioane, montaje literar 
muzicale, expuneri despre via
ța și opera lui Eminescu.

zicale naționale: Tricolorul lui 
Ciprian Porumbescu, Pui de lei 
de I. G. Brătianu, Pe-al nostru 
steag de Ciprian Porumbescu și 
înaripantele cintece de masă 
făurite de cîțiva creatori din zi
lele noastre Mereu înainte de 
Marin Constantin pe versuri de 
Tiberiu Utan, Tineret glorios de 
Mircea Neagu pe versuri de Tra- 
ian Iancu și Țară scumpă, să tră
iești de Anatol Vierii pe versuri 
de Nina Cassian.

Culegerea constituie un pre
țios ajutor pentru organizațiile 
U.T.C. în activitatea de educa
ție patriotică a tineretului, de 
răsp'îndire a cîntecului revolu
ționar, (I. S.).

TEATRUL DE COMEDIE 
SE ADRESEAZĂ 
TINERETULUI

O piesă într-un act — „întîl- 
niri" — și „Poezie umoristică 
românească" prima înregistrînd 
și un debut regizoral, actorul 
Mircea Albulescu, a doua purtînd 
girul „directorial" al punerii în 
scenă, — Lucian Giurchescu A- 
mîndouă, lucrate atent și îngri
jit, au fost adunate Intr-o re
prezentație pusă tntîi la dispozi
ția întregului public, timp de 
patru duminici. După această 
lună, fiind de fapt destinat ti
neretului — studenți, elevi, mun
citori — spectacolul se va muta 
pe scena cluburilor lui. După 
cum arăta la premieră, succesul 
nu va oooli această inițiativă, 
datorită atît acurateții artistice 
a realizării cit și a participării 
tuturor actorilor acestui teqtru 
inclusiv capetele de afiș : Amza 
Pellea, Ștefan Tapalagă, Sanda 
Torna, Silviu Stănculescu, Iurie 
Darie, Dem Savu, Vasilica Tas- 
taman, Mircea Șeptilici, Stela 
Popescu, plus tinerii Mihaela 
Buta, Iarina Demian, VI. Găitan. 
Deci, destinatar — tineretul. O- 
biectiv — educația lui etică și 
estetică. în „întllnlrl" (piesă ju
cată de Silviu Stănculescu, Lili- 
ana Țicău și Iarina Demian, in 
decorul tinerei scenografe Elena 
Ionescu), autorul și regizorul 
au pus, cu claritate, In discuție, 
tema răspunderii umane, a tă
riei interioare și rectitudinii, as
tăzi epurate Insă de uscăciune 
și intoleranță. îndemnul moral 
conținut aici, a determinat ale
gerea acestei scurte drame, te
matic mai potrivită, după opinia 
noastră, studenților și tinerilor 
muncitori, decît vîrstei școlare. 
Pentru toți, însă, la fel de po
trivit, de plăcut, recitalul de 
poezie in selecția lui Lu
cian Giurchescu și Mircea Șep
tilici (totodată prezentator), 
după criterii expuse astfel de pri
mul : „N-am urmărit să facem 
o antologie (Intr-o singură re
prezentație ar fi imposibil), ci 
am ales poezii cu un liant sa
tiric, umoristic sau liric, înve
cinat cu umorul". SpectacoluJ 
debutează cu „Da, nebun !“ a 
lui Caragiale și se încheie cu 
Marin Sorescu. Eminescu. Ar- 
fhezi, Topîrceanu, Gr. Alexan- 

rescu, Minulescu, Ranetti, 1 
M.R Paraachiveseu, Cicerone | 
Teodorescu, A. Ba ranga slnt I 
reprezentați prin cele mai cu- I 
noscute, chiar prea cunoscute, I 
versuri. Directorul teatrului. Lu- ■

cian Giurchescu afirmă Insă că 
le-a ales astfel dinadins, căci 
„omului, în recitalurile de poe
zie, ca și în cele de mj- 
zică, îi place să asculte 
mai ales ceea ce știe. Altă
dată ne vom opri la poezii 
mai inedite, pentru a le da cir
culație în rîndurile tinerilor". 
Recitalul actual, destul de a- 
tractiv, are un coeficient de ori
ginalitate față de altele, în spe
cial prin diversitatea forme
lor de prezentare adoptate : u- 
nele versuri sînt înscenate, pan- 
tomimate, deci „jucate" de mai 
mulți, altele sînt rostite de un 
singur actor. Ideea poetică e în 
felul acesta mal bine subliniată, 
iar mișcarea dă reprezentației 
vioiciune și armonie. Recită, 
după cum spuneam, toți actorii 
Teatrului de Comedie, care n-au 
urmărit să se achite de o obli
gație și să înjghebeze o repre
zentație „de serviciu", ci una 
în stare să cultive în rîndul ti
nerilor gustul pentru teatru și 
pentru poezia românească de 
valoare

V. TANASESCU

O INTERESANTA 
CULEGERE DE PIESE 
CORALE DIFUZATĂ 
SUB EGIDA C.C. AL 
U.T.C.

Sub titlul „Cintece pen
tru tineret" Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist a difuzat o interesantă

culegere de piese corale revo
luționare pentru tineret în care 
regăsim lucrări intrate de mulți 
ani în patrimoniu] culturii rau-

^Scinteîi

LA MICROFON...
ALBINELE
— O MICA ÎNȚEPĂTURĂ 
PENTRU RESPONSABILII CU 
VALORIFICAREA INVENȚIILOR

Prezentată și premiată în ca
drul sesiunii pe țară a cercuri
lor științifice studențești, lucra
rea studentului DAN BORZA : 
„Recunoașterea și anticiparea 
pe cale electronică a anumitor 
stări biologice la albina meli- 
feră", aduce pentru prima dată, 
față în față, albinele și electro
nica.

în momentul actual, cînd a- 
paratul — creație a proaspătu
lui absolvent, așteaptă o soartă 
corespunzătoare odihnindu-se 
pe un raft de dulap — cerce
tarea stării în care se află al
binele unei familii se face tot 
ridicînd capacul stupului și a- 
preclind cu ochiul sau urechea 
pe baza unei experiențe mai 
noi sau mai vechi. Dezavanta
jele sint evidente : pe lîngă 
faptul că în apreciere intervine 
factorul subiectiv, albinele sînt 
deranjate, producția de miere 
fiind simțitor afectată. Pe lîngă 
aceasta, operația necesită pre
zența mai multor oameni, pen
tru un număr mare de stupi.

Aparatul înlătură aceste deza
vantaje indicînd direct princi
palele stări biologice ale albi
nelor, prin captarea, cu ajuto
rul unui microfon, a sunetelor 
emise de familia de albine, și 
prelucrarea electronică a sem
nalelor electrice cu ajutorul u- 
nui analizator spectral speciali
zat. Pe baza intensităților com
ponentelor din benzile de frec
vență luate tn considerare, apa
ratul definește în mod uni
voc starea biologică respec
tivă. în acest mod, după 
instalarea microfoanelor in 
stupi, cu un singur' aparat 
se poate controla, de că
tre un singur om cu orice frec
vență, starea albinelor fără a le 
deranja. Se poate astfel inter
veni la timp, dacă albinele sînt 
In stare de alarmă fie din lipsă 
de hrană, fie din cauza unei 
temperaturi necorespunzătoare 
sau, dacă matca a plecat, pentru 
a preveni împrăștierea familiei.

Aparatul, care a constituit su
biectul lucrării de diplomă a tî- 
nărului inginer a fost realizat 
în laboratoarele Politehnicii, la 
propunerea și cu sprijinul 
„Apimondiei" și a trezit intere
sul unor largi cercuri de apicul
tori din întreaga lume.

MIHAELA MIHALCU

în ajustajele laminoarelor hunedorene de la începutul anului 
s-au realizat peste plan : 183 tone produse la laminorul de 
800 mm., 250 tone la blumingurile de 1 000 și 1 300 mm., 300 tone 
de semifabricate, 120 tone la laminorul de sîrmă • Măsurile 
stabilite din vreme au permis colectivului Fabricii „7 Noiembrie" 
din Sibiu să realizeze suplimentar, în aceste prime zile ale 
noului an, 2 870 perechi ciorapi de bumbac și 9 060 perechi din 
fire sintetice • La Fabrica de antibiotice din Iași, valoarea pro
ducției suplimentare din aceeași perioadă se ridică la peste 100 000 
lei • în municipiul Rîmnlcu Vîlcea se organizează în cinstea 
semicentenarului U.T.C schimburi de onoare. Astfel de acțiuni 
au avut loc la C.E.I.L., Grupul industrial chimic și întreprin
derea „Vîlceana" • Constructorii șantierului 1 al Trustului de 
construcții și specialiștii de la I.N.C.E.R.C. — filiala Iași — au 
început operațiile de încercare a rezistenței acoperișului „Sălii 
sportului" din Iași • Anul acesta în orașul Vulcan se vor da 
în folosință 363 noi apartamente, iar în Valea Jiului 800. Con
structorii pregătesc încă de pe acum frontul de lucru • Sub 
îndrumarea prof Traian Ilia. la Școala generală nr. 2 din 
Oradea a luat ființă un cerc de desen și arte plastice o De mult 
interes în r'.ndul tinerilor sibieni s-a bucurat montajul audio
vizual „Momente din istoria U T.C" • Se lucrează intens la 
expoziția volantă „File din lupta și munca tineretului" pe care 
Comitetul județean Vîlcea al U.T.C. o va prezenta în toate 
orașele județului o în cinstea semicentenarului U.T.C., la Brăila 
se vor organiza trei interesante expoziții : „Tineretul brăilean 
pe coordonatele societății socialiste multilateral dezvoltate“ 
(fotografii). „Tineretul, participant activ la construirea socia
lismului" (pentru membrii cercurilor de arte plastice) și „Pa
gini din trecutul de muncă și viață a tineretului brăilean" • 
Filarmonica din Satu Mare a prezentat la Uzinele „Unio" un 
concert-lecție • La clubul petroliștilor din Tîrgoviște s-a des
chis o expoziție a gazetelor satirice • Un nou concurs In județul 
Hunedoara are ca temă „Circulația rutieră azi". (De la cores
pondenții noștri : Maria Jugănariu, loan Vlad, Vasile Văcărița, 
Ionel Andrașoni, P. Vlad, Corvin Alexe, Cornel Mureșan, Vasile 
Moroșan, C. Oancea, Alex. Kulcsar, Iulian Iordache, I. Todea).

tineretului

ția fasonare, Viorica Rus, de la 
cuptoare preiau și duc mai de
parte un meșteșug atît de util 
oțelăriilor țării. O. MILEA

„FĂBRICUȚA" 
DE LA BARU

O simplă tntîmplare ne-a ofe
rit prilejul să fim martorii unui 
eveniment deosebit în viața unei 
„făbricuțe" dintr-un sat de pe 
Valea Streiului străjuit de coa
mele semețe ale Retezatului și 
Sebeșului. La Baru se sărbăto
rea semicentenarul fabricii de 
produse refractare. O unitate cu 
mulți și entuziaști tineri, prin 
„dimensiuni" obișnuite aparent 
măruntă în puzderia de unități 
industriale care există în țară. 
Ceea ce o face demnă de aten
ție este, importanța pe care o are 
ea în pulsul de metal al Hune
doarei și nu numai al acesteia. 
„Livrăm cărămizi refractare ne
cesare zidirii oalelor de turna
re de la Oțelăria electrică, oțe- 
lăria „Siemens Martin" nr. 1 
de la Hunedoara, cilindrii bara- 
dopului pentru oalele de turnat 
oțel de Ia Oțelul Roșu, Cîmpia 
Turzli, Uzinele „23 August" și 
Uzina de mașini grele din Bucu
rești. U.C.M.-Reșița ș.a. — ne 
spune tînărul director al fabri
cii, inginerul Petru Andraș. De 
asemenea, plăcile termoizolante 
necesare căptușirii lingotierelor 
de la Oțelăria „S. M." nr. 2, 
care pînă de curînd se impor
tau, tot noi le furnizăm. închi- 
puiți-vă ce s-ar întîmpla cu în
treaga producție de oțel a Hu
nedoarei, de pildă, dacă noi nu 
am trimite la timp și în canti
tăți suficiente materialele re
fractare!" Tot o particularitate 
pentru „făbricuța" de la Baru 
este și aceea că începînd cu di
rectorul și inginerul șef și pînă 
la ultimul muncitor, toți sînt de 
fel din Baru, încetățenind aici o 
adevărată tradiție. Tinerii de 
azi, Nelu Coardeș, de la secția 
preparare, tehnicianul Ion An
draș, Viorel Rahotă, Mariana 
Pop, Maria Panatie, de la sec

MESERII NOI 
ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI

Modernizarea continuă a in
dustriei construcțiilor de mașini, 
ca și complexitatea tehnică a 
instalațiilor și agregatelor indus
triale realizate în marile uzine 
și fabrici ale țării au impus ca 
în acest an să fie pregătiți 
peste 45 000 tineri pentru a de
veni muncitori calificați. Dintre 
aceștia mai mult de jumătate 
urmează cursurile profesionale, 
iar restul ucenicia la locul de 
muncă.

Caracteristic pentru pregătirea 
de cadre calificate, este faptul 
că și această activitate poartă 
calificativul „modern", întru- 
cit o dată cu perfecționarea pro
ceselor de muncă din uzine, cu 
introducerea de metode de mun
că bazate pe cele mai recente 
descoperiri ale științei, au apă
rut noi meserii, care obligă la 
realizarea unui nivel de cunoș
tințe profesionale superior. De 
pildă, în nomenclatorul de me
serii pentru întreprinderile 
constructoare de mașini au fost 
introduse cele de : electrician- 
mecanic pentru aparataj de mă
sură și automatizări, montator 
de aparate electronice, lăcătuș 
pentru motoarele de avion, 
structurist de aviație, optician 
pentru confecționarea de len
tile și prisme, operator de ma
șini electronice de calcul etc.

