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VIATA CULTURALA
A TINERETULUI

a primit pe
în cursul dimineții de 

miercuri, 19 ianuarie 1972, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat. împreună 
cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri. au primit pe 
I. I. Iakubovski, comandantul 
suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante

mareșalul 1.1. Iakubovski
Varșovia, ma-
Sovietice._
Iakubovski a 
șeful Statului

la Tratatul de la 
reșal al Uniunii

Mareșalul I. I. 
fost însoțit de
Major al Forțelor Armate Uni
te ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, gene
ral de armată S. M. Stemenko, 
și de ambasadorul Uniunii So
vietice la București, 
Drozdenko.

La întrevedere au participat 
general de armată Ion loniță, 
ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
și general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-locțiitor al ministrului 
Forțelor Armate, șeful Marelui 
Stat Major.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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„VIAȚA CULTURALA A TINERETULUI" — o pagină în care dorim să înlesnim un mai susținut 
schimb de experiență și de opinii între organizațiile U.T.C., între activiști, între tineri pe temele 
actuale ale activității cultural-educative de masă, să supunem atenției întregului tineret realizările 
și deficiențele acestei activități, să evidențiem măsura în care tinerii, uteciștii sînt ei înșiși orga
nizatorii propriilor acțiuni.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

la doi pași 
de examene

JOI 20 IANUARIE 1972

ORGANELOR U.T.C.

Reșița. Uzina constructoare 
de mașini. Fotoreporterul 
nostru a surprins un moment 
din timpul lucrului la turbi
na DSC 50 la care muncesc 
și tinerii lăcătuși Aurel Micșa 

ji Ion Popa.
Foto: GH. CUCU

NOU ALESE
O ACȚIUNE TOT ATÎT DE IMPORTANTĂ A CORDUL GLOBAL

CA Șl ADUNĂRILE DE ALEGERI
— în fiecare an, după 

«încheierea adunărilor și 
conferințelor de dare de 
seamă și alegeri, au loc 
instruiri ale celor care au 
primit din partea uteciș- 
tilor mandatul de a con
duce activitatea organiza
țiilor U.T.C. Vă rugăm să 
ne relatați care sînt preo
cupările in acest domeniu 
și modul în care trebuie 
să fie concepută și reali
zată în acest an instruirea 
organelor nou alese.

— în prezent se desfășoară ul
timele adunări de dare de sea
mă și alegeri în organizațiile 
U.T.C. conduse de birouri din 
întreprinderi, unități agricole și 
instituții. Adunările de dare de 
seamă și alegeri în aceste cate
gorii de organizații au fost pre
cedate de o acțiune similară în 
organizațiile U.T.C. din școli 
unde. în forme adecvate speci-

Convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE STOICA, 

secretar al C.C. al U.T.C.

ficului muncii lor, au fost deja 
instruite cadrele din organele 
nou alese.

Așa cum era necesar și firesc, 
adunările de dare de seamă și 
alegeri au reprezentat un mo
ment important în viața și acti
vitatea Xorganizațiilor U.T.C. în
semnătatea recentelor adunări a 
fost cu atît mai mare cu cît ele 
s-au desfășurat în contextul 
preocupării generale a Uniunii 
Tineretului Comunist pentru a- 
plicarea în viață a sarcinilor ce-i 
revin din expunerile secretaru
lui general al partidului, tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, la con
sfătuirea cu activul de partid 
din domeniul ideologiei și la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3-5 
noiembrie 1971. Desfășurîndu-se 
în acest context, adunările de 
dare de seamă și alegeri care 
au avut loc în toate categoriile 
de organizații au supus unei 
analize profunde rezultatele po
zitive obținute, neajunsurile ma
nifestate și cauzele care le-au 
generat, precum și măsurile 
practice, acțiunile ce trebuie în
treprinse în vederea îmbunătă
țirii muncii în toate domeniile, 
pentru educarea în spirit revo
luționar, comunist a tineretului.

Interviu realizat de 
DUMITRU MATALĂ

• Argumente pentru gene
ralizarea în toate coope
rativele, în toate sectoa
rele producției agricole

In județul Teleorman se desfășoară o cuprinzătoare acțiune 

pentru generalizarea acordului global în toate sectoarele de 

activitate ale cooperativelor agricole. Formă stimulatorie de

retribuție, inițiativă generatoare de inițiative pe coordonatele 

muncii, acordul global se află în dezbaterea membrilor coope-

rotori, mecanizatorilor și specialiștilor» semn al preocupărilor

manifestate în sensul valorificării superioare a pămîntului prin 

producții și venituri ridicate, corespunzătoare condițiilor eco

nomice și naturale.

Sesiunea e undeva aproape. 
Dar, sincer vorbind, la Institu
tul politehnic „Traian Vuia“ din 
Timișoara aceasta răspunde 
chiar de acum „prezent“. ,,Nu 
întîmpinăm sesiunea cu flori, ci 
cu muncă — ne spunea tova
rășul prof. dr. ing. A. Heller, 
prodecanul Facultății de elec
trotehnică. în vederea sesiunii, 
am organizat o masă rotundă 
cu reprezentanții studenților 
din toți anii de studiu și cei 
ai catedrelor pentru stabilirea 
modalităților de susținere a e- 
xamenelor. Ne-a bucurat matu
ritatea și responsabilitatea re
prezentanților studenților care 
au formulat propuneri. în marea 
majoritate cazuri similare cu 
cele ale cadrelor didactice. Din 
77 de examene, doar la 5 n-au 
corespuns, problemele rezol- 
vîndu-se, în final, conform pro
punerilor studenților. O chesti
une mai dificilă este aceea a e- 
xamenelor la disciplinele care 
se termină acum, dar n-au pre
văzut examen în sesiune. Nu 
există încă un mod unitar de 
a face verificarea pe parcursul 
semestrului. Aici, se impune o 
unificare elastică pe care spe
răm să o realizăm cît mai cu
rînd. Examenele parțiale au 
fost programate în prima săp
tămână din semestrul doi, pen
tru a se elimina neajunsurile 
din anii trecuți cînd acestea se 
dădeau înaintea sesiunii sau în 
vacanță — momente scăzute de 
randament în pregătire“.

Da, într-adevăr, semnele se
siunii sînt evidente, ne-o de
monstrează și asociațiile studen
ților. „Unul din principalele 
obiective ale asociației studen
ților în vederea întîmpinării se
siunii a fost asigurarea condi
țiilor de studiu, ne declara to
varășul I. Boldea, președintele 
C.U.A.S. din Institutul Politeh
nic. Obiectivul, de altfel perma
nent în atenția asociațiilor, g

CALIN STANCULESCU i

(Continuare in pag. a IV-a) ;J

tat munca în acord global. 
Ce-au evidențiat rezultatele ?

INTERESUL
PENTRU

ACTUALITATE
• Cum îl
stimulăm
• Cum ii
răspundem

In anul acesta școlar, măsurile stabilite de conducerea de 
partid au determinat organizațiile U.T.C. din școli să așeze mai 
bine munca politico-ideologică în contextul activității sale edu
cative, să diversifice formele acesteia incit raza sa de cuprin
dere să fie mult mai mare și mai profundă.

O anchetă in rîndul unor uteciști cu răspunderi în comitetele 
U.T.C. pe linia muncii politico-ideologice ne-a pus în fața unor 
date asupra cărora merită reflectat in interesul unei activități 
politice în școli de maximă eficiență.

ANUL EXPERIMEN
TĂRII

(Continuare în pag. a Il-a)

In primăvara anului trecut, in 
cîmpia teleormăneană s-a dis
cutat pentru prima dată despre 
retribuția muncii în raport di
rect cu producțiile obținute de 
cooperatorul, grupul de familii 
sau de echipa ce s-a angajat să 
lucreze o suprafață de teren sau 
să îngrijească un lot de animale. 
Se propunea excluderea subiec
tivismului in evidențierea mun
cii prin norme convenționale și 
înlocuirea acestuia prin evidența 
viguroasă a producției obținute. 
Firesc, ideea a găsit mulți par
tizani printre membrii coopera
tori. în aproape o sută de coo
perative agricole s-a experimen-

UN HECTAR LUCRAT ÎN A- 
CORD GLOBAL A PRODUS CIT 
DOUĂ LUCRATE PRIN ACOR
DAREA NORMELOR CONVEN

ȚIONALE

Nu-i nici o exagerare. Cele 
cîteva mii de hectare lucrate 
in acord global de către membrii 
cooperatori au asigurat producții 
medii de la patru mii de kilo
grame în sus ; aproape în fie
care cooperativă agricolă nive
lul producțiilor însemnînd du
blul realizărilor medii înscrise 
în bilanț.

Exemple se pot da multe. La 
cooperativa agricolă „Cetatea 
Turnu“, de pildă, cele 47 de 
hectare lucrate în acord global

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

ELOGIUL
EROISMULUI

de VASILE VETIȘANU

PENTRU INFORMAREA 
POLITICA S-A GĂSIT O 

DIVERSITATE DE SOLUȚII. 
Reparcurgind discuția cu 
zece uteciști, responsabili ai 
misiilor politico-ideologice în 
mitetele U.T.C., participanți 
ancheta noastră, constatăm 
problemele care țin de informa
rea politică sint foarte bine stă- 
pînite. Există aici un raport per
fect : uteciștii sînt foarte inte
resați de actualitatea politică in
ternă și internațională, comisiile 
politico-ideologice U.T.C.— spri
jinite de organizațiile de partid, 
de profesorii diriginți — au gă
sit soluții corespunzătoare nu 
numai de a răspunde unui in
teres de moment, ci de a sti
mula și menține constant acest 
interes. Din opiniile exprimate 
se alcătuiește un tablou al in
formărilor politice cu modalități 
de organizare care sugerează 
posibilitatea generalizării.

Nicolae Dimitrie. Liceul . „Ni
colae Bălcescu“, Oltenița : Prin-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

cei 
ec
co

la 
că

(Continuare în pag. a IV-a)

LA CEA MAI ÎNALTĂ TENSIUNE
Eram elev de liceu cînd —■ la 

îndemnul profesoarei de literatu
ră și dintr-o curiozitate pe care 
aș numi-o „specifică în timp“ — 
âm citit un roman al scriitorului 
român de limbă maghiară Istvan 
Nagy. Se numea această carte 
„La cea mai înaltă tensiune“. 
Titlul și, implicit, cartea sinteti
zau exact și patetic una dintre 
cele mai scumpe victorii ale noii 
istorii socialiste a țării: naționa
lizarea principalelor mijloace de 
producție, de la 11 iunie 1948. O 
carte despre lupta clasei munci
toare în condițiile refacerii eco
nomice a României după cel de 
al II-lea război mondial, o carte 
a ruperii definitive și ireversibi
le față de trecut. Trecutul in-

semna capitalism și exploatare. 
Momentul de la 11 iunie însem
na însă împlinirea unui ideal, 
mal exact, însemna că de acum 
înainte mijloacele și rodul mun
cii se află pentru totdeauna în 
mîinile celor ce muncesc.

neva că nu locul ci faptul con
tează, faptul la proporțiile monu
mentale ale unei națiuni. Așa 
este. Totuși, dintr-un scrupul pro
fesional și, poate, din respect 
pentru continuitatea spirituală, 
temporală a unor biografii (și

REPORTAJUL NOSTRU
Sînt mulți, cred, cei care au 

citit această carte ji sînt mulți, 
sint sigur, cei care au purtat-o 
în memorie și suflet prin ani. 
Dar cîți sînt cei care știu cu e- 
xactitate locul acțiunii din ro
man ? Nici eu nu am știut pînă 
de curînd. Îmi va răspunde ci-

i-aș aminti aici pe cîțiva dintre 
eroii cărții: muncitorul — direc
tor Bucși, secretarul de partid 
Felecan, muncitorii Cîmpian. Se
re?, Kiss...) mi-am îndreptat pa
șii către Uzina „Unirea" din 
Cluj. Acolo unde s-au petrecut 
fapte la cea mai înaltă tensiune.

Acolo unde, astăzi, după mai 
bine de două decenii...

...La poarta uzinei m-am în- 
tîlnit, după cum ne înțelesese- 
răm prin telefon, cu secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, fre
zorul Oprea Fereștean. Pornim 
spre sediul organizației de tine
ret, Aproape de intrarea într-o 
hală, pe o peluză de iarbă, un 
mic monument : „Aurel Suciu, 
mort în anul 1944“. La che
marea Uniunii Tineretului Co
munist, tînărul Aurel Suciu, 
muncitor al Uzinei, s-a înrolat în 
detașamentele care aveau să a-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

In 1968, se nășteau la nia; 
ternitatea din Sighișoara trei 
gemeni, trei feți frumoși cu 
păr de aur și ochi de ci
coare. Fericita mamă, mun
citoarea Viorica Munteanu, 
mai adusese pe lume încă 
șase copii. Gemenii Viorcl, 
Daniel și Florin se născuseră 
cu o greutate cu mult sub 
cea normală și numai dato
rită grijii deosebite, căldu
rii și pasiunii personalului 
de la maternitatea sighișo- 
reană, au putut, după cinci 
săptămîni, să plece sănătoși 
acasă. Zilele acestea, Viorel, 
Daniel și Florin și-au sărbă
torit — firește, in aceeași zi 
— cea de-a... treia aniver
sare. După cum ne arată și 
fotografia, gemenii din Si
ghișoara dovedesc, însă, o 
surprinzătoare maturitate. 
De pe acum cartea le este 
un prieten apropiat.

I______________________ _

i Lingă o ordine obiectivă a existenței, asupra căreia ac- 
' ționăm în permanență, există una subiectivă, a noastră, pe 

care o trăim și o rînduim după puterea sensibilității ce ne 
aparține. în această a doua ordine a existenței, forța ome
nescului, dăruirea și integrarea, setea de cunoaștere și par-

1 ticipare directă la problemele cetății, se înscriu pe dimen
siunea eroicului. Cu aceasta din urmă se deschide viața 
noastră și în cuprinsul aceluiași sentiment eroic se încheie.

' Pentru că eroismul nu e un concept, nici un imperativ, ci un 
fapt de viață, transpus în tot ceea ce facem, în tot ceea ce 
cucerim și recucerim, depășindu-ne pe noi înșine, pe cel de 
ieri, prin cel de astăzi sau de mîine. O anume prejudecată

, plasează eroismul doar în viitoarea aprinsă a unor eveni
mente, așa-zisele momente de criză, neașteptate, ivite peste 
noapte.

De ce am reduce însă eroicul la gesturile mari, insolite ? 
Cînd se știe, acest eroism străluminează faptele noastre 
cele mai obișnuite. îl întîlnim în minuirea măiastră a ma
șinilor, în acea mișcare a degetelor care petrec albul fire
lor, în izbînda așteptată a inovației care a prins viață, în 
cuprinsul paginii citite, înțeleasă și comentată de noi, a- 
proape cu o altă pagină, în exemplul însuflețitor, în care 
toți cei în mijlocul cărora trăiești văd un punct de plecare 
pentru ei, în tot ce reprezintă strădanie, efort și putere de 
a te dărui unui crez, care înalță viața cu o octavă mai sus. 
în toate își fac loc eroismul. Ei este o permanență a vieții 
noastre. Și poate, uneori tocmai de aceea el nu poate de
fini pe tînărul care nu-și redimensionează forțele și nă
zuințele, lăsîndu-le pradă efemerului, comodității și ușurin
ței de a trece oricum prin viață. Nu în dulceaga siguranță 
a unor protectori, fie ei și părinți, se cîștigă sensul autentic 
al vieții, ci în încleștarea directă cu realitatea vieții.

în tradiția românească, chiar generațiile care au purtat 
istoria în suflete se numeau eroice. Fie că era vorba de cu
tezătorii iluminiști, de eroii luptei — cu fapta și cu gîndul 
— pașoptiștii, de avîntații junimiști sau de novatorii, pur
tători ai ideilor socialiste, de cei aflați pe redute, la 1877, 
sau de acei deschizători ai veacului .acesta, prin lupte si 
răscoale, în sunet de sirenă, sau în cîntece de brigadier, la 
Salva-Vișeu, în detașamente albastre de muncă, salvînd și 
apărînd oamenii și bunurile țării prinse-n stihiile naturii — 
pretutindeni avem însemnul unor generații eroice. Ele ne 
obligă la mai mult, gîndindu-ne cît de mică atenție se dă 
în școli educației eroice, care ar trebui să figureze lîngă 

‘ limba nației, completîndu-se, ca un capitol al tinereții. 
Activitățile cu tineretul trebuie să includă și capitolul : 
eroismul, ca dimensiune a personalității, ca etalon al ge
nerației tinere. Acestei generații i se adresa în nenumărate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, cerîndu-i să nu uite 
că cei ce o alcătuiesc sînt fiii unui popor care nu a înge- 
nunchiat niciodată, și care este hotărît să construiască so
cietatea nouă, socialistă. în acest crez social se împlinește 
gîndul cronicarului, care prevedea că vom fi totdeauna ceea 
ce am fost, și mai mult de cît atîta, ca o mărturie a unui 
destin eroic, de a fi aceeași națiune puternică, mereu mai 
stăruitoare în tot ce vrea, și care se înalță în elogiul erois
mului nostru.
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Tovarășul NICOLAE CEAI'.ȘESCl1, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului TODOR 
JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Jivkov,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și 
al meu personal, vă transmit dumneavoastră și familiilor îndo
liate ale celor care și-au pierdut viața în explozia minieră din 
localitatea Pernik sincere condoleanțe și expresia sentimen
telor noastre de profundă compasiune.

Președintele Consiliului de Miniștri a] Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Greciei, GHEORGHIOS PAPADO- 
POULOS, următoarea telegramă :

Aflînd de catastrofa feroviară din apropierea localității Do- 
xera. adresez Excelenței Voastre și familiilor îndoliate sincere 
condoleanțe și expresia sentimentelor noastre de compasiune.

Tn Capitală 1
S-A DESCHIS BIBLIOTECA AMERICANA

în Capitală a avut loc, 
miercuri după-amiază, deschi
derea oficială a Bibliotecii ame
ricane, cu sediul în strada Ale
xandru Sahia nr. 9. Biblioteca 
dispune de o secție de împru
mut de cărți, o secție de docu
mentare, o sală de lectură pen
tru ziare și reviste, o sală de 
audiție muzicală, o bibliotecă de 
microfișe și microfilme pentru 
specialiști în domeniul științei, 
istoriei, dreptului.

Da festivitatea inaugurării au 
participat Alexandru Ionescu, 
redactor-șef al ziarului „Scìn
tela“, Ion Mărgineanu. director 
general al Agenției române de 
presă „Agerpres“, Ion Brad, vi
cepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
presedinte al Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, oameni de artă și

Miercuri, Dumitru Popesc-u, 
președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, pre
ședintele Consiliului Național al 
Radioteleviziunii Române, a o- 
ferit un dejun în cinstea direc
torului Agenției de informații 
a Statelor Unite ale Americii, 
Frank Shakespeare, care se află 
în țara noastră cu prilejul des
chiderii oficiale a Bibliotecii a- 
mericane la București.

Au participat Alexandru 
Ionescu. redactorul șef al zia
rului „Scînteia“ Ion Mărginea
nu, directorul general al Agen

ției Române de Presă „Agerpres“. 
Vasile Gliga. adjunț-t al minis
trului afacerilor externe, Ion 
DOdu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Ion Bucheru, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Radioteleviziunii Ro
mâne.

A luat parte Leonard Mee
ker. ambasadorul S.U.A. la 
București.

Teatrul „Ateneum“ din Var
șovia a prezentat, miercuri sea
ra, pe scena Teatrului Mic. spec
tacolul cu piesa „Posedații", o 
dramă de Albert Camus. după 
romanul cu același nume al scrii
torului rus Fiodor Dostoievski.

Realizat intr-o viziune sceni
că inedită de regizorul Janusz 
Warminski, spectacolul s-a 
bucurat de o frumoasă primire 
din partea publicului.

La București s-au desfășu
rat lucrările Grupei de lucru 
rbmâno-sovietice pentru colabo
rare economică și tehnico-știin- 
tifică in domeniul construcțiilor 
de mașini grele, energetice și de 
transport. Cu această ocazie 
s-au purtat discuții privind po
sibilitățile de lărgire a colaboră
rii și cooperării româno-sovie- 
tice și de sporire a schimburilor 
reciproce în acest domeniu.

Delegația sovietică, condusă de
A. G. Eismond. adjuncta! minis
trului construcțiilor de mașini 
grele, energetice și de transport, 
care a participat la lucrări, a 
părăsit Capitala.

In cadrul programului muzical 
..De la Ateneul tineretului la Ate
neul român" Ateneul tineretului 
organizează joi. 20 Ianuarie 1972.

INSTRUIREA ORGANELOR NOU ALESE
(Urmare din pag. I)

Acum, la încheierea acestei im
port-nte acțiuni, se poate spune 
că adunările de alegeri, caracte
rizate printr-o largă participare 
a utecișților la dezbateri, prin 
combativitate și exigență, prin
tr-o multitudine de propuneri 
privind îmbunătățirea muncii de 
viitor, au contribuit din plin la 
consolidarea politico-organizato- 
rică a organizațiilor U.T.C.. la 
sporirea influenței lor politice, 
de mobilizare a tuturor tinerilor 
la înfăptuirea programului par
tidului.

Tocmai de aceea, una din 
preocupările la zi ale Comite
tului Central al U.T.C., ale co
mitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale este pre
gătirea temeinică a cadrelor a- 
îese în organele de conducere 
ale organizațiilor U.T.C în a- 
eăst scop. Secretariatul C.C. al 
U.T.C. a stabilit ca in perioada 
25 ianuarie — 10 februarie să se 
organizeze instruirea birourilor 
U.T.C. nou alese din întreprin
deri, unități agricole și institu
ții. Organizarea temeinică a a- 
cestor instruiri decurge atlt din 
necesitatea înarmării cadrelor 
U.T.C. cu orientarea, sarcinile și 
atribuțiile organizațiilor U.T C. 
în diferite domenii, cît și din 
faptul că un număr însemnat 
din cei aleși fac pentru prima 
dată parte din organele de con
ducere și, prin urmare, nu dis
pun de experiența și pregătirea 
necesară

— Aceste elemente fac 
necesare, probabil, niște 
precizări de natură orga
nizatorică și asupra dura
tei in timp a instruirilor?

— Din experiența anilor țre- 
cuți, recomandăm ca instruirea 
birourilor organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile industriale, 
de transporturi, din unitățile co
merciale, ale cooperației mește
șugărești și din instituțiile de 

cultură. Au luat parte Leonard 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București, membri ai ambasa
dei. Au fost, de asemenea, de 
față șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Luînd cuvintul, Frank Shakes- 
peare și Vasile Gliga, au sub
liniat că Biblioteca americană 
de la București precum și Bi
blioteca română de la Nev. 
York, deschisă recent, vor pri
lejui o mai bună cunoaștere re
ciprocă a valorilor culturii și ar
tei celor două popoare, vor o- 
feri un cadru favorabil extin
derii relațiilor culturale dintre 
România și Statele Unite.

Cu prilejul inaugurării biblio
tecii. ambasadorul S.U.A. la 
București, a oferit un dineu, iar 
seara. în saloanele ambasadei ă 
fost oferită o recepție.

orele 20 în Sala Mică a Palatului 
R.S.R., O acțiune dedicată sărbă
toririi Semicentenarului U.T.C. în 
program ■ Octavian Rațiu — vio- 
lină ; Gabrie’.a Stepan — pian. 
Franck (Sonată) : Brahms (Sonata 
în re minor).

Soprana Horiana Brănișteanu 
laureată a concursurilor interna
ționale de interpretare de la 
Hertogenbosch (Olanda) Și Barce
lona (Spania) și Rose-Marie 
Blanc (pian) va susține, de ase
menea. un recital.

In cadru! „Zilelor Varșoviei", 
miercuri seara, la cinematogra
ful „Capitol“ din București a 
avut loc un spectacol de gală cu 
filmul „Abel. fratele tău“, pro
ducție a studiourilor poloneze.

