
TINERI SCRIITORI PE ȘANTIERE

Constructorii
Reportaj

ÎN CINSTEA de la Lotru

SEMICENTENARULUI
U. T. C.

In întâmpinarea semicente
narului U.T.C., tinerii de la 
orașe și sate participă cu en
tuziasm la importante acțiuni 
de muncă patriotică. In jude
țul Hunedoara au fost consti
tuite peste 2 000 de brigăzi de 
muncă patriotică, în cadrul 
cărora tinerii participă Ia 
construirea noii magistrale 
de termoficare din Hunedoa
ra. a stației de epurare a a- 
pei de la Cincinaș, a noii 
zone de agrement la Vulcan 
și Vinția.

Un mare număr de tineri 
din județele Bihor, Arad, Hu
nedoara, efectuează lucrări 
de irigații, desecări, îndi
guiri de rîuri, defrișări, îm
păduriri și plantări de pomi 
fructiferi. Numai în cursul 
acestei luni, tinerii din ju
dețul Arad au realizat un vo
lum de muncă patriotică în 
valoare de peste 114.000 lei.

In localitățile Oradea, A- 
leșd, Ținea — din județul 
Bihor, Tudor Vladimirescu, 
Ineu, Curtici. din județul A- 
rad și în altele au fost des
chise noi șantiere de muncă 
patriotică a tineretului în ve
derea participării acestuia la 
înfăptuirea unor obiective de 
interes obștesc: drumuri, că
mine etc.
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Caracterul de masă
sporește eficiența 

educativă
Este, desigur, un lucru înde

obște cunoscut că invățămintul 
politico-ideologic U.T.C., prin 
sensurile sale majore de ordin 
educativ, constituie unul din in
strumentele de bază ale organi
zațiilor U.T.C. in activitatea lor 
de educare, de formare a profi
lului moral-politic al tinerilor 
Invățămintul politico - ideolo
gic trebuie deci să gă
sească în fiecare organizație un 
climat propice de afirmare, să 
se concretizeze în forme capa
bile să se adreseze tuturor tine
rilor, prezența acestora fiind u- 
nul din primele argumente ale 
ecoului de care se 
mele susținute și 
Pentru că altfel...

Am încercat să 
citeva din elementele amintite 
la întreprinderea INOX. Aici, 
intr-o organizație de 98 de ute
ciști. funcționează un singur ci
clu de invățămînt politic — „Ti
neretul și societatea românească 
contemporană“ — cu două 
cercuri cuprinzînd „toți tinerii 
din fabrică“, adică un număr de 
116 cursanți. Tematica cursului 
este stabilită fără nici un dubiu 
prin instrucțiunile de organiza
re, mobilizarea o fac maiștrii

care „au sarcina să aducă toți 
tinerii“, iar comitetului U.T.C. al 
întreprinderii njj-j. mai răm'me 
decit să considere că toate lu
crurile merg bine dacă frecvența 
este cam de 75 Ia sută, procente 
care, pare-se, nu exprimă nici 
ele chiar foarte fidel realitatea. 
Sint invocate, drept explicații, o 
serie de greutăți „obiective“, ni 
se spune că 40 dintre cursanți

MARIAN GRIGORE

ìn scoli I
PROFESIA I

I
se mai așteaptă 
încă îndrumarea

privind 
elevilor,

In finalul anchetei 
pregătirea politică a 
(primele două articole -„Intere
sul pentru actualitate“ și „Orga
nizat, dar încă la întîmplare, au 
fost publicate în numerele 7 053 
și 7 055), ne-am ocupat de modal 
în care acționează comisiile po- 
litico-ideologice din cadrul co
mitetelor U.T.C. In acest sens 
i-am întrebat pe uteciștii cu 
care am purtat discuțiile.

VA SIMȚIȚI PREGĂTIȚI 
SĂ ÎNDRUMAȚI ACTI

VITATEA COMISIEI POLITI-

desprindem

bucură te- 
dezbaterile.

(Continuare în pag, a IV-a)
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ticul

Utecista Petruța Soceanu este una dintre fruntașele secției Textile 
de la Uzinele de fibre sintetice — Săvinești

Foto: V. RANGA

CO-IDEOLOGICE ? Nu punem 
aici in discuție dacă au fost 
sau nu bine aleși pentru aceasta 
muncă. Mărturisim chiar că 
i-am descoperit plini de entu
ziasm și bunăvoință pentru ca 
acest important sector al vieții 
de organizație să fie bine pus la 
punct, spre folosul uteeiștilor. 
încercăm să aflăm, oprindu-ne 
la aspectul organizatoric al pro
blemei : Cum lucrează comisia, 
cine a instruit-o, cum este în
drumată și de 
controlează, la 
tatea politică 
pe clase ?

Răspunsurile
în această privință edificatoare.