Complexitatea pregătirii mun
citorilor pentru noile sectoare 
ale industriei constructoare de 
mașini (automatizare, electro
nică, mecanică fină etc.) a im
pus o serie de măsuri privind 
îmbunătățirea procesului de în- 
vățămint profesional.

UNDE NE SÎNT PĂPUȘARII 
AMATORI ?

Scrisoarea dv. tovarășe, Irina
Batrina, sintetizează într-adevăr 
o realitate nedorită. Dacă în 
urmă cu cîțiva ani, alături de 
formațiile profesioniste, care 
ființează și astăzi, existau pe 
lingă casele de . cultură cursuri 
de inițiere pentru mînuirea pă
pușilor, cu timpul, acestea s-au 
autodizolvat. Nu numai în 
București, ci și în țară, foarte 
multe din cercurile tinerilor 
păpușari, au încetat să mai ac
tiveze. De altfel, la ultima bie
nală de teatru au participat un 
număr restrîns de asemenea 
formații. Cauzele sînt multiple 
și ele s-ar putea rezuma, in 
scurte cuvinte, la Insuficienta 
preocupare acordată de institu
țiile de cultură, acestui gen de 
activitate. Așa cum ne-a infor
mat Comitetul municipal Bucu- - 
rești al U.T.C., au existat opinii 
că aceasta ar fi, în exclusivi
tate, o activitate specifică oo- 
piilor (de ce oare numai a lor ?) 
și ca atare, ea ar trebui spriji
nită, mai cu seamă, de școli și 
organizațiile de pionieri iar în 
cele din urmă din același motiv, 
instituțiile culturale de masă In 
majoritatea lor au renunțat cu 
totul la ea. Că nu stau tocmai 
așa lucrurile, ne-o dovedesc 
rindurile dv. Deși sînteți sala
riată, mînuirea păpușilor, este 
o mai veche pasiune pe care do
riți să o împliniți. Ne-am inte
resat asupra posibilităților șl 
am aflat că peste puțină vreme 
in cadrul societății literar-artis- 
tice a elevilor din Capitală, 
„George Călinescu“, se va con
stitui o formație de păpușari a- 
matori, unde vă puteți înscrie. 
Depășind însă cadrul dialogului 
nostru, precum și inerția sau, 
mai bine zis, dezinteresul mani
festat pînă acum față de acest 
gen de activitate artistică de 
masă, sînt demne de luat în 
seamă și alte cîteva greutăți. De 
data aceasta însă, ele nu pot fi 
înlăturate numai prin bunăvoin
ța caselor de cultură. Ne gîn- 
dim la lipsa instructorilor. Șco
lile populare de artă, au acor
dat genului la care ne referim 
mai puțină considerație de cit 
altora, lucru care a dus la re
ducerea Instructorilor și, cu atît 
mai mult, a mînuitorllor de pă
puși. Dacă mai adăugăm și fap
tul că nici o instituție de lnvă-

țămînt, nici măcar mediu, nu 
pregătește mînuitori profesio
niști, cunoscători competenți ai 
tehnicii și artei mînuirii păpu
șilor, avem imaginea . cîtorva 
alte cauze, care au dus la „cri
za“ de instructori. Pină la solu
ționarea problemei, pe care o 
supunem organelor competente, 
(Școala populară de artă și Mi
nisterul învățămîntului), Ca
sele de cultură nu pot absolu
tiza acest impediment real. La 
fel ca și în anii trecuți, se poa
te cere sprijinul instructorilor 
profesioniști existenți, dornici să 
transmită și altora arta lor.

ÎNTREBĂRI CU DESTINAȚIE 
PRECISA

„îmi este rușine că nu mun
cesc". Cu aceste cuvinte își în
cepe scrisoarea tînărul Marin 
Bojan din Roșiori de Vede, ju
dețul Teleorman. Absolvent al 
liceului teoretic, a evitat pînă 
acum munca, după propria-i 
mărturisire, pentru că nu a gă
sit ceva pe placul său. Un post 
de funcționar care să-l scuteas
că de prea multe eforturi fizice, 
care să nu-i dea prea multă bă
taie de cap. La cei 21 de ani ai 
săi, ocolea greutățile muncii, 
preferind cafeneaua in compania 
unor tineri fără nici un rost, 
certați și ei cu munca. Dar „sfa
tul“ părinților (era oare nevoie 
la virsta lui să fie împins de 
la spate pentru a munci 7) al 
adevăraților prieteni, l-au în
demnat să renunțe la o existen
ță care, din nou după mărturi
sirea sa, era un mod rușinos de 
a înțelege, rosturile vieții, ale în
datoririlor sociale. Și s-a decis. 
Ca dovadă : scrisoarea trimisă 
redacției în care nu se sfia să 
califice drept parazitară, viața 
dusă după absolvirea liceului. 
Cuvintele „îmi este rușine că 
nu muncesc“ exprimau de altfel 
șl lăsau să se înțeleagă că a 
chibzuit serios și s-a hotărît să 
se încadreze neîntîrziat în mun
că. Eram chiar rugați să-l spri
jinim în acest sens. Ceea ce am 
și făcut. Direcția Județeană pen
tru problemele de muncă și o- 
crotiri sociale • Teleorman, cu 
care am luat legătura după pri
mirea scrisorii sale, i-a oferit 
posibilitatea să se încadreze la 
Cooperativa de Consum Măl- 
dăeni. Surpriză însă. Tînărul 
care ne rugase stăruitor să-l a- 
jutăm a refuzat postul fără nici 
o explicație. I s-a propus atunci

să M califice In meseria de 
strungar. Pînă acum, nici aceas
tă ofertă nu a găsit cu cale s-o 
onoreze. A renunțat oare, după 
numai cîteva zile, cu atîta ușu
rință, la dorința de a munci 1 
Adresăm această întrebare di
rect, tînărulul Marin Bojan din 
Roșiori de Vede.

Aceeași întrebare poate fi pu
să de altfel și altor tineri care 
ne-au scris, pe aceeași temă, ca 
apoi să nu se prezinte la locu
rile de muncă repartizate sau 
să refuze posturile propuse. 
Radu Gh. Ilie din Tg. Ocna a 
fost repartizat la Grupul indus
trial Petrol-Chimie-Borzești, un
de se putea califica ca operator 
chimist, dar a refuzat. Aceeași 
atitudine a avut-o și Stan Con
stanța din București, pentru a 
da încă un exemplu, care a re
fuzat pînă acum nu mai puțin 
de cinci locuri de muncă, prin
tre care vînzător la O.C.L. „Tex
tila 1“ și I.C.S. „Victoria“, dac
tilografă Ia Centrala Sării sau 
muncitor, in vederea oalificării 
la Fabrica „Unirea“. De ce ? 
Greu de aflat înainte de a primi 
răspunsul tinerilor in cauză. îl 
așteptăm.

CURIER JURIDIC

Victor Cozariuc — București. 
Tinerii care frecventează cursu
rile de calificare sau cursurile 
de perfecționare, organizate fă
ră scoatere de la locul de mun
că beneficiază, potrivit H.C.M. 
nr. 2105/1969, pe durata cursu
rilor, de retribuirea muncii pre
state în producție și de folosirea 
materialului bibliografic necesar 
studiilor, pe toată durata școla
rizării. Dumneavoastră faceți o 
confuzie atunci cînd pretindeți 
unității să vă acorde o indemni
zație lunară egală cu media sa
lariului realizat în ultimele t: ■! 
luni, premergătoare admiterii 
cursuri. Această indemnizație se 
acordă persoanelor care au avut 
calitatea de angajat Și frecven
tează cursurile de calificare, cu 
scoatere din producție.

Iosif Iancovici — Arad. Ve
chimea în muncă în aceeași uni
tate nu se întrerupe dacă după 
terminarea serviciului militar vă 
reîncadrați în cel mult 90 de zile 
în întreprinderea la care ați lu
crat. înainte de încorno-are. 
Dacă unitatea nu are posibili
tatea să vă reîncadreze și con
firmă in scris această situație vă 
puteți angaja și într-o altă în
treprindere, fără ca vechimea in 
aceeași unitate să se considere 
întreruptă.

Gina Avram — Bacău. întru- 
cît sinteți angajată și prin hotă- 
rirea de divorț, copilul v-a fost 
încredințat spre creștere dv, pu
teți cere întreprinderii să vă ă- 
oorde alocația de stat. înainte 
însă, trebuie să prezentați uni
tății, hotăritea judecătorească 
rămasă definitivă.

Redactorul rubricii 
MIRCEA NICOLAE

• ÎN STAȚIUNEA elvețiană de 
sporturi de Iarnă Saint Moritz au 
început joi campionatele europe
ne de bob. După disputarea pri
melor două manșe, în proba e- 
chlpajelor de două persoane con
duce R. F. a Germaniei I (Floth- 
Bader) — 2’ 24” 35/100. Pe locurile 
următoare se află echipajele R.F. 
a Germaniei II (Zimmerer-Utz- 
schneider) — 2’ 34” 82/100 șl El
veției 1 — 2’ sä’’ 04/100. Echipa
jul prim al României, format din 
Stavarache-Juncu se află pe lo
cul 18, iar echipajul secund al 
României (Stoian-Panaltescu) o- 
cupă locul 26. Astăzi au Ioc ul
timele două manșe.

rIN PRIMUL tur al tumeu- 
lnternațlonal de tenis de la 
Jackaonvllle (Florida), jucătorul 

român Iile Năstase cîștlgătorul 
recentulu concurs de la Baltl- 
more, a pierdut în mod surprin
zător cu 6—7, 5—7 în fața suede
zului Ove Bengtson. Cu o sur
priză s-a încheiat șl partida din
tre Ion Tiriac șl Haroon Rahlm, 
în care victoria a revenit cu 6—4, 
6—4 tenlsmanulul pakistanez. Alte 
rezultate : Hugglna (S.U.A.) —
McManus (S.U.A.) 7—5, 4—6,
7—6; Fllol (Chile) — Osbome
(S.U.A.) 7—5. 7—6.

• CU DOUA RUNDE înaintea 
încheierii turneului Internațional 
de șah de la Hastings, în clasa
ment continuă să conducă tînă
rul mare maestru sovietic Ana- 
toll Karpov cu 10 puncte. Pe lo
cul secund se află compatriotul 
său Vlktor Korclnol cu 9 5 punc
te, urmat de Mecklng (Brazilia) 
Byrne (S.U.A.) — 8,5 puncte, An- 
dersson (Suedia), Gllgoricl (Iugo
slavia) — 7,5 puncte, Unzlcker 
(R. F. a Germaniei), Najdorf (Ar
gentina) — 7 puncte, etc. Victor 
Clocîltea (România) ocupă locul 
10 cu 5 puncte.

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 3 
(din 16 ianuarie 1972)

Bologna-Napoli lx
Juventus-Fiorentina 1
Mantova-Internazionale 2
Milan-Atalanta 1

Roma-Torino lx
Sampdorla-Cagllarl lx
Varcse-Lanerossl 1
Verona-Cantazaro 1

Foggia-Lazio lx
Perugia-Barl X
Regglana-Ternana X
Sorrento-Arezzo 1X2

Taranto-Catania X

AU APĂRUT 5 NOI 
CURSURI

Prima sesiune de examene a 
anului de învățămînt 1971— 
1972 se apropie cu pași 
mari. Curînd studenții vor 
trebui să-și verifice față în față 
cu cadrele didactice cunoștin
țele acumulate în acest început 
de an universitar. Pentru a afla 
despre noile cursuri universi
tare apărute în acest scop, am 
vizitat recent Editura didactică 
și pedagogică unde am aflat ur
mătoarele :

— Sîntem prezenți in această 
săptămînă cu 5 noi cursuri uni
versitare pentru studenții diver
selor facultăți. Astfel a apărut 
manualul „Otorinolaringologie" 
care este semnat de prof. univ. 
St. Gîrbea și colectiv. Lucrarea 
tratează problemele cele mai re
cente plus raportul profilactic șl 
curativ al afecțiunilor de nas- 
gît și urechi. Tot pentru studen
ții facultăților de medicină a a- 
părut și cursul „Histologie“ voi. 
II de prof. univ. I. Diculescu de 
la I.M.F. București. Manualul 
cuprinde histologia specială și 
tratează problemele de bază pri
vitoare la organizarea micros
copică și ultramicroscopică a di
feritelor organe care intră în al
cătuirea corpului omenesc. Cel 
de al treilea manual universitar 
apărut se intitulează „Biologie

celulară" și este semnat de prof. 
univ. M. Ioneecu-Varo.

Pentru .studenții facultăților 
de drept a apărut cursul semnat 
de prof. univ. I. Oancea și care 
se întitulează „Drept penal". El 
cuprinde partea generală a 
cursului de drept penal român 
și principalele probleme ale teo
riei dreptului penal și ale noii 
legislații penale. în afara stu
denților, lucrarea se adresează 
și celor ce frecventează școlile 
speciale, cercetătorilor și prac
ticienilor dreptului.

Manualul de „Economie poli
tică" voi. II — Socialismul — 
pentru studenții de la toate fa
cultățile, este din nou prezent 
în librării într-o continuare de 
tiraj.