Colectivul de la „Electromotor“‘Timișoara a realizat aspira
torul „Junior“ la care se poate anexa un bătător de covoare. • 
A IV-a ediție a „Concursului mecanizatorilor“ cuprinde pe toți 
tinerii tractoriști din județul Mehedinți. • 430 de tineri, 7 bri
găzi și echipe de tineret de la Uzina de reparații auto-Craiova 
au fost declarați fruntași în anul trecut • Din cele 700 de apar
tamente pe care constructorii Șantierului 4 I.C.S. Hunedoara 
le au de realizat, primele vor ii predate beneficiarului in luna 
februarie. * în cadrul acțiunilor dedicate orientării profesio
nale, elevii Liceului „AUrel Vlaicu“ din Orăștie s-au întîlnit 
cu reprezentanți ai diferitelor profesiuni, majoritatea absolvenți 
ai liceului. • Elevii Școlii generale nr. 23 din Craiova au con
fecționat pentru cele două ateliere de practică glierghefe de țe
sut, dulapuri, vitrine, suporturi. • La U.C.M Reșița nici un 
tînăr nu a lipisit și nu a întîrziat în acest an. • Muzeul teh
nicii populare din Dumbrava Sibiului a intrat în posesia unei 
piese rare moară cu 6 ciuturi din comuna Găleșoaia (Olt) • 
Pe scena căminului cultural din Oteleg a debutat cea mai tî- 
nără formație de dansuri populare a Casei de cultură a mu
nicipiului Timișoara, Întitulată „REZEDA“ • Mariana Păcă
lea din Mediaș a ciștigăt primul loc în concursul „Pagini din 
activitatea organizației revoluționare de tineret“ • „Cine va 
deschide ușa ?“ este filmul care constituie tema procesului ci
nematografic realizat de Asociația juriștilor — filiala Tr. Se- 
verin și întreprinderea județeană cinematografică. El se va pre
zenta în orașele Strehaia. Tr Severin, Bistrița și Vînju Mare.
• Sub îndrumarea regizoarei Ioana Ottescu, actorii Teatrului 
de Stat din Reșița au prezentat premiera piesei „Duelul". • 
în localul bibliotecii „G. Coșbuc“ din Capitală scriitoarea Eca- 
teriria Lazăr s-a întîlnit cu cititorii cărții sale „Aveam 18 ani“.
• A treia premieră a stagiunii Teatrului tineretului din Piatra 
Neamț o constituie piesa „Ultima oră“ de M. Sebastian (De la 
corespondenții noștri ‘ Viorica Șerban, loan Vlad. Corneli'i 
Nuțu, Alex. Dinu. Thomas Brâier, Ștefan Iliescu, Valentin Mar., 
Ion Popescu, B. Constantin)

stat să se organizeze, de re
gulă, la nivelul unităților de 
către comitetele U.T.C. respec
tive. pe parcursul a 1—2 după- 
amieze și fără scoatere din pro
ducție In același timp, mențio
năm că acolo unde se consideră 
necesar și sînt posibilități, in
struirea birourilor U.T.C, nou a- 
lese, îndeosebi a celor din uni
tățile comerciale, ale coopera
ției meșteșugărești și din insti
tuțiile de stat, se poate organiza 
la nivelul municipiilor și orașe
lor. Se înțelege, din practica 
normală a muncii, că aceste in
struiri trebuie să se organizeze 
diferențiat, pe categorii de or
ganizații, pentru a putea realiza 
o pregătire a organelor alese 
potrivit sarcinilor specifice ce 
stau în fața organizațiilor pe 
care sînt chemate să le conducă.

Așa cum a dovedit experiența 
anilor trecuți, comitetele comu
nale U.T.C. dispun de posibilități 
mai mari pentru a asigura ca
litatea necesară instruirilor or
ganizate cu activul U.T.C. De 
asemenea, datorită participării 
unui număr mare de cadre, din 
diverse organizații, pe parcursul 
unor asemenea instruiri se poate 
realiza un larg și valoros schimb 
de experiență asupra acțiunilor, 
formelor și metodelor de muncă 
ale organelor U.T.C. De aceea 
recomandăm ca instruirea bi
rourilor organizațiilor U.T.C. 
din C.A.P.. I.A.S., S.M.A. și din 
alte unități cu profil agricol >ă 
se desfășoare de-a lungul unei 
după-amieze și fără scoatere din 
producție, la nivelul comitetelor 
comunale ale U.T.C.

— După cît cunoaștem, 
există și organizații ale 
U.T.C., conduse de comi
tete, constituite Ia nivelul 
unităților, care deși cu un 
număr restrîns de mem
bri, în acest an nu au ți
nut adunări de dare de 

seamă și alegeri. Cum se

Salut colegial ziarului 
„IFJUMUNKĂS“
la a 50-a aniversare

Sărbătorim o jumătate de 
secol de la apariția primului 
număr al gazetei „Ifjumun- 
kas“ — oigan al Uniunii Ti
neretului Comunist. O jumă
tate de secol în care slovele 
sale s-au adresat cugetului și 
inimii cititorului tînăr, subli
niind marile adevăruri, mari
le chemări ale timpului, așa 
cum au fost ele gîndite de 
militanții din mișcarea revo
luționară. condusă de partidul 
comunist Slujind politica 
Partidului Comunist Român 
prin cuvîntul tipărit în lim
ba maghiară, „Ifjumunkas" 
s-a afirmat ca o publicație 
prestigioasă; în prezent Scri
sul său militant, pătruns de 
un vibrant spirit partinic, îna
ripează conștiințele, insuflă 
noi energii cititorilor săi, ti
neri muncitori, țărani, inte
lectuali, de naționalitate ma
ghiară, care împreună, în 
strînsă unitate cu tinerii ro
mâni, cu cei aparținînd altoi 
naționalități conlocuitoare, cu 
întregul popor, își dăruie e- 
nergiile și entugiasmul ope
rei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

„Ifjumunkas", publicație pe 
care o aniversăm într-un mo
ment remarcabil, în care tină- 
ra generație a patriei, organi
zația sa revoluționară întîm- 
pină cu mari succese în mun
că și la învățătură, în activi
tatea politică-ideologică, se
micentenarul Uniunii Tinere
tului Comunist, a militat încă 
de la prima sa apariție pen
tru idealuri generoase, umani
tare. a luptat împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru 
libertate, independență națio
nală și progres social, cu con
vingerea că slujește o cauză 
dreaptă. Este emoționantă și 
grăitoare activitatea publicis
tică desfășurată în scopul 
realizării unității ideologice și 
de acțiune a mișcării demo
cratice și revoluționare de ti
neret, pentru înfrățirea tine
rilor români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. 
Tot mai mult, de-a lungul ce-

asigură instruirea cadrelor 
lor ?

-• în organizațiile U.T.C. care 
ființează la nivelul unităților și 
sînt conduse de comitete, adu
nările sau conferințele de ale
geri au loc o dată la 2 ani. E- 
vident, și cadrele din comitetele 
U.T.C trebuie temeinic instru
ite pentru a putea să-și îndepli
nească sarcinile și atribuțiile ce 
le revin. Tocmai de aceea reco
mandăm ca la instruirile orga
nizate la municipii, orașe și co
mune să participe și membrii 
comitetelor organizațiilor U.T.C. 
de la nivelul unităților care nu 
sînt subîmpărțite în organizații 
conduse de birouri și care sînt 
nemijlocit îndrumate de comi
tetele municipale, orășenești sau 
comunale ale U.T.C. Mă refer 
în acest sens îndeosebi la comi
tetele organizațiilor U.T.C. din 
instituții, unități comerciale sau 
ale cooperației meșteșugărești.

Recomandînd nivelele la care 
să se desfășoare instruirea ca
drelor alese, menționez totodată 
și sarcina comitetelor munici
pale și orășenești de a acorda 
în acest an o deosebită atenție 
instruirii membrilor birourilor 
și comitetelor organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile de 
construcții. Ținînd seama de 
problemele specifice de muncă 
și de Viață ale tinerilor con
structori, de sarcinile complexe 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
respective, considerăm potrivit 
ca instruirea birourilor și comi
tetelor U.T.C. din șantierele de 
construcții să se desfășoare la 
nivelul comitetelor municipale 
și orășenești pe parcursul a 1—2 
după-amieze. după orele de 
producție.

— După abordarea as
pectelor organizatorice 
mai importante, vă rugăm 
să vă referiți și la con
ținutul acestor instruiri.

— Asigurarea unui conținut 
corespunzător tuturor Instruiri

socialistă a întregului 
popor, „Ifjumunkas" 
noi forme de ex- 
menite să 
rindurile 

ideile

lor 50 de ani de activitate, a 
crescut frecvența articolelor 
care dezbat probleme politice 
și sociale, evidențiind rolul de 
clasă revoluționară al proleta
riatului, organizat și condus 
de partidul comunist, capabil 
să conducă masele largi 
populare la victoria împotriva 
capitalismului, în opera de e- 
dificare a socialismului în pa
tria noastră. Paginile sale au 
devenit, totodată, tribună de 
luptă împotriva idealismului, 
misticismului, de popularizare 
a cuceririlor științei și cul
turii.

In noile condiții politice 
create de victoria revoluției 
socialiste, gazeta își aduce 
contribuția la formarea unui 
tineret devotat patriei so
cialiste și Partidului Comunist 
Român, un tineret capabil 
să participe cu maximum de 
eficiență la înfăptuirea politi
cii marxist-leniniste a parti
dului nostru. în actualul cli
mat de intensificare a preocu
părilor partidului privind e- 
ducația 
nostru 
găsește 
primare 
ge în 
săi cititori 
timentele generate de gîn- 
direa comuniștilor, să răspîn- 
dească filozofia materiaîist- 
dialectică, să contribuie mai 
eficient, în spiritul sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX- 
lea al Uniunii Tineretului Co
munist, la cunoașterea și în
țelegerea de către tineri a 
fenomenelor sociale și politice, 
a valorilor științei și culturii, 
la mobilizarea lor în înfăp
tuirea neabătută a politicii 
partidului de ridicare a Ro
mâniei socialiste pe noi culmi 
de civilizație și progres.

Colectivul „Scînteii tinere
tului“ adresează colegilor din 
redacția gazetei „Ifjumun- 
kas", cu prilejul aniversării 
unei jumătăți de secol de ac
tivitate, urări de noi succese 
și împliniri

„SCÎNTEIA 
TINERETULUI“

propa- 
tinerilor 
și sen-

La aniversarea unui artist animator

ION ANESTIN
Acum 60 de ani, în februarie 

1912. Caragiale se adresa ast
fel „Decanului Scenei Române, 
Artistului I Anestin" : „sufler 
ți-am fost, regizor ți-am fost, 
director ți-am fost, fabricant 
de roluri ți-am fost — și, în 
toate m-am hucurat că ți-am 
fost pe plac" Cuvinte care a- 
dună întreaga semnificație a 
existenței actorului Ion A- 
nestin.

Crescut de la o vîrstă frage
dă în teatru, pe 
Pascaly, dar mai 
Matei Millo, Ion 
format învățînd 
corifei ai scenei 
acel timp ; talentul și spiritul 
său creator, cu deosebită încli
nare spre comedie, l-au apro
piat, însă, vădit, de Millo, 
fiindcă, Ion Anestin s-a în
scris printre principalii săi con
tinuatori. Mare și sincer admi
rator al lui l.L. Caragiale. A- 
nestin s-a adaptat noului pe 
care acesta îl aducea in piesele 
sale. Ca și Millo, Anestin a a- 
bordat o gamă largă și variată 
de roluri din dramaturgia uni
versală i de la Pomponet din 

lingă Mihai! 
ales pe lingă 
Anestin s-a 

de la cei doi 
naționale din

lor reprezintă elementul esen
țial, scopul întregii acțiuni. în 
primul rînd, este necesar că. în 
perioada premergătoare instrui
rilor, să se organizeze la nivelul 
fiecărei unități studierea amă
nunțită de către cadrele U T.C. 
a unor importante documente 
de partid și de stat. în acest 
sens, expunerea tovarășului 
Nicolae Ccaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971 și la Congresul al 
IX-lea al U.T.C., hotărîrea Ple
narei C.G. al P.C.R. din noiem- 
brie-decembrie 1967 privind 
îmbunătățirea activității de e- 
ducare comunistă a tineretului 
sînt documente de o mare în
semnătate pentru înțelegerea în 
conținut a orientării activității 
și sarcinilor organizațiilor 
U.T.C. în același timp, este de 
la sine înțeles că organele 
U.T.C. ce vor fl instruite la ni
velul comunelor trebuie să a- 
corde atenție studierii aprofun
date a expunerii secretarului 
general al partidului la confe
rința pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și a preșe
dinților consiliilor populare co
munale.

Subliniez, de asemenea, nece
sitatea ca membrii birourilor si 
comitetelor U.T.C. ce vor parti
cipa la instruiri să studieze te
meinic documente ale organiza
ției noastre ca : raportul pre
zentat plenarei C.C. al U.T.C. 
din 2—3 decembrie 1971, hotărî
rea privind semicentenarul 
U.T.C., instrucțiunile și preciză
rile privind desfășurarea acti
vității politico-ideologice, cul
turale, de pregătire pentru apă
rarea patriei, sportive, turistice 
și altele - materiale care, bine 
cunoscute, vor da posibilitatea 
cadrelor U.T.C. să înțeleagă în 
profunzime atribuțiile și sarci
nile actuale ale organizațiilor 
U.T.C., formele și modalitățile 
de desfășurare a muncii, exi
gențele mari formulate la adre

„Cupa tineretului de la sate

Uteciștii își construiesc 
BAZE SPORTIVE

Iarna, instalată în aceste zile 
în „drepturile“ ei mai în toată 
țara, a poposit și pe meleagurile 
Tulcei. Un vînt rece a suflat 
deodată de peste Dunăre, înghe- 
țînd lacurile și... suflarea. Nu 
însă ji pasiunea pentru sport a 
fetelor și flăcăilor din satele și 
comunele județului Tjulcea, că
rora le-am fost oaspeți în aceste 
zile în care „Cupa tineretului de 
la sate“ se află în plină desfășu
rare.

De fapt — ne informează 
Gheorghe Damian, șeful 
secției sport-turism a Co

mitetului județean Tulcea al 
U.T.C. — această competiție 
se află în plină desfășurare 
de-a lungul întregului an. 
Vara organizăm întreceri la 
fotbal, handbal, volei, atle
tism, deci sporturi care se 
pot desfășura în aer liber, iar o 
dată cu venirea anotimpului rece 
începem campionatele de șah, 
tenis de masă, trîntă. Desigur, 
vara merge mai ușor întrucît 
mai toate satele și comunele din 
județul nostru au baze sportive 
în aer liber de o calitate mulțu
mitoare, ba pe alocuri, chiar 
foarte bună însă și pe timpul 
iernii, chiar în lipsa unor săli 
speciale pentru sport, activitatea 
continuă să se desfășoare la un 
nivel satisfăcător. In acest sens 
s-au dat indicații ca toate cămi
nele culturale să găzduiască 
campionatele interne, iar Co
mitetul județean U.T.C. a dotat 
asociațiile sportive de la sate cu 
șahuri, palete și mingi de tenis 
de masă, 
asemenea 
căzută în 
cepe fără 
săniuțe.

saltele de trîntă. De 
profitînd de zăpada 

ultimele zile, vom în- 
întîrziere întrecerile la

Fata mamei Angot sau Celes
tin din M-elle Nitouche pînă 
la Polonius din Hamlet ; ca și 
Millo, el s-a dedicat cu devo
tament în primul rînd drama
turgiei originale românești, în- 
registrind succese memorabile 
in roluri mai mici, însă bogate 
în semnificații, ca Sbicrea din 
Răzvan și Vidra de Hașdeu. ori 
Tostum din Fîntina Blânduziei 

CALENDAR

de Alecsandri. Dar dacă pon
derea principală a activității 
actoricești a lui Millo au con
stituit-o rolurile din dramatur
gia lui Vasile Alecsandri. per
sonajele care l-au 
definitiv pe Anestin 
cele din dramaturgia 
giale i Conu Leonlda, 
nul turmentat. Agamiță Danda- 
nache. In prezența scenică a 
lui Anestin este evidentă linia 
de continuitate a școlii lui 

consacrat 
au fost 

Lui Cara- 
Cetățea-

sa activității U.T.C. în rindul 
diverselor categorii de tineri.

— în cadrul instruiri
lor se vor organiza in 
mod necesar dezbateri, 
schimburi dc experiență, 
vor fi prezentate scurte 
expuneri pe diverse pro
bleme ale muncii organi
zațiilor U.T.C. Care sint 
problemele cărora consi
derați necesar să li se a- 
corde cea mai mare aten
ție ?

— Instruirile ce se organizea
ză trebuie să abordeze atît sub 
aspect principial cît și. practic; 
metodic, sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
respective. Iată de ce răspunsu
rile la întrebările formulate de 
participanți, schimburile și dis
cuțiile metodice trebuie să-și 
găsească locul cuvenit în toate 
instruirile. Pentru clarificarea 
problemelor, acestea nu sînt 
însă suficiente. O mare grijă 
trebuie acordată pregătirii din 
timp a unor scurte, dar foarte 
concrete instructaje, care să cla
rifice sarcinile și formele de 
activitate în diverse domenii.

în acest sens, o mare atenție 
trebuie acordată lămuririi prin 
instructaje a problemelor care 
privesc sarcinile, formele și me
todele specifice de activitate ale 
organizațiilor U.T.C. privind e- 
ducarea tineretului prin muncă 
și pentru muncă, mobilizarea 
lui la îndeplinirea sarcinilor, 
întărirea disciplinei, perfecțio
narea calificării profesionale și 
altele care trebuie să formeze 
sfera de preocupări a U.T.C. în 
acest domeniu.

De asemenea, este necesar să 
se clarifice pe larg sarcinile 
organelor și organizațiilor 
U.T.C, formele și metodele de 
activitate privind educarea po- 
litico-ideologică a tinerilor, ri
dicarea nivelului lor de conști
ință. în acest context, să im
pune a se acorda atenția nece

Și, intr-adevăr, nu puține sînt 
satele în care activitatea sporti
vă, bucurîndu-se în ce privește 
amenajările de sprijinul consili
ilor populare comunale, se desfă
șoară din plin. La Babadag, de 
pildă, 150 de tineri sînt înscriși 
în campionatele întrecerilor pre
văzute în cadrul „Cupei tinere
tului de la sate“ — ediția de 
iarnă — la Luncavița tot cam 
atîția, în timp ce la Niculițel 
(sat cu o puternică tradiție în 

oină — „Dar pierd mereu, dom
nule, la cei de la Avîntul 
Curcani I") și la Kogălniceanu 
cifra participanților se ridică la 
aproximativ 200. In toate aceste 
comune unele încăperi ale cămi- 
nelot culturale, ale cluburilor 
S.M.A. sau I.A.S. sînt puse la 
dispoziția amatorilor de sport. De 
asemenea, în satele Deltei, la 
Mila 23, la Murighiol, la Chilia 
Veche, urmașii actualilor cam
pioni olimpici, mondiali sau eu
ropeni de canotaj, ridicați de pe 
aici, se întrec în cadrul unor 
campionate de haltere, excelentă 
completare a antrenamentelor la 
bacuri.

Chiar și în îndepărtata așeza
re, Sf. Gheorghe, „Clubul Tine
retului" găzduiește întrecerile 
tradiționalei, de acum, compe
tiții. Oameni inimoși și pricepuți,
— Afanasie Varenic — la Sf. 
Gheorghe, Gheorghe Niculescu
— la Niculițel, Radu Motolea
— la Luncavița — președinți ai 
asociațiilor sportive — au con
dus în excelente condiții activi
tatea sportivă din satele lor. Dar 
trebuie să arătăm că, în același 
timp, însă, unele comune au ră
mas in „coada plutonului", la 
Sarinasuf, la Beidaud, sau la 
Nufărul, activitatea sportivă în 
aceste zile de iarnă fiind ca și 
inexistentă. Este drept, există în 
aceste locuri și greutăți obiecti
ve, lipsa unor încăperi corespun
zătoare constituind un obstacol 
greu de depășit. In același timp 
însă, trebuie spus că nici preo
cupări în acest sens nu se prea 
văd, asociațiile sportive, organi
zațiile V.T.C. n-au făcut prea 
mult pentru o — eventuală — 
depășire a acestor dificultăți. Ne

Millo în condițiile saltului ca
litativ pe care l-a marcat dra
maturgia caragialiană. El a con
tinuat opera lui Millo nu nu
mai ca actor, ci i-a moștenit 
marea pasiune patriotică pen
tru însuflețirea teatrului ro
mânesc : Anestin a străbătut 
țara în lung și-n lat, ducind 
mesajul artei sale realiste în 
nenumărate turnee. El a po
posit stăruitor Ia iași și mai 
ales la Craiova, unde s-a aflat 
printre fondatorii Societății 
dramatice (Teatrul Național), 
la 1889. Aici, Ion Anestin a 
însemnat tnulți ani, pînă la 
moarte, principalul pilon de 
rezistență a instituției teatrale 
in fața vicisitudinilor 
felul, și tot aici, la 
s-a verificat Strălucit 
tea de actor-animator 
pe care Caragiale îl 
în timpul scurtului său directo
rat la Teatrul Național din 
București în 1888—1889, printre 
principalii săi colaboratori.

N-am putea însă omagia 
astăzi mai bine memoria lui Ion 
Anestin, decit adăugind la toa
te cele spuse faptul că. lă fel 
ca Millo. el a meritat pe de
plin, după o jumătate de veac 
de abnegație 
gostea 
larg de 
rii.

de tot 
Craiova, 

capàcita- 
a celui 
alesese.

artistică, dia
si prețuirea publicului 
pe Întreg cuprinsul ță-

MIHAI VASILIU

sară instruirii acestor cadre cu 
problemele referitoare lâ sar
cinile și modalitățile concrete 
de acțiune în domeniul activi
tății cultural-educative, de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
sportive și turistice, în general, 
felului în care trebuie să se 
preocupe birourile și comitetele 
U.T.C. de conceperea și desfă
șurarea muncii pentru îndepli
nirea acestor importante atri
buții.

— Plenara C.C. al 
U.T.C. din decembrie 
1971 a formulat sarcini 
de deosebită importanță 
referitoare la întărirea 
vieții de organizație. în 
ce mod pot contribui in
struirile ce vor fi orga
nizate la îndeplinirea a- 
cestor sarcini ?

— Instruirile aflate acum la 
ordinea zilei constituie un bun 
prilej pentru a dezbate cu mem
brii organelor U.T.C, cele mai 
importante aspecte ale vieții de 
organizație. în acest scop. îh 
instructajele ce se prezintă și 
în celelalte activități ce vor fi 
inițiate în cadrul instruirii, ca
drele nou alese trebuie ajutate 
să înțeleagă sensul larg al vie
ții de organizație și spiritul exi
gent în care Plenara C.C al 
U.T.C din 2—3 decembrie 1971 
a abordat această problematică. 
Se imoun a fi clarificate cu 
toată atenția modul în care tre
buie programată și organizată 
munca birourilor și comitetelor 
U.T.C.. felul în care acestea tre
buie să acționeze în vederea 
pregătirii și ținerii cu regulari
tate a adunărilor generale, or
ganizarea evidenței membrilor 
și încasarea cotizației, antrena
rea tuturor uteciștilor la activi
tate. pe bază de sarcini concre
te. pregătirea și primirea tineri
lor în U.T.C și alte probleme 
de maximă importantă în acest, 
domeniu. Trebuie folosit prile
jul acestor instruiri pentru a 

gîndim, de pildă, la o singură 
soluție și anume, că pe timpul 
vacanței de iarnă, sălile de clasă 
din școlile satelor amintite ar fi 
putut deveni foarte bine locul 
de întîlnire a tinerilor iubitori ai 
sportului unde s-ar fi putut des
fășura campionate de casă la te
nis de masă, șah, sau chiar 
trîntă. Și afirmația rămîne la fel 
de valabilă și pentru Hamcearca, 
sat în care realizările U.T.C.- 
iștilor pe plan obștesc sînt remar
cabile, dar pe plan sportiv — 
nule.