Ion Badea — Liceul din 
Slobozia : La început de an 
am fost pregătiți de către pri
mul secretar al Comitetului ju-

către cine, cum 
rîndu-i, activi- 

din organizațiile

uteeiștilor sînt

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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TA
O întrebare pe care | 
trebuie s-o punem 
deschis : I

Drumul spre pro
fesie trece obliga
toriu prin 
tate ?

focul-

invită

I
I
I
I

candi- |3 000 de candi- | 
dați descifrează 
exigențele admite- I 

rii. J
(Micro-ancheta noastră 
în amfiteatrele Politeli- | 

nidi bucureștene).

Viața bate la ușă
(poșta paginii).

I
I
I

Luni dimineața a plecat la 
Praga delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care, 
în conformitate cu înțelegerea 
intervenită, va participa la 
consfătuirea ordinară a Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil; membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul 
externe.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
tată de tovarășii Manea Mfi- 
nescu, Gheorghe Rădulescu,

Virgil Trofin, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dänälache, Emil 
Drägänescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Räutu, Gheor
ghe Stoica, $tefan Voitec, Io
sif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ionita, Vasile Patili-

neț, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan. de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești.

Erau de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București, și membri ai 
ambasadei.

al C.C.
afacerilor

aeroportul 
a fost salu-

la

DEPINDE CIT DE BOGATE
VOR FI ROADELE PĂMÎNTULUI

pinion 
de 75...

„S-au căutat fel de fel de mo
tivări, ba că a băltit apa, ba că 
îngrășămintele n-au fost bune 
ba că n-a plouat cînd a trebuit, 
dar nicăieri în darea de seamă 
nu s-a arătat mai concret care 
au fost defecțiunile din mun
ca noastră, a consiliului de con
ducere, a tuturor cooperatori
lor, de am ajuns să . obținem în 
1971, aproape la toate culturile, 
producții mai mici ca în anul

1970 — mărturisea cu vădită in
satisfacție cooperatorul Tudora- 
che Udrea, în cadrul adunării 
generale de la cooperativa agri
colă Lișcoteanca, județul Brăila 
Vecinii noștri, pe care în alți ani 
i-am întrecut, au realizat valori 
mai mari la norma convențio
nală, ceea ce înseamnă că au 
lucrat mai bine pămîntul, au fost 
mai chibzuiți în cheltuieli; 
într-un cuvînt mai gospodari

al 
în 
A

Un mai tînăr prieten 
meu, Adrian C„ a terminat 
primăvara trecută liceul, 
încercat să intre la facultate, 
dar probabil o pregătire su
perficială și, cred eu, un in
teres mai mult exterior pen
tru studenție, l-au făcut să 
rateze. — Ce să fac ? m-a 
întrebat el după o vreme, nu 
pot să stau degeaba, mă plic
tisesc în primul și, în al doi
lea rind mi-e cam rușine să-i 
mai cer mamei cîte 5 lei de 
un film...

— Angajează-te, i-am spus, 
uite, se deschid în fiecare 
lună cursuri de calificare la 
atîtea uzine...

— Bine, bine, dar ce mă 
fac cu ai mei ? Amindoi, și 
tată și mama se zbat să-mi 
găsească un post de funcțio
nar pe undeva și văd că de
geaba, asemenea posturi mai 
rar...

îmi povesti apoi că părinții 
îl bat zilnic la cap cu aceas
tă angajare, i.„nu oriunde, nu

GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

Cercetătorii și proiectanta 
in fața atestării

Sfîrșitul anului 1971 și începutul anului 1972 se înscrie în 
activitatea institutelor de cercetări și proiectări ca o perioadă de 
c deosebită importanță. în intervalul de timp amintit, are loc 
atestarea primei promoții de specialiști veniți în urmă cu trei ani 
direct din facultate. Fără îndoială că cele peste 1000 de zile 
care au tiecut de la angajare, reprezintă o succesiune de etape 
în jurul cărora s-au formulat aprecieri și propuneri, s-au făcut 
tatonările menite să contureze „drumul ideal“ al pregătirii oa
menilor investiți cu sarcina dar și cu încrederea de a găsi noul, 
de a oferi producției soluții moderne și eficiente de desfășurare 
a activității, de a-și aduce contribuția la progresul tehnico-știin- 
țific general.
FACULTATEA ÎTI DA ABECE
DARUL, IAR PRACTICA — DI
MENSIUNILE REALE ALE PRO

FESIEI

Legislația precizează că în cer
cetare și proiectare sînt reparti
zați cei mai buni absolvenți, ale 
căror rezultate la învățătură re
prezintă un prim factor genera
tor de încredere și competență.

Spunem un prim factor, pentru 
că al doilea — dar nu de mai 
mică importantă — apare abia 
după absolvire și se conturează 
încă din primul an de activitate. 
Am putea spune că acest al 
doilea factor — ca și perioada 
desemnată pentru aprecierea și 
valorificarea lui — are un rol 
definitoriu pentru activitatea de 
mai tîrziu. Dar, în jurul acestui

Concluzii competente, interpretarea rezultatelor cu întreaga 
gamă de aspecte generate de noul sistem de încadrare în cerce
tare și proiectare, pot fi examinate în mod util nu numai cu cei 
chemați să ateste, ci și cu cei în cauză, tinerii ce trăiesc emoția 
recunoașterii calităților și competenței lor de a lucra în detașa
mentul de avangardă a tehnicii, reprezentat de cercetare și pro
iectare.