H. LEREA

DIALOGURI OLIMPICE BOBUL-
marea noastră speranță pentru 

OLIMPIADA ALBĂ DE LA SAPPORO

• •••••••••••
MECIUL SPASSKI-FISCHER

ÎN CÎTEVA... IPOTEZE

MAI iNTil ȘANSELE
LUI SPASSKI

• CONFESIUNI ÎNAINTEA PLECĂRII IN ȚARA SOARELUI-RA- 
SARE • GRABA.......ACLIMATIZĂRII" • PANȚURU VA PREDA
„ȘTAFETA" PE MIINI BUNE • SINAIA VA AVEA, ÎN CURÎND, 
O PISTA EXCEPȚIONALA • BOBERII ROMANI VOR CON

CURA Pt BOBURI DE CONSTRUCȚIE NOUA I

Piatra Arsă este un nume de re
zonanță pentru amatorii sportului 
de iarnă. Ne hotărîsem să ne în
dreptăm pașii spre această cetate 
a sportivilor, cînd o adevărată 
șansă ne-a scos înainte chiar pe 
locurile de unde ne pregăteam să 
luăm ștartul, adică la Sinaia, pe 
acel pe care-1 căutam de fapt : 
pe cel mai reprezentativ sportiv 
român al anotimpului zăpezilor 
— ION PANTURU. Dorința 
noastră de a-1 întîlnl avea expli
cații firești : ne aflăm în preaj
ma startului olimpic de la Sap- 
poro. Ca șl cînd ne-am fi des
părți* de cîteva ore, am reluat 
Interesanta discuție pe care o în- 
trerupsesem în februarie trecut, 
atunci cînd campionul nostru de 
bob se întorsese în țară cu me
dalia de aur obținută la con
cursul de anvergură desfășurat 
la Innsbruk șl clasarea pe un 
loc fruntaș la C.M. de la Cervl- 
nla (Italia).

— încheiam, atunci, convorbi
rea, dacă-țl amintești ION PAN
TURU, cu cîteva Idei privind 
nădejdile bobeurllor șt ale spor
tivilor noștri. în general, în pers
pectiva anului olimpic. Cum vezi 
aceste perspective, acum, după 10 
luni de meditație șl pregătiri 7

— Etapa hotărltoare dinaintea 
concursurilor din acest an a în
ceput pentru noi, bobeuril, de la 
24 noiembrie, o dată cu întrecerile 
de la Kfinlgssee (R.F. a Germa
niei) unde există una dintre sin
gurele piste artificiale de bob din 
lume. Aici am început antrena
mentele de coborîri propriu-zlse. 
Pista bine înghețată ne-a permis 
să lucrăm din plin, serios. După 
această pregătire, alături de cî
teva din cele mal reputate echi
paje din lume, grupul nostru, 
compus din ION ZANGOR, DU
MITRU FOCȘENEANU, VICTOR 
DUMITRU PASCU, PANAITES- 
CU DRAGOȘ, PAPADOPOL VIC
TOR intră In faza proprlu-zisă 
de concurs Trebuie să vă spun 
că atît eu cit șl ceilalți coechi
pieri ne simțim din ce în ce mal 

bine, am realizat timpuri compa

rabile cu ale multor campioni na
ționali. „

— Cum ați pregătit, în faza Ini
țială, sezonul olimpic 7 -

— După un plan de antrena
ment foarte complex cuprin- 
zînd, alături de pregătirea teore
tică, probe de motociclism viteză 
și de aviație acrobatică.

— Ce faceți pînă în ziua star
tului întrecerilor olimpice 7

— Plecăm spre Japonia, pentru 
aclimatizare cu condițiile de con
curs ale Jocurilor de la Sapporo. 
Vom fl, deci, printre pri
mii oaspeți al orașului olim
pic japonez. (N.R. El se află 
deja In Japonia de cîteva 
zile șl au participat la inaugura
rea pîrtiel olimpice). Dorința 
noastră de a fl prezenți la acest 
eveniment ne face să nu luăm 
startul la C.E. unde urmează să 
fim reprezentați de două echi
paje din lotul de tineret. După 
documentarea făcută de noi, în 
prealabil, două elemente vor ope
ra Îndeosebi selecția concurențl- 
lor. Un prim element este carac
teristica pîrtiel de concurs care 
la Sapporo este mal puțin rapidă, 
concepută cu un grad mal mare 
de securitate dar în același timp 
mai „tehnică”, solicltînd o cu
noaștere șl o utilizare a fiecărei 
porțiuni de teren pentru obține
rea vitezei maxime. De pildă, la 
Cervinla — Italia chiar dacă bo
bul „mușcă- din plrtie nu pierzi 
prea mult timp, pe cînd la Sap
poro asta te poate costa cel puțin 
o secundă. In funcție de caracte
risticile pîrtiel și starturile vor 
avea pe ptrtla din Japonia un 
specific total diferit de acel al 
starturilor pe pîrtiile europene.

De aceea, ne-am grăbit s-o cu
noaștem. Un al doilea factor teh
nic care va influența concursul 
este introducerea recentă în 
competiție a unor boburi eu pa
tine modificate, ceea ce dă un 
plus de viteză dar șl un procent 
mai mare de „piruete” pe ghea
ța pîrtiel. Dispunem șl noi de 
asemenea boburi — atît la doi 
cît șl la patru — de cea mal mo
dernă construcție cu car* spe

Sfîrșit de noiembrie la Mos
cova. In capitala sovietică se 
disputa marele Memorial Ale- 
hin, la care luau parte 18 mari 
maeștri internaționali. Turneul 
a trezit un interes enorm in
rindurile iubitorilor de șah so
vietici, dar a produs și o ușoa
ră decepție, deoarece în ultimul 
moment nu au venit Fischer și 
Larscn, cei mai buni șahiști din 
țările vestice. In timpul desfă
șurării turneului, intrebareu 
care s-a pus cu precădere a 
tost dacă actualul campion mon
dial Spasski va reuși să ciștige 
acest mare concurs și în acest 
fel să intre în 
formă sportivă 
tării meciului 
mondial din

cea mai bună 
înaintea dispu- 

pentru titlul 
vara acestui

răm să ne aclimatizăm pe deplin 
și spre folosul nostru.

— Pentru că am ajuns Îs... fo
losul nostru, ce șanse acorzi echi
pajului „PANȚURU"7

— Ar fl hazardat să fac anti
cipații în condițiile amintite mal 
sus. Intrucît, însă, mă apropii de 
apogeul carierei mele ca sportiv 
de performanță, aș dori foarte 
mult să marchez cît mai remar
cabil acest moment. Ce nădăj
duiesc, deduceți singur...

— Ce preconizezi cu privire la 
viitorul bobului român după mo
mentul Panțuru 7

— S-a ridicat în ultimul timp o 
pleiadă de băieți foarte talentați. 
De la începutul acestui an el vor 
dispune, Ia Sinaia, de una dintre 
cele mai bune pîrtil de concurs 
din lume, proiectată în întregime 
de ingineri români la construcția 
căreia se lucrează susținut pentru 
a o da în funcțiune cît mai grab
nic. In felul acesta țara noastră 
va deveni șl un vestit centru in
ternațional de bob. Corelați cele 
două elemente — talent plus con
diții, — și veți obține opinia mea 
despre viitor : România se va 
menține în ierarhia bobului mon
dial pe unul dintre primele 
locuri 1

Interviu realizat de 
L. HARALAMBIE

an contra lui Fischer. Spas
ski nu a reușit acest lu
cru, s-a clasat destul de mo
dest pe locurile 6-7, și în gene
ral calitatea jocului său în mul
te partide a lăsat destul de 
mult de dorit. Datorită acestui 
lucru, mai ales, s-au creat o 
serie întreagă de discuții a- 
prinse între suporteri, antre
nori și marii maeștri prezenți 
la turneu sau în cluburi, s-au 
lansat o serie întreagă de ipo
teze în legătură cu ' meciul 
Spasski—Fischer, cu desfășura
rea acestuia și cu rezultatul 
său final. „Desigur, în fața lui 
Spasski stă o sarcină foarte 
grea, a declarat Baturinski, di
rectorul Clubului central de 
șah din capitala sovietică. Cam
pionul mondial trebuie să do
vedească încă o dată superio
ritatea școlii de șah sovietice 
ai cărei reprezentanți s-au im
pus cu autoritate în arena mon
dială atît_ în competițiile indi
viduale cit și în cele pe echi
pe !“ Baturinski, care a fost 
conducătorul delegației sovieti
ce la Buenos Aires la meciul 
Fischer—Petrosian, a declarat 
însă că șansele de victorie ale 
celor doi adversari vor fi apro
ximativ egale și că totul va de-
pinde mai mult de pregătirea 
fizică și de stăpînirea nervoasă

din timpul meciului... La rîndul 
său, Petrosian a declarat că a 
fost surprins de modul în care 
Fischer a încheiat meciul de la 
Buenos Aires cu el (4-0 în ulti
mele patru partide) și că pre
vede o luptă foarte grea, în 
care Spasski va trebui să dea 
dovadă de multă prudență pen
tru a nu permite periculosului 
său adversar să-și impună tac
tica... In general, majoritatea 
marilor maeștri sovietici și a 
antrenorilor s-au abținut să 
dea vreun pronostic în legătură 
cu acest meci epocal, lucru 
destul de ușor de înțeles, a- 
vînd în vedere mai ales fluc
tuațiile de formă manifestate 
de Spasski în ultima vreme. 
La o conferință de presă, or
ganizată la Universitatea Lo- 
monosov cu ocazia unui simul
tan dat de subsemnatul și de 
marele maestru iugoslav Par- 
ma, am fost supuși in 
schimb unui adevărat tir de 
întrebări și presupuneri din 
partea iubitorilor de șal> 
din universitate și din clu
burile moscovite. Aici s-a emis 
părerea că în general Spasski, 
în ultima vreme și-a cam 
schimbat stilul de joc, ma- 
nifestînd prea multă prudență 
și dorință de a încheia neînvins 
concursurile sau meciurile la 
care participă. Se spune că 
Botvinnik ar fi declarat că toți 
campionii mondiali (inclusiv 
deci Spasski) își schimbă stilul 
de joc din momentul în care 
au cîștigat titlul ! In încheiere, 
iată insă și un optimist desă- 
vîrșit ; marele maestru sovietic 
Karpov, unul din cîstigătorii 
Memorialului Alehin. El a spus 
textual : „Spasski va cîștiga în 
mod sigur cu toate că Fischer 
este cel mai bun calculator de 
variante și de poziții din lume 
Campionul mondial, în schimb 
îl depășește pe adversarul său 
prin aprecierea genurilor de 
poziție șî în modul de aborda
re a luptei sportive...“.

FLORIN GHEORGHIU
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nmi artici plastici 
iNTlMPINĂ SBmCBVTBMKtlL II. L C.

NICĂPETRE: „Omagiu“ 
(stìnga)

BENONE ȘUVĂILA: 
„Maternitate“ (dreapta) BTo miNOT: „Clasicismul european“

Tinerii creatori sînt de pe acum preocupați de lucrările care 
îi vor reprezenta în apropiata expoziție consacrată aniversării 
semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist. O privire ori- 
cît de fugară asupra proiectelor lor, proiecte ce vor cunoaște 
sensibile și firești transformări pînă la stadiul lucrării defi
nitive, ne dezvăluie stăruința de a da chip sentimentelor, 
idealurilor ce animă societatea noastră socialistă, o societate 
aflată intr-o continuă și profundă transformare. In lucrările 
lor. extrem de diverse ca tematică și stil, exprimate într-un 
limbaj plastic limpede, pregnant și convingător descoperi, în 
primul rînd, dorința de a celebra dimensiunile eroice, profund 
semnificative ale existenței noastre cotidiene, de a lumina ro
mantismul ei, patosul ei revoluționar Ideile generoase, aspi
rația către un nou umanism sînt elocvente — fără îndoială din
colo de realizarea valorică diferită, datorată unor talente și po
sibilități diferite, — pentru modul de a gîndi, de a se integra 
eforturilor generale de emancipare a întregii societăți, a celei 
mai tinere generații de artiști. Ziarul nostru își face o obligație 
firească din a aduce la cunoștința publicului preocupările lor, 
prin publicarea unor proiecte comentate de autorii înșiși. Ac
țiunea de publicare a acestor proiecte are desigur un caracter 
selectiv suficient de larg, însă, pentru a promite, aducerea la 
cunoștința publicului a unui număr cit mai mare de tineri și 
lucrări dedicate semicentenarului organizației noastre.

NICĂPETRE:
„Un omagiu puterii 
de muncă, de invenție 
și de sacrificiu 
a omului“

Am închipuit o coloană oma
gială, capabilă, cred eu să evo- 
ce privitorului un sentiment ae 
stenică, descătușare un zbor, 
un avint tncremenit simbolic 
pentru o clipă. Pe o coloana, ri
guros geometrică, calmă, cize- 
lată minuțios, vibrată de cîteva 
puternice caneluri am așezat 
această arhitravă avintată, agi
tată, simbol al aspirațiilor noas
tre, al dorinței noastre de de- 
săvîrșire, de mișcare, de ac
țiune In ciuda acestei „antite
ze“, volum calm, volum agitat, 
lucrarea are cred un echilibru 
și o rigoare care se revendica 
vechii arte monumentale gre
cești, pentru că descopăr în 
umanismul acesteia destule si
militudini cu umanismul epocii 
noastre, cu modul în care este 
■elebrată puterea de muncă, de 
mvenție și de sacrificiu a o- 
mului Am intenția să realizez 
iceastă lucrare cin trei mate
riale diferite : piatră, lemn și 
metal Mă obsedează asocierea

acestor materiale și posibilită
țile ei noi de expresie. Nu știu 
dacă o voi face pînă la sfîrșit. 
Poate voi amina această „în
drăzneală" pentru altă dată. Aș 
fi fericit dacă lucrarea finită 
va însemna o realizare, pentru 
că urmăresc realizarea unei lu
crări și nu doar o festivă par
ticipare nominală, dacă ea va 
întruni adeziunea publicului.