Discutăm cu Nicolae Ga- 
vrilă, activist în) domeniul 
sportului de la /Comitetul 

județean al U.T.C., și despre 
proiectele sportive ale tinerilor 
din satele și comunele învecinate 
Tulcei. Ne arată, cu mîndrie, 
baza sportivă „Delta", un splen
did complex sportiv construit pe 
malul lacului Ciuperca: un te
ren de fotbal cu 12 000 de locuri 
în tribune, terenuri de handbal, 
volei, baschet, tenis. „Totul •— 
ne precizează interlocutorul — a 
fost ridicat prin munca patrioti
că a tineretului din județul Tul- 
cea. Deci, uteciștii își constru
iesc, își amenajează bazele spor
tive de care au nevoie. Anul 
viitor, ' vrem să construim un 
complex asemănător, dacă nu 
mai frumos chiar : „Dunărea*. 
De asemenea, în toate satele 
Deltei intenționăm să înfiin
țăm mini-cluburi sportive, a- 
xate bineînțeles, pe canotaj. 
Delta este, doar, patria acestui 
sport. Acesta ar fi punctul în 
care sportul de masă s-ar inter
secta cu cel de performanță. Șî 
pentru ca „joncțiunea" să se 
producă cît mai rapid — ne 
spune în continuare interlocuto
rul nostru — „CUPA TINERE
TULUI DE LA SATE" va fi 
completată de alte cîteva com
petiții : „CUPA MECANIZA
TORULUI" și „CUPA DEL
TEI", în cadrul cărora se vor 
desfășura întreceri la trîntă, 
haltere, și concursuri de ambar
cațiuni de 1, 2 și 7 persoane.

S. SORIN

ieri, a avut loc, la sediul 
Federației de hochei pe ghea
tă, o ședință a colegiului cen
tral al antrenorilor. Cu acest 
prilej, după lungi discuții și 
consultări, a fost stabilit lotul 
național de hochei pe gheață 
care va participa, între 24 fe
bruarie și 6 martie, la jocu
rile Campionatului Mondial, 
grupa B (București).

Iată componența lotului : 
Dumitraș, Moraru, Roth — 
portari ; Varga, loniță Făgă
raș, Tureanu, Sglncă, Scheau, 
Tone — fundași ; Florescu, 
Pană, Huțanu. Bașa, Gheor
ghiu, Ștefanov, Bodorea, ca- 
lamar, Texe, G. Szabo, Axin- 
te, Costea, Herghelegiu, Bol- 
descu, Bandaș — înaintași.

Jucătorii selecționați vor fi 
reuniți luni, 24 ianuarie, la 
București, pentru o perioadă 
de pregătire centralizată. An
trenorul principal al lotului 
este Mlhal Flamâropol.

Planul de pregătire al re- 
reprezentativei — care cu
prinde, printre altele, meciuri 
amicale cu selecționata simi
lară a Iugoslaviei și cu echipa 
de tineret a U.R.S.S. — va fi 
definitivat vineri seara de 
Biroul federal.

ILIE NĂSTASE 
victorios în primul tur 
al turneului „Rothmans"

• LA „ROYAL ALBERT 
HALL” din Londra au început 
întrecerile turneului de tenis 
„Rothmans”, al treilea din seria 
circuitului internațional pe teren 
acoperit.

In primul tur („optimi“ de fina
lă) ale probei de simplu, campio
nul român Ilie Năstase l-a întîl
nit pe sud-africanul Ray Moore 
pe care l-a învins în două seturi 
cu 6—3, 6—3 Ilie Năstase, cotat 
de organizatori drept favoritul 
principal al turneului, a dominat 
net această partidă și a obținut o 
victorie clară în numai 44 de mi
nute.

Intr-un alt meci, americanul 
Cliff Richey a realizat o victorie 
scontată cu 2—6, 6—2, 6—4 în fața 
jucătorului danez Jan Leschly.

în singura partidă de dublu 
disputată, cuplul Georges Goven 
(Franța) — Gerald Battrick (An
glia) a disput cu 6—4, 6—1 de pe
rechea Pancho Gonzales (S.U.A.) 
— Lew Hoad (Australia).

ajuta cadrele nou alese în înțe
legerea modului concret, practic 
îh care au datoria să acționeze 
pentru adîncirea democrației și 
întărirea disciplinei de organi
zație, pentru consultarea tineri
lor în conceperea și realizarea 
tuturor acțiunilor educative.

- Și o ultimă Între
bare, tovarășe secretar. în 
ce constau sarcinile co
mitetelor județene, muni
cipale și orășenești în a- 
ceastă importantă acți
une ?

-- Comitetelor județene, mu
nicipale și Orășenești le revine 
sarcina de a sprijini efectiv co
mitetele U.T.C. în organizarea 
și desfășurarea instruirilor. 
Programarea judicioasă a in
struirilor, participarea nemijlo
cită a activiștilor la pregătirea 
și desfășurarea acestora, la cla
rificarea celor mai importante 
probleme, reținerea și selectarea 
cu grijă a propunerilor și ob
servațiilor ce se fac de partici
panți — iată succint prezentate 
sarcinile acestor organe ale 
U.T.C. Ele sînt chemate ca 'h 
această acțiune să solicite spri
jinul organelor și organizațiilor 
de partid pentru a asigura fie
cărei instruiri conținutul și efi
ciența necesară.

Am încercat să dau răspuns 
cîtorva probleme ce se pun in 
legătură cu instruirea organe
lor nou alese, acțiune tot atît 
de importantă ca și adunările 
de alegeri ce au avut loc. De
sigur, experiența dobîndită de 
organele U.T.C., ca și preocupa
rea susținută din partea aces
tora sint premise sigure pentru 
a da instruirilor cadrelor nou 
alese conținutul necesar, pentru 
a le înscrie în suita de preocu
pări actuale ale U.T.C. în vede
rea îmbunătățirii și dezvoltării 
întregii sale activități.

pentiw
TIMPUL 

©y. LIBER

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Excelslor (orele
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20 30).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Scala (orele 0: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 0; 11,15; 
13,30; 16,30: 18.45: 21), Favorit (o- 
rele 9,15. 11,30; 13.45; 16; 1815;
20.30) , Melodia (orele 9; 11'15: 
13,30; 16- 18,30; 20,43).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , Luceafărul (orele 9; 1115; 
13,30: 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9,15; 11,30, 14; 16,15; 18,30; 20 Gala 
filmului polonez : ABEL FRATE
LE TAU ; VARȘOVIA ÎN PIC
TURA LUI CAMALETTO), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ABEL FRATELE TAU : rulează 
la Central (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20).

DECOLAREA : rulează la Lumi
na (orele 9—19 în continuare) ; 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

COPACII MOR ÎN PICIOARE î 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 12,30; 16; 18,30; 21), Feroviar 
(orele 9. 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

B.D.  LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grlvița
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30) Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OLIVEP : rulează la Arta (Orele 
16,30; 19). Doina (orele 11.30; 16;
19.30) .

HUGO Șl JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18.30 în 
continuare) 20,15 — PROGRAM 
DE DOCUMENTARE.

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

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

ANA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30). Drumul Sării (orele 
16; 19).

DUEL STRANIU : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Tomis (o- 
rele 9, 11,45- 14,30; 17,15; 20). Bu- 
cegi (orele 15.30; 18; 20,30).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează a Unirea (orele 16: 18; 20).Marele PREMIU : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 19).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Popular (orele 15,30: 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Glu- 
lești (orele 15,30; 19), Miorița (o- 
rele 9; 12; 16; 19,30).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETR1CK • rulează la Munca ta
rele 16; 18: 20)

MIHAII STROGOFF : rulează 
la Pacea (orele 15.45; 18; 20). Ra- 
hova (orele 15,30; 18; 20,30).

GARA BIELORUSĂ : rulează la 
Cosmos (orek 15,30: 18: 20,15».

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

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA 
DE POMPIERI : rulează la Crtn- 
gașl (orele 15.30 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI . rulează la Aurora (orele 
9.30; 12,30: 16: 19.30).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18:20.15) .

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30: 17.45: 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză Ia Vitan (orele 15 30: 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS: ru
lează la Laromet (Orele 15,30; 
17.30; 19,30).

JOI, 20 IANUARIE 1972
Opera Română : SEARA VIE- 

NEZĂ — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19 30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale” (Sala Come
dia) : REGELE LEAR - ora 20- 
(Sala Studio) SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30, (Sala Studio) : O LUNA 
LA ȚARA — ora 20; Teatrul de 
Comedie . CHER ANTOINE — 
ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20: (Sala Studio) : SPECTACOL 
DE MUZICA Șl POEZIE — ora 
20; Teatrul ,,C Tănase” (Sala Sa- 
voy) : BIMBIRICA - ora 19,30- 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19.30; Teatrul Mic (la Teatrul 
Glulești) : PISICA SĂLBATICĂ
— oral9,30; Teatrul . Ion Vasiles- 
cu“ : FETELE DIDINEI - ora
19.30; Teatrul „Ion Creangă” : 
SNOAVE CU MĂȘTI - ora 16 ; 
A.R.I.A. (la Sala Palatului) : Con- 
certul-spectacol „ALBA CA ZĂ
PADA Șl CEI 7... INVADATORI"
— ora 18; Teatrul „Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : BU ALI - ora 17; 
(Str. Academiei) : CARTEA CU 
APOLODOR — ora 15; Ansamblul 
„Rapsodia Română” : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE - ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : ADAM ȘI 
EVA — oră 19,30; Circul Globus : 
’72 CIRC ’72 — orele 16 și 19,30.

JOI, 20 IANUARIE 1972
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agriculutră. 17,30 Emi
siune in limba maghiară. 18,30 Lg 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18,90 Confruntări. 
19,10 Pentru sănătatea dv. 19,20 
1091 de seri ; „Aventurile celdr 
doi căței”. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Festival Mozart. 20,50 
Tinerii despre ei înșiși. Studenți
mea și mișcarea revoluționară de 
tineret. Masă rotundă cu pat-tiei- 
panți la Simpozloiiul național or
ganizat cu C.U.A.S. din Univer
sitatea București în întlmplnarea 
semicentenarului Uniunii Tinere
tului Comunist 21,25 Comici ves
tiți al ecranului. 22,10 Mal aveți 
o Întrebare r 22,55 Telejurnalul de 
noapte.
PROGRAMUL II

20,00 Festival Mozart. 20,50 Po
veste cu Oblic și Săgeată. Melodii 
scrise și interpretate cu Harry 
Nllsspn. 22,10 Film serial : Patru 
tanchiști și un cîlne (X).
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Cum procedează organizația U.T.C.

Cînd „experiența 
pozitivă" nu face

vizite de curtoazie...
Cristianii prima 
să aducă 
în sat,

navetă
abia la ora 

trei sute de
La 

urma 
16.00, 
salariați ai uzinelor din Bra
șov : Tractorul, Steagul roșu. 
Rulmentul etc. apoi, din 10 în 10 
minute, soseau eșaloane de cite 
150—200 de oameni pînă ce lo
calitatea înregistra din nou a- 
ceeași cifră de locuitori pe care 
o putem găsi în restul stării ci
vile : 5 000 ; 3 000 dintre aceștia, 
în mare parte tineri, sînt, cum 
spuneam salariați industriali la 
uzinele din Brașov.

„Identitatea de păreri" 
ascunde o gravă lipsă

în mod fatal, orașul un con 
inevitabil de penumbră asu
pra activităților de la cămi
nul cultural ? Hotărît, nu sîn- 
tem de acord cu un astfel de 
punct de vedere fatalist, demo
bilizator. menit mai de grabă 
să justifice lipsa de pasiune. Ac
tivistul cultural fie că apar
ține Consiliului județean al 
culturii și educației socialiste, 
fie că este exponentul organi
zației U.T.C. nu poate îmbră
țișa pasiv o stare proastă de 
lucruri, nu se poate complace, 
ridicînd din umeri în postura 
de rob al unei fatalități !

între sat și uzină, 
alte locuri de muncă ale 
tiștilor există o comunicare con
tinuă și un sprijin reciproc. în 
felul acesta am stabilit o relație 
directă între căminul cultural 
din sat care îndeplinește și func
țiile educative ale unui club 
muncitoresc.

O serie de acțiuni de la cămi-

de activitate
cul- 
pri- 

largi,
Este pregătit căminul 

tural din Cristianu să 
mească pe ușile sale_ 
iceastă afluență de după amia
ză ? Trei mari săli de specta
cole, încălzite cu gaze, un cine
matograf și o bibliotecă cu mul
te mii de volume, ar răspunde 
de la sine că da, însă afișul de 
afară, planul de muncă din do
sarul direcției și chiar tovarășa 
directoare, nu au răspuns decit 
pe ocolite Ia această întrebare, 
aducînd ca scuză următoarele 
argumente :

— O instituție culturală, chiar 
și de redusă anvergură cum este 
căminul nostru cultural nu poate 
fi susținută de o singură per
soană ; este nevoie de efortul 
întregului colectiv de oameni, 
de contribuția tinerilor, a școlii, 
a organizației U.T.C. etc ca să 
enumăr doar factorii cultural-e- 
ducativi direct implicați in buna 
funcționalitate a căminului cul
tural. Directorul adică eu, Vic
toria Lemnaru, alcătuiesc singu
ră. în mod nedemocratic — în
câlcind personalitatea și opțiu
nile tinerilor din Cristianu — un 
program de activități, pe care îl 
copiez în 6 exemplare ce le 
distribui organizației U.T.C., di
rectorului școlii și la celelalte 
instituții. Ce se întîmplă cu pla
nul meu ? Este atit de perfect 
incit nu primește nici un adaos, 
nici o îmbunătățire și nici o in
firmare. Este bun pe de-a-ntre-r 
gul (!) dar rămîne literă moartă, 
organizația U.T.C.. adică tovară
șul secretar Șoană Victor îl tre
ce conștiincios, schimbînd doar 
antetul, în planul său de muncă 
aflat în dosarul de la sediu ; se 
vede astfel, la un eventual con
trol. identitatea de vederi și de 
acțiune ce există între căminul 
cultural al satului și organizația 
U.T.C. a tinerilor.

Răspunsul edificator pentru 
cazul localităților din vecinăta
tea orașului avea 
instituția culturală 
cin, Vulcanu, care 
aceleași condiții.

să-l exprime 
a satului ve- 
activează in

Specificul" nu este o 
frînă ci, dimpotrivă, 

un stimulent al activită
ții cultural-educative !

n

sau 
nave-

Activistul cultural — 
rob al fatalității ?!

Reporterul a dedus că nici 
chiar „controalele“ tovarășei 
Brebu venită de la centru nu îi 
erau căminului cultural din Cris
tianu de prea mare folos. Avea, 
în fond ce să „controleze“, ce să 
„urmărească“ ? In fapt, credem 
noi. aici era necesar „să fie pus 
umărul la treabă“ și cu price
perea și învestitura de specia
liști, cei care îndrumă și con
trolează, să readucă în Cristia
nu, vechea animație, să ridice 
de la ferestrele căminului cul
tural „umbra“ ce i-o lasă in 
prezent vecinătatea orașului.

Acesta era un punct de vede
re. Ca reporter trebuia să intru 
in legătură și cu secretarul or
ganizației U.T.C., să văd dacă 
asemenea transcrierii planului de 
muncă în caietul de sarcini al 
organizației, și-a însușit meca
nic și acel fatalist punct de ve
dere enunțat de către tovarășa 
Lemnaru. Nu l-am găsit și am 
pierdut multă vreme chiar pînă 
am aflat doar cine este, cum se 
numește și unde lucrează ; tinerii 
tnu-1 cunoșteau. Lasă, oare,

Am consemnat mai întii opi
niile tovarășului secretar al co
mitetului comunal
N. Ioana :

„Comuna Vulcanu 
în Țara Birsei sub 
gărașului : are aproximativ 6 500 
de locuitori dintre care, ase
menea satului vecin, mai 
mult de jumătate lucrea
ză în uzinele mari din 
Brașov, la Fabrica de scule 
Rîșnoy, la Uzinele de coloranți 
din Codlea. Cealaltă parte mun
cim in comună la C.A.P., S.M.A., 
la școală (unde sînt 60 de cadre 
didactice), la circumscripția sa
nitară care are trei medici, la 
uzina de apă potabilă, la Baraj- 
canal Vulcănița, la moară, la 
brutărie și la semiindustria de 
legume și fructe. Dacă am adu
na profesiile din sat, acestea ar 
fi tot așa de variate ca intr-un 
mare oraș. Succesele despre 
care se vorbește că sînt. la Vul
canu se djjtor.esp.ftQp.gQțprii, tutu
ror •'factorilor : școala, organiza
ție U.T.C., C.A.P. și restul în
treprinderilor comunale. Cămi
nul cultural, sesizat de unele 
cazuri grave, consultîndu-se 
cu organizația de partid, cu 
școala și organizația U. T. C. a 
hotărit să alcătuiască un „Sfat 
al omeniei“ la care să par
ticipe bătrînii cu experiență 
de viață și model de comporta
re și activiștii obștești ai satu
lui. Navetismul, fenomen so
cial specific localităților din ve
cinătatea zonelor puternic in
dustrializate ar fi putut crea în 
comuna noastră și o anumită 
indiferență față de viața ob
ștească, față de căminul cultural. 
Dar la Vulcanu nu se spune : 
„Eu la oraș lucrez, aici nu mă 
interesează decît să vină auto
buzul la timp !“. Fiecare om, 
fiecare tinăr, chiar dacă lucrea
ză ca maistru priceput la Trac
torul, cind vine acasă, devine 
consăteanul nostru, implicat di
rect în viața obștească a sa
tului.

de partid^

este așezată 
pantele Fă-

Căminul cultural este 
receptiv la experiența 
clubului muncitoresc
GIRBOCEA ALEXANDRINA, 

secretara comitetului comunal 
U.T.C. Vulcanu :

„Am urmărit ca experiența e- 
ducativă a cluburilor muncito
rești s-o aducem și în satul 
nostru. Era și firesc dacă la că
minul cultural avem atîția tineri 
muncitori. Organizația U.T.C. 
din satul Vulcanu are strînse le
gături și colaborăm cu organiza
țiile U.T.C. din uzinele Brașo
vului, Codlea și Rîșnov.

ION MARCOVICI

un club al femeilor 
al tineretului, îndru- 
către căminul cultu-

le invităm 
în pagina 
tineretului"

PARTIDULUI

Un
strălucit
animator

de aici, abia am primit promi
siuni că voi fi ajutat să mă sta
bilesc în comună.

secția turistică. Aceste secții 
funcționează conform progra
mului și sînt conduse de un co
lectiv de activiști obștești care 
lucrează in sat sau care muncesc 
în uzine. In afara acestor secții 
mai există 
și un club 
mat tot de 
ral“.

★
Am relatat prin comparație si- 

. tuația a două localități vecine, 
Cristianu și Vulcanu, învecinate 
la rîndul lor cu o mare așezare 
urbană — Brașovul.

Așadar, două situații total di
ferite în condiții complet ase
mănătoare. Desigur, experiența 
celor din Vulcanu nu va alerga, 
singură în vizite la cei din 
Cristianu. Se pare însă că, to
tuși, unii mai cred în asemenea 
minuni...

Concluziile impuse de aceste 
ipostaze le lăsăm în seama ti
nerilor și a celor două organiza
ții U.T.C., pe care 
să le formuleze 
„Viața culturală a 
a ziarului nostru.

DOUA ANCHETE
PRIVIND

DIMENSIUNI ACTUALE IN

CLIMATUL
SPIRITUAL

nul cultural — trecute în sarcina 
organizației U.T.C. — sînt dedica
te aniversării semicentenarului. 
U.T.C. Avem un sat aparținător 
comunei Vulcanu, „1 Mai“, alcă
tuit din familiile a 800 de mi
neri. Au lucrat la o mină stră
veche, închisă acum cițiva ani. 
Trăiesc la „1 Mai“ mineri bă- 
trini care în 1929 au participat 
la grevele din Valea Jiului, sau 
ca tineri au condus acțiuni ile
gale inițiate de organizația 
U.T.C. Căminul cultural, Ia 
întâlnirea cu acești bătrîni mi
neri, a invitat și pe tinerii de la 
Uzina Tractorul și Fabrica de 
scule Rîșnov; la rîndul lor coo
peratorii din Vulcanu, vor lua 
parte la o serie de manifestări 
cultural-educative organizate la 
clubul Uzinelor „Steagul roșu“.

„Secțiile" instituției 
culturale sătești 

satisfac cerințele fie
cărei categorii de tineri

NICOLAE FULEA, director al 
căminului cultural din Vulcanu : 
Ca metodologie, la căminul 
cultural din Vulcanu am îm
părțit activitățile cultural-edu
cative pe secții :

a) secția de educație politico- 
ideologicâ, in care funcționează 
mai multe lectorate de științe 
sociale a căror tematică am sta
bilit-o consultind atit pe 
satului, cit și pe tinerii 
zine.

b) Secția turistică. In 
multe cămine culturale se orga
nizează acel gen de călătorii pe 
hartă. Noi am hotărit să orga
nizăm chiar excursii prin inter
mediul cercului de turism de 
la căminul cultural.

c) Secția artistică care cuprin
de formațiile de teatru, brigada 
artistică de agitație, corurile, an
samblul folcloric, fanfarele, or
chestra de muzică ușoară, echi
pele de dansuri moderne, 
mația de chitare electrice, 
Această secție antrenează 
număr de 500 de tineri.

d) Cercul de limbi străine; e) 
cercul de artă plastică care edi
tează și cele două gazete sati
rice; f) Cenaclul literar — care 
răspunde de alcătuirea textelor 
de la brigada artistică de agita
ție și alcătuiește programul de 
propagandă al excursiilor din

tinerii 
din u-

foarte

for- 
etc. 
un

In vîrtejul dansulw...

AL SATULUI

INTELECTUALUL
UN ACTIVIST POLITIC
Care este participarea intelectualului tînâr la rezolvarea 

problemelor satului contemporan ? Ce rol are el în dirijarea 
mutațiilor care se petrec în mediul rural ? Cum este privit și 
primit de populația satului ?

Iată numai o parte din întrebările cărora am căutat să le 
aflăm răspuns cu prilejul unei mese rotunde organizate Ia Co
mitetul județean Sălaj al U.T.C.

PASIUNEA DE A ACȚIONA — 
SINGURA FORMĂ DE A CÎȘTI- 

GA AUTORITATE
Vasile Mikc e profesor la Va

lea Pomilor (comuna Sâmșud). 
Fiind originar din comună nu ar 
fi trebuit să aibă probleme cu 
acomodarea. Totuși...

— Totuși am avut multe pro
bleme — ne mărturisește el. La 
începutul prezenței mele ca das
căl în sat nu aveam autoritatea 
necesară. Mulți tineri cu care 
copilărisem mă luau în derî- 
dere atunci cînd încercam să 
lansez o inițiativă.

— Cum ai fost sprijinit de 
celelalte cadre didactice, de cei
lalți intelectuali din comună ?

— în general, colectivul nos
tru e destul de unit și ne aju
tăm unul pe altul. Totuși, mulți 
dintre intelectualii satului, ne- 
fiind originari de aici, fac na
veta la oraș, nu s-au stabilit 
încă în comună. De aceea, poate, 
cu toate că avem o activitate 
bogată, multe acțiuni poartă pe
cetea superficialității, păcătuiesc 
prin improvizație.

CINE ALEARGA MAI MULT...
— Intelectualii-navetiști nu se 

pot acomoda cu viața satului ?
— Nu e vorba de asta. Cred 

că s-au acomodat demult. E 
vorba, mai degrabă, de o anu
mită comoditate. Deși, un soi 
ciudat de comoditate. Vorba 
ceea, „leneșul mai mult alear
gă...“. Gîndesc că și pentru ei ar 
fi mai comod să se stabilească 
în sat decît să piardă o groază 
de timp și de bani cu naveta. 
Tocmai în acest sens am acțio
nat și noi, organizația U.T.C., 
discutînd cu ei pentru a-i de
termina să se mute în sat

— Ar mai fi și altceva, inter
vine Alexandru Pantelimon, 
profesor de matematică la școa
la generală din comuna Bobota. 
Și la noi în sat o bună parte 
din cei 60 de intelectuali fac 
naveta. Aceasta pentru că exis
tă oarecari rețineri din partea 
Consiliului popular comunal în 
a-i ajuta să se istabilească aici. 
Eu însumi, deși lucrez de 5 ani 
la școala din Bobota, deși m-am 
acomodat perfect cu realitățile

RESPECTUL NU VINE DE-A 
GATA CI SE CIȘTIGĂ...

— Cum îi privesc oamenii din 
Bobota pe intelectualii satului ?

— Remarca colegului meu era 
justă. Am observat că respec
tul și, direct proporțional, spri
jinul sătenilor este îndreptat cu 
prioritate către acei intelectuali 
care, stabiliți în comună, parti
cipă mai activ la viața acesteia, 
la rezolvarea diferitelor pro
bleme care apar.

— Vreți să numiți cîteva din 
aceste probleme ?

— Ca să mă refer întîi la cea 
mai recentă, voi numi discuțiile 
stîrnite de propunerea aplicării 
acordului global în agricultură. 
Pentru lămurirea oamenilor, am 
organizat, împreună cu ingine
rii agronomi, seri de calcul la 
care țăranii au participat în 
număr mare, au pus întrebări 
și au ridicat probleme. Efectul? 
Finalmente toți membrii coope
ratori și-au manifestat adezi
unea la această formă de retri
buție.

Sînt, apoi, foarte numeroasele 
caracter cultural, 

practic, pe toți 
sat...
acțiunile cultu-

acțiuni cu 
care antrenează, 
intelectualii din

— Predomină 
rale ?

— E adevărat 
prof. Pantelimon — acțiunile 
culturale sînt mai numeroase 
decît celelalte, dar cred că a- 
ceasta exprimă o necesitate. Noi 
considerăm că sînt acțiuni cul
turale nu numai organizarea u- 
nor formații artistice, coruri 
etc., ci- și conferințele de popu
larizare a științei, recoltarea de

— ne răspunde

de ANA BLANDIANA

Dintr-o posibilă antologie 
a poeziei patriotice și de dragoste

Candoarea mi-a-nflorit-o în ochi definitiv 
întîiul plîns în curtea școlii sub castani, 
Cînd clasa mea primea cravata roșie festiv, 
Și sufeream respinsă grav de colectiv 
Că nu-mplinisem încă nouă ani.

Candoarea mi-a crescut de-atuncea dureros, 
Ca brațul ridicat deasupra frunții mult, 
Simbolizînd că viața-mi fi-va socotită 

mai prejos 
Decît tulburătorul luptelor tumult, 
Că niciodată n-o să mă separ orgolios 
De imnul colectiv și luminos.

Candoarea scrijelată de mîna ta lucid 
în ochii mei, dramatic deschiși spre mîna ta, 
Oricîte mîluri s-ar sedimenta 
Nu-mi vor putea-o șterge. Candoarea 

ca un rid 
Va măsura maturitatea mea, Partid.

exponate pentru muzeul de is
torie al satului, acțiunile de o- 
rientare profesională ș.a.m.d.

INTELECTUALUL IN SAT — 
UN ACTIVIST POLITIC

— Noi considerăm, de fapt, 
că acțiunile culturale se înglo
bează în categoria mai largă a 
acțiunilor politice, este de pă
rere Florian Sacotă, profesor în 
Sînmihaiul Almașului. Prezența 
dascălului în comună trebuie, 
cred eu, să fie marcată în primul 
rînd printr-o intensă activitate 
politică. La 
mășag, ne 
Andrei Nemeth, 
gorie mult mai 
bleme, dar la a 
re participarea 
e încă redusă, 
noscută și ca centru minier, e 
în curs de urbanizare.

Prezența muncitorilor ridică, 
desigur, nivelul general de con
știință al oamenilor, îi influen
țează mult pe tineri, dar toate 
acestea se petrec pe fondul li
nei localități al cărei specific e 
încă rural. Fără îndoială a- 
ceastă problematică nu mai 
poate fi rezolvată prin acțiuni 
la voia întîmplării, este nevoie 
de o activitate educativă siste
matică, îndreptată către punc
tele nevralgice. Or, pentru ca 
intelectualii să poată fi pionii 
de bază ai unei asemenea acti
vități, stabiliți în comună, cu- 
noscind temeinic problemele 
mari ale satului, ei trebuie să 
participe activ, efectiv la rezol
varea lor, să militeze perma
nent pentru ridicarea 
general de civilizație

noi, la Săr- 
spune profesorul 

există o cate- 
vastă de pro- 
căror rezolva- 
intelectualilor 

Comuna, cu-

nivelului 
a satului.

OVIDIU PĂUN

O SUGEST1E*O INVITAȚI E«O SUGESTIE»O INVITAȚIE»O SUGESTlEeQ INVITAȚIE
Ce pot viziona tinerii în casele de cultură ? O anchetă-fuiger 

ne-a demonstrat că dintre cele 16 case de cultură ale Capitalei 
(casele de cultură ale sectoarelor, Casa de cultură „Friederich 
Schiller“, Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa“ și 
cele șase cluburi ale tineretului), numai șase găzduiesc mani
festări de artă plastică. Paradoxal tocmai acestea șase necontînd 
pe aportul unui cerc propriu de creație. Expozițiile pe care le-am 
vizitat, fără îndoială de ținute diferite, valoric vorbind, sînt 
rodul creației unor artiști profesioniști și amatori, al inte
resului conducerilor acestor case de cultură, de a oferi tinerilor 
posibilitatea cunoașterii unor creații noi și,-totodată, a cultivării’ 
gustului lor artistic. Am surprins ce, pe o trăsătură comună tu
turor expozițiilor marea lor accesibilitate. Ne facem o datorie 
din a le prezenta și de a invita tinerii să le vizioneze.

IULIAN OLARIU — „Ca- 
zangerie".

M La Casa de cultură a sec
torului 2 (str. Mihail E- 

minescu nr. 89), este deschi
să expoziția graficianului 
Iulian Olariu cunoscut artist 
profesionist. Pot fi întîlnite 
imagini de muncă de pe 
șantiere și ogoare, imagini 
simbolice din activitatea re
voluționară a partidului și a 
clasei muncitoare.
Âil Un 8r-JP de eIevi ai Șco-

Iii populare de artă (anul 
II) compus din; Ion Comă-

nescu, tehnican C.F.R., Du
mitru Desculțu, mecanic, 
Constantin Ene, electrician, 
Mariana Vișan. elevă clasa 
a XH-a, Doina Iohan ingi
neră, expun pictură la Casa 
de cultură a sectorului 6 
(Calea Rahovei nr. 157). Din- 
oolo de inerente inegalități 
reține atenția totuși autenti
cul lor talent surprins în
tr-un proces de cristalizare 
și maturizare.

■ Casa de cultură a secto
rului 7 (str. Zalomit nr.

6) găzduiește o interesantă 
expoziție de pictură a unui 
artist din orașul Sf. Gheor
ghe: Mattis Ianos. Lucrările 
sale, avînd ca temă compo
ziții cu personaje și mai a- 
les peisaje, ne amintesc prin 
fervoarea cromaticii, prin 
structura compoziției și prin 
tonalitatea gravă a întregii 
viziuni de expresionismul li
ric al lui Mattis-Teutsch.

■ .„Tînărul în contempora
neitate“. Acesta este titlul 

expoziției organizate de că-

DUMITRU DESCULȚU — „Peisaj“.

poate surprinde — fenomen 
nu lipsit de interes — obiec
tul ironiei autorilor, e drept 
uneori juvenil vehementă : 
cosmopolitism în moda vesti
mentară, limbaj și atitudine, 
delăsare, fugă de răspundere 
etc.

■ La Ateneul tineretului 
(Aleea Alexandru nr. 38) 

unde expozițiile de artă se 
impun ca manifestări perma

nente, și unde și-au făcut de
butul mulți artiști tineri a- 
firmați ulterior, semnalăm o 
expoziție de pictură și sculp
tură a Școlii' populare de 
artă. Există aci, fără îndoia
lă. lucrări de valoare dar 
sintem convinși că o selecție 
mai riguroasă ar fi contribuit 
la elevarea nivelului expozi
ției.

CINECLUBU Rl LE VĂ PROPUN:
Aproape cinci minute cu ing. CORNELIU DUMITRU

tre Casa de cultură a secto
rului 8 (Bd. Bucureștii Noi 
nr. 86) în colaborare cu Mu
zeul Simu. Lucrările sur
prind portrete de tineri în 
timpul muncii, în timpul par
ticipării la diverse acțiuni 
culturale. Dintre expozanți 
reținem numele unor presti
gioși artiști contemporani ca: 
Ion Musceleanu, Gheorghe 
Ionescu, Ion Pacea. Ion 
Gheorghiu, Brăduț Covaliu, 
Sultana Maitec, Petre Achi- 
țenie. Gabriela Pătulea-Dră- 
guț. E cazul să subliniem aci 
ca pe o inițiativă de valoare 
colaborarea acestei case de 
cultură cu muzeul amintit în 
urma căreia tinerii au putut 
viziona și alte expoziții ca : 
„Impresionismul în pictura 
românească“, „Realitatea

— izvor de inspirație al ar
tiștilor contemporani“ ș.a.
— La Ecran-Club (Șos. Gro-
■ zăvești nr. 2) recoman
dăm o interesantă expoziție 
de caricaturi a elevilor din 
sectorul 7. In afara calității 
plastice a unor lucrări sg

C. R. CONSTANTINESCU

Cineclubul casei de cultu
ră a sectorului 7 București, 
„Ecran clubul“ a realizat în 
cinstea semicentenarului 
U.T.C. scurt metrajul artistic 
ÎMPUȘCĂTURA. Scenarist, 
regizor și operator, inginerul 
Cornelia Dumitriu, cineclubist 
din anul 1968, de la Institu
tul de botanică „Troian Să- 
vulescu“ al Academiei R.S.R. 
a obținut două premii III la 
Festivalul din 1969 al cineaș
tilor amatori pentru filmele 
„Plantă firavă“ (film artistic) 
și „Metamorfoza deșeurilor 
de metal“ (film științific).

Care este subiectul filmului 
„împușcătura“ dedicat marii 
sărbători a U.T.C. ?

— „Acest film artistic de

★

Tot în cinstea semicente
narului U.T.C., cineclubul 
C.F.R. Timișoara care are o 
activitate de peste 15 ani 
a editat de curînd un 
volum care înmănunchează 
istoria sa. Este vorba de 
volumul „Pasiuni pe 16 
mm.“, ce consemnează lista 
filmelor realizate în toți acești 
ani.

★
La Craiova cineclubul Uzi

nei „Electroputere“ a organi-

numai 10 minute a fost inspi
rat din lupta U.T.C.-uIui în 
anii grei al ilegalității. Ca ci- 
neamator membru al „Ecran- 
clubului“ am putut realiza a- 
cest film ajutat de doi colegi, 
elevi de liceu și de Georgeta 
Tudor, inginer la „Fabrica de 
utilaje morărit și panificație“- 
București membri ai aceluiași 
cineclub. Este vorba de un 
moment încordat, tragic din 
activitatea tinerilor comuniști 
din România aflați în lupta 
împotriva fascismului. Termi
nat în aceste zile filmul va fi 
prezentat în premieră atit la 
sediul „Ecran-clubului“ (casa 
de cultură a tineretului secto
rului VII) cit și la. Uzina „Se
mănătoarea“ și UREMOAS.

★

zat sîmbătă. urmînd ca acțiu
nea să fie desfășurată bilunar, 
o gală de filme inspirate din 
activitatea muncitorilor uzinei 
precum și o retrospectivă a 
creației cineamatorilor în cei 
10 ani de la înființarea cine- 
clubului lor.

Semnalăm în mod deosebit 
prezentarea filmului „Semna
lul de alarmă“, ce aduce în 
fața spectatorilor problemele 
producției ale muncii,

S. TUDOR
- ----- -

Comparația criticului muzical 
Dobrica Stefanovici, corul Ma
drigal, este o ^vioară Stradivarius 

exprimă 
realitatea 

un 
ansamblul 

superlative .___
catalitică pe care 

cu cele mai 
asupra

in mina Iui Paganini, 
poate cel mai ■*’ _ 
raportului real între 
animator 
Dincolo 
desluși funcția 
un artist dăruit 
alese virtuți a avut-o asupra 
unui colectiv de tineri interpreți

bine
?i de

mare 
său. 

putem

și, de ce nu am recunoaște, asu
pra publicului pe care l-a educat 
în spiritul exigenței șl al per
fecțiunii muzicale. Cartea mu
zicologului Viorel Cosma, Co
rul Madrigal, al Conservatorului, 
este istoria realizării unui vis, a 
împlinirii unui ideal de artă. Ma
rin Constantin a creat Madri
galul și l-a impus, i-a dat o atare 
personalitate, îneît putem vorbi 
astăzi nu numai de interpreta
rea acestei strălucite formații, ci 
de „muzica“ ei. Nu este aici Io-, 
cui să reluăm elogiile nenumă
rate care au fost aduse acestei 
formații a Conservatorului pe 
toate meridianele pămîntului și 
nici a le Înmulți într-o circum
stanță favorabilă ca aceea a apa
riției unui volum omagial. Ne 
aflăm insă în fața împrejurării 
de a medita la posibilitatea marii 
arte, atunci etnd există persona
litatea în stare să adune ener
giile risipite, să le dea coerență 
artistică, să instaureze un climat 
favorabil înțelegerii celei mai 
pure muzici. Există un tip de 
creație aparte, care a devenit pri
vilegiul marilor animatori mu
zicali : înființarea, sau cel puțin 
schimbarea stilului, unor ansam
bluri muzicale, în întregul lor. 
Pentru așa ceva se cere nu nu
mai înzestrare specială din punct 
de vedere artistic, ci șl capacita
tea de a uni individualități de 
multe ori divergente, într-o operă 
comună, într-un unicat, și nu nu
mai într-un concert sau în altul, 
ci ca instrument, ca posibilitate 
de expresie a muzicii. Sînt multe 
orchestre simfonice sau de ca
meră. Madrigalul este însă ceea 
ce este, singur, numai el. într-un 
cuvînt, se cere personalitate, se 
cere gîndul liber și aspirația că
tre perfecțiune, împletite cu vir
tutea atît de rară de a înălța oa
menii, de a-i face să se dăruias
că, să se depășească în numele 
unei realități care este mai mult
decît fiecare dintre el. Este un 
tip special de creație, atit de 
rară, atît de neasemuită, incit 
pot fi citați mulți dirijori excep
ționali în acest secol, dar nu știu 
dacă tot atît de mulți ar putea 
să fie considerați autori indiscu
tabili ai stilului muzical al vreu
nei mari formații din lume. Poate 
Sergiu Celibidache și orchestra s& 
nordică mai sînt atît de indes
tructibil legați. Madrigalul în
seamnă însă, cu siguranță, în pri
mul rînd Marin Constantin.

îmi aduc aminte cu acest prilej 
de o carte de filozofie asiată în 
care am citit descrierea unui 
guru, a unui masetru de înțelep
ciune de pe un versant al munți
lor Himalaia. Se spunea de fapt 
un singur lucru, că este bine 
pentru o țară, pentru un popor 
să aibă un asemenea om într-o 
epocă. Prezența Iul era gindită 
muzical, personalitatea sa era în
chipuită ca generatoare de eflu
vii purtătoare de pace. Forțînd 
puțin lucrurile, aș îndrăzni să 
afirm că arta Madrigalului este o 
bineeuvîntare pentru contem
porani. O singură asemenea for
mație poate crea epocă în muzi
ca românească, poate revela în
tregii lumi frumusețea fără mar
gini a sufletului nostru, făcîn- 
du-ne mai încrezători, mai nobili 
și mai generoși. Marin Constantin 
șl corul Madrigal. Cantando, Co
mo los Angeles...

AUREL DRAGOȘ 
MUNTEANU
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Locul în care 
te simți ca acasă
Printre cei două milioane 

îi jumătate de uteciști, un 
nume, o personalitate dis
tinctă. un om : GHEORGHE 
CRTSTEA. lin tînăr cu pri
virea deschisă, blond, înalt, 
în salopetă albastră de lucru, 
îmi stă înainte puțin nedu
merit de alegerea mea. E 
strungar la Uzinele „23 Au
gust“. arc 25 de ani, e secre
tar U.T.C. al uneia din or
ganizațiile uzinei, membru 
al P.C.R., absolvent al liceu
lui. Cu 10 ani în urmă venea 
de la tară, , din comuna na
tală Plătărești, dornic să-și 
facă un rost; venea timid, 
speriat, mult prea tînăr și 
poate mult prea singur. S-a 
angajat ca muncitor necali
ficat la „Vulcan“ și a fost 
bine: începuse. După cîteva 
luni, tot acolo, a fost primit 
în U.T.C. Nu- mai era sin
gur.

Ce gîndești azi. GHEOR
GHE CRISTEA? Ce gîndești 
in anul aniversar al propriu
lui tău destin de utecist. a- 
nul în care împlinești un de
ceniu în organizație, iar or
ganizația însăși împlinește o 
jumătate de secol? Cum îți 
apare drumul pe care l-ai 
străbătut, și pe care simpla 
aniversare de mai sus ți-1 
sintetizează nînă Ia anoni
mat. ca tine fiind mii de alți 
tineri? Ce gîndești TU des
pre TINE ?

„Aht fost primit în organi
zație în 1962, la Uzinele «Vul
can». Mă angajasem-chiar a- 
tunci, adică de cîteva luni, 
ca necalificat. Țin minte că 
mă aflam într-o sală sus, la 
etaj. Eram foarte mic, foar
te timid și foarte bucuros. 
De emoție nici nu îmi 
dau seama prea bine cum s-a 
petrecut primirea...

N-am stat multă vreme la 
..Vulcan“. în 1964 am venit 
aici, la «23 August» și de aici 
am plecat, în ’65, în armată. 
Nu mi-a fost prea greu. în 
uzină învățasem deja ce-i 
datoria. în decembrie 1966, 
cînd m-am întors din arma
tă, m-am înscris la cursul 
de calificare dă 10 luni. Nu 
aveam nici o calificară și 
mi-â plăcut strungâria; am 
îmbrățișat această meserie. 
La cursuri învățam. în uzi
nă făceam împreună cu mun
citorii măi noi, atunci ieșiți

LA DOI PAȘI DE EXAMENE
(Urmare din pag. I)

fost, mai atent susținut și de 
controlul nostru în cămin pen
tru menținerea, aici, a unei at
mosfere de studiu. Ne-am îngri
jit și de realizarea unor meniuri 
adecvate în cantinele studen
țești, dat fiind condițiile unei 
solicitări intelectuale și ner
voase sporite. Prin controlul că
minelor înțelegem nu numai ve
rificarea disciplinei studenților, 
dar și oferirea unui cadru con
sultațiilor necesare în preajma 
examenelor.

Am izbutit și un lucru bun : 
vizitarea căminelor de către ca
drele didactice este astfel coor
donată, încft studenții să poată 
discuta cu conducătorii lor de 
lucrări, seminarii, proiecte.

Nici localnicii nu sînt negli
jați : catedrele tuturor speciali
tăților au zilnic un program de 
consultații și ele sînt din plin 
solicitate. Situația acoperirii ce
rințelor cu material bibliogra
fic este bună, comisia profesio
nală urmind să stabilească o 
listă de priorități pentru centrul 
de multiplicare. Este notabil 
faptul că studenții participă e- 
fectiv la grăbirea apariției unor 
cursuri sau îndrumătoare aju- 
tînd ia desene, planșe și pagi
nare“. 

din școala profesional vizi
te comune, organizate de 
U.T.C., prin secțiile «mai 
pretențioase» ale uzinei. Ni 
se arătau mașini noi, apara
te noi, pe care n-aveam de 
unde să le cunoaștem din 
școală. îmi plăcea meseria și 
învățam la fiecare vizită de 
felul acesta tot ce puteam. 
Era nu numai o cunoaștere 
a uzinei dar și a meseriei, a 
muncii.

Am terminat cursul cu o 
medie destul de bună — opt. 
După aceea am revenit în u- 
zină, la secția «Mecanică», 
unde lucrez și acum... La în
ceput nu cunoșteam mașina 
pe care lucram, nu cunoș
team lucrările. M-au ajutat 
însă tovarășii, m-a ajutat, și 
secretarul U.T.C. al secției 
și am ajuns pînă la urmă să 
mă simt și eu «ca acasă». în 
secție. Acum ajut și eu la 
rîndul meu pe alții. Unii din 
cei noi au ajuns să aibă în
credere în mine ca în mais
trul lor, vin mereu și-mi cer 
sfatul“.

ÎI întreb cînd a fost ales 
secretar. „După cîteva luni, 
în decembrie 1967, îmi spune. 
Eram nou, dar m-au ales 
fiindcă mă cunoșteau toți ; 
dădeam lucrări de calitate. 
Și apoi îmi iubeam meseria 
și priveam munca cu serio
zitate. Cred că asta i-a ho- 
tărît să mă aleagă“.

„La primirea în partid am 
fost avertizat că munca de 
secretar nu este ușoară. Ea 
îți cere să lucrezi cu tinerii 
de la om la om. ca prieten, 
că altfel nu te-nțeleg. La în
ceput eram mai repezit, mi 
s-a întîmplat să mă și cert 
cu cite unul care nu-și ve
dea de treabă. Acum, după 
patru ani de zile de expe
riență. îmi dau seama că nu 
era bine“.

Și în viitor ce ai să faci? 
„Știu eu? Cred că tot strun- 
gărie, adică nimic deosebit 
de ce fac acum. Poate doar 
mai bine. Am terminal liceul 
seral anul trecut, la liceul 
nostru, al uzinei și la toamnă 
vreau să dau la o școală teh
nică. Dar tot in meseria mea“.

MARIAN GRIGORE

Operativitatea măsurilor luate 
pentru sesiune am văzut-o con
cretizată într-o foarte scurtă 
ședință de lucru a președintelui
C.U.A.S.  cu responsabilii comi
tetelor de cămin care au rapor
tat situația, precum și abaterile 
și sancțiunile date. S-au relie
fat aici și o sgrie de lipsuri din 
activitatea comisiei sociale ; 
inexistența unei perspective in 
muncă, necunoașterea unor si
tuații din cămine drept care 
n-au putut propune măsuri con
structive. Consiliul U.A.S. a in
tervenit însă operativ cu îndru
mări critice și prin stabilirea 
exactă a sarcinilor actuale.

Organizarea bună a sesiunii 
ne-a fost în continuare confir
mată de cîteva opinii studen
țești : „Biblioteca și sălile de 
studiu sînt bine aprovizionate. 
Condiții avem, trebuie să le fo
losim“, „(Doina Sîrbu, chimie 
industrială, III). „O sesiune de 
trei examene poate fi conside
rată dificilă. Dar, în condițiile 
unui studiu ritmic nici un exa
men nu poate fi dificil. Resim
țim totuși lipsa unui curs de 
Volumetrie, tratatul lui Liteanu 
fiind prea complicat“. (Liviu 
Cotarcă, chimie industrială, 
III). „Ne pregătim pentru o in
tensă campanie de popularizare, 
în special a celor mai bune re
zultate obținute de studenți în 
sesiune. Sperăm în cît mai pu
ține exemple negative“. (Eugen

Pană de... patină.
Poto : V. BOGDĂNEȚ

în cinstea 
Semicentenarului 
U.T.C.

La Tulcea. Babadag, Somova, 
Jurilovca și în alte localități 
din județul Tulcea a fost or
ganizat sub titlul „50 de ani 
de luptă și muncă sub condu
cerea Partidului Comunist“ un 
ciclu de acțiuni cultural-ar- 
tistice în programul căruia fi
gurează întîlniri ale tinerilor 
cu activiști de partid și de stat, 
cu vechi membri ai Organiza
ției județene de tineret, simpo
zioane, colocvii, seri de poezie, 
vizite la muzee și case memo
riale etc.

în cinstea aceluiași eveni
ment, tinerii din satele județu
lui Suceava s-au angajat să a- 
menajeze pentru irigații o su
prafață de circa 300 hectare, să 
efectueze lucrări de îndiguiri 
pentru protecția a 270 hectare, 
să planteze pomi fructiferi pe 
mari suprafețe.

Manifestări similare continuă 
să se desfășoare în județul 
Alba. în comuna Săsciori, a 
avut loc vernisajul expoziției 
„50 de ani de la crearea Uniu
nii Tineretului Comunist“.

INTERESUL
(Urmare din pag. t)

cipala obiecție a uteciștilor noș
tri privind informarea de pină 
la un moment dat a fost desfă
șurarea ei după aceeași sche
mă : venea un tovarăș și pre
zenta un referat pe o anumită 
temă. în sală puteau fi foarte 
mulți elevi, dar satisfacțiile erau 
puține. Am renunțat la schema 
aceasta și am abordat informa
rea politică — sistem dezbatere. 
Cînd problema luată în dezba
tere e mai pretențioasă, adunăm 
întrebări de la elevi și apelăm 
la un cadru cu pregătire supe
rioară. căruia îi prezentăm în
trebările și-l invităm să le răs
pundă elevilor. Alteori dezbate
rile au loc între noi, între elevi. 
Bineînțeles că aceste informări 
sint pregătite din timp. La ga
zeta specială a comisiei anun
țăm tema informării, eventuala 
bibliografie, precum și întrebă
rile care au fost puse. Folosim 
in școală și informarea politică 
,.ad-hoc“. Adică, atunci cind zia
rele publică documente impor
tante, pe care e necesar să le 
punem in atenția uteciștilor, in 
ziua respectivă, în prima pauză 
convoc comisia și fiecare pri-

........... ...................... «►

Dogariu, construcții civile și 
industriale, III) „O sesiune u- 
șoarâ. Poate emoții la chimie 
unde am avut mai puține ore 
de seminar Botezul focului 
pentru noi „bobocii“ a fost mult 
sprijinit de colegii din anul V 
care ne-au vizitat, oferindu-ne 
sfaturi prețioase privind pregă
tirea profesională“ (Nicolae Va- 
silcin, chimie organică, I).