MIHAI B UCULE1 — „Tinerețe"

GENERALITĂȚILE
(Urmare din pag. I) 

unității, a căror rezolvare ar con
duce la sporirea producțiilor, a 
veniturilor. Generalitățile nu își 
mai au locul în acest proces care 
trebuie să concorde cu ritmul de 
dezvoltare al agriculturii prevă
zut în planul de stat. De aceea, 
aceste cercuri trebuie să fie or
ganizate pe ferme și în cadrul 
acestora pe formațiuni de coope
ratori, pe anumite culturi și chiar 
operații din tehnologie, pe cate
gorii de animale etc. în progra
mele lecțiilor consultate, ni s-a 
oferit din păcate prilejul de a 
constata prezența, încă manifestă, 
a formalismului, a lucrului făcut 
în pripă, din birou, fără cores
pondență exactă cu realitatea. Am 
întîlnit titluri ca : „Tehnologia
culturii porumbului“, „Cultura 
sfeclei de zahăr“, „Producția de 
lapte", prevăzute a fi epuizate 
într-o singură lecție. De oricît ta
lent pedagogic ar dispune lecto
rul și oricît de mare ar fi capa
citatea de înțelegere a cursanți- 
lor, este imposibil să se trateze 
cum se cuvine doar într-o lecție 
asemenea subiecte foarte ample. 
Unul din cele trei cercuri orga
nizate la cooperativa agricolă din 
Năsturelu este cel de zootehnie 
la care sînt înscriși 26 de 
cursanți. Lecțiile tratează și pro
bleme de îngrășare a tineretului 
taurin și probleme de creștere a 
ovinelor, pentru că cei 26 de în
grijitori provin din ambele sec
toare. în acest sistem, cu sigu
ranță că la predarea lecțiilor pri
vind îngrășarea tineretului tau
rin îngrijitorii de la sectorul ovin 
nu vor fi decît foarte puțin in
teresați, și invers în cazul celor
lalte teme. Bine era dacă se ini- 
țiau două cercuri, fiecare avînd 
de dezbătut doar problemele, și 
așa numeroase, ale unei singure 
specii. Iată un alt exemplu : Ia 
cooperativa agricolă „Hărnicia" 
Brătășani există un singur cerc 
la un singur profil : cultura 
mare. Cursanți — doar 56 de 
cooperatori (să notăm că în uni
tate numai uteciștii sînt în număr 
de 67). Tematica lecțiilor : de 
toate pentru toți. Evident. în a- 
semenea lecții, tovarășul inginer 
Ion Stanciu, în postura sa da 
lector, nu va putea expune ele
vilor săi decît generalități și lu
cruri incomplete.

Drept inițiativă bună, întîlnită 
în marea majoritate a coonerafi- 
velor agricole de producție, sem
nalăm ampla dezbatere care se 
face. în cadrul cercurilor agrozoo
tehnice. a problemelor legate de 
generalizarea acordului global. 
Experiența bună care s-a acumu
lat în decursul anului 1971, re
zultatele convingătoare, impun o 
intensă muncă de popularizare 
pentru ca acest sistem superior 
de retribuire să fie aplicat în 
toate unitățile. înțelegerea per
fectă a esenței acestuia, a moda
lităților de aplicare, a sistemului 
de calcul, se face mai bine ea 
oriunde în cadrul acestor cercuri. 
O condiție indispensabilă pentru 
reușită, pentru ridicarea produc
ției, este predarea tehnologiilor 
de nroducție pentru fiecare ra
mură (grîu, porumb, sfeclă de za
hăr. îngrijirea taurinelor pentru 
îngrășat, a porcinelor etc) în

strînsă corelare cu principiile de 
aplicare a acordului global.

Alături de conținutul lecțiilor 
ne-a interesat și celălalt aspect 
al programului de perfecționare 
a pregătirii profesionale : cum, în 
ce condiții învață cursanții ? Sînt 
unități, cum este cazul coopera
tivei agricole din Brinceni, care 
au organizat un cadru adecvat, 
stimulator, pentru cei care iau loc 
în bănci. Sălile încălzite, rechi
zitele necesare predării, bogăția 
materialelor documentare ajută
toare fac ușoară atît expunerea 
cît și aprofundarea cunoștințelor 
de către participanți. în altele 
însă, cei care vin sînt întîmpi- 
nati de săli reci, fără bănci, de 
multe ori cu „profesorul“ lipsă 
la apel. Statul a investit milioane 
de lei pentru difuzarea, prin in
termediul televiziunii, a unor lec
ții expuse de cei mai buni spe
cialiști și practicieni în materie. 
Chiar dacă la Brătășani, Brînceni, 
Bujoru, Bragadiru. există televi
zoare, cei care iau loc în fața mi
cului ecran sînt puțini. La Năs
turelu, conducerea cooperativei 
nu s-a ostenit nici măcar pentru 
a pune la dispoziția cooperatori
lor un asemenea aparat-profesor.

Ne aflăm aproximativ la jumă
tatea anului de învățămînt, în 
multe unități chiar la primele 
lecții. Există, așadar, posibilita
tea înlăturării neajunsurilor de 
pînă acum și mai ales a conti
nuării celorlalte lecții într-o con
cepție care să determine antre
narea tuturor cooperatorilor și a- 
profundarea celor mai importante 
probleme organizatorice și de 
producție pe care le are unita
tea respectivă. Organizațiilor 
U.T.C. de la sate le revine mi
siunea de a susține o permanen
tă muncă de mobilizare a tine
rilor cooperatori, pentru ca par
ticiparea acestora la cursurile a- 
grozootehnice să fie corespunză
toare nu numai numericește ci și 
ca eficiență.

(Urmare din pag. I)
— Sîntem cu un an în avans, 

ne spune tovarășul inginer Vlad 
Popescu. Lucrările care se fac 
acum erau prevăzute inițial 
pentru începutul anului 1973. O 
vom da în folosință într-o primă 
etapă cu un an mai devreme.

— Cu ocazia vizitei făcute în 
șantierul nostru în iulie anul tre
cut, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a arătat că interesele economiei 
naționale cer ca Uzina de utilaj 
chimic și forjă din Rîmnicu- 
Vîlcea să intre în funcțiune cu 
un an mai repede, ne explică 
tovarășul Gheorghe Bolbose, se
cretarul comitetului de partid pe 
platforma chimică. în urma u- 
nei analize temeinice, de amă
nunt, cu toți factorii de răspun
dere — constructor, beneficiar și 
proiectant — s-a văzut că in
trarea parțială în funcțiune cu 
un an mai devreme a acestei 
uzine este pe deplin posibilă. 
Este lesne de înțeles de ce a- 
tenția noastră este îndreptată 
în permanență spre acest mare 
obiectiv.

BENONE ȘUVĂILĂ:
„Marile teme cer
expresii simple, 
larg accesibile“

Mi-am ales ca temă o „Ma
ternitate“. O temă, am zice, 
epuizată. Poate că de aceea am 
și ales-o. Eu o cred mereu 
nouă. Nu i-am căutat nu știu 
ce soluții plastice inedite, 
complicate cu orice preț, cu nu 
știu ce filozofie absconsă, nu 
știu ce prețioasă „meditație“ 
asupra nașterii materiei vii Ci 
nur și simplu o „maternitate“, 
un echivalent cit mai firesc, 
mai omenesc al acestei veșnice 
minuni, al dragostei pentru cel 
mai tînăr vlăstar al omului 
Nu am făcut intenționat nici o 
metaforă. Dar cînd metafora 
este excesiv cultivată, cînd în
cepem să vorbim în simboluri.

orice reprezentare simplă, fi
rească cum e viața însăși, de
vine paradoxal o metaforă. 
Sau e suspectată de metaforă. 
Ceea ce înfățișez e numai o 
schiță, o eboșe. Lucrarea ya 
arăta, altfel, dar' nu esențial 
altfel.

MIHAIBUCULEI:
„Vreau să realizez 
un personaj 
pe înțelesul tuturor"

Lucrarea mea pentru apro
piata expoziție consacrată ani
versării semicentenarului U.T.C. 
va reprezenta un personaj sim
bolic intitulat „Tinerețe“. Un 
personaj realizat într-o ma
nieră figurativă, limpede, pe 
înțelesul tuturor straturilor pu
blicului. Un personaj care să

traducă frumusețea, eroismul 
existenței tineretului nostru, 
existență care, să nu uităm, 
n-a fost dintotdeauna așa, exi
stență asigurată cum se știe cu 
prețul eforturilor întregii so
cietăți. Acestei imagini fericite 
a tinereții noastre îi datorăm 
toată puterea noastră de mun
că, de creație, căci ea nu este 
un „dar“, ci un fapt la reali
zarea căruia se cuvine să con
tribuim zi de zi, cu fiecare fap
tă și noi, tinerii.

în proiect n-am adîncit de
taliile. Am căutat sentimentul, 
viziunea generală a noii lucrări, 
proporțiile, structura ei compo
zițională. Sînt convins că voi 
interveni asupra proiectului 
Nu este o promisiune formală 
ci pur și simplu dorința mea 
de a realiza un lucru de va
loare, un lucru care să mă re
prezinte. în ce măsură am să 
reușesc nu se va putea ști de- 
cît în momentul confruntării 
cu publicul, cu critica. Deci în 
expoziție.

Anchetă realizată de
C. R. CONSTANTINESCU

Pentru cine cunoaște activita
tea lui Matei Călinescu această 
carte (apărută la Editura Enci
clopedică Română) ar putea să 
pară surprinzătoare. Interpret 
al „titanismului eminescian“, 
simpatizant declarat al roman
tismului și al literaturii secolu
lui al XVIII-lea, critic al poeziei 
modeme fi moderniste, explora
tor al „Conceptului modern de 
poezie“, preocupat de cristaliza
rea conceptului românesc de 
poezie modernă (vezi articolul 
din „Literatura în actualitate“, 
Editura Dacia, 1971), eseist 
imperturbabil, Matei Călinescu 
abordează acum domeniul atît 
de cunoscut și atît de controver
sat al clasicismului. Chiar dacă 
legitimă, înaintea lecturii, stupe
facția dispare imediat după 
parcurgerea celor circa 200 de 
pagini. Fixîndu-și ca domeniu 
de investigație vasta arie a cla
sicismului european, Matei Căli
nescu nu oferă nici „o istorie 
strict factologică“ (ar fi „nu nu
mai o exagerare, ci o gravă gre
șeală intelectuală“) dar nici nu 
folosește tema ca un pretext 
pentru divagații mai mult sau 
mai puțin tangențiale cu aceasta. 
El se supune conștiincios obiec
tului, îi pătrunde sensurile, reu
șind, pînă la urmă, să-l fixeze 
cadrul și structura, dominîndu-l 
dezinvolt. Fără a ajunge la de
naturările, să zicem, ale celor 
care au încercat să asimileze 
clasicismul barocului sau altor 
fenomene, dar și fără exageră
rile celor care l-au supraesti
mat, Matei Călinescu oferă ima
ginea actuală a clasicismului, 
un clasicism în accepția moder
nă. Ultima pagină a cărții pre
zintă crezul autorului. Citindu-l 
pe T.S. Eliot, el crede, ca și 
acesta, „că nu este absurd ca 
trecutul să fie modificat de pre
zent, după cum prezentul ește 
îndrumat de trecut“. Căci, zice

Matei Călinescu, noul „nu in
tervine ca o ruptură“, și chiar 
dacă uneori așa se înfățișează, 
„el nu-și dovedește autenticita
tea decît atunci cînd iluzia rup
turii se risipește și ceea ce tre
buia să continue continuă“. 
Ideea continuității îl călăuzește 
pe eseist. De aici, meritul pe 
care îl găsește el unor termeni 
și concepte pe cît de uzitate 
de unii, pe atît de discreditate 
de alții. Și tot de aici, conștiin
ța relativismului valorilor, al re
ceptării lor, de mare suplețe 
intelectuală și real bun simț : 
„Desigur, reprezentările pe care 
le-au avut istoricii literari des
pre acest clasicism s-au schim
bat. Nu încape îndoială că ele 
se vor schimba și de aici înain
te“. Dar asta nu pune sub sem
nul îndoielii „însuși conceptul 
de clasicism, suficient de flexi
bil spre a le putea cuprinde 
fără să-și piardă identitatea se
mantică“, și nici legitimitatea 
studierii sale.

Am insistat mai mult asupra 
acestei ultime pagini a eseului, 
deoarece ea mi s-a părut deo
sebit de importantă pentru etica 
criticii actuale și pentru că ori
ginalitatea acestui eseu o dă în 
primul rînd metoda, sensul in
vestigației.

Preocupat de gîndul unei 
perspective generale și moder
ne, precum avertizează la înce
put, Matei Călinescu ajunge 
ta ceea ce și-a propus, prin îm
pletirea celor două căi ale stu
dierii clasicismului: cea istorică 
fi cea tipologică, fără exces 
nici intr-o parte, nici în cealal
tă. Această împletire îi oferă 
mobilitatea de care avea nevoie 
pentru a se putea detașa de 
obiect fi a-l analiza într-un 
plan al generalității, pentru a 
privi, în fond, clasicismul cu 
ochii modernității. După un ca
pitol de „Terminologie“ menit

să avertizeze asupra relativis
mului termenilor de clasic și 
clasicism, și după un altul des
pre baroc, criticul analizează 
poetica, doctrina estetică a cla
sicismului și, apoi, manifestările 
concrete ale literaturii clasice. 
Cu privirea țintind mereu gene
ralul și perspectiva ansamblului, 
el epuizează lapidar toate impli
cațiile. Lapidaritatea sa nu 
înseamnă însă superficialitate. 
Căci a vedea, de pildă, în dis- 
prețuiții și ridicidizații prețioși 
„niște premergători ai marilor 
moraliști clasici“, presupune nu 
o îndrăzneală de limbaj, nici o 
supraestimare a prețiozității, nici 
o subestimare a clasicismului, 
dar o pătrunzătoare observație, 
în spatele căreia e de bănuit o 
efervescentă și îndelungată me
ditație. Neajunsul acestei cărți 
— dacă trebuie căutat unul — 
rezidă tocmai în cumințenia, în 
modestia și discreția sa. O oa
recare monotonie și un anume 
iz de didacticism tocmai de la 
această cumințenie pornesc. Cu
mințenie care vine puțin în 
contradicție cu mobilitatea și 
elasticitatea de spirit a criti
cului.