Concluzia tovarășului prof. dr 
ing. Ioan de Sabata, prorecto
rul Institutului : Anticipăm spo
rirea numărului de integraliști 
în condițiile unei exigențe spo
rite. Argumentele : controlul, nu 
numai al procesului de învâță- 
mînt, dar și al felului cum se 
pregătesc examenele dimpartea 
conducerilor de facultăți și ca
tedre ; dispariția rigidității bi
letelor, care nu mai constitufe 
astăzi un tabu, ci un punct de 
plecare pentru un colocviu atent 
asupra calității asimilărilor ; 
justețea modalităților de exami
nare, unde au concurat atît pro
punerile asociațiilor, cit și avi
zul cadrelor didactice ; faza de 
încheiere a contactelor cu între
prinderile în care absolvenții 
își vor definitiva lucrarea de 
diplomă, calmul și tactul peda
gogic al colectivelor noastre de 
cadre didactice sînt. doar cî
teva“

Atmosfera de sesiune nu este, 
așadar, o figură de stil la Po
litehnica timișoreană.

PENTRU ACTUALITATE
mește sarcina să discute cu bi
rourile U.T.C. ale claselor incit 
în pauza mare sau după ore să 
fie citit și discutat documentul 
respectiv.

Ion Bogdan, Liceul din Slobo
zia : Avem satisfacția că infor
marea politică este organizată 
de noi, de comisie. Ea se ține 
o dată pe săptămînă in fiecare 
clasă, în afara orelor de dirigen- 
ție. Uneori, cînd tema e mai di
ficilă, ne adresăm tovarășului 
diriginte să pregătească infor
marea, dar, de cele mai multe 
ori, colective de uteciști primesc 
sarcina să pregătească un mate
rial pe care să-l prezinte cole
gilor. în afară de aceasta, pe
riodic membrii comisiei politico- 
ideologice prezintă informări la 
stația de radioamplificare. De 
fapt, acestea sînt informări al
cătuite pe baza întrebărilor ele
vilor. Comitetul U.T.C. a pus la 
dispoziția elevilor o „căsuță 
poștală“ în care aceștia intro
duc întrebările vizînd evenimen
te politice interne și internațio
nale la care doresc răspunsuri. 
Acest sistem de informare a fost 
Întregit in primul trimestru de 
cele patru informări de sinteză ; 
fiecare an de studiu a prezentat 
întrebări, le-am selecționat pe 
cele care au întrunit cea mai 
mare frecvență ; comisia a a- 
dresat aceste întrebări, cu invi
tația de a veni în mijlocul ute
ciștilor, unor secretari ai comi
tetului județean de partid. 
Aceștia au onorat cu amabili
tate invitația noastră încit am 
avut patru expuneri de sinteză, 
de larg interes în rîndurile ele- 
vilon

Lucian Tudose, Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini, Pitești : Noi am ajuns la 
concluzia că pentru elevii mari 
trebuie să organizăm informări 
politice de sinteză. Pentru că ei, 
obișnuit, citesc zilnic ziarul și 
sînt la curent cu evenimentele 
cotidiene. Așa că, 2—3 dintre ei 
primesc sarcina — sarcină de 
organizație — să se pregătească 
pe o anumită temă, iar ceilalți 
pun întrebări. Dirigintele parti
cipă la informări și, dacă e ca
zul, clarifică anumite probleme. 
In finalul informării, uteciștii 
formulează întrebările pentru 
următoarea întilnire. Elevii 
ne-au sesizat lipsa materialului 
de sinteză pe probleme de po
litică internă și internațională. 
Mai găsim asemenea materiale 
în „Șcînteia tineretului“ ori în 
„Tînărul leninist“, dar am avea 
nevoie de lucrări care să con
țină sinteze lunare și să fie ti
părite în broșuri. Știți, sînt pro
bleme la care nu știm întot
deauna să răspundem funda
mentat. N-am răspuns destul de 
argumentat — după părerea 
mea — la ultima informare cind 
elevii ne-au întrebat ce stă la 
baza conflictului indo-pachista- 
nez

Trebuie să menționez și o ini
țiativă : cu. ajutorul uteciștilor 
am realizat o hartă politică a 
lumii pe care este marcat eve
nimentul politic al săptămînii ; 
aceasta vine în sprijinul infor
mării politice.

Frunză Emilia, Liceul „A. 
Vlaicu“, Breaza : Un lucru este 
cert : informarea politică pe 
formula întrebări și răspunsuri 
este formula cea mai apreciată 
de elevi. La început elevii noș
tri puneau puține întrebări 
fiindcă erau obișnuiți ca cineva 
să le facă o expunere. Dar cînd 
au văzut că vin In fața lor 
tovarăși de la comitetul jude
țean U.T.C. și răspund unor în
trebări ori poartă dialog cu noi, 
întrebările au inceput să se în
mulțească. Pe noi nu ne satis
face doar faptul că există inte
res pentru cunoașterea eveni
mentului politic. Acest interes 
ii canalizăm spre cele mai im
portante evenimente și iată cum. 
Gazeta de perete a inițiat „Ca
dranul evenimentelor politice“. 
Aici- sint afișate zilnic sinteze 
ale unor evenimente politice, 
iar alteori sint decupate și afi
șate la cadran articole din ziare 
pe care vrem să le punem în 
atenție.

Axinte Sorin Mircea, Liceul 
nr. 25, București : Noi avem un 
dicționar politic prin care cău
tăm să explicăm anumiți ter
meni politici uzuali cum ar fi 
„războiul rece“, „Piața comună“ 
și alții. Decupăm materiale do
cumentare din ziare șl revista 
„Lumea“ și le afișăm cu perio
dicitate. incit elevii să-și expli
ce noțiuni nu prin definiții teo
retice, ci prin cunoașterea feno
menelor respective. După păre
rea mea< ca să faci o informare 
politică interesantă trebuie să 
ai la dispoziție un material 
documentar foarte divers. Alt
minteri totul se rezumă la ar
ticolul din ziar. Procurarea lui 
depinde de stăruința comisiei. 
Noi am fost perseverenți în sen
sul acesta. Am stabilit legături 
cu Centrul de informare 
U.N.E.S.C.O. la București. cu 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului și am ob
ținut de aici multe materiale 
documentare, incit, chiar dacă 
n-au venit multe personalități 
in mijlocul elevilor, tot am 
putut realiza informări cu lar
gă audiență. Intr-o sală de cla
să, care a fost amenajată drept 
cabinet de științe isociale, elevii 
au alcătuit multe panouri ilus
trative și montaje ; tot aici se 
găsesc hărți și ultimele noutăți 
editoriale privind cartea social- 
politică. Acest material docu
mentar mijlocește organizarea 
de către uteciști. cu ajutorul di- 
riginților, a unor informări cu 
caracter de dezbatere.

Vom vedea în continuare cum 
se prezintă situația în ceea ce 
privește învățămîntul politic

La cea mai
înaltă tensiune
(Urmare din pag. I)

pere orașul de furia hit Ier istă. A 
căzut in luptă, iar tovarășii de 
muncă și de arme au ridicat în 
curtea uzinei o lacrimă de piatră. 
In amintirea unui erou al mun
citorimii.

Am trecut în tăcere, emoționat. 
Aveam in față încă un exemplu 
de om care luptase pentru un 
ideal, crezînd, pînă la jertfă, 
crezînd, la cea mai înaltă tensiu
ne, în strălucirea lui.

Am ajuns.
— Ce îmi poți spune despre 

biografia actuală a Uzinei „U- 
nirea", tovarășe Fereștean ?

— Uzina clujeană este cel mai 
mare furnizor de utilaj textil din 
țară. Față de suprafața acoperi
tă de uzină în 1948, la naționa
lizare, spațiul de astăzi al uzinei 
este de vreo 4,5 ori mai mare. 
In 1973, „Unirea“ va sărbători 
125 de ani de existență...

— Și despre oameni ?
— Mai mult de jumătate sînt 

tineri. Peste o mie de tineri sînt 
uteciști, cuprinși în 26 de orga
nizații.

Tînărul din fața mea, repre
zentantul tinerilor din uzină, 
este, cum spuneam, frezor de 
meserie. A făcut liceul, a urmat 
o școală de maiștri. Acum este 
„cetecist" la una dintre secțiile 
uzinei.

Secretarul Fereștean îmi rela
tează în continuare amănunte 
din activitatea tinerilor de la 
„Unirea“. Se organizează confe
rințe, expuneri și discuții pe di
verse teme de producție, de po
litică. Se organizează întîlniri cu 
vechi comuniști, excursii menite 
să releve obiective industriale și 
culturale din toată țara. Toate 
aceste eforturi au un sens bine 
determinat: cunoașterea istoriei 
patriei, cunoașterea realizărilor 
poporului român și, totodată, 
cultivarea în rîndurile tinerilor a 
dragostei și respectului față de 
meserie, față de munca lor, față 
de munca a douăzeci de milioa
ne de oameni.

Atunci, în 1948, nu toți oame
nii erau convinși că dacă „s-a 
schimbat roata“ s-a mai schim
bat ceva în plus. Muncitorii — 
conducători ai uzinei aveau de 
dus o muncă extrem de dificilă 
pentru a-i convinge pe toți oa
menii de marele adevăr al cuvîn- 
tului socialism, al noțiunii de 
proprietate colectivă. Astăzi, ne 
găsim în fața unui proces de 
cristalizare a spiritului muncito
resc. Saltul, diferența in timp, 
este imensă.

Pornim prin uzină. Un gînd 
secret mă face să mă opresc la 
turnătorie. Stau de vorbă cu in
ginerul metalurg Liviu liga.

— Acum douăzeci de ani, am 
citit într-o carte, treaba mergea 
prost din cauză că nu aveați 
creuzete de platină...

— Acum avem. Dar ne gîndim 
că ne-ar costa mai ieftin creu
zetele de nichel pur. Și vom face 
rost de ele.

— Merge treaba bine acum ?
— Ce să vă spun ?... Sîntem 

cea mai bună turnătorie din ju
deț.

In 1948, în uzină era un sin
gur inginer. In 1971 sînt o sută. 
Inginerul Jiga și-a executat pro
iectul de diplomă aici, la „Uni
rea“. Și nu a mai plecat de aici. 
Spiritul creator al inginerilor din 
uzină își găsește materializare în 
cadrul „Clubului inginerilor“. 
Aici, nu o dată, s-au născut idei 
care au contribuit direct la mă
rirea productivității, la raționali
zarea unor procese de producție.

— Tot fontă turnați ?
— Tot. Dar era să pățim o 

rușine. N-am mai turnat un anu
mit sortiment de cîteva luni pen
tru că nu aveam nevoie. Dar, de 
curînd, cînd ne-am apucat iarăși, 
ne-a ieșit, „cozonacul“ greșit.

— De ce ?
— Fonta este ca o domnișoa

ră. Dacă nu ești foarte atent, îți 
face figura.

— Și ce ați făcut ?
— Am repus urgent la punct 

amestecurile de formare. Uneori, 
sincer vă spun, mi se pare că 
munca de metalurgist, oricîtă ex
periență ai avea, rămîne o per
manentă muncă de pionierat. 
Poate, tocmai din această cauză, 
îmi place. Poate, pentru veșnicul 
ei inedit.

li privesc fața bronzată acum 
în toiul iernii. Ochii acestui tî
năr au strălucirea și mobilitatea 
metalului topit. Iau cu mine un 
bulgăre de fontă. Ca amintire. 
Îmi atîrnă greu în buzunar, și 
asta îmi dă o bucurie greu de 
explicat în cuvinte.

Am ajuns în cele din urmă la 
secția montaj. O hală lungă de 
peste o sută de metri in care 
încep să prindă contur viitoare
le utilaje : mașini de filat bum
bac, mașini de filat lină pieptă
nată, mașini de răsucit, laminoa
re de bumbac, mașini de țesut 
mătase, mașini de țesut bum
bac... Aici, sute de muncitori dau 
viață eforturilor unei uzine în
tregi. Privirea îmi este atrasă de 
un muncitor aplecat asupra unei 
piese. Singurul amănunt care îi 
trădează tinerețea este bascul pus 
pe-o ureche. In rest, este atît de 
confundat cu piesa la care lu
crează îneît ai impresia că în 
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față ta se află proiecția cinema
tografică a consensului funda
mental om-muncă. Intrăm în 
vorbă. Este lăcătușul Attila Mol- 
nar. In această iarnă împlinește 
zece ani de activitate in uzină. 
Conduce o echipă de tineri care 
montează subansamble. Mi se 
spune că echipa lui este frun
tașă în producție.

— Cum ați ajuns la aseme
nea rezultate ?

Dacă accepți disciplina ca 
primă condiție, orice rezultat de
vine normal într-un proces pro
ductiv organizat.

— Deci, numai disciplina...
— Nu Mai trebuie să-ți cu

noști bine meseria și să pui ini
mă în tot ceea ce faci. Decît 
să faci un lucru prost mai bine 
nu-l mai faci.

— Ați rebutat ceva în timpul 
din urmă ?

— Sîntem oameni, deci supuși 
greșelii. Anul trecut am montat 
greșit un subansamblu și, nor
mal. am rupt un ax.

Tînărul, vorbind in numele u- 
nei echipe, își adusese aminte de 
singurul exemplu de rebut. Un 
singur rebut în aproape doi ani 
de zile.

— Iți place uzina ?
— Uzina nu poate arăta îh 

nici un fel fără muncitori. Îmi 
plac oamenii din uzină.

Fără oameni, fără muncitori, 
în 1948 uzina ar fi murit. A re
născut, s-a dezvoltat pînă la 
coordonatele ei de azi datorită 
muncii și entuziasmului celor 
care îi alcătuiesc destinul.

Spre sfîrșitul peregrinării prin 
uzină l-am întâlnit pe maistrul 
Gheorghe Domșa, secretarul co
mitetului de partid. Un bărbat 
încă tînăr, cu geșturi sigure, cu 
o voce răsunătoare și fermă. 
După o discuție cu el rămîn cu 
impresia că îl place în mod deo
sebit să vorbească. Să convingă.

— Sînteți conducătorul politic 

al comuniștilor din uzină. Vrut 
dintre sarcinile cele mai impor
tante ale unui secretar de partid 
este aceea de a îndruma și acti
vitatea organizației de tineret. 
Cum procedați ?

— Eu mă întâlnesc cu Fereș
tean de cel puțin trei ori pe zi. 
Ba avem o treabă, ba ne întâl
nim din întâmplare. Cert este că, 
de fiecare dată, mai punem la 
punct cite ceva pe linia organi
zației. Nu mai vorbesc de șe
dințe și de adunări unde, după 
rezultate, vedem ce este de făcut 
în continuare.

— Cum conduceți organizația 
de tineret ? O tutelați sau îi 
dați, ceea ce se numește, „un a- 
jutor" ?

— Nici nu poate fi vorba de 
o tutelă! Am fost mulți ani ac
tivist la județeană U.T.C. și azi 
și aricind, munca cu tinerii îmi 
aduce mari satisfacții. Entuzias
mul lor nu poate fi înlocuit cu 
nimic pe lumea asta. Știu că o 
„tutelă“ sau „un ajutor din cînd 
în cînd" nu pot înlocui adevă
rata muncă de conducere de că
tre organizația de partid, care 
presupune continuitate, profunzi
me și, mai ales, căldură. Ca să-i 
conduci bine pe tineri trebuie 
să-i iubești.

— Ei sînt cei care „vin din 
urmă"...

— Exact. Viitorul le stă înain
te. Al lor, al poporului, der il 
nostru.

— Ați citit ca-'ea scrisă des
pre uzina în care lucrați ?

— „La cea mai îna ,ă tensiu
ne" ? Desigur. Toată uzina noas
tră a citit-o — și o citește.

— Caut o asemănare între 
dumneavoastră și secretarul Fele- 
can din carte. Poate mi-o su
gerați...

— Nu mă sperie asemănarea 
cu un personaj literar, construit 
după modelul unui muncitor — 
și de aceea vă răspund : și eu și 
Felecan — ca personaj literar — 
sîntem doi oameni care înțeleg 
că puterea le decurge direct și 
esențial din puterea colectivului 
în mijlocul căruia trăiesc și mun
cesc. Aș dori însă să fac o re
marcă. In roman, oamenii erau 
puși în situații-limită. Se spune 
că numai așa își dezvăluie omul 
adevăratul caracter. Iată, azi, în 
cotidianul uzinei nu mai sînt si- 
tuații-limită. A; putea spune 
chiar, că activitatea noastră se 
desfășoară liniar, fără oscilații. 
Or, tocmai această liniaritate mi 
se pare simptomatică. O uzină 
care merge „ceas“ este o uzină 
ai cărei oameni își desfășoară 
munca la cea mai înaltă tensiune. 
Nu mă voi despărți niciodată de 
această convingere.

Gheorghe Domșa mă convinse
se și pe mine. Am văzut multe 
uzine de pe tot cuprinsul țării. 
Peste tot, tensiunea marilor reali
zări era, aparent, invizibilă. Dar 
simțeam că există.

Am încercat să stau de vor
bă și cu directorul Uzinei „U- 
nirea", Ioan Giurgea. Nu l-am 
putut întâlni. Am plecat, totuși, 
liniștit. Fereștean, secretarul de 
U.T.C., mă asigurase că directo
rul și secretarul de partid gîn- 
desc la unison. „Exact ca în 
cartea lui Nagy Istvan“, întări
se el.

Cind am trecut pe lingă micul 
monument al lui Aurel Suciu ar . 
realizat esența acestei vizite s 
întregul ei. Noi, tinerii de azi, 
credem într-un ideal de care 
sîntem extrem de aproape, mult 
mai aproape decît înaintașii. Am 
chiar impresia, după această vizi
tă, că am și început să-l simțim 
în palme.

Așa cum simt acum, ieșind pe 
poarta uzinei, bucata de fontă 
din buzunar, pe care-o frămînt 
cu degetele, febril — cu un fel 
de tensiune interioară care — 
simt prea bine — la nevoie poa
te atinge cei mai înalți para
metri.

...La etajul trei de 
la Siguranța Statu
lui, Începuse din zori 
ancheta grupului de 
elevi uteciști. Era 
acum rindul lui Cor
nel.

— Ei, și-acum 
să-ncepem treaba. 
Mă, numele ți-1 știm, 
unde stai, ai văzut 
că am aflat, ce-ai 
făcut, știm, că erai 
șeful lor, iarăși știm, 
a mai rămas să ne 
spui tu, așa cinstit, 
care erau șefii voștri, 
că așa singuri, de 
capul vostru, nu cred 
să fi fost.

— Nu știu nimic 
domnule inspector, 
nici măcar despre ce 
este vorba !

— Ia întreabă-1 tu, 
măi Balici. poate ție 
îți răspunde.

— Domnule inspec
tor, să-mi ridic man
șetele că ăsta are 
sînge mult în el și 
mi le stropește.

—■ Neicuțule, noi 
nu avem nimic eu 
tine numai să ne spui 
care erau șefii voș
tri și să vezi pe urmă 
cum te ducem cu tră
sura acasă. Dar să 
fii cinstit, nu să ne 
plimbi ca ăla de ală
turi care ne-a dus 
prin tot Bucureștiul 
pină te-am dibuit.

— Domnule comi
sar. vă repet, nu știu 
nimic.

— A, ne-o repeți, 
ia să repetăm și noi. 
Și începură să-l iz
bească toți trei, unii 
cu bastoanele de cau
ciuc, alții cu pumnii.

Se prăbuși pe ciment.
— Hai, nu mai face 

pe nebunu, scoal-de- 
acolo că doar te-am 
mîngîiat, d-acu în
cepe treaba serioasă. 
Zici că nu vrei să 
spui ?

— Nu știu nimic, 
domnule comisar.

— Nu știi ? ! Ei 
atunci să începem 
dărăcitul.

Un inspector, pe 
nume Vasilache, luă 
un cîrlig îl băgă 
în părul băiatu
lui, îi răsuci șu
vițele și începu să 
1-1 smulgă. De unde 
trăgea se lua și pie
lea. Elevul nu mai 
putu răbda, răcni 
disperat și se repezi 
în gîtul agentului. 
Săriră toți pe el. 
11 doborîră.

— Hai ajunge că 
ați obosit și mai 
avem și.. alții. Duce- 
ți-vă acasă și aduce
ți-o pe masa și pe 
soră sa. Să vedem 
atunci o să mai tacă?

Cînd auzi acestea. 
Cornel începu să 
urle :

— Nu, asta nu, că
lăilor, ele sînt nevi
novate. Inspectorul 
simțind că aici este 
slăbiciunea făcu cu 
ochiul agentului și 
după un scurt timp 
se auzi pe coridoare 
vocea dragă a ma
mei :

— Unde îmi este 
copilul, dați-mi copi
lul, e nevinovat.

Domnule inspector, 
semnez tot ce vreți, 
lăsați-o pe mama in 
pace. Eu sint vinovat

de tot. Eu am șablo- 
nat bancnotele, nu 
am avut nici o legă
tură cu nimeni, eu 
le-ajn dat celorlalți 
să le difuzeze.

— Așa fîăcăule, ai 
văzut că ne putem 
înțelege. Ia și scrie.

Da, așa e mai bine 
să ia totul asupra sa. 
Numai așa legăturile 
lui vor scăpa. De alt
fel mai mult de două 
nume conspirative nu 
știa nimic. își făcu 
un examen de con
știință. scurt cît pu
tea să-i permită 
timpul. A greșit cu 
ceva? Oare U.T.C.-ul 
din care făcea parte 
îi va aduce vreo vină? 
Nu, el și-a făcut da
toria și dacă... dar 
nu mai putu gîndi. 
O palmă puternică îl 
trezi: Treci și scrie !

începu. Căuta să 
ocolească tot ce era 
principal. Din locu
rile unde-i smulsese
ră părul curgeau pe 
hîrtie picături de 
sînge.

— N-ai mă batistă? 
ce vrei să scrii cu 
cerneală roșie și aia 
e comunistă ! Scoase 
din buzunarul pan
talonilor o fâșie de 
hîrtie hlgienică și i-o 
dădu.

își tamponă fața 
dar sîngele nu putea 
fi oprit ; supura din 
toate rănile. Ter
mină. Inspectorul 
impături hîrtia, o 
băgă îritr-o mapă și-i 
spuse rizind :

— Cu mine ai ter
minat, dar să te ve
dem ce faci la pro
curor !

Către sfîrșitul anului 1941 și 
începutul anului 1942, ani grei 
ai teroarei fasciste și ai războ
iului inuman în care fusese tî- 
rîtă și țara noastră, Partidul 
Comunist Român care activa în 
adîncă ilegalitate nu renun
ța la luptă. Acțiunile sale se 
bucurau de o tot mai largă pri
mire, de o tot mai mare popu
laritate. Tineretul încadrat în 
organizațiile sale puternice își 
strîngea și el rîndurile. Mulți 
cădeau. Dușmanii nu țineau 
seama de vîrstă. Dar lupta con
tinua.

în uzine, în ateliere, la sate, 
în școli, tineretul era chemat să 
se unească, să lupte, să saboteze, 
mai ales să saboteze mașina de 
război și să ție trează conștiința 
oamenilor, că omenia nu poate 
sta alături de neomenie. între 
multe alte acțiuni Uniunea Ti
neretului Comunist, Organizația 
orașului București, ia inițiativa 
șablonării de bancnote de va
loare mică cu lozinci antifas
ciste : „Afară cu nemții“. „Jos 
războiul“ „Vrem pîine“, „Fron
tul Unit al Tineretului“, care

să fie plasate prin mici cumpă
rături. Această inițiativă, ia am
ploare. Siguranța statului se mo
bilizează pentru prinderea făp
tașilor. Deocamdată zadarnic.