In fine, nu înțelegem prea 
bine omisiunea lui Caragiale fi 
Creangă dintr-o lucrare care 
studiază clasicismul european, 
inclusiv difuziunea sa în lite
ratura română. Dacă „Scrisori
le“ lui Eminescu înseamnă „cul
minația“ genului satiric fi epis
tolar (pag. 182), dacă pe alocuri 
sînt citați Stendhal, Balzac fi 
Proust, iar în cazul fabulei, se 
menționează chiar numele lui 
Arghezi (pag. 186), e de neînțe
les de ce numele lui Caragiale, 
Creangă sau Coșbuc nu apar. 
Asupra clasicismului lor nu 
cred că Matei Călinescu se în
doiește.

FANUȘ BAILEȘTEANU

(Urmare din pag. I)
de către Ministerul educației și 
al învățămîntului.

Ne-am convins —, însă că 
problema principală care-i 
preocupă pe organizatorii în
vățămîntului din județele cu 
specific agricol, este profilarea 
activităților practice potrivit 
perspectivelor mecanizării ma
sive a muncilor agricole, 
realizarea unei vaste rețele 
de irigații, și de fapt, potrivit 
transformării fundamentale a 
ocupației de agricultor în me
serie.

Am consemnat, cu prilejul 
unei „mese rotunde“ organizate 
de redacția noastră, la care au 
participat inspectori școlari 
generali, inspectori șefi și de 
specialitate din județele Ialo
mița, Teleorman, Mureș și A- 
rad, în ce constau aceste pro
puneri, cum se perfecționează 
profilul practicii productive a 
elevilor în mediul rural.

Titus Nițu, inspector general 
al Inspectoratului școlar jude
țean Ialomița sublinia : „Mini
sterul educației și al învăță- 
mintului a lăsat Județelor posi
bilitatea să acționeze concep
tual, dinamic și eficient, co
respunzător posibilităților și 
necesităților locale în organi
zarea activităților tehnico-pro- 
ductive, ceea ce, cred eu, a du
blat răspunderea noastră. In
spectoratul școlar a pornit de 
Ia criterii specifice județului, 
in condițiile în care activitatea 
economică preponderentă este 
agricultura mecanizată în pro
porție de 70 la sută, un sistem 
de irigații care cuprinde 60 la 
sută din teritoriul județului și 
perspectiva de mare dezvoltare 
a unor ramuri industriale cu 
obiective tangente agriculturii, 
ca industriile alimentară și chi
mică. In raport cu cele de 
pînă aici, se observă și schim
bări profunde în structura 
populației, creșterea elementu
lui muncitoresc, creșterea in
teresului pentru tehnică. Por
nind de Ia aceste condiții, în 
mediul rural al județului s-au 
organizat 60 de ateliere sătești 
profilate pe lăcătușerie, meca
nică agricolă, motopompe. Pen
tru perioadele cînd lucrările a- 
gricole nu permit efectuarea 
practicii în cîmp, sînt prevă
zute lucrări în ateliere anexe, 
prelucrarea maselor plastice, 
țesătorii de covoare, iar pentru

fete — croitorie. Sînt locali
tăți unde funcționează labora- 
toare-ateliere pentru reparația 
uneltelor electrice de uz casnic, 
electrotehnică, radio — la Gră
diștea și în comuna Grivița".

Preocuparea de a forma în 
școala generală muncitorul a- 
gricol specializat este prezentă 
și în județul Teleorman, — a- 
flăm de la tovarășul Petre 
loan, inspector școlar șef. Aici 
funcționează 170 de ateliere șco
lare sătești pentru meseriile 
de lăcătușerie, tîmplărie, do- 
gărie Pentru asigurarea acti
vității permanente, s-au înfiin
țat bio-bazele agricole, atelie
rele de țesut covoare. De ase
menea, elevii au luat în exploa
tare cîteva iazuri, ocupîndu-se 
cu piscicultura. „Ni ce pare im
portant să dezvoltăm spiritul 
gospodăresc al elevilor, în ocu
pațiile din mediul rural împle- 
tindu-se nenumărate aspecte 

„SPECIFIC
LOCAL“

ale marii agriculturi intensive, 
dar și ale grădinăritului, api
culturii, îngrijirea livezilor, de
prinderi pe care nu trebuie «ă 
Ie neglijăm“.

Tovarășul Pitea Constantin, 
inspectorul general școlar din 
județul Mureș, consideră că le
garea învățămîntului de viață 
vizează în perspectivă posibi
litatea de integrare rapidă a 
tineretului în munca productivă 
pentru aceasta însă, este nece
sar ca în activitățile practice 
cu elevii claselor a IX-a și a 
X-a ale școlii generale din me
diul rural, aceștia să fie inițiați 
în problemele mecanizării si 
întreținerii mașinilor agricole. 
„Pe elevi trebuie să-l pregătim 
pentru mecanizare și electrifi
care, pentru culturi mari și 
mai ales pentru admiterea în 
școlile profesionale. Mergînd 
pe linia minimei rezistențe, li- 
mitîndu-ne Ia artizanat, cojocă- 
rie, cioplitorie, dogărit sau pro- 
movind numai aspectul produc
tiv, alergînd după venituri nu 
vom răspunde sarcinii de con
ținut și, mai ales, nu vom 
realiza premisele integrării 
profesionale rapide a tine
rilor".

Reluînd ideea pregătirii ele
vilor-pentru examenele de ad
mitere în învățămîntul profe
sional, inspectorul general șco
lar al județului Arad, tovarășul 
Gogu Gheorghe, observă că re
ducerea perioadei de școlari
zare în școala profesională în 
strictă concordanță cu genera
lizarea învățămîntului de 10 
ani, obligă și școala din mediul 
rural să profesionalizeze ele
vii de la sat și în meserii in
dustriale încît aceștia să nu 
fie handicapați la concursul de 
admitere de către elevii veniți 
din medii industriale Pornind 
de la acest considerent, în ju
dețul Arad s-au organizat 42 de 
ateliere sătești iar echipe de 
elevi sînt afiliate în fiecare 
comună cooperativelor mește
șugărești

„Nu trebuie să ne imaginăm 
că mecanizarea masivă a agri
culturii înseamnă totodată că 
fiecare agricultor va iucra pe 
un tractor sau o semănătoare : 
ocupațiile se diversifică, în co
mune va fi nevoie de mese
riași de toate categoriile, me
canici. tîmplari, electrotehni- 
cieni, croitori, frizeri, de aceea 
și practica în școlile din me
diul rural trebuie să fie diver
sificată, să servească orientarea 
profesională și formarea spiri
tului gospodăresc".

Ceea ce ne-a surprins a fost 
faptul că în discuție nu s-au 
reliefat preocupări pentru or
ganizarea activităților practice 
în sectorul zootehnic. întrebînd 
de ce se întîmplă lucrul acesta, 
am aflat că ar exista unele 
restricții de ordin sanitar,, nu 
întotdeauna cel mai judicios 
elaborate. Și totuși, credem că 
de zootehnicieni este și va fi 
nevoie, că unele încercări s-ar 
putea face, pe linia aceasta. 
Deci, pe cînd grupuri de prac
tică și în zootehnie ?

In timpul discuțiilor s-a con
turat clar ideea că activitatea 
practică a elevilor școlilor ge
nerale din mediul rural trebuie 
să se structureze ; pe de o par
te, pe ideea mecanizării masive 
a proceselor de muncă agrico
lă, iar pe de altă parte, să dea 
elevilor deprinderi de muncă 
echivalente cu a acelora, din 
mediul urban încît, în situația 
în care optează pentru o scoa
lă profesională cu profil in
dustrial ei să fie Inițiați în me
serie, însă în școala generală.

Este îmbucurător faptul că 
după succesele incontestabile 
dobîndite de marile noastre 
formații de amatori a sporit 
fi numărul publicațiilor desti
nate lor, dar nu mai puțin a 
valorii acestora. Dacă nu de
mult se putea vorbi de un nu
măr apreciabil de lucrări ti
părite, calitatea lor era totuși 
îndoielnică. în recentele tipă
rituri introducerea unui mai 
mare număr de compozitori 
profesioniști și de cîntece și 
poeme expresive a făcut ca 
prin simplitate să nu se mai 
înțeleagă simplism, ca in acce
sibilitate să se includă fi no
țiunea de măiestrie. în culege
rea „Cîntare muncii“ apărută 
sub egida Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România s-au 
tipărit lucrări inspirate din bu
curia muncii. Ce tradiție fru
moasă avem în această privin
ță I Nu a creat Mandicevski 
cîntecul mobilizator, reliefînd 
sensul cuvintelor în virtutea 
cărora adevărata muncă în ea 
însăși îfi găsește răsplata ? ; 
nemaivorbind de catrenul lui 
Blaga tălmăcit expresiv de 
Dorn Popovici: „Ușor nu e 
nici cîntecul / Zi și noapte ni
mic nu-i ușor pe pămînt / Căci 
rouă e sudoarea privighetori
lor / Ce s-au ostenit toată 
noaptea cîntînd".

în această culegere atrage 
atenția mobilizatorul opus 
„Cîntecul tinerilor brigadieri" 
de Gh. Dumitrescupe text de 
S. Meițoiu care reprezintă prin 
tonul său luminos o certă reu
șită corală. Doru Popovici a 
folosit tehnica madrigalului 
renascentist cu versuri nobile 
de Irina Toma („Munca e sim
bolul nostru / prin ea făurim 
binele...“). Foarte dramatic 
cîntecul „Bătrînul ceferist“ de 
Laurențiu Profeta (versuri 
N. Bulgaru), plină de pros
pețime bucolica lui Zoltan 
Aladar „Pădurea ne chea
mă“, în timp ce „Miini de 
aur“ de Liviu Dandara (ver
suri Ovidiu Alexandru) ne 
apare ca un cîntec dina-• ••••••••••

Trei culegeri 

de cintece corale

mic și senin. Mai adăugăm 
lucrările expresive de Andrei 
Peretz. Gh. Dumitrescu, Florin 
Comișel, Gh. Bazavan, Zaha- 
ria Popescu, Sava Ilin, Gh. 
Stănescu.

Al doilea ciclu închinat 
muncii: este „Munca e izvor 
de bucurii“. De data aceasta 
sentimentul muncii este tălmă
cit în lucrări mai larg accesi
bile. Se detașează pregnant 
„Cîntecul marinarilor" de Gh. 
Dumitrescu, arătînd multila
teralitatea preocupărilor corale 
ale autorului. O bogată expe
riență corală o reclamă Matei 
Socor în expresivul cîntec 
„Din firiz și din săcure". Un 
lirism fremătător se desprinde 
din nobila piesă „Doina" de 
Grigore Iosub și o policromie 
vocală din compoziția „De 
s-ar afla cineva" de A. Goroev, 
care atrage atenția nu numai 
asupra talentului său dirijo
ral, ci și componistic, mai pu
țin cunoscut. O simplitate ex
presivă se remarcă în piesa 
„De nuntă" de Gh. Vancu, în 
timp ce o fluiență folclorică 
larg accesibilă, nu în detrimen
tul calității, se conturează în 
cîntecul lui Constantin Ro- 
mașcanu „Munca noastră e 
floare rară“. Adăugind fi 
piesele inspirate ale lui
D. D. Stancu, S. Ale-
xandrescu, N. Petri, Birtolan 
Joszef, putem vorbi de o cule
gere care și-a atins intr-ade
văr scopul.

Un al treilea ciclu, editat 
tot de Uniunea Generală a 
Sindicatelor, poartă titlul „Par
tid erou, partid victorios“. 
Cîntecul lui D.D. Botez, care 
poartă de altfel același titlu 
ca și al culegerii ne apare cel 
mai expresiv, dovedind pe de 
o parte simplitate vocală, pe 
de altă parte măiestrie incon
testabilă. Piesa lui Gh. Dumi
trescu „Rodit-a holda noastră 
iarăși“ este interesantă nu nu
mai prin scriitura corală, ci fi 
prin figurațiile pianistice pre-

tabile la o frumoasă orchestra
ție. Un caracter pastoral se con
turează în piesa „Slăvite zile
le“ de Laurențiu Profeta pe 
versuri de Miron Radu Paras- 
chivescu. Ne-am bucura dacă 
și alți compozitori de cîntece 
de masă ar arăta exigența lui 
Profeta în alegerea textului li
terar, deoarece oricît de bun 
ar fi cîntecul, el nu se poate 
separa de vers. Mai amintim 
în această ambianță lucrările 
lui Emil Sorescu, Teodor Bra- 
tu, Norbert Petri etc.

Cum Radiodifuziunea a im
primat în ultimul timp peste 
200 de cîntece patriotice, spe
răm că nu va neglija nici aces
te recente apariții. Ba chiar 
am sugera un ciclu de emisi
uni — Tema muncii oglindită 
în muzica românească de azi. 
Nici Televiziunea nu ar trebui 
să rămînă indiferentă, dar mai 
ales ansamblurile de amatori, 
fiindcă culegerile oferă deo
potrivă piese simple, unele de 
un grad mediu și unele ceva 
mai pretențioase, soluții di
verse pentru repertoriul dife
ritelor ansambluri corale.

Nici nu ne închipuim apa
riția acestor 3 culegeri decît 
ca un început promițător, care 
trebuie contmuat cu atît mai 
mult cu cît Editura Muzicală 
nu beneficiază de un număr 
de tiraje așa de mare. Iată de 
ce sîntem îndreptățiți să aș
teptăm acum un caiet dedicat 
tineretului, formațiilor cora
le ale acestuia, menit să 
completeze un repertoriu 
specific îndeajuns de să
rac, dar în același timp să 
contribuie fi la consolida
rea unei tradiții revoluțio
nare și a unei reale vocații 
românești pentru cîntecul co
ral.

DOINA MOGA

— în toamnă am avut aici o 
mare concentrare de forțe : s-au 
montat în paralel stîlpi de beton 
armat, grinzile precomprimate 
și chesoanele pentru acoperiș, 
adaugă tovarășul inginer Vlad 
Popescu. în același timp s-au 
montat și construcțiile metalice 
pentru hala mare. Așa ahL._eu- 
șit să intrăm în iarnă cu Tiala 
mică acoperită, pregătiți să 
menținem ritmul de avansare al 
lucrărilor impus de noul grafic.

cire și la blocul administrativ. 
Fiecare din cel 18 oameni cîți 
numără echipa știe ce are de 
făcut. Treaba merge strună.

Continuăm turul celor trei „te
renuri de fotbal“ acoperite cu 
chesoane spre următoarele fron
turi de lucru. Este ora 11. Echipa 
lui Nicolae Zorocliu trăiește un 
eveniment de care își va aminti 
multă vreme : toarnă primul ca
mion de beton, apoi al doilea 
din pardoseala halei mici.

— Ne mai vin cel puțin 8 ma-

cît mai repede și mai bine lucră
rile care le-au fost repartizate.

— într-o lună trebuie să dăm 
gata instalațiile de scurgere 
pentru a putea trece la hala 
mare, ne spune sudorul Dumi
tru Trașcă din echipa lui Ciur- 
lea Cristache. în această luptă 
cu timpul victoria constructori
lor este asigurată printr-o per
fectă organizare de șantier, prin 
aprovizionarea „la mînă“ cu ma
terialele și sculele necesare. „La 
ora actuală nu ne lipsește nimic,

CU UN AN MAI DEVREME
Intrăm în șantier. Hala, așa- 

țiumită mică, are o suprafață a- 
proximativ egală cu trei tere
nuri de fotbal alăturate. Dar a- 
coperite cu chesoane.

— Tot ce vedeți aici, de noi e 
făcut, ne spune cu mîndrie pri
mul muncitor pe care-1 întîlnlm, 
dulgherul Ion Budică din echipa 
lui Iile Diaconu. Lucrăm la fun
dația cuvelor și decofrarea cori
dorului tehnic la turnul de ră-

șini pînă deseară, ne spune șeful 
echipei, pentru că betonierele 
merg la întreaga capacitate, reu
șesc să acopere cererile noastre.

La 31 martie hala mică trebuia 
să fie complet închisă și cu 
pardoseala terminată, ne spune 
inginerul Gheorghe Ciocoiu, 
șeful șantierului. Se lucrează in 
două schimburi pentru a putea 
turna cite 60 m3 de beton pe zi.

La celelalte fronturi de lucru, 
alte echipe de sudori, betoniști 
sau dulgheri muncesc în același 
ritm, se străduiesc să execute

avem absolut tot ce ne trebuie 
pentru a respecta noul grafic al 
lucrărilor, ne spune șeful șan
tierului. Nu ne rămîne decît să 
ne organizăm bine treaba și în 
continuare. Sîntem siguri că vom 
reuși să închidem pînă la 30 ia
nuarie hala mare, că la sfîrșitul 
lunii septembrie în hala mică 
se vor putea fabrica primele 
utilaje chimice.

Continuînd raidul nostru pe 
șantierul Uzinei de sodă nr. 3 
am întîlnit aceeași concentrare 
de forțe dublată de o organizare

de șantier menită «ă asigure o 
maximă eficacitate a muncii. Și 
aici constructorii ee străduiesc 
să asigure intrarea parțială în 
funcțiune a uzinei Înainte de 
termenul inițial.

— Pentru Uzina de sodă nr. 3 
o parte din utilajele comandate 
la import au venit încă din 1971, 
ne spune tovarășul inginer Vlad 
Popescu. S-a creat, astfel, posi
bilitatea Intrării în funcțiune cu 
cel puțin un an înainte de ter
men a cuptoarelor de var. Prin 
organizarea judicioasă a activi
tății constructorilor s-au creat 
premise certe ca această posibi
litate să devină realitate.

Echipa de betoniști condusă de 
Nicolae Simionescu a turnat 
deja 4 cuptoare șl jumătate din 
cele șase cîte sînt de toate. Se 
toarnă în continuare fără între
rupere chiar dacă plouă și tem
peratura este apropiată de 0°C.

— Nu ne sperie pe noi ploaia, 
ne spune rîzînd Nicolae Simio
nescu.

Ploaia, frigul, celelalte difi
cultăți fac și ele parte din „pro
gram“, sînt primite de construc
tori cu familiaritate, ca niște 
dificultăți la care se așteptau, 
care pot fi depășite cu fruntea 
senină, fără să diminueze reali
zările.

DE AJUTOR!
O MÎNĂ

educativ, a celor mici, un deosebit de important ( ’. _ 
dat celor mari. Nu vreți voi, adolescenți, sâ ne dați o 
mînâ de ajutor: Ba, vreți I Sînt absolut convins.

(Urmare din pag. I) 
verbald sau scrisâ (pe ziduri, prin lifturi), de vocabularul 
indecent și primitiv („Gagiu". „Cafteală“, „Haleală", etc.), 
toate vînturate în prezența celor mai mici decît ei, care 
le preiau la început fârâ discernâmînt, propagînd, la rîn- 
dul lor, cele „împrumutate".

Ce-ar fi, mâ întreb, dacă adolescenții în general — 
cei mai mulți foarte serioși- civilizoți, demni, alegîndu-și 
modele admirabile dintre adulfii pe care-i întîlnesc — 
și-ar propune ca, la rîndul lor, sâ fie MODELE pozitive 
de urmat pentru copii, pentru generația imediat urmă* 
toare (și. totodată, sâ-i combată pe acei colegi de-ai lor, 
colegi de vîrstâ, care consideră, în ce! mai bun caz, câ 
răspunderea lor se exercită doar de la ei în sus, adică 
față de adulți- si nu si în direcție contrarie, de la ei în 
jos, adică față de copii). Ar fi un punct cîștigat, o garan
ție în plus a evoluției cît mai fericite, din punct de vedere 

ajutor



Ceremonia de la KinangonI
INAUGURAREA LUCRĂRILOR MINIERE LA UN ZACAMTNT 

DE PLUMB, CARE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL COOPERĂRII 

ROMANO-KENYENE
dëîpestëlïïôltare BiUIIAȚI CAPITALISTE

NAIROBI IS (Agarpres). — în 
Kenya »-au inaugurat, recent, 
lucrările miniere la zăcămlntul 
de plumb de la Klnangonl, care 
se realizează In cadrul cooperă
rii romăno-kenyene. Cu acest 
prilej, a avut Ioc o festivitate 
la care au participat Jomo Ke- 
nyatta, președintele Kenyei, 
O. Omamo, ministrul resurselor 
naturale și alte personalități 
oficiale kenyeneș membri ai 
corpului diplomatic.

Au fost prezenți Bujor Almă- 
șan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Ion Drînceanu, 
ambasadorul Rpmâniei în Ke
nya, precum, și specialiștii ro
mâni care lucnează la acest 
obiectiv.

Ministrul român a înminat 
președintelui Republicii Kenya 
un mesaj de prietenie din par
tea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nioolae Ceaușescu. 
Președintele Kenyatta a expri
mat vii mulțumiri perttru me
sajul transmis.

în discursul ținut la ceremonia 
de la Kinangomi, președintele 
J. Kenyatta a subliniat rezul
tatele bune ale cooperării cu 
România, care au dus la crea

rea acestui obiectiv minier în 
țara sa, elogiind activitatea spe
cialiștilor români in valorifica
rea bogățiilor subsolului kenyan.

In cuvintul său, Bujor Almă- 
șaii. apreciind importanța aces
tei cooperări, și-a exprimat con
vingerea că dezvoltarea activi
tății miniere din zona Kinan- 
goni va contribui la progresul 
economiei naționale a Kenyei și 
va marca Începutul unei colabo
rări reciproc avantajoase, tot 
mai strinse între România și 
Kenya.

Ministrul kenyan al resurselor 
naturale, O. Omamo, a arătat în 
cuvînțul său că „datorită coo
perării cu România s-a desco
perit zăcămîntul intr-o zonă 
care șl anterior a fost cercetată 
de alte companii, însă fără re
zultat“.

Festivitatea, la care au parti
cipat și numeroși locuitori din 
regiune, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
s-a încheiat cu o mare serbare 
populară.

Presa și radioteleviziunea ke- 
nyană au informat pe larg des
pre acest eveniment.

Drapelul forțelor armatei 
populare de eliberare din 
Laos flutură asupra bazei de 
la Long Cheng, informează 
agenția Khaosan Pathet Lao, 
adăugind că, după victoriile 
pe care le-au repurtat la 
Sam Thong, zdrobind siste
mul de apărare exterioară al 
Long Cheng-ulul, forțele pa
triotice au atacat, Ia 12 Ia
nuarie, amplasamentele „for
țelor speciale“ de mercenari 
ale lui Vang Pao din interio
rul acestei baze. Ele au o- 
cupat succesiv aerodromul 
și centrul Long Cheng-ului.

Forțele patriotice au zdro
bit toate încercările de ri
postă ale inamicului, stîrnind 
panica în rîndul trupelor tai- 
landeze și al „forțelor spe
ciale“ ale lui Vang Pao, am
plasate pe înălțimile din a- 
ceastă zonă și în centrul 
Long Cheng-ului. Patrioții 
au scos din luptă un mare 
număr de militari inamici și 
continuă. In prezent, lupta 
Împotriva forțelor inamice a- 
flate Încă in zona Long 
Cheng-ulul.

OPINII, CONTACTE, ÎNTÎLNIRI ÎN FAVOAREA
CONVOCĂRII CONFERINȚEI

FRONT GREVIST

® Bătălia 
putut fi

de pe pista aeroportului • Cei opt n-au 
regăsiți... • Un „vas“ care se scufundă

încheierea reuniunii 
consultative 

de ia Bruxelles
La Bruxelles au luat sfirșit, 

joi la amiază, lucrările reuniu
nii consultative a reprezentanți
lor opiniei publice din 27 țări 
europene, consacrată examinării 
problemelor securității și coo

perării pe continent.
într-o scrisoare adresată par- 

tictpanților, ministrul de exter
ne belgian, Pierre Harmel, u- 
rînd succes lucrărilor reuniunii, 
s-a pronunțat pentru „necesita
tea îmbinării eforturilor desfă
șurate de către guverne șl di
verse personalități europene in 
scopul realizării unei atmosfere 
propice pentru Începerea marii 
dezbateri privind securitatea eu
ropeană*.

în cadrul reuniunii, a fost 
ho târîtă constituirea unul Comi
tet internațional de inițiativă șl 
a unui secretariat tehnic, in 
componența cărora au fost aleși 
reprezentanți din toate țările 
participante. Din partea Româ
niei, în comitet au fost aleși 
Tralan lonașcu, președintele Co
misiei juridice a Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăciun, 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Gyorgy Kovacs, 
membru al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste,

George Ivașcu, directorul re via
tei „România literară”, Petre 
Dascălu, membru al Consiliului 
Central al U.GS.R.

Comitetul de Inițiativă a a- 
doptat o declarație în care pro
pune convocarea la Bruxelles, 
în zilele de 2—5 iunie a.c., a 
unei noi adunări a reprezentan
ților opiniei publice din țările 
europene consacrată problemelor 
securității și cooperării. Țelul 
acestei inițiative este de a con
tribui la familiarizarea opiniei 
publice cu problemele actuale 
ale organizării conferinței eu
ropene pentru securitate și coo
perare, la mobilizarea tuturor 
acelora care doresc să-șl unească 
eforturile pentru făurirea unui 
viitor mai bun și pașnic al con
tinentului. Declarația conține un 
apel adresat partidelor politic», 
organizațiilor sindical» șl soci
ale, parlamentarilor, cercurilor 
economice, savanților, oamenilor 
de cultură, tuturor celor care 
militează pentru o „Europă a 
păcii, în condiții de securitate 
și cooperare".