în diverse licee din Capitală 
se organizează grupe de elevi 
care șablonează bancnotele și 
le difuzează în diferite carti
ere ale Capitalei. Una din a- 
ceste grupe este condusă de vte- 
cistul Cornel Elias, fost elev al 
Liceului „Matei Basarab“ și a- 
cum al Școlii Cultura care răs
pundea de munca U.T.C.-ului în 
cîteva licee din București. Edu
cația primită în marea familie 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
făcuse din el un aprig și neîn
fricat luptător.

început de Martie 1942. Pri
măvara întîrzi-a pe undeva prin 
sud. Crengile copacilor bătute de 
vint scrîșneau de durere lovin- 
du-se între ele. Nici mugurii, 
nici seva încă nu porniseră că
tre soarele anemic. Doar sufle
tele oamenilor erau dogorite de 
pîrjolul care se abătuse pe pâ- 
mînt. Mai erau cîteva luni și se 
împlinea un an de la începerea 
războiului.

Ferit de umbra zidurilor, un 
tînăr se strecura pe una din 
străzile Bucureștiului, mai puțin 
luminată, scoase din buzunar o 
bancnotă de 5 lei și cumpără 
ziarul „Ordinea“. Era una din 
bancnotele acelea, șablonată cu 
lozinci antifasciste. Un gardian 
care patrula prin apropiere, a- 
tras de gîlceava dintre micul 
vînzător de ziare care văzuse 
bancnota șablonată și tînărul 
care încerca să se facă nevăzut 
puse mina pe el.

Așa a căzut grupul de elevi 
uteciști. Așa s-a declanșat una 
din cele mai inumane acțiuni 
polițienești și judecătorești care 
avea să coste viața a trei tineri 
elevi de liceu la începutul celui 
de al doilea război mondial.

în cîteva zile, prin clădirea 
Siguranței Statului s-au perindat 

' sute de elevi de la diverse licee 
din Capitală, dintre care avea 
să fie reținut grupul celor 16 
tineri judecați între 17 și 20 A- 
prilie 1942.

★
Tribunalul Curții Marțiale a 

Capitalei din Strada Negru Vodă 
s-a întrunit în completul său 
compus din Lt. Colonel magis
trat Pascal Georgescu, Căpitan 
de front Doljan și magistratul 
civil Lupașcu, procuror fiind 
Mircea Niculescu.

Procesul a durat patru zile 
și trei nopți. Schingiuiți, nernîn- 
cați, nedormiți, legați de mîini 
și de picioare, umiliți, avocați- 
lor nici nu li s-a dat voe să-și 
susțină pledoariile, ba unul din 
ei Toma Rațiu, care a protestat 
asupra felului inuman cum sînt 
tratați inculpații, a fost evacuat 
din sală.

Și aci ca și la Siguranță, ca 
și în fața procurorului, elevii 
nu răspundeau decît cu cuvin
tele : „Nu știm nimic“, „declara
țiile nu sînt ale noastre, ne-au 
fost dictate, am fost forțați să 
semnăm“.

Printre ei era și o cdpilițâ de

12 ani care găsise sub bancă o 
bancnotă de 5 lei cu care și-a 
cumpărat o cretă. A dormit tot 
timpul. Nici nu-și dădea seama 
unde se află. Pentru ca să 1 se 
citească sentința, a trebuit să 
fie trezită din somn. în noaptea 
de luni 20 aprilie 1942 după ce 
în tot timpul procesului nu s-a 
putut aduce nici o culpabilitate 
gravă micilor elevi, procesul a 
fost suspendat pentru cîteva ore. 
Tribunalul nu știa ce sentințe 
să dea. Dosarul voluminos luat 
de colonelul președinte al in
stanței a fost dus la generalul 
Niculescu. comandantul Militar 
al Capitalei.

Reprașîndu-i colonelului Geor
gescu slăbiciunea, el cu mina 
lui a scris cu creion roșu în 
dreptul fiecărui inculpat : „cri
minal vinovat“ și sentința res
pectivă, trei condamnări la 
moarte și 13 condamnări între 
10 ani închisoare corecțională și 
25 de ani temniță grea.

Procesul a fo6t o farsă sinis
tră, totul petreeîndu-se într-un 
timp accelerat, avocații fiind 
simpli spectatori. La ora 5 di- , 
mineața, flămînzi, zdrobiți dep.. 
oboseală, ferecați în lanțuri, e- 
levii au fost încarcerați, unii la 
cazarma Malmaison pentru a fi 
apoi transferați la diferite în
chisori din țară, iar cei trei — 
Cornel, Puiu și Muscă — con- 
domnați la moarte, la închisoa
rea militară Jilava.

*
Cine n-a auzit de Jilava. Tem

nița cu care au făcut cunoștință 
majoritatea din conducătorii 
Partidului nostru si ai Uniunii 
Tineretului Comunist, temniță 
în care erau închiși toți cei care 
se opuneau fascismului, oare 
luptau împotriva războiului, 
pentru o viață mai bună, pentru 
înfăptuirea idealurilor în care 
credeau și pentru care acționail- 
din toate puterile. Era una din> 
cele mai odioase închisori din 

țară.
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de către cei douăzeci și șapte 
de membri cooperatori au pro
dus mai bine de două sute de 
tone porumb boabe, față de nu
mai douăzeci și nouă de tone și 
jumătate recoltate de pe un a- 
celași număr de hectare din pe
rimetrul acelorași tarlale dar 
lucrate în •, condițiile aplicării 
retribuției după norme conven
ționale. Florea Gulea, Alexan
dru Gheta, Florian Popa, Ni- 
colae Toma, Nicolae Netcu, 
Pascu Căpățînă și Gheorghe 
Stămburici lucrînd împreună 
zece hectare de porumb au 
realizat o producție medie 
la hectar de 6 393 de kilogra
me față de 3100 kilograme 
cît prevedea sarcina de plan. De 
asemenea, la cooperativele agri
cole „Unirea“ Islaz, Măldăeni, 
Negreni, Olteni, „Dunărea" Ciu- 
perceni, Tîrnava, Talpa, Smîr- 
dioasa, Măgura, Crîngu, Or
bească de Sus, Dobrotești, 
Lița, pe suprafețele lucrate în 
acord global, producțiile obținu
te s-au ridicat chiar și la zece 
tone la hectar.

Am insistat, în discuții, asu
pra „secretului“ ce a generat un 
astfel de succes. Numitorul co
mun al mărturisirilor ar putea 
fi considerată organizarea per
fectă a muncii dictată de răs
punderea ce derivă din posibili
tatea de a stabili concret dacă 
s-a muncit bine sau nu de fie
care dată cînd s-a cerut apli
cată o lucrare sau alta; rapi
ditatea și grija înzecită cu 
care s-a intervenit fie că a fost 
vorba de executarea fertili
zării, a prașilelor sau combate
rea dăunătorilor. N-au fost în
găduite compromisuri în ce pri
vește calitatea lucrărilor exe
cutate mecanizat, iar densitatea 
la hectar a fost competent co
relată cu ceilalți factori agroteh
nici. Ea Dobrotești, mecaniza
torii au fost obligați să refacă 
arătura pe cîteva hectare pen
tru că nu corespundea or
dinului de lucru semnat de in
ginerul agronom ; la cooperativa 
agricolă. „Cetatea Turnu", me
canizatorilor Victor Bejan, Mi
hai Gîscan și Florea Bălăceanu

nu li s-a permis să execute 
prașilele mecanice pînă cind 
n-au reglat corespunzător cîm- 
pul activ al secțiilor de lucru ; 
la Lița, din dorința de a realiza 
recolte cit mai mari, cooperatorii 
care lucrau in acord global, au 
inițiat acțiuni de întrajutorare 
pentru a putea executa la 
timp lucrările ce se impuneau.

NIVELUL PRODUCȚIILOR S-A 
REFLECTAT ÎN RETRIBUȚIA 

MUNCII

Anul trecut, retribuția mem
brilor cooperatori care au lu
crat în acord global s-a făcut 
în două feluri : în produse 
și în bani, sau numai în bani. 
Cel care au hotărit în ce fel să 
se facă retribuția au fost mem
brii cooperatori. La porumb, de 
pildă, în cadrul celor mai mul
te dintre cooperativele agricole 
s-a aplicat metoda retribuției în 
produse : pentru fiecare o mie 
de kilograme obținute, membri
lor cooperatori revenindu-le, 
după fertilitatea solului, gradul 
de mecanizare etc., între 180 și 
230 kilograme. Această retribu
ție, pînă la nivelul planului sta
bilit, întrucît din depășire 
membrului cooperator i-a reve
nit o cotă procentuală aproba
tă în adunarea generală. Tutu
nul, floarea soarelui și sfecla 
de zahăr, lucrate în acord glo
bal, precum și realizările în 
zootehnie au fost retribuite nu
mai în bani. Pentru un kilo
gram de tutun, uscat și păpușit 
membrii cooperatori au primit 
cîte 9,50 lei ; pentru un hecto
litru de lapte obținut de La o 
vacă a cărei producție medie 
depășește 1 500 litri anual în
grijitorul a primit o retribu
ție de 25 lei j pentru un vițel o 
sută de lei ș.a.m.d. Pentru un 
kilogram de lină tunsă un cio
ban a încasat cinci lei, ia» 
pentru un purcel înțărcat cinci
sprezece lei.

Retribuția a reflectat pe de
plin rezultate în producție, a- 
dică efortul fiecărui membru 
cooperator. Din foarte multele 
exemple, vom prezenta cîteva i

Numele și 
prenumele

Cooperativa 
agricolă

Producție 
medie

J2.«
2 «
«2

Retri
buție 
cuve
nităPlan Rea

lizat

Baroc Nicolae Smîrdioasa 3 000 4 500 2,64 2 191 kg
Oanoea Tudor Măldăeni 2 000 4 032 1 1 149 „
Ci ucu Stelian „Unirea“

Islaz 3 500 7 413 1 2 418 „
Matei ionela .. 3 500 6 881 1 2 109 „
Pantofi Uie Măgura 3 000 5 180 0,60 6 450 „
Pătrașcu Ioana Olteni 2 452 5 076 1 1 518 „
Bartolomeu „Dunărea"

Dona Ciuperceni 3140 4 711 0,75 1 360 „
Dumitrescu Măgura-

Tudor tutun 600 615 0,28 5 636 lei
Nicolae Natcu „Cetatea Turnu" 3100 6 393 1 2 056 kg

Cît ar fi cîștigat acești coo
peratori în cazul cînd retribuția 
s-ar fi efectuat la norma con
vențională ? împreună cu to
varășul inginer Ion Sprîncena- 
tu de la cooperativa agricolă 
„Cetatea-Turnu“ am calculat 
în cazul tînărului Nicolae Net
cu. Pentru efortul depus de el 
pe suprafața de un hectar cul
tivat cu porumb, la producția 
medie obținută, i s-ar fi cu
venit două zeci și șapte de nor
me. Calculat la valoarea de 
16 lèi nórma, cît s-a retribuit 
aici, ar fi rezultat o valoare de 
432 lei față de două mii trei 
sute oît a primit în realitate. 
Și fără să existe pericolul de 
a greși, calculul poate fi consi
derat valabil și în celelalte ca
zuri.

Poate că mulți dintre cei ce 
au urmărit acest
Clina să afirme că diferența 
substanțială de valoare ce a

calcul ar în-

intrat în casă membrului aoo- 
perator înseamnă o diminuare 
a veniturilor cooperativei agri
cole Este vorba doar de o a- 
parență ! Iată și argumentul : 
lucrind mai atent suprafața de 
teren pentru care a semnat în
țelegerea. membrii cooperatori 
ce au lucrat in acord global au 
obținut în majoritatea lor Co- 
vîrșitoare depășiri de recoltă, 
mulți dintre ei ajungind să de
pășească de două sau de trei 
ori planul. Iar calcularea vo
lumului de cereale ce revine 
ca retribuție s-a ridicat in 
funcție de balanța producției pe 
cooperativă. Ce înseamnă retri
buția obținută față de nivelul 
realizărilor ? în foarte puține 
cazuri această retribuție depă
șește volumul sporului de recol
tă peste sarcina planificată. Ca 
urmare planul cooperativelor 
agricole n-a fost sub nici o for
mă lezat, ba dimpotrivă .

1972 — ANUL 
GENERALIZĂRII Șl AL 

PERFECȚIONĂRII

în această perioadă, cînd 
efectuează ample pregătiri pen
tru viitoarea recoltă și au loo 
adunările generale, în coopera
tivele agricole se manifestă o 
intensă preocupare pentru per
fecționarea organizării muncii 
și adoptarea celor mai stimula
torii forme de retribuție a mun
cii cooperatorilor. în anul care 
s-a încheiat, acordul global s-a 
dovedit a fi formă deosebit de 
stimulativă pentru valorificarea 
marilor rezerve de care dispu
ne agricultura județului Teleor
man. Și, pentru că sarcinile de 
îndeplinit ce 
județului au 
cu peste 20 
tiv cu anul 
județean de 
nizațiile de masă au inițiat ac
țiuni cuprinzătoare pentru sti
mularea inițiativei țărănimii, 
specialiștilor și mecanizatori
lor în sensul atragerii în cir- 

a rezerve- 
dispune. 0 
este că în 
agricole s-a

se

revin agriculturii 
crescut, în 1972, 
la sută compara- 
trecut, comitetul 

partid, toate orga-

cuitul valorilor 
lor de care se 
primă constatare 
toate cooperativele
hotărit generalizarea muncii in 
acord global. „Nici o palmă de 
pămint, nici o grupă de anima-

aproape 
răni și 
Uniunea 
Direcția 
a oferit 
teva modele, alegerea uneia sau 
alteia dintre aceste forme de- 
pinzînd exclusiv de preferin
țele cooperatorilor, de condiții
le în care aceștia își desfășoa
ră munca. Unul dintre mode
lele vizînd aplicarea acordului 
global la 
îndeosebi 
sfeclă de 
stabilirea
unitate de măsură. Un altul, 
stabilește mia de lei producție 
obținută ca unitate de măsură 
în acordarea retribuției. Cel de 
al treilea model ește cu tarif 
pe unitate de produs — pentru 
producția planificată — și cu 
retribuția suplimentară de pînă 
la 40 la sută din 
ținută 
face 
fasole 
vie ;
lelalte culturi de cîmp, la le
gume și în zootehnie). Și, în fi
ne, cu tarif fix pe unitatea de 
produs (în natură și bani sau 
numai în bani) indiferent de 
producția realizată. Fără în
doială, caracterul variat al pro-

optzeci de mii de ță- 
specialiști consultați, 
județeană a C.A.P. și 
generală a agriculturii 
unităților agricole cî-

Culturile prășitoare și 
la porumb, cartofi și 
zahăr, este clădit pe 
tonei de produs ca 

Un

peste plan, 
în natură 

în ogor 
și numai I

producția ob- 
. (Retribuția se 

la porumb, 
propriu șl 

în bani la ce-

nite dar și depășite, prin apli
carea retribuției cu tarif fix pe 
unitatea de produs (in natură

și în bani sau numai în bani) 
cei care lucrează suprafața res
pectivă vor primi :

în mare măsură și de 
de cointeresare al mem- 
cooperatori asigurat de 
de retribuție adoptată în 
acordului global. Adop-

dul de mecanizare. In aplica
rea acordului global, delimi
tarea cît mai rațională a sarci
nilor de producție înseamnă 
condiția sine qua non. Sau, cu 
aceasta începe, precum pîrîul 
de la izvor. Succesul, însă, de
pinde 
gradul 
brilor 
forma 
cadrul
tarea celei mai potrivite dintre 
formele de retribuire s-a reali
zat în unitățile agricole ale ju
dețului Teleorman după o chib
zuință îndelungată. Argumente
le favorabile au fost stabilite' 
prin folosirea balanței și a cal
culelor la tablă. Ea cooperati
va agricolă din Furculești 
de exemplu, 
oscilează intre 1800 
și 5200 kilograme 
(Stabilirea pe sole a 
lor medii s-a făcut 
îneît să se asigure 
medie planificată 
unității). Deși diferă, în general, 
cele două producții se obțin a- 
proximativ cu același efort, a- 
dică prin administrarea a trei 
prașile manuale, a răritului, a 
grășămintelor șl recoltare, nu
mai că unii lucrează în luncă 
iar alții pe terasă. Firesc, deci,

din
sarcina de plan 

kilograme 
la hectar, 
producții- 

în așa fel 
producția 

la nivelul

ACORDUL

Celula 21 în care au fost În
carcerați cei trei elevi, situată 
in lungul coridorului din stingă 
era asemănătoare celorlalte ce
lule. în paturi suprapuse înve
lite cu rogojini stăteau înghesu- 
iți cîte 20—30 deținuți. Pentru 
ca să-i demoralizeze și pe cei 
care aveau condamnări mai u- 
șoare, cei care trebuiau să fie 
executați nu aveau o celulă a 
lor aparte, ci erau răspîndiți 
prin diferite celule tocmai pen
tru ca să creeze o stare de spi
rit copleșitoare, o atmosferă su
focantă.

De sus de pe pereții jilăviți, 
din tavan și de sub pardoseala 
de ciment mustea apa care în

lunile de primăvară cind se to
pea zăpada și mai ales cînd e- 
rau ploi mai dese, se ridica la o 
înălțime de aproape 30 de cen
timetri. Sus un ochi de geam 
care da în curtea interioară_ și 
care din cînd in cînd mai răz- 
bătea cîte o firavă rază de 
soare Ușa grea de stejar avea 
o vizetă care se deschidea pe 
dinafară și de unde ochii gardie
nilor observau tot. ce se petre
ce în celulă.

De aci din această casă a mor- 
ții Cornel nu pregetă să scrie 
părinților o carte poștală chiar 
în prima zi cînd a fost depus : 
21. 4. 942.

bine și doar crunta nenorocire 
liniștea.

Scumpii mei,
Iată-mă la Jilava. O duc

ce ne-a lovit îmi turbură
Veniți să mă vedeți cît mai curînd cu putință. Fiți cura

joși : nu disperați căci adevărul va ieși la
Eu mă gîndesc mereu la voi.
Fiți liniștiți în privința sănătății mele.
Dacă se poate, trimiteți-mi hainele cele

rele și ciorapi groși
Mi-am uitat pătura
îmi trebuie săpun și
Vă mulțumesc f.mult

plOr să nu pierdeți nădejdea. Sunt încă în
Vă sărut pe toți și în mod special pe Pinky.

la Malmaison. 
cărți de cetit.

pt. cele ce îmi veți

lumină.

proaste, pulove'

aduce 
viață.

ți vă im-

NELU

P. S. Mulțumiri D-lui avocat Rațiu care m-a 
alita convingere deși zadarnic.

apărat cu

NELU

de 
că

Cel care avea atîta nevoie 
încurajare datorită faptului 
aștepta din zi în zi executarea 
își încuraja părinții să aibe nă
dejde. De altfel cînd îi invita 
să vie cît. mai curînd la vorbi
tor își dădea seamă că în orice 
moment execuția putea avea loc. 
Pentru că erau cei mai tineri se

făcuseră iubiți de către toți cei
lalți deținuți. După o săptămînă 
sînt mutați în celula 24 tot atît 
de murdară și de plină de ume
zeală ca și cea din căre fuseseră 
mutați.

între timp Corne' primește 
la vorbitor prima vizită a pă
rinților săi.

v1

Prod. Depășiră
plan 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

porumb 200 + 200 + 200 + 200 kg 200 kg
(în natură și bani) 8 000 30 lei 30 lei 30 lei
floarea-soareiui
(numai în bani) 2 000 319 319 — 319 —
sfeclă de zahăr
(numai în bani) 28 000 118 118 118 118 118

Dacă se aplică retribuția CU tiv pină Ia 40 la1 sută din pro-
tarif pe unitatea de produs la ducția obținută peste plan, în
producția planificată și cu re- aceleași condiții formația de
tribuire suplimentară — respec- lucru va primi :

Cultură prod, 
plan. 1000 1 000 1 000

Depi
1 000

Ișire
1 000

porumb 3 000 200 + 200 + 200 + 400 kg 400 kg
(în natură și bani) 30 lei 30 lei 30 lei

circa
floarea-soareiui 2 000 319 319 — 1 000
(numai în bani)
sfeclă de zahăr 28 000 118 118 118 296 296
(numai în bani)

Făcînd totalul și comparînd, 
rezultă că în prima variantă, 
formația de lucru sau familia 
membrului cooperator va pri-

19 000 DE TINERI COOPERA
TORI Șl MECANIZATORI SEM
NEAZĂ ANGAJAMENTUL DE 
A LUCRA ÎN ACORD GLOBAL

•Argumente pentru generalizarea
în toate cooperativele, în toate
sectoarele producției agricole

le, nici cea mai puțin extinsă 
activitate din cooperativele a- 
gricole nu va rămîne nerepar
tizată, cu sarcini de producție 
concrete, membrilor coopera
tori — preciza tovarășul Marin 
Drăgan, prim secretar al comi
tetului județean de partid. Ce 
va însemna acest lucru ? înain
te de toate că nici o palmă de 
pămint nu va rămine nemun
cită, că, printr-o îngrijire aten
tă, fiecare animal va produce 
mai mult, că leul investit va a- 
duce cooperativelor agricole ve
nituri mai mari".

ceselor de muncă ți gama lar
gă a condițiilor tehnico-org^ni- 
zatorice în Care se desfășoară 
producția conduc la adoptarea 
unor forme multiple de retri
buire a muncii în acord global, 
chiar în cadrul aceleiași unități. 
Ga urmare, în cadrul unor dez
bateri largi, se confruntă fie
care mode] CU condițiile exis
tente în fiecare tarla, cu poten
țialul productiv al animalelor 
proprietate obștească.

MODELELE 
DISCUȚIA

: DE RETRIBUIRE IN 
MEMBRILOR COO

PERATORI

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA 
UNUIA SAU ALTUIA DINTRE 

MODELE...

Este o realitate că, anul tre
cut, rezultate superioare s-au 
Obținut în acele cooperative a- 
gricole unde acordul global a 
fost bine explicat cooperatori
lor și s-a trecut la aplicarea lui 
diferențiată, la fiecare cultură 
și loc de producție în parte, 
iar la angajarea lucrărilor s-au 
prevăzut concret drepturile și 
obligațiile ce revin fiecărei 
părți. Sintetizînd formele de re
tribuție practicate anul trecut, 
dar mai ales propunerile celor

volumul de muncă ma-

Prin devizele de lucrări, in
tegrate planului de producție pe 
anul 1972, specialiștii au stabi
lit exact
nuală în funcție de tehnologia 
adoptată și de diferențierea a- 
cesteia pe fiecare cultură și loc 
de producție ; în funcție de ci
frele înscrise ca producții me
dii, s-au repartizat sarcinile de 
realizat pe tarlale și sole, pe 
loturi de animale. în acest sens, 
s-a avut în vedere fertilitatea 
naturală a terenului, posibilită
țile de a asigura îngrășăminte 
chimice, ierbicide, soiurile și hi
brizii cultivați, precum și gra-

ca și cei care lucrează în lun
că și ceilalți să fie retribuiți 
stimulator pentru efortul de
pus Calculele au determinat a- 
doptarea de către înșiși mem
brii cooperatori a soluțiilor de 
retribuire. După cum ne spu
nea tovarășul inginer Cristea 
Popa, s-a stabilit ca cei 
care lucrează în luncă să pri
mească diferențiat pentru fie
care tonă de porumb înma
gazinată. media însemnînd 200 
kilograme cereale (80 kg grîu 
și 120 kg porumb) și 13 lei în 
numerar. Asemănător s-a pro
cedat în fixarea 
plan 
turi 
zate 
laie
Și nu numai la C.A.P. Furcu- 
lești, ci în toate cele 160 de 
cooperative agricole ale jude
țului.