Poziția Iugoslaviei
DUPĂ CUM informează agen

ția Taniug. purtătorul de cuvint 
al Secretariatului Federal pen
tru Afacerile Externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Dragoliub Vuița, a 
confirmat joi, in cadrul unei 
conferințe de presă, informațiile 
potrivit cărora, la Începutul 
lunii februarie, va avea loc o

Utapao este un nume întilnit frecvent în reportajele de râz- 
boi din Indochina. Utapao se află departe de linia frontului t 
baza aceasta este situată în Tailanda și s-ar părea că este 
„cea mai mare bază aeriană a S.U.A. în Asia de sud-esf", 
după părerea agenției FRANCE PRESSE. De nwlți ani, de pe 
pistele aeroportului decolează bombardierele care azvîrlă 
asupra Laosului, Cambodgiei și Vietnamului o încărcătură adu
cătoare de moarte. Utapao și-a cîștigat, astfel, o faimă tristă.

omandanții ame
ricani, prea puțin 
sensibili la consi
derente de ordin 
psihologic, păreau 
liniștiți în privința

securității acestei gigantice 
baze care adăpostește cel pu
țin 50 bombardiere „B-52“ și 
încă 60 avioane-cisternă cu re
acție „KC-135". Luaseră stricte 
măsuri de precauție, plasaseră 
în jurul ei instalații complicate 
născute din fantezia electroni
cii, îndepărtaseră din apropie
re pe „suspecți". De-a lungul 
multor ani totul părea în re
gulă. Nici un atac nu fusese 
semnalat în această zonă și 
americanii erau dispuși să 
creadă în eficacitatea măsuri
lor luate. Totuși, în zorii unei 
zile din acest ianuarie iluziile 
lor s-au risipit. La 10 ianuarie, 
un „comando* compus din pa- 
Triofi tailandezi a săvîrșit un 
curajos atac. La ceasurile som
nolenței acest „comando“ for
mat din numai zece oameni a 
reușit să străpungă dispozitivele 
de pază și să pătrundă în inte
riorul bazei. Din relatarea a- 
genfiilor de presă, rezultă că 
ei s-au strecurat pe pistă și au 
plasat încărcături de plastic în 
sistemele de largare ale mai 
multor aparate. O patrulă i-a 
observat și atunci a deschis 
focul. Trei bombardiere „B-52" 
au fost avariate, dintre care 
unul a fost distrus aproape 
complet — avea să mărturi
sească, mai tîrziu, șeful statu
lui major al armatei tailande- 
ze, mareșalul Dawee Chulla- 
sapya. Dar ce s-a întîmplat cu 
curajoșii atacanți ? Doi dintre 
ei au căzut în luptă. Ceilalți 
opt au reuși* să se retragă. 
Forțele armatei și poliției tai
landeze au declanșat imediat 
o mare operațiune de curățire. 
Zone întinse din jurul bazei au 
fost cercetate metru cu metru. 
Elicoptere au supravegheat 
împrejurimile. Zadarnic. Cei 
opt n-au putut fi găsiți. La ora 
aceasta, probabil că ei și-au 
reluat locurile de luptă în uni
tatea lor de guerilă...

Au urmat declarațiile publi
ce. Comandanții lui „Strategic 
Air Command" au minimalizat 
pierderile. Avioanele avariate 
sau distruse păreau să-i preo
cupe mai puțin. O îngrijorare 
adîncă răzbătea, totuși, din 
comentariile lor : aceea că rai
dul partizanilor a putut să aibă 
loc și că Utapao a intrat în 
raza de acțiune a forțelor pa
triotice Sentimentul „siguran
ței" le-a fost zdruncinat defi
nitiv. Precauția dublată de e- 
lectronică s-o dovedit ineficien
tă în fața îndrăznelii luptăto
rilor centru libertatea Tailan- 
dei. După întîmplarea de la 
Utapao. toate bazele aeriene 
din Tailanda au fost puse în 
„stare de alertă". încă o mă
sură de precauție...

Atacul de la Utapao a re

prezentat o surpriză pentru co
mandamentul american. Cunos
cătorii realităților tailandeze 
au fost mai puțin surprinși. In 
urmă cu un an șeful marelui 
stat major de la Bangkok le 
prezenta ziariștilor o hartă a 
insurecției. Corespondentul zia
rului LE MONDE constata — 
privind această hartă — că 
„nucleele mișcării de guerilă 
sînt răspîndite pe aproape în
treg teritoriul țării". Condusă 
de Frontul Patriotic tailandez, 
această mișcare s-a extins ver
tiginos. Deși aprecierile cifrice 
cu privire la efectivele parti
zanilor diferă, se constată o 
unanimă părere în ceea ce pri
vește potențialul în creștere al 
„Armatei de eliberare a po
porului". In cinci provincii 
(Nan. Chang-Rai, Song-Khia, 
Yala, Nokhourn-Phanom) acțiu
nile sînt frecvente. Patrioții au 
declanșat un atac chiar la nu
mai 22 km de Bangkok, adică 
în perimetrul unor „măsuri 
excepționale de securitate“ 
ale autorităților. De altfel, 
C.S.C. (ceea ce potrivit agenției 
FRANCE PRESSE ar însemna 
„Comandamentul operațional 
al luptei anticomuniste") a an
gajat în vasta operațiune re
presivă peste 30 000 de mili
tari. Chiar potrivit datelor ofi
ciale, forțele guvernamentale 
au avut ia capitolul pierderi 
peste 2 000 de morfi și răniți. 
Pentru a înăbuși mișcarea 
populară autoritățile au recurs 
la tehnica militară modernă 
pusă la dispoziție de S.U.A. și 
au apelat și la bombardierele 
americane pentru a ataca por
țiuni din teritoriul tailandez 
unde se bănuiește că s-ar fi

instalat bazele patriojilor. Pi- 
loții americani acționează în 
maniera din Indochina dar re
zultatele nu sînt cele scontate. 
FRANCE PRESSE constata că 
unitățile de guerilă sînt pre
zente mai ales în n'ord-est, or- 
ganizînd nu numai operațiuni 
militare, ci și întîlniri de infor
mare și demascare a politicii 
oficiale. Patrioții — avînd o 
uimitoare mobilitate — reu
șesc să evite ciocnirile pe care 
nu le doresc și obțin clare suc
cese în ceea ce la Bangkok se 
denumește „războiul psiholo
gic".

Atmosfera care domnește în 
Tailanda o reflectă sugestiv 
un articol din BANGKOK 
WORLD, un ziar socotit drept in
fluent. Articolul atrage atenția 
că Tailanda ar putea fi impli
cată în războiul indochinez 
(trupe tailandeze au fost sem
nalate pe frontul din Laos iar 
Bangkokul s-a declarat dispus 
să-i primească pe mercenarii 
laoțîeni ai C.I.A. — „trupele 
speciale“ ale lui Van Po) și 
cere autorităților să se evite o 
asemenea eventualitate. „Nu 
vrem să ne trezim într-o bună 
zi pe același vas cu Laosul, 
Cambodgia si Vietnamul" — 
afirmă BAN6KOK WORLD.

Probabil, pentru a putea re
stabili „ordinea" a recurs pri
mul ministru Thanom Kittikat- 
chorn la o stranie lovitură de 
stat împotriva... propriului său 
guvern. A fost redus la tăcere 
parlamentul, s-a abolit con
stituția, instaurîndu-se autori
tatea nelimitată a cîtorva ge
nerali. Dacă în lupta pentru 
putere de la Bangkok, Kitti- 
katchorn a marcat ceva puncte, 
în schimb pe planul reprimării 
forțelor patriotice lovitura de 
stat n-a avut nici un efect. Do
vada cea mai concludentă o 
oferă cele întîmplate în zorii 
unei zile de ianuarie la Uta
pao...

M. RAMURA

EUROPENE
tntilnire intre secretarul federal 
pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț, și ministrul de externe 
al Austriei, Rudolf Klrchsobla- 
ger.

Răspunzlnd unei Întrebări re
feritoare la activitatea Iugosla
viei in actuala fază a pregătiri
lor in vederea conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate, 
Dragoliub Vuita a arătat că 
este normal ca acum, cînd se 
intră in faza unor pregătiri in
tense. „Iugoslavia să continue 
activitatea sa și consultările bi
laterale cu celelalte țări“. El a 
subliniat hotârîrea Iugoslaviei 
de a participa și la consultările 
multilaterale, pentru a căror 
începere se consideră că s-au 
copt condițiile.

Convorbiri 
bulgaro-turce

AGENȚIA B.T.A. anunță că 
au luat sfîrșlt convorbirile din
tre Nenko Cendov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R.P. Bulgaria, și Orhan 
Eralp, secretar general la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Turciei, aflat într-o vizită ofi
cială La Sofia.

Timp de două zile, au fost 
dezbătute probleme legate de 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor dintre Bulgaria șl Tur
cia — activizarea schimburilor 
de mărfuri, lărgirea schimbu
rilor culturale și turistice. Păr
țile au analizat, de asemenea, 
probleme referitoare la secu
ritatea și colaborarea europea
nă și perspectivele convocării 
conferinței general-europene.

ÎN ANGLIA
• CEA MAI MARE GREVĂ A MINERILOR 
BRITANICI DIN ULTIMII 46 DE ANI • EX
TINDEREA MIȘCĂRII REVENDICATIVE TN 

ÎNTREPRINDERILE BRITANICE
e 46 de ani 
Marea Britanie 
n-a mai cunos
cut o grevă de 
asemenea am
ploare in indus

tria extractivă: 280 000 de 
muncitori greviști, 289 puțuri 
de mină din marile bazine 
carbonifere ale Țării Galilor, 
Scoției, Yorkshire, Derby
shire, Staffordshire, Lancas
ter au rămas închise. Greva 
a fost lansată ca urmare a 
eșuării negocierilor dintro 
sindicate și Consiliul națio
nal al cărbunelui (N.B.C.) 
care au durat trei luni. Mi
nerii revendică îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
viață precum și creșterea sa
lariilor cu 11 la sută. Contra-

ale țării — îșl va spune eu- 
vintul in Industria siderurgi
că și energetică (trei sferturi 
din electricitatea folosită tn 
Anglia provine de la cele 141 
de termocentrale acționate 
cu cărbuni). Dar, așa cum de
clara James Gormely, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Minerilor, se încearcă obți
nerea satisfacerii revendică
rilor nu printr-o lungă grevă 
de uzură, ci cit mai curind 
posibil. In calea satisfacerii 
cererilor justificate ale mine
rilor se ridică ca obstacol și 
hotărîrea guvernului britanic 
de a limita la 8 la sută ori
ce creștere de salariu (în per
spectivă se prevede îngheța
rea salariilor).

Greva generală a minerl-

Mineri greviști din Țara Galilor.

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). 
— Rodney Arlsmendl, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Uru- 
guay, a arătat într-un Interviu 
acordat ziarului polonez „Trybu- 
na Ludu“ că, la recentele ale
geri prezidențiale, Frente Am- 
pllo a pus capăt sistemului tra
dițional de forțe politice care 
consta din grupările burghezo- 
moșiereștl „Colorado- șl „Blanco", 
a mobilizat masele sub deviza 
luptei împotriva imperialismului 
șl oligarhiei, pentru reforme și 
solidaritate cu țările care luptă 
pentru independență. Existența 
lui Frente Amplio constituie un 
fapt istoric și ireversibil. Deși 
acesta a fost înființat doar de 
ctteva luni șl in ciuda unei in
tense propagande anticomuniste, 
el a cucerit aproximativ 300000 
de voturi (la o populație de 2,9 
milioane locuitori). Pentru pro
gramul său au votat o treime din 
alegătorii din capitala țării, Mon
tevideo — unde el a reprezentat 
a doua forță politică — șl fiecare 
al cincilea alegător din regiunile 
de provincie.

In continuare Rodney Aris- 
mendl a relevat că forța condu
cătoare în Frente Amplio o con
stituie P.C. din TJruguay, căruia, 
din voturile acordate acestei coa
liții a forțelor de stînga, l-au re
venit 82 la sută în capitală șl 31 
la sută în provincie — unde a ob
ținut de două ori mal multe vo
turi declt în alegerile precedente.

Referindu-se la creșterea numă
rului membrilor P.C. din Uru- 
guay, Rodney Arlsmendl a arătat 
că, în ultimul deceniu, rîndurile 
partidului au sporit de patru ori, 
iar 78 la sută din membrii săi 
sînt muncitori. Organizația din 
capitală a partidului numără 
33 000 de membri. O caracteristică 
a P.C. din Uruguay o constituie 
tinerețea membrilor săi, dintre 
care jumătate au între 18 și 30 
ani.

In încheierea Interviului Rod
ney Arlsmendl a arătat că Frente 
Amplio reprezintă o verigă do 
seamă în procesele revoluționa
re care au loc în America La
tină.

TINERETUL 
LUMII

LOVITURĂ DE STAT 
ÎN GHANA

Un grup de ofiferi și civili 

a preluat puterea

Locotenent-colonel Mike Achampong a anunțat, la pos
tul de radio Acera, că un grup de ofițeri și civili a preluat 
puterea în Ghana, în urma un ei lovituri de stat care a avut 
loc în noaptea de miercuri spre joi.

Fostul premier, Kofi Busia, a 
fost înlăturat din funcție. După 
cum relevă agențiile de presă, 
Kofi Busia se afla la Londra, 
pentru tratament medical, în 
momentul loviturii de stat.

Mike Achampong a declarat

• REPREZENTANTUL per
manent al Indiei la O.N.U., 
Samar Sen, a adresat secre
tarului general al Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, o scri
soare prin care India in
formează pe membrii Con
siliului de Securitate că este 
gata să înceapă negocieri cu 
Pakistanul asupra retragerii tu
turor forțelor armate din zona 
de vest a conflictului, inclusiv 
din Jammu și Kașmir.

Samar Sen a cerut secretaru
lui general al O.N.U. să tran
smită scrisoarea tuturor mem
brilor Consiliului de Securitate.

PROTOCOL 
ROMANO-CIPRIOT

o LA NICOSIA a fost semnat 
protocolul privind schimburile 
comerciale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Cipru in anul 1972.

Protocolul prevede o majorare 
a acestor schimburi cu 20 la su
tă față de anul precedent. Ro
mânia va exporta în Cipru trac
toare. mașini unelte, diverse 
mașini, produse chimice, produ
se din lemn, bunuri de larg 
consum, materiale de construc
ții etc.. și va importa citrice.

piei, minereuri, produse textile, 
diverse produse manufacturate, 
lină și alte produse.