în alegerea formelor de plată 
a muncii în acord global, cal
culul comparativ a fost mijlo
cul cel mai convingător. Iată 
unul din atît de multele exem
ple uzitate : Să presupunem că 
o formație de lucru are ca sar
cină să obțină, la hectar, de pe 
suprafața repartizată 3 000 de 
kilograme porumb boabe, 28 de 
tone sfeclă de zahăr, și 2 000 
kilograme floarea-soareiui. Pre- 
susupunîrid că prevederile pla
nului vor fi nu numai îndepli-

sarcinilor de 
și în cazul celorlalte cul- 
cărora le-au fost repart.i- 
terenuri în diferitele tar
ale cooperativei agricole.

mi : 1 000 kilograme cereale 4- 
150 lei — pentru cultura po
rumbului, 957 lei pentru — cul
tura de floarea-soareiui și 3 540 
lei pentru sfecla de zahăr. în 
cazul adoptării celei de a doua 
forme de retribuție Va primi : 
1 400 kilograme cereale și 90 
lei — pentru producția de po
rumb, circa 1 638 lei pentru 
producția de floarea-soareiui și 
4130 lei pentru sfecla de za
hăr. Criteriul de bază în ale
gerea formei de retribuție l-a 
constituit, firesc, cîștigul în 
plus oferit ca retribuție — pen
tru același efort depus — de 
cea de a doua variantă. Aseme
nea calcule au determinat ca în 
toate sectoarele de activitate 
ale cooperativelor agricole să se 
hotărască aplicarea formei de a- 
cord global cu tarif pe unitatea 
de produs pentru producția pla
nificată și cu retribuție supli
mentară — respectiv pînă la 40 
la sută din recolta obținută 
peste plan, în natură (la po
rumb, fasole In ogor propriu Și 
vie) și în bani (la celelalte pro
duse din sectorul culturi de 
cîmp, legumicultură și zoo
tehnia).

Douăzeci Ia sută din depăși
rea producțiilor medii realizate 
de pe suprafețele lucrate me
canizat va reveni, ca sistem de 
premiere, în numerar mecani
zatorilor.

în adunările generale ale 
U.T.C. s-a discutat mult, con
vingător, despre generalizarea 
formei de retribuire a muncii 
în acord global. Receptivi, ti
nerii, marea lor majoritate, au 
cerut să semneze angajamente 
cu cooperativa agricolă pentru 
a răspunde de producția plani
ficată la porumb, floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, vie sau de 
legume și în sectorul zooteh
nic. Ea Furculești, de pildă, cei 
o sută de tineri s-au angajat 
să lucreze 114 hectare de po
rumb, 26 hectare de floarea- 
soareiui, și 12 hectare de sfeclă 
de zahăr; zece dintre ei vor 
răspunde de îndeplinirea planu
lui ce revine la 40 de vaci și 
600 de oi. Elena Vîrban, Ioana 
Iordan și Mihai Nedeluș, mem
bri cooperatori în brigăzile de 
cîmp s-au angajat să lucreze 
suprafețe mai mari decît repre
zintă media pe cooperativă. Tot
odată, șeful de fermă Gheorghe 
Pirvan s-a angajat să lucrez» 
împreună cu familia o supra
față de 
porumb, 
ajutorul 
Popa și
Nica. De altfel, la această coo
perativă agricolă acordul glo
bal a stimulat neașteptat de 
mult participarea la muncă a 
membrilor cooperatori. în com
parație cu anul 1971 numărul 
celor care, prin semnarea an
gajamentului, dau 
participării la muncă 
crescut cu peste două 
felul acesta suprafața 
revine pe un braț de
scăzut la mai puțin de trei, hec
tare, ceea ce va permite exe
cutarea lucrărilor agricole 
mai multă operativitate și 
un înalt nivel agrotehnic.

Discutînd concret asupra
vantajelor ce le prezintă parti
ciparea la muncă, executarea la 
timp a tuturor lucrărilor și re
tribuirea muncii în acord glo
bal, comitetul U.T.C. de la coo
perativa agricolă „Zorile socia
lismului“ din Tătărăștii de Sus 
a convins întregul efectiv al or
ganizației — peste 150 de tineri 
— să angajeze realizarea pro
ducțiilor planificate pe mai bine 
de două sute de hectare ce vor 
fi cultivate cu porumb și o sută 
de hectare cu floarea-soareiui. 
La cooperativa agricolă „Trac
torul" din Tătărăștii de Jos, 
precum și la C.A.P. „Pionierul“

un hectar cultivat cu 
Ea fel au procedat și 
de șef de fermă Anica 

economista Floarea

din Săvești și „Viața nouă“ din 
Negreni numărul tinerilor ce 
vor participa în acest an la 
muncă în cadrul fiecărei coope
rative agricole crește cu zece 
pînă la douăzeci și cinci. Acest 
lucru este redat de faptul că ei 
au semnat înțelegeri cu coope
rativa agricolă. Și, exemplul 
lui Ilie Pantazie din Negreni, 
Anghel Savu din Trivaie Moș
teni, Eugen Lascu de la C.A.P. 
„Cetatea-Turnu“. de a lucra pe 
suprafețe cultivate nu numai 
cu porumb, ci și floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr și alte cui
buri s-a generalizat în cadrul 
întregului județ. Totodată, în 
cadrul secțiilor de mecanizare 
tinerii aprofundează avantajele 
constituirii lor în formațiile de 
lucru complexe ale cooperative
lor agricole, garantarea angaja
mentelor semnate, a producții
lor medii planificate. Angaja
mentul lor este stimulat șl de 
hotărîrea adoptată pe plan local 
care prevede ca douăzeci la 
sută din depășirea producțiilor 
medii planificate pe supra
fețele lucrate mecanizat, să 
revină tractoriștilor ce au exe
cutat lucrările pe suprafe
țele respective. Așa cum re
marca într-o discuție tova
rășul Nicolae Rovinaru, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al U.T.C., 
19 000 de tineri cooperatori și 
mecanizatori semnează în aces
te zile angajamentul de a lucra 
în acord global întinse suprafe
țe de teren. Se estimează, ca 
activitatea lor să se desfășoare 
pe cel puțin 40 000 de hectare 
cultivate cu culturi prășitoare, 
o mie de hectare rezervată cul
turilor legumicole și să asigure 
producția de la un efectiv de o 
mie de vaci, zece mii de porci 
Ia îngrășat, 300 000 de păsări și 
7 000 de oi.

★
în aceste zile se desfășoară, 

în cadrul cooperativelor agrico
le de producție, adunările gene
rale de dări de seamă, de dez
batere și aprobare a planurilor 
de producție și financiare pe 
1972. Continuă, de asemenea, 
acțiunea de încheiere a înțele
gerilor scrise între formațiile 
de muncă, membrii cooperatori 
și conducerea cooperativei agri
cole respective. Se remarcă exi
gența cu care membrii coopera
tori și mecanizatorii participă 
la aceste dezbateri, spiritul in
transigent cu care analizează 
lacunele organizatorice mani
festate în activitatea consiliilor 
de conducere ji specialiștilor 
din unități, propunerile concre
te, de maximă importanță pen
tru viitoarea producție agricolă 
ce le fac cu acest prilej. Code 
în obligația organelor agricole 
județene, a consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agri
cole și specialiștilor să chibzu- 
iască asupra intervențiilor pline 
de consistență ale membrilor 
cooperatori. Se impune, de pil
dă, urgentarea eliberării tere
nurilor 
tare ia 
cutarea 
pe cele 
hectare
mai putut fi executată în toam
nă. Se cere cu mai multă chib
zuință alese soiurile și hibrizii 
introduși în cultură. inițierea 
unor acțiuni de masă pentru 
fertilizarea unor suprafețe tot 
mai mari de teren prin tran
sportul în cîmp a celor aproape 
un milion de tone îngrășăminte 
organice existente în cadrul co
operativelor agricole, a cantită
ților mari de îngrășăminte mi
nerale ce au fost repartizate 
unităților din cadrul acestui 
județ. Concomitent, prin elimi
narea din efective a animalelor 
slab productive prin inițierea 
unor acțiuni menite să âsigur» 
valorificarea superioară a fura
jelor existente, se cer create 
toate condițiile asigurării unor 
producții animaliere sporite 
prin creșterea productivității.

Toate acestea îmbinate cu a- 
plicarea acordului global în for
me adecvate particularităților 
producției agricole, din fiecare 
unitate, vor deschide largi po
sibilități în afirmarea Inițiati
vei, priceperii și hărniciei ță
rănimii cooperatiste.

(aproape 30 000 de hec- 
nivelul județului), exe- 
grabnică a arăturilor 
mai bine de 25 000 de 
pe care lucrarea n-a

garanția 
în 1972 a 
sute în 
medie ce 
muncă a

cu
la

a-

GH. FECIORU

Optimismul răzbate din fiecare scrisoarea aceasta, 
rînd. Dar mai cu seamă din

Jilava 17 Mai 1942.
Dragii mei,
Eri am primit scrisoarea voastră. M-am bucurat foarte 

mult.
Mămica îmi scrie : „Spală-te cît de des poți“. Dar ce cre

deți vă rog că sunt într-un timp medieval ? Eu mă spăl in 
fiecare zi la chiuveta din cameră exact cum aș face acasă

Am aici o pisicuță neagră exact ca Sica. Am s-o aduc 
și la vorbitor dacă o veni Pinky. Sica de aici a făcut p.'i. 
Jilava e numele unei cățele care seamănă cu Pufa, dacă - i 
mai aduceți aminte. Mă joc cu ea cînd ies în curte. In ca
meră mă cultiv și dorm.

De gîndit la voi mă gîndesc noaptea și în felul acesta 
am vise plăcute.........

Tocmai am aflat că se aprobă cărți științifice. Căutați de 
urma volumului lăsat la grefă. Și mai aduceți-mi cîte ceva.

Vă sărut cu drag pe toți.
NELU

Printre cele strecurate mamei 
la vorbitor și o poezie scrisă în 
nopțile de nesomn :

SCINTEIA

S-au adunat în mine tristețile. 
Cum în cerul de toamnă ploile. 
Mă cearcă a-ndoielii povară. 
Picăturile se cern afară — 
Ca

Noaptea se-ntinde lîngă mine, 
obosită

Pe seînduri.
Lingă masa fără pîine — 
îmi îngrop neliniștea-n „gîn- 

duri —
Și nădejdea în mînie...

O scrisoare cu care încerca 
să-și amăgească din nou părin
ții și în care se releva un cifru, 
o convenție între el și părinții 
săi. Mai întîi că celulele nu a- 
veau chiuvete. Deținuții se spă
lau în băltoacele din apa prove
nită de pe pereții jilăviți. Cît 
despre pisica neagră, era vorba 
de cămașa lui murdară șl plină 

cățeaua Jilavade păduchi iar

era vorba de Un gardian cu su
flet de cîine care în jumătatea 
de oră cît se plimbau prin curtea 
interioară ii atingeau cu basto
nul de cauciuc.

Cu două săptămîni înainte de 
execuție, cei trei elevi uteciști 
sînt mutați în celula 22. De aci 
cu numai 10 zile înainte de a fi 
împușcați trimite părinților ul
tima carte poștală :

prin sită.
Și iarăși o nouă carte poștală 

pe adresa bunicilor.

31. 5. »42. 
mei,
vă pot scrie din

Jilava 7 Mai 1942.
Dragii mei bunici,
...Din rîndurile celei.'.. __

toate cele ce v-ar interesa despre mine. Nu mă i.._i .
deci. Sunt doritor să vă văd și sper că vremea fiind din ce 
în ce mai caldă, veți veni poate într-o zi să mă vedeți. 
Sunt mai bine de trei luni de cînd nu ți-am mai sărutat 
mina bunicuță. De tot atîta timp nu te-am mai pisat de loc I

Se mai plimbă bunicul prin Cișmigiu ? Dacă da, să-mi 
scrie ce mai e pe-acolo, dacă au înflorit straturile, dacă 
au ieșit păunii la plimbare?

Vă sărut cu drag pe amlndoi.

scriu mereu părinților veți fi aflat
1 mai repet

Jilava
Dragii
Iată că ,_________

primit încă c.p. ce v-am
Eu sunt bine. Fac plaje 
Mi-e foarte 

mese scrisori 
Dacă venitul 
la vorbitor.

Sărutări la

dor de voi 
amănunțite 

dimineața e
toți

Din nou
Optimism

povestea 
nefast.

★
1942 orele 
celulei 23

cu plaja.

10 Iunie 
neața. Ușa 
seseră mutați cei trei elevi, se

8,30 dimi- 
în care fu-

nou. Sunt foarte mirat că nu ați 
scris-o săptămîna trecută.....
și m-am bronzat destul de bine, 
și de aceea mă bucur cind pri- 
de la vreunul din cei de acasă, 
prea obositor veniți după amiază

NELU

dă de perete și în pragul ei 
pare plutonierul comandant 
gărzii Le sînt puse lanțuri 
mîini și la picioare. Uluit, Cor
ne] care cu cîteva săptămîni în 
urmă aflase din gura mamei

a- 
al 
Ia

sale că fuseseră grațiați se adre
sează plotonierului întrebîndu-1 
unde îi duce :

— Iar ne transferați în altă 
eelulă domnule plotonier.

— Nu, azi ieșiți la aer, faceți 
cunoștință cu „valea piersi
cilor“.

Pe fețele lor a trecut o umbră 
de spaimă și de tristețe. Știau 
ce înseamnă „valea piersicilor“. 
Pe drum dau ochii cu Directorul 
închisorii.

— Domnule colonel noi știm 
că am fost grațiați, ce faceți cu 
noi acum ?

— Păi vă grațierii, nu vedeți ? 
într-o tăcere sfîșietoare, con

voiul format din cei trei ute
ciști, corpul de gardă și pluto
nierul se îndreaptă spre „Va
lea piersicilor".

Zornăitul lanțurilor se îngîna 
cu ciripitul păsărelelor care abia 
își părăsiseră cuiburile. Ici, colo, 
stropi de rouă se prelingeau pe 
flori ca lacrimile pe obrajii con- 
damnaților. Preotul a încercat 
să le .îndrepte gîndurile către o 
lume a veșniciei dar cine să-1 
asculte si să-1 creadă.

Refuzînd eșarfele cu care a- 
veau să fie legați la ochi, cei trei 
tineri s-au îmbrățișat, iar Cor
nel văzindu-și tovarășii plîngînd 
le-a șoptit :

— Nu am făcut nimic rău bă
ieți. Să fim demni ea niște ute
ciști.

Ultima dorință, scrisori către 
cei de-acasă. Nelu și Puiu au 
scris părinților, Muscă se adre
sează mareșalului urîndu-i să 
albă parte de aceeași moarte ca 
și ei.

La comanda foc, nu toți sol- 
dații au tras. Unora le-au tre
murat mlinile și gloanțele s-au 
rătăcit printre crengile salcîmi- 
lor și a piersicilor înfloriți Un 
snop de gloanțe s-a Oprit în 
pulpa tînărului Puiu. Nu mu
rea se zbatea pe pămîntul rea
văn. S-a mai tras odată dar din

nou a tremurat mina. Coman
dantul plutonului a trebuit 
să-și facă datoria, a dat lovitura 
de grație.

COMUNICAT

PARCHETUL CURȚII MAR
ȚIALE AL COMANDAMEN

TULUI II TERITORIAL
Către

MINISTERUL APARARII 
NAȚIONALE

Direcția Justiției Militare
Astăzi, 10 Iunie 1942 ora 9 

a.m. au fost ex-cutați prin 
împușcare la închisoarea Ji
lava cei trei tineri condam
nați la moarte în ziua de 21 
Aprilie 1942 de către Curtea 
Marțială a Capitalei, ce a fă
cut obiectul dosarului Nr. 
3575/42, Sect. 4.

Au participat Colonel Ore- 
zeanu Directorul închisorii, 
Lt. procuror militar Tranda- 
bur Tiberiu. Plutonul a fost 
comandat de locotenent Mun- 
teanu Ștefan de Ia Regimen
tul 21 Infanterie. Moartea a 
fost constatată de Cpt. Me
dic Șerbănescu de la Spitalul 
Militar Central.

Cei trei uteciști, au murit ea 
niște eroi. Ei au închinat jertfa 
lor, idealurilor noastre socia
liste. Uteciștii de azi, vor fi 
demni urmași ai celor care au 
înfruntat moartea pentru ca zi
lele luminoase pe care le aștep
tau luptînd să poarte în ele zîm- 
betul tinereții lor.

TUDOR STEFANESCU
(Fragment din volumul „FIU 

MARELUI CURAJ“, în curs de 
apariție la Editura Politică).



r *
n Italia are nevoie RĂSPUNSUL

,TO CIOCNIRI VIOLENTE
«

de securitate democratica,
POPULAȚIEI
ZIMBABWE

■I TINERETUL LUMII

bazată pe dreptate socială“
APELUL PLENAREI C C. AL P.C. ITALIAN

După două zile de dezbateri, la Roma s-au încheiat lu
crările Plenarei C.C. al Partidului Comunist Italian, care a 
analizat tema : „Comuniștii față de actuala criză politică“.

Plenara a aprobat raportul 
prezentat de Aldo Tortorella, 
membru al Direcțiunii P.C.I., și 
a adoptat o rezoluție, în care 
cheamă întregul partid, pe toți 
oamenii muncii și tineretul să 
lupte uniți „pentru a impune o 
soluționare democratică a crizei 
politice și sociale, grave și pro
funde, care frămîntă țara“. Re
zoluția subliniază necesitatea de 
a se înfrunta cu hotărire pro
blemele șomajului, securității 
muncii, lipsei de locuințe, situa
ția învățămîntului și cea a agri
culturii, reforma asistenței me
dicale, și alte chestiuni urgente.

„înapoi — se spune in docu
ment — nu se mai poate re
veni. Nu pot fi puse în discuție 
cuceririle sociale și politice ob
ținute de mișcarea muncitoreas
că și democratică în acești ul
timi ani. Dimpotrivă, este ne
voie să se meargă înainte pe 
caLea dezvoltării democratice, a 
reformelor, a programării eco
nomice, în cadrul unei politici 
externe de pace și de indepen
dență națională, de dezarmare și 
de securitate, în Europa și în 
lume“. Pentru aceasta — men
ționează rezoluția — este nece
sar să se renunțe în mod net la 
orice discriminare față de for
țele de stingă. de un guvern 
care să-și asume un angajament 
precis de reînnoire și să reali
zeze un raport de încredere cu 
marile mase.

Italia — relevă documentul — 
are nevoie de securitate demo
cratică, bazată pe dreptate so
cială, pe construcția republica
nă, pe valorile și idealurile an
tifascismului. Trebuie infrînte 
toate manifestările de violentă 
fascistă... trebuie lărgită și întă
rită unitatea antifascistă, care 
constituie pilonul de bază al re
gimului democratic și republi
can.

„Comuniștii, se spune în în
cheierea rezoluției, cheamă ma
sele .muncitoare și populare să 
intervină și să lupte cu toate 
forțele și în spirit unitar pentru

a impune, întrucit acest lucru 
este posibil, o schimbare hotă- 
rîtă in interesul democrației și 
națiunii italiene. Comuniștii de
clară că. în lipsa unor angaja
mente clare și precise de reîn
noire, ar fi deosebit de gravă și 
periculoasă pentru Italia prelun
girea unei situații de incertitudi
ne și de confuzie și aceasta nu 
ar putea fi tolerată de către oa
menii muncii. Comuniștii sint 
gata să se angajeze pe deplin 

. în lupta pentru a se da o lovitu
ră oricărei tentative reacționare 
și conservatoare, pentru a face 
să avanseze mișcarea 
tică și populară“.

democra-

I
• COMISIA EXTERNA a 

Bundesratului vest-german a 
examinat miercuri, în prezența 
cancelarului federal, Willy 
Brandt, și a ministrului afaceri
lor externe, Walter Scheel, tra
tatele semnate de R.F.G. cu U- 
niunea Sovietică și cu Polonia. 
Aceasta este a doua etapă a 
procedurii, vizînd ratificarea tra
tatelor de către parlamentul 
R.F.G. ; săptămîna trecută, după 
cum se știe, tratatele au fost 
examinate de Comisia juridică 
a Bundesratului, care a con
statat că ele sint conforme Con
stituției țării și nu necesită a- 
probarea Camerei Superioare a 
Parlamentului.

In cadrul ședinței Comisiei 
externe, Willy Brandt și Walter 
Scheel au prezentat expuneri 
pe marginea celor două tratate.

pe sprijinul puternic al maselor
cum anunță agenția 

Latina, la Santiago de
După 

Prensa _ 
Chile a avut loc o reuniune a 
Comitetului Politic al Unității 
Populare, consacrată analizării 
situației politice generale și re
zultatelor alegerilor parțiale care 
au avut loc Ia 16 ianuarie în 
provinciile Colchagua, O’Higgins 
și Linares. La sfirșitul reuniunii 
a fost dat publicității un comu
nicat in care se apreciază că 
„in prezent, guvernul prezidat 
de Salvador Allende contează pe 
sprijinul deosebit de puternic al 
maselor, sprijin cu mult supe
rior celui de care dispunea în 
perioada alegerilor prezidenția
le, inclusiv în provinciile în 
care, prin tradiție, Unitatea 
Populară nu a avut niciodată 
majoritatea.

Comitetul Politic — se arată 
in document — apreciază că este 
necesară o analiză profundă a 
situației politice generale din 
Chile. In același timp, partidele 
Unității Populare își reafirmă 
poziția lor neschimbată de a lua 
toate măsurile necesare realiză
rii programului de reforme, cu 
sprijinul poporului.

Unitatea Populară cheamă cla
sa muncitoare, militanții și sim- 
patizanții, poporul, în general, 
să-și stringă rindurile și să facă 
cunoscute sarcinile cuprinse în 
programul guvernamental și, tot
odată, să fie gata să facă față 
tentativelor grupărilor de extre
mă dreaptă, care încearcă să 
compromită rezultatele obținute 
și să împiedice procesul revolu
ționar din țară.

CONSULTĂRI 
LA HELSINKI

Președintele Urho Kek- 
konen s-a intilnit marți 
cu liderii celor cinci parti
de de centru-stinga. care 
urmează să alcătuiască 
noul guvern finlandez.

A fost examinat proiectul pro
gramului guvernamental elabo
rat conform indicațiilor preșe
dintelui in vederea soluționării 
actualei crize guvernamentale. 
In urmă cu o săptămină, șeful 
statului a numit două grupuri 
de lucru, euprinzînd reprezen
tanți ai tuturor celor cinci parti
de și avînd ca sarcină realizarea 
unui acord referitor la principa
lele probleme politice, economi
ce și sociale ale țării. Primul 
grup, condus de secretarul Partly 
dului social-democrat, Kalev: 
Sorsa. a fost însărcinat cu stu
dierea problemelor de. politică 
generală și a ajuns, potrivit de
clarației șefului său. la '„o înțe
legere satisfăcătoare“ in majori
tatea chestiunilor esențiale. Al 
doilea grup, condus de liderul 
Partidului de centru, Johannes 
Virolainen, a avut ca obiectiv 
aplanarea divergențelor privind 
politica agrară, care, după cum 
se știe, au dus la prăbușirea 
fostului cabinet, condus de Aliti 
Karjalainen. In legătură cu ac
tivitatea acestui grup de lucru, 
agențiile de presă nu au fost in 
măsură să furnizeze nici un fel 
de precizări.

După întrevederea de la Pala- 
tul Prezidențial, un purtător de 
cuvînt oficial a anunțat că toate 
partidele și-au dat acordul pen
tru continuarea consultărilor in 
vederea soluționării crizei. O 
nouă întilnire a președintelui 
Kekkonen cu liderii acestor par
tide a fost programată pentru 
28 ianuarie.

• NIKOLAI PODGOBNII, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., l-a pri
mit miercuri, la Kremlin, pe 
Kendzo Kono, președintele Ca
merei Consilierilor a Parlamen
tului Japoniei, care face o vizita 
in Uniunea Sovietică. Cu acest 
prilej, menționează agenția 
TASS s-a făcut un schimb de 
păreri in unele probleme inter
naționale care prezintă interes 
pentru ambele părți.

„Populația Zimbabwe se o- 
pune acordului dintre guver
nul britanic șr regimul rasist 
al lui Ian Smith și este în 
curs de a arăta acest lucru“ 
— subliniază o declarație pu
blicată la Alger de Frontul 
de Eliberare din F’ 
babwe (F.R.O.L.I.Z.I), 
mentînd importantele 
nifestații populare care 
Ioc in prezent în Rhodesia. 
Subliniind că aceste demon
strații au reliefat întărirea 
unității populației africane 
majoritare în lupta împotriva 
regimului lui Ian Smith, de
clarația menționează, în con
tinuare, că misiunea guver
nului de la Londra, condusă 
de lordul Pearce, care a so
sit în Rhodesia pentru a son
da poziția africanilor față de 
acordul din luna noiembrie, 
și-a putut da seama de opo
ziția categorică a acestora. 
„Comisia Pearce — se spune 
în declarație — a obținut 
deja răspunsul populației 
Zimbabwe, care este „NU“. 
De acum înainte ea nu mai 
are ce face în Rhodesia“.
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Politia a intervenit 
încercînd să disperseze 

demonstrațiile 
studențești

BANGKOK

P. D. COREEANA. — Aspect dintr-una din noile unități ale 
industriei farmaceutice

Pentru a doua zi consecutiv, 
Ia Madrid, s-au produs, marți, 
ciocniri violente între studenți 
și poliție. Incidentele au fost 
generate de încercările poliți
ei, dirijate din elicoptere, dea 
dispersa pe studenții diferite
lor facultăți madrilene, care au 
organizat în mai multe puncte 
ale capitalei demonstrații de 
solidaritate cu colegii lor de 
la medicină. în ultimele zile, 
mediciniștii madrileni, care 
cer democratizarea învățămîn
tului, au devenit victime ale 
represiunilor și poliției. La de
monstrații a participat marea 
majoritate a studenților cen
trului universitar din Madrid, 
care numără aproximativ 
60 000 de tineri. Poliția a ope
rat noi arestări.

O „REFORMĂ“
CONTESTATĂ

a « I I

Există toate

Greva
studenților
din Rabat

premisele pentru 
tinerea conferinței 
general europene 

in 1972

»
a avut 
de lu- 

două 
guver- 
econo-

si lì. D. Germană
J

Există toate premisele pen
tru ținerea conferinței gene- 
ral-europene asupra securită
ții și a cooperării în 1972 — 
a declarat Lorenz Knorr, 
membru al Directoratului 
Partidului German al Păcii, 
unui corespondent al agenției 
TASS. Crearea unui sistem 
european de securitate co
lectivă este în interesul tu
turor țărilor europene și 
conferința ar putea constitui 
un prim pas in această direc
ție. — a subliniat el.

Pentru a se lichida urmări
le războiului rece — a spus 
Kndrr — sint necesare acor
duri bilaterale și multilatera
le privind renunțarea Ia folo
sirea forței în rezolvarea 
problemelor politice. A- 
ceste acorduri ar putea 
fi semnate prin recunoaște
rea, pe baza normelor de 
drept internațional, a rezul
tatelor celui de-al doilea 
război mondial.

între 17 și 19 ianuarie, 
loc, la Berlin, întîlnirea 
cru a președinților celor 
părți în Comisia mixtă 
namentală de colaborare
mică între Republica Socialistă 
România și R.D. Germană. De
legația română a fost condusă 
de Mihai Marinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
iar delegația R.D. Germane — 
de Kurt Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Cu acest prilej, ambele părți 
au constatat că, în perioada de 
după sesiunea a 4-a a Comisiei 
mixte interguvernamentale, care 
a avut loc, la București, în mai 
1971, s-au obținut rezultate po
zitive în lărgirea și adincirea 
colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice între 
cele două țări.

în vederea dezvoltării în con
tinuare a activității de colabo
rare, cooperare și specializare 
in producție, s-au examinat noi 
acțiuni de interes reciproc, care 
să contribuie la infăptuirea, în 
cadrul colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și R.D. 
Germană, a programului com
plex al adîncirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice

socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

în ceea ce privește schimbu
rile comerciale dintre cele două 
țări, s-a constatat cu satisfac
ție că acestea se dezvoltă in
tr-un ritm susținut. Astfel, în 
anul 1971, volumul schimburilor 
de mărfuri a crescut cu circa 
20 la sută față de anul prece
dent, iar protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 
1972 prevede o majorare cu 18 
la sută față de volumul realizat 
în anul 1971.

Lucrările întîlnirii s-au des
fășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate. prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat de preșe
dinții celor două părți în comi
sia mixtă guvernamentală.

Studenții Facultății de medi
cină din Rabat au declarat, la 
începutul acestei săptămîni, o 
grevă pe timp nedefinit în spri
jinul cererilor unei reforme a 
învățămîntului universitar ma
rocan, informează agenția Fran
ce Presse. într-un comunicat di
fuzat marți în capitala maro
cană, Corporația studenților în 
medicină, afiliată la Uniunea 
națională a studenților din Ma
roc, a protestat împotriva „mă
surilor represive adoptate față 
de studenți“. Comunicatul criti
că dezinteresul manifestat de 
autorități față de problemele 
studenților și relevă că studen
ții Facultății de . medicină vor 
continua lupta pînă la satisfa
cerea revendicărilor formulate.

• CIAO KUAN-HUA, vicepre
ședinte al Institutului pentru a- 
facerile externe din R.P. Chi
neză, a primit delegația Comite
tului pentru o nouă politică 
față de China din Statele 
Unite ale Americii. Cu acest 
prilej, informează agenția Chi
na Nouă, a avut loc o convor
bire prietenească.

se pronunță
împotriva extinderii

conflictului din Indochina

REDESCOPERIREA „AURULUI NEGRU“
Făcîndu-se uz de dreptul imprescriptibil al fiecărei na

țiuni de a folosi propriile resurse naturale în conformitate 
cu interesele țării, de a promova relații comerciale reciproc 
avantajoase, la Caracas au fost adoptate o serie de măsuri 
care au stîrnit îngrijorare în rîndul monopolurilor străine, 
al cercurilor politice de la nord de Rio Grande, interesate 
în spațiul venezuelean. Ultima din aceste măsuri — de
nunțarea tratatului comercial cu Statele Unite, semnat în 
1939 și „reajustat" 13 ani mai tîrziu — a dus la declanșarea 
unui val de represiuni de către firmele nord-americane. Dar, 
iată pe scurt cum au evoluat lucrurile.

De circa 33 de ani schimbu
rile americano-venezuelene se 
desfășoară în virtutea unui tra
tat conform căruia produsele 
petroliere și minereul de fier 
din Venezuela puteau pătrunde 
pe piața Statelor Unite în schim
bul deschiderii posibilităților de 
desfacere nestingherită a pro
duselor „Made in U. S. A.“ in 
această țară latino-americană. 
In sfirșit, in anul 1952, pe tim
pul dictaturii militare a lui 
Marco» Percz Jimenez, respec
tivul tratat a fost renegociat a- 
cordind alte avantaje monopo
lurilor americane. De la an la 
an, schimburile dintre cele două 
țări au căpătat un caracter tot 
mai inechitabil. Exporturile ve
nezuelene dincolo de Caraibe 
au început să fie supuse discri
minării, in special prin intro
ducerea cotelor americane Ia 
import. Apoi, in mod continuu, 
achizitorii americani au redus 
în decursul unui deceniu pre
țul petrolului provenit din pu
țurile Venezuelei de la 2,4 Ia 
2 dolari barilul. Pentru a înțelege 
mai bine importanța pe care o 
acordă Venezuela exporturilor 
sale de petrol și fier trebuie 
menționat faptul că aceste pro
duse reprezintă 90 la sută din 
exporturi și aproximativ 70 la 
sută din sursele de finanțare a 
bugetului.

Evident, practicarea unor a- 
semenea relații economice a a- 
fectat profund balanța de plăți 
a Venezuelei, aceasta înregis- 
trînd pe parcursul a 10 ani un 
deficit de două miliarde dolari. 
In același timp monopolurile a- 
merieane și-au sporit investiții
le de capital de la cifra de 70 
milioane la 26 miliarde boli
vari, pe parcursul ultimilor 20 
de ani. Urmările acestei politici: 
o economie bazată pe exportul 
de materii prime și importul 
masiv, la prețuri ridicate, a u- 
nor produse de larg consuni. Un 
exemplu semnificativ îl consti
tuie și faptul că deși Venezuela 
se numără printre cele mai bo
gate țări în minereuri de fier 
— exploatarea acestuia atingînd 
deja parametri considerabili — 
statul venezuelean nu dispune 
nici de cele mai elementare ba
ze ale unei industrii siderurgi
ce naționale. Existența, de-a 
lungul mai multor ani, doar a 
unui principal beneficiar în im-

porturile venezuelene — State
le Unite — a permis acestora 
din urmă să-și impună de ase
menea, prețurile și condițiile la 
o serie de produse. Potrivit u- 
nor cercuri politice din Caracas 
pierderile înregistrate de Vene
zuela în comerțul cu S.U.A. in
tr-un deceniu se ridicau la 60 
miliarde bolivari.

In afara denunțării tratatului 
comercial cu S.U.A., Venezuela 
a întreprins actualmente și alți 
pași marcînd — ceea ce obser-

• Venezuela denun
ță un tratat inechita
bil * 60 miliarde bo
livari pierderi în
tr-un deceniu • Re
cuperarea, în intere
sul național, a cîtor- 
va din bogățiile ță

rii

valorii din America Latină au 
denumit — redescoperirea „au
rului negru“. In cursul anului 
trecut a fost adoptată legea re- 
versiunii petroliere, potrivit că
reia în anul 1983, cînd expiră 
toate termenele de concesiona
re acordate firmelor străine, se 
va proceda la naționalizarea 
„suprafețelor de pămint, a lucră
rilor, instalațiilor, echipamente
lor și altor bunuri destinate 
exploatării, rafinării și trans
portului de petrol“. După lansa
rea legii, monopolurile au în
ceput o vastă operațiune de 
scoatere ilegală din țară a in
stalațiilor petroliere. Pentru a 
preveni extinderea acestui fe
nomen, Ia Caracas a fost adop
tată o altă lege care prevede o 
serie de măsuri care să garan
teze predarea în bune condiți- 
uni a instalațiilor în momentul 
expirării drepturilor de concesi
onare. Au mai fost adoptate și 
alte legi privind naționalizarea 
zăcămintelor de gaze naturale, 
a desfacerii gazolinei și a pro
duselor petrolifere derivate. 
Fiecare din aceste acte suvera
ne au declanșat presiuni din

partea monopolurilor străine. 
Așa s-au petrecut lucrurile și 
în primele zile ale anului 1972, 
după anunțarea denunțării tra
tatului comercial cu Statele U- 
nite, ziarul „NACIONAL“ a in
format în acest sens că firme
le petroliere americane au tre
cut Ia concedierea masivă a 
muncitorilor, la reducerea ex
tracției și a exporturilor de ți
ței.

Răspunzind acestor presiuni, 
președintele Venezuelei, Rafael 
Caldera, declara la o recentă 
conferință de presă că „hotărî- 
rea guvernului venezuelean de a 
denunța tratatul comercial ine
chitabil cu S.U.A. a întrunit a- 
deziunea și sprijinul unanim al 
întregului popor“. Acest tratat 
— sublinia președintele — a frî- 
nat dezvoltarea economică a 
Venezuelei, ne-a împiedicat să 
ducem o politică externă inde
pendentă și a fost, in același 
timp, un obstacol în calea par
ticipării noastre la cooperarea 
economică dintre țările Ameri
cii Latine“. Denunțind acest tra
tat — a menționat șeful statu
lui venezuelean — Venezuela a 
adoptat o poziție independentă 
și suverană, care îi va permite 
să fie stăpină pe soarta sa. La 
rindul său, deputatul Hugo Bri
ce Salas, din partidul guverna
mental, sublinia că „Venezuela 
a trebuit să rupă chingile pen
tru a se putea dezvolta ca nați
une suverană“. Carlos D’Arcoli, 
liderul partidului „Acțiunea de
mocratică“ din opoziție 
că tratatul devenise o 
pentru dezvoltarea țării, 
în contradicție cu tendințele 
manifestate în zilele noastre pe 
arena comerțului mondial. „A- 
ceastă hotărire — declara Edu
ardo Machado. membru al con
ducerii Partidului Comunist din 
Venezuela — trebuie să fie 
sprijinită de întregul popor, de 
toate partidele și clasele 
le, pentru a fi, pregătiți 
cern față oricăror măsuri 
presalii pe care Statele 
le-ar adopta ca urmare 
nunțării tratatului“.

Actul întreprins la Caracas 
constituie o continuare a unui 
proces larg care a cuprins în
tregul continent sud-american. 
Este firesc ea denunțarea tra
tatului Venezuela—Statele Uni
te să declanșeze un ecou favo
rabil în alte țări latino-ameri- 
cane. Ziarele „EL DIA“. din 
Mexic, și „CORREO“, din Pe
ru, subliniau că hotărirea luată 
Ia Caracas este o expresie a 
neliniștii și nemulțumirii ge
neralizate a Americii Latine 
față de relațiile inechitabile cu 
S.U.A., și că denunțarea trata
tului e menită să ducă la ac
centuarea dezvoltării de sine 
stătătoare a Venezuelei.

afirma 
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Conferința de presă de la Tokio
Ministrul de externe al 

Franței, Maurlce Schu- 
mann, aflat într-o vizită 
oficială Ia Tokio, a ținut o 
conferință de presă, In 
care s-a referit, în special, 
la situația din sud-estul 
Asiei.

E1 s-a pronunțat pentru stabi
lirea unei zone de pace și neu
tralitate în 7 ’......................
va extinderii 
peninsulă, a 
lor americane 
riulul R. D. Vietnam și a 
zisei „vietnamizări“ a războiului. 
Pentru Franța, a spus Maurice 
Schumann, „Indochina rămîne o 
problemă, pentru că războiul con
tinuă, pentru că, departe de a fi 
reduse, operațiunile militare se 
multiplică, pentru că teatrul a- 
cestor operațiuni se extinde 
în Laos și în Cambodgia, 
pentru că, în modiZ cel mai de
plorabil, au fost reluate bombar
damentele asupra teritoriului 
R.D. Vietnam.”. Pentru popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian 
— a continuat ministrul de exter
ne francez — toate acestea repre
zintă civili și militari, morți și 
răniți, prizonieri și ruine. Dacă 
aceasta înseamnă vietnamizarea 
războiului, atunci o spun deschis 
că resping o asemenea idee — a 
continuat el. „Singura vietnami- 
zare, care pentru Franța are 
sens, este vietnamizarea păcii”, a 
adăugat șeful diplomației fran
ceze.

In continuare, Maurice Schu
mann s-a referit la impasul tra
tativelor cvadrlpartite de la Paris, 
subliniind necesitatea relansării 
acestor convorbiri și a studierii, 
în mod serios, a propunerilor fă-

cute, mențlonînd că singura solu
ție este politică.

Singura cale spre pace este 
realizarea unui acord care să re
cunoască dreptul poporului viet
namez la autodeterminare și 
care, în spiritul acordurilor de la 
Geneva, să asigure stabilirea în 
Indochina a unei zone de pace și 
neutralitate.

Indochina, împotri- 
conflictului din 
bombardamente- 
asupra terito- 

așa-

LA VARȘOVIA a fostsem- 
protocolul privind schimbu- 

comerciale și plățile pe
nat 
rile 
anul 1972 între Polonia și Alba
nia. Protocolul, relatează agen
ția P.A.P., prevede dezvoltarea 
în continuare a schimburilor re
ciproce de mărfuri.

Document 
al Uniunii Studenților 

din Iugoslavia
• PREZIDIUL Uniunii Stu

denților din Iugoslavia a adop
tat un document în care sint 
precizate sarcinile membrilor 
acestei uniuni în realizarea in
dicațiilor celei de-a 21-a ședințe 
a Prezidiului U.C.I. și se face o 
apreciere a situației politice ac
tuale din organizație. Prezidiul 
Uniunii Studenților din Iugosla
via — precizează agenția Ta- 
niiTg '— a aprobat aprecierile în 
legătură cu recenta situație din 
rîndul Uniunii Studenților din 
Croația; s-a apreciat că fosta 
conducere a organizațiilor de 
studenți din Croația și din Za
greb nu a reprezentat niciodată 
interesele autentice ale studen
ților.

Organizația de studenți — se 
afirmă în. documentul adoptat 
— va acorda în viitor o atenție 
mult mai mare muncii politico- 
ideologice și discuțiilor în legă
tură cu cea de-a doua fază a 
modificărilor la constituție.

P ocț i I e universităților 
„Kansertsart" și „Chulalong
korn" din Bangkok -—■ cele 
mai mari instituții tailande- 
ze de învățămînt superior — 
au fost ferecate. Începutul 
noului an s-a situat în „țara 
celor 1 000 de pagode“ sub 
semnul furtunilor universi
tare.

Demonstrațiile de stradă 
studențești s-au ‘ținut lanț și 
ele au culminat cu ocuparea 
de către studenți* timp de o 
zi, a incintei parlamentului. 
In pofida represiunilor poli
țienești și a măsurilor admi
nistrative „dure" de genul 
suspendării cursurilor, stu
denții se arată deciși să 
continue acțiunea lor ener
gică. O adunare generală a 
reprezentanților tuturor cen
trelor universitare s-a desfă
șurat la Bangkok. Pe ordi
nea de zi un singur punct s 
coordonarea mișcării reven
dicative îndreptată spre de
mocratizarea universității și 
obținerea unei sporiri sub
stanțiale _ a alocațiilor de 
stat destinate școlii superi
oare.

Tensiunea și evoluția ex
plozivă care a marcat ac
tualul an universitar în Tai
landa și-a avut punctul de 
plecare într-o decizie a mu
nicipalității capitalei tailan- 
deze. Decizia respectivă pri
vea vînzarea unui mare 
parc al universității „Kan
sertsart" unei societăți par
ticulare ’ imobiliare. Actul a 
apărut cu atît mai reproba
bil cu cit autoritățile univer
sitare promiseserâ în cursul 
ultimilor ani 
că pe acest teren un com
plex de săli de cur 
laboratoare. De fapt,

să construias-

plex de săli de cursuri și 
laboratoare. De fapt, inci
dentul amintit nu a făcut 
decît să adauge un nou e- 
lement nemulțumirilor pro
funde ale studenților. De 
altfel, anularea de către 
premierul tailandez a tran
zacției blamate de studenți, 
nu a atenuat vigoarea miș
cării protestatare studențești 
care are drept cauză caren
țe mai dureroase ale școlii 
superioare din Tailanda și 
care vizează dezvoltarea și 
modernizarea 
Mai precis,

universității, 
revendicările 

studențești se articulează pe 
încercarea de a se renunța la 
„reforma universitară" anun
țată în septembrie trecut 
și de a se pune capăt prac
ticii succesivelor amputări 
operate asupra bugetului 
destinat școlii superioare. 
„Reforma“ anunțată de gu
vern se reduce, în esență, la 
înființarea unor noi instituții 
particulare de învățămînt 
superior (care, ca și cele e- 
xistente, vor avea un plafon

de taxe foarte ridicat, pro
hibitiv). Printr-o ciudată 
„coincidență"* odată cu pu
blicarea proiectului reformei 
universitare, autoritățile au 
anunțat o nouă reducere, cu 
aproximativ 50 de milioane 
de baht, a alocațiilor pen
tru școlile superioare de 
stat. Este cea de-a patra 
reducere consecutivă în ul
timii trei ani universitari. 
Drept consecință, fondurile 
care stau la dispoziția uni
versităților în actualul an 
universitar sînt cu aproxima
tiv 40 la sută mai mici de
cît în anul universitar 
1968—1969. Urmarea acestor 
amputări bugetare ? Partea 
din ' ' ' /
re a școlilor superioare de 
sfat acoperită prin taxele 
percepute studenților a cres
cut continuu, cuantumul ,a- 
cestor taxe reprezentînd ac
tualmente aproape dublul 
celor din urmă cu patru ani. 
Victime ale acelorași ampu
tări bugetare au fost și pro
iectele prevâzînd construi
rea de noi amfiteatre și la
boratoare, absolut necesare 
Singura nouă construcție i 
niversitară începută în urmă 
cu șapte ani, un institut de 
geologie la Bangkok se află 
în stadiul de... excavare a 
fundațiilor. Consecința aces
tei politici universitare este 
ridicarea unei veritabile ba
riere în calea a mii de tineri 
dotați care, nedispunînd de 
substanțiale mijloace mate
riale, nu pot frecventa uni
versitățile ; o altă consecin
ță este slaba înzestrare ma
terială a școlii superioare, 
condamnată să rămînă mult 
în urmă în raport cu cerin
țele învățămîntului modern.

Rezumînd esențialul reven
dicărilor, exprimate la adu
narea generală studențeas
că de la Bangkok ziarul 
NEUE ZCJRCHER ZEITUNG 
notează într-O' coresponden
ță din capitala tailandeză t 
„Actualmente cheltuielile 
pentru poliție sînt de vreo 
opt ori mai mar» decît cele 
pentru universități. Tailanda 
ocupă unul din ultimele 
locuri din lume în privința 
alocațiilor acordate univer
sităților. Pentru un minimurh 
de progres al școlii superi
oare sau, mai precis spus, 
pentru ca universitățile de 
stat să rru se asfixieze, e 
nevoie să se tripleze fondu
rile. Aceasta nu este doar o 
cerere a studenților, ci o ne
cesitate socială, deoarece 
altfel Tailanda nu va reuși 
niciodată să învingă subdez
voltarea.

lutori bugetare f far 
cheltuielile de întreține-

E. R.

V

LAOS. — O subunitate a forțelor patriotice în timpul unei misiuni de luptă

• KNUT HOEM, ministrul 
norvegian pentru problemele 
pescuitului, l-a informat pe pre
mierul Trygve Bratteli că inten
ționează să-și dea demisia dacă 
guvernul va considera drept de
finitive rezultatele ultimelor ne
gocieri cu Consiliul Ministerial 
al C.E.E. privind reglementa
rea regimului pescuitului în 
zonele de coastă ale Norvegiei. 
Potrivit agenției United 
International. în cadrul 
ședințe a cabinetului,, 
analizării acordului

Coreeană și din Coreea de sud, 
Dezbaterile, menționează 
genția A.C.T.C., au fost 
sacrate problemei agendei 
vorbirilor propriu-zise.

a- 
con- 
con-

Iarna în Europa

I

revărsareabundente, provocând 
unor rîuri.

In partea de nord 
început să ningă, 
golfului venețian aflîndu-se in 
prezent sub mantia albă a ză
pezii. în Dolomiți, mercurul a 
coborît la —20 grade.

a Italiei a 
țărmurile

de

Press 
unei 

destinată 
principiu

• VREMEA 
răutățească in 
termometrelor 
în numeroase 
grade.

continuă să se în- 
Europa, mercurul 
coborînd brusc, 

regiuni, sub zero

în provinciile orientale ale

• POTRIVIT relatărilor coti
dianului ghanez „The Pioneer“, 
reluate de agenția Associated 
Press, unități ale armatei și 
poliției din Ghana au împrăștiat 
o demonstrație îndreptată împo
triva preluării puterii de către 
militari. Aceleași surse afirmă 
că au fost arestate 11 persoane 
care au luat parte Ia această ac
țiune.

la Piața 
a apreciat 

sint 
foarte vagi și nu constituie o 
garanție suficientă în privința 
exceptării Norvegiei de la re
glementările comunitare în do
meniul pescuitului, după perioa
da

al aderării Norvegiei 
Comună, Knut Hoem 
că termenii acestui acord 

constituie

de tranziție de 10 ani.

Convorbirile 
de la Panmunjon

• MIERCURI, la Panmunjon, 
a avut loc o nouă 
cadrul convorbirilor 
între reprezentanții 
lor de Cruce Roșie

ședință în 
preliminare 
organizații- 
din R.P.D.

Marii Britanii au fost înregistra
te la începutul săptămînii tem
peraturi de —3 grade C.

In țările scandinave bat vînturi 
înghețate, care produc tulburări 
in desfășurarea traficului ma
ritim. în Finlanda, temperatu
rile au scăzut pînă la —25 
grade C, în timp ce în Laponia 
mercurul a coborît la numai —10 
grade, consemnind, în mod ne
așteptat, o iarnă blîndă 
această regiune.

Luni, la Paris a 
însorită. însă intr-o 
giuni din răsăritul 
Franței au fost înregistrate tem
peraturi coborite. în zona Mă
rii Mediterane au căzut ploi a-

pentru

fost 
serie

Si

vreme 
de re- 
nordul

Inundații 
în Indonezia

• APROXIMATIV 100 000 de 
persoane au fost evacuate marți 
din regiunea Dempek, situată 
în insula Java, ca urmare a ru
perii unui baraj pe fluviul See 
Raanng. Ploile torențiale căzute 
în ultimele zile in această parte 
a Indoneziei au determinat o 
creiștere enormă a debitului 
rîurilor și fluviilor, provocînd 
mari inundații. Se semnalează 
mai multe victime in trei dintre 
localitățile inundate, nivelul a- 
pelor atingînd în acele 
doi metri. Un mare număr 
case au fost distruse.

locuri
ds

și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul t Combinatul poligrafie „Casa Scînteii* K