• LA DUBNA a avut loc se
siunea anuală a Comitetului re
prezentanților împuterniciți ai 
statelor membre ale Institutului 
unificat de cercetări nucleare. 
La ședință au participat împu
terniciți ai Bulgariei, Cehoslova

ciei, R.P.D. Coreene, R.D. Ger
mane, Mongoliei, Poloniei, Ro
mâniei, Ungariei, U.R.S.S., R.D. 
Vietnam. Din partea guvernului 
Republicii Socialiste România, 
la lucrări a participat o delega
ție condusă de prof. Ioan Ursu,

președintele Comitetului de Stat 
pentru energia nucleară.

• BRAZILIA continuă să fie 
cea mai mare țară din lume 
producătoare de cafea. Aproxi
mativ jumătate din producția 
mondială (48 la sută) revine a- 
cestei țări. Potrivit ultimelor 
date statistice, în anul 1971 Bra
zilia a exportat 18 milioane de 
saci de cafea — un sac fiind 
egal cu 60 de kilograme — alte 
9 milioane fiind consumați în 
țară.

PIAȚA COMUNA Șl ANGLIA

• OPOZIȚIA laburistă a ho- 
tărît, miercuri seara, să proce
deze la o nouă acțiune, de ulti
mă oră, menită să împiedice gu
vernul Heath să semneze tra
tatul de aderare a Angliei Ia 
Piafa comună.

în acest scop, liderii laburiști 
au formulat o moțiune ce va fi 
supusă dezbaterii Camerei Co
munelor la 20 ianuarie, exact cu 
două zile înaintea semnării la 
Bruxelles a acordului de ade
rare.

că țara va fi guvernată de acum 
înainte de un Consiliu al redeș
teptării naționale, compus din 
reprezentanți ai armatei și lideri 
civili. Totodată, el a menționat 
că reprezentanți ai sindicatelor, 
fermierilor și ai unor organizații 
obștești vor face parte din noul 
organism, cu titlul de consilieri.

Loootenent-colonelul Mike 
Achampong, comandantul bri
găzii I de infanterie a arma
tei ghaneze, care a preluat 
puterea în Ghana, în urma lo
viturii de stat militare, a a- 
nunțat că președintele țării, 
Edward Akufo-Addo, a fost 
demis din funcțiile sale, — in
formează agenția France 
Presse.

Intr-o proclamație radiodi
fuzată, Mike Achampong a a- 
nunțat, de asemenea, dizolva
rea Adunării Naționale.

SEMINARUL 
DE LA ALGER 
INTERVENȚIA
REPREZENTANTULUI 
U.T.C.

La Alger continuă lucrări
le Seminarului internațional 
al tinerilor petroliști, inițiat 
de organizația de tineret a 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria, în colabora
re cu Federația Mondială a 
Tineretului Democrat și Miș
carea panafricană de tineret.

In intervențiile lor, nume
roși participanți au subliniat 
rolul care revine muncitori
lor în mobilizarea permanen
tă a tuturor forțelor naționa
le în lupta pentru salvarea 
bogățiilor de jaful monopo
lurilor imperialiste, pentru 
folosirea acestor resurse în 
interesul exclusiv al dezvol
tării multilaterale a tării res
pective.

In intervenția sa, reprezen
tantul Uniunii Tineretului 
Comunist din România, Ioan 
Bar, după ce a relevat aten
ția deosebită de care se bucu
ră, în cadrul politicii econo
mice a Partidului Comunist 
Român și a statului nostru, 
industria petrolieră a Româ
niei socialiste, a arătat că ti
neretul român dă o înaltă 
apreciere luptei acelor po
poare care sînt angajate în 
bătălia pentru recuperarea 
bogățiilor lor naționale, pen
tru obținerea independenței 
economice depline. Reprezen
tantul U.T.C. a exprimat so
lidaritatea poporului și tine
retului din țara noastră cu 
lupta poporului și tineretu
lui nigerian pentru naționa
lizarea resurselor de hidro
carburi.

ÎNTÎLNIREA TINERE
TULUI DIN 

AGRICULTURA R.S.
CEHOSLOVACE

La Praga s-au încheiat, joi 
după-amiază, lucrările celei 
de-a VlII-a întîlniri pe țară 
a tineretului din agricultu
ră. Tineri cooperatori și lu
crători din gospodăriile a- 
gricole de stat au dezbătut, 
timp de trei zile, cele mai 
importante aspecte ale con
tribuției lor la sporirea con
tinuă a producției agricole.

La încheierea consfătuirii, 
Vaclav Svoboda, secretar al 
C.C. al P.C.C. a rostit o cu- 
vîntare, relevînd contribuția 
tineretului sătesc la dezvol
tarea și modernizarea agri
culturii socialiste a țării, la 
activitatea culturală și so
cială a satelor din Cehia și 
Slovacia.

propunerea N.B.C. — de 7,9 
la sută — nu a putut fi ac
ceptată de sindicate cu atit 
mai mult cu cit creșterea 
prețurilor cu 10 la sută, șo
majul care se cifrează la un 
milion de oameni si inflația 
în creștere au lovit serios în 
standardul de viață al mine
rilor cu venituri și așa destul 
de reduse în comparație cu 
alte categorii de salariați. în
răutățirea condițiilor se ex
primă și prin scăderea nu
mărului minerilor de la 
700 000 la 280 000 numai in ul
timele două decenii. Pentru 
a acoperi necesitățile cotidie
ne al» familiilor lor, munci
torii efectuează ore supli
mentare care le incarcă săp- 
tămîna de lucru pină la 64 
de ore.

Observatorii politici apre
ciază că greva ar putea dura 
o lună, ceea ce ar echivala 
cu o pierdere în valoare de 
44 milioane de lire (produc
ția pe săptămină este de 2,5 
milioane tone), exact suma 
care ar acoperi sporurile de 
salarii pe un an, cerute de 
mineri. Abandonarea minelor 
are repercusiuni serioase a- 
supra altor sectoare din e- 
conomie. Astfel, după trei 
săptămîni terminarea celor 32 
milioane tone — cit repre
zintă rezervele de cărbune

lor se desfășoară pe funda
lul altor acțiuni întreprinsa 
de muncitorimea britanică In 
sprijinul revendicărilor ei. 
Am putea cita aici grevele 
care au avut loc Ia uzinele 
de automobile „British Ley- 
land“ din Coventry și Bir
mingham, la uzinele filialei 
„Chreysler" și la întreprin
derea „Aircraft Corporation“ 
din Lancaster la care au par
ticipat 13 000 de muncitori. 
Pe de altă parte, trei mili
oane de ingineri, 290 000 de 
muncitori din transporturi, . 
112 000 din industria energe
tică, un milion din construc
ții, 55 000 din industria petro
liferă cer mărirea salariilor 
lor cu un procent superior 
plafonului de 8 la sută.

Greva celor 280 000 de mi
neri britanici este -susținută 
de alte sectoare economice : 
190 000 de muncitori din 
transporturi au refuzat să 
transporte cărbunele existent 
în depozitele din interiorul 
țării. Docherii din Cardiff au 
refuzat și ei descărcarea unor 
nave cu cărbune, dirijîndu-le 
spre Rotterdam ; muncitorii 
angajați la întreținerea uti
lajelor de mină au intrat in 
grevă.

DOINA TOPOR

DEMONSTRAȚIE A ELEVILOR
DIN CAPITALA ITALIEI

Joi a avut loc la Roma o 
demonstrație a elevilor de la 
școlile medii din capitala Ita
liei și din provincia Roma, 
împotriva represiunilor față 
de elementele democratice 
din licee și împotriva provo
cărilor fasciste, pentru re
forma învățămîntului. Mii de 
elevi de la liceele romane 
— împreună cu profesori, 
studenți și muncitori de Ia 
diferite fabrici angajate în 
lupta impotriva șomaju
lui — au străbătut, cu

pancarte și lozinci, stră
zile centrale ale orașului, 
pină în Trastevere, unde se 
află sediul Ministerului In
strucțiunii Publice. Această 
„zi de luptă“ a fost organi
zată de către sindicatele din 
școli și la ea și-au dat ade
ziunea federațiile de tineret 
ale tuturor organizațiilor de
mocratice, precum și parti
dele comunist, socialist, soci
alist de unitate proletară 
(P.S.I.U.P.).

CONFERINȚA DE LA PARIS 
ÎN PROBLEMA VIETNAMULUI

La Paris au avut loc joi 
lucrările celei de-a 140-a 
ședințe plenare a Confe
rinței cvadripartite în pro
blemele Vietnamului.

Luînd cuvînțul, Nguyen Van 
Thien, adjunctul șefului dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, a arătat că atît 
timp cît guvernul american va 
menține și va folosi clica lui 
Nguyen Van Thieu ca instru
ment al politicii sale de „viet- 
namizare“, continuînd și escale- 
dînd războiul agresiv, nu se 
poate realiza reglementarea e- 
chitabilă a problemei Vietnamu
lui de sud și nici progresul con-

ferinței cvadripartite. Vorbitorul 
a subliniat că guvernul Revolu
ționar Provizoriu se pronunță 
pentru crearea în Vietnamul de 
sud a unui nou guvern în care 
să fie reprezentate toate forțele 
politice, sociale și religioase, 
care tind către pace și un con
sens național. în nici un caz, 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu nu tinde să acapareze pute
rea.

Reprezentantul Statelor Unite 
și cel al regimului de la Saigon 
s-au situat din nou pe pozițiile 
cunoscute; care trădează tendin
ța celor două guverne de a nu 
angaja negocieri serioase la 
Conferința de la Paris.

MIRII ANULUI II ; rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15) 
Scala (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9: 11,15; 
13.30; 16.30. 18-45; 21).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA 
DE POMPIERI . rulează la Doina 
(orele 11.30 13.30; 16; 18,15: 20,30).

LIVADA DIN STEPA rulează 
la Flacăra (orele 15.30; 18: 20.15). 
Festival (orele 9; 21).

LOVE STORY . rulează la Pa
tria (orele 9. 11.30; 14; 16.30; 19; 
21,15), Festival (orele 9,15; 11,45;
14; lb,45) Luceafărul (orele 9;
11,15; 13,30: 16: 18,30; 21). Capitol 
(orele 9,15, 1130; 13 45; 16
la orele 20 Gala filmului cu

banez ODISEEA GENERALULUI 
JOSE); Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16; 18 15: 20 30).

B.D LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează In Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Aurora
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15; Tomis (orele 9; 11,15: 13,30; 
15.45: 18.15 20,30,.

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare. La orele 20,15 pro
gram d'j desene animate).

DECOLAREA : rulează la Mun
ca (orele 16: 18: 20), Giulești (ore
le 15.30" 17,45: 20)

CEA MAT FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18 30; 21), Melodia 
(orele 9" 11,15: 13 30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15: 20,30); Central 
(orele 9 15; 11,30: 13 45; 16; 18 15; 
20,30).

PADUREA DE MESTECENI !

rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

TRENUL : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20),
Miorița (orele 9; 11,45; 14,30;
17,15: 20).

WATERLOO . rulează la Grivl- 
ța (orele 9; 12; 16; 19,30), Volga 
(orele 9,30- 12,30; 16; 19,15), Fla
mura (orele 9 12.30; 16; 19,30).

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

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Buceri (orele 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

POVESTE SINGEROASA ! ru

lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

OLIVER : rulează la Buzești
(orele 15.30; 19).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRICH : rulează la Ferentari 
(orele 15,30- 17,45; 20).

ANNA CELOR 1 000 DE ZILE ; 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
19). Arta (orele 15,30; 19,15).

CASTANELE SlNT BUNE : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17.45: 20)

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Lumina (orele 9—21 în 
continuare), Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

FLOAREA DE CACTUS î rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20), 
Popular (orele 10; 15,30: 18; 20,151.

SCOATE-ȚI PAL ARIA, ClND 
SĂRUȚI : rulează la Lira (orele 
15.30; 18: 20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FLOAREA SOARELUI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK-TICK-TICK : rulează la
Rahova (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Moșilor (orele 15 30; 17,45; 20).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19).

© 16,00—17,00 Teleșcoala > 
ducția electromagnetică, 
zintă lect. Lidia Panaiotu • 

* Aplauze
Cu 

U.T.C.

Căminul • 18,50
tru români 
blul artistic

In-
Pre- 
18 00 
pen-

ansam- 
înal

Olanda. • 19,10 Tragerea Loto, 
o 19,20 1001 de seri — „Aventu-

rlle Iul Bobo*. • 19 30 Telejurna
lul de seară. • 20,00 Cronica po
litică internă de Eugen Mândrie. 
• 20,10 Film artistic : Vremuri 
minunate la Spessart. • 21,50 Te
lejurnalul de noapte. • 22,00
Campionatele europene de pa
tinaj artistic. Transmisiune direc
tă de la Göteborg.

Opera Română : LILIACUL
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : FANNY — 
ora 20; (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : OMUL CARE...
— ora 19,30: (Sala Studio) : GAI

ȚELE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Buiandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : ZIARIȘTII — ora 20; 
(Sala Studio) : MINCINOSUL — 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 20; Teatrul Mic : 
ANTIGONA — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : GILCEVILE DIN CHI- 
OGGIA — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30; (Cal. Victoriei) : 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
Ion Vasilescu : INTR-UN CEAS 
BUN — ora 1? 30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" • N-A FOST ÎN 
ZADAR — ora 16; Teatrul ..Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : BU ALI 
— ora 15; (Str. Academiei) : CAR
TEA CU APOLODOR — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARĂ ROMANEASCA — ora 
19,30; Circul „Globus" : ’72 CIRC 
’72 — ore 19.30

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sstnteil“. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fa« la ofiaiile poștal« și difusorli din întreprinderi șl Instituții. Tiparul i Combinatul poligrafi« „Casa S«tnt«il*