Iată de ce ne-am propus ca pe baza discuțiilor cu un număr 
însemnat de tineri specialiști, să redăm — pe parcursul unei an
chete serial — concluziile, opiniile și punctele de vedere des
prinse din activitatea desfășurată în cei trei ani care au trecut 
de la absolvirea facultății.

factor care nu este altul decît 
practica în producție, apar trei as
pecte : cînd, cum și unde este mai 
recomandabil, mai indicat să se 
desfășoare ? Întrebare pe care 
am pus-o tuturor interlocutorilor 
noștri. După cum se va observa, 
părerile nu diferă prea mult și 
converg către un punct comun : 
practica este absolut necesară.

— Venirea în institut reprezin-

tă un salt enorm pentru proas
pătul absolvent. înarmat din fa
cultate doar cu abecedarul mese
riei, el este pus acum în fața u- 
nor situații reale, concrete. Aici 
fiecare zi îi aduce una sau chiar 
mai multe probleme, fiecare clipă

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a IV-a)

decîț noi”*. De ce s-a întîmplat 
așa, care sînt cauzele, ce mă
suri trebuie luate încă de pe a- 
cum pentru ca bilanțul anului 
1971 să nu se mai repete — iată 
ce au căutat să lămurească par- 
ticipanții la discuții, mulți din
tre ei fiind reprezentanți ai ce
lor 80 de uteciști care lucrează 
în cooperativă. Pămîntul acestei 
unități din Cîmpia Brăilei es'e 
în cea mai mare parte foarte 
fertil, doar o mică parte, situat 
în lunca inundabilă a Călmățu- 
iului, cere amenajări și grijă 
specială. De altfel producțiile 
medii planificate sînt edifica
toare. 4 000 kg la porumb, 2 950 
kg la grîu, 2100 kg la floarea 
soarelui. Că asemenea cifre re
flectă potențialul real al supra
fețelor cultivate o demonstrea
ză faptul că unele echipe, cum 
este cea condusă de Vasile Toa- 
der, au obținut anul trecut pro
ducții mai mari decît cele prevă-

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a Il-a)
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Lucrări meritorii 
în expoziții încro
pite.
(cronica plastică).

Scrisoare către re
dacție.
(în loc de cronica t.v.)

în aceeași zi, delegația a so
sit la Praga.

La aeroportul Ruzyne au ve
nit în întâmpinare tovarășii : 
Gustav Husak, secretarul ge
neral al Comitetului Cen
tral al P.C. din Cehoslova
cia, Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii, Lubo
mir Strougal, președintele Gu
vernului federal, Vasil Bilak, 
Karel Hoffmann, Alois Indra, 
Antonin Kapek, Josef Kemp- 
nv, membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C C., Vaclav Hula și Mi
roslav Hruskovic, membri su
pleanți ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C., Jan Fojtik, Oldrich 
Svestka și Vaclav Svoboda, 
secretari ai C.C. al P.C.C., Bo- 
huslav Chnoupek, ministrul a- 
facerilor externe.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Praga, Teodor 
Haș, precum și membri ai am
basadei.

frunte cu tova- 
Honecker, prim- 
C.C. al P.S.U.G., 
în frunte cu to-

★
La Praga au sosit, de ase

menea, delegațiile de partid și 
guvernamentale ale R. P. Bul-

garia, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, R. D. 
Germane, în 
rășul Erich 
secretar al 
R.P. Polone,
varășul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
R.P. Ungare, în frunte cu to
varășul Janos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și Uniunii Sovietice, în frun
te cu tovarășul Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

La sosire, delegațiile au fost 
întîmpinate de tovarășii 
Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Ludvik Svoboda, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, președintele Guver
nului federal, de membri și 
membri supleanți ai Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., de alți con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

UNIREA
de EMIL MANU

în fiecare an, la 24 ianuarie, evocâm unul din evenimen
tele capitale in dezvoltarea României moderne : „ziua de 
aur", cum o numeau poeții, a Unirii Principatelor române. 
Versurile pe care Vasile Alecsandri, acel bărbat ilustru șiacel 
poet al conștiinței noastre moderne, le-a scris acum o sută 
și mai bine de ani, cîntate după o melodie populară de e- 
pocă, au devenit cel mai simbolic imn românesc.

Unirea n-a apărut, lucrurile se știu și s-au spus, numai ca 
un rezultat al unor conjuncturi politice externe favorabile, 
n-a apărut numai ca un joc diplomatic al marilor puteri eu
ropene. De secole o pregătiseră cronicarii și prefațatorii 
cazaniilor ; o pregătiseră revoluționarii, începînd cu răscu- 
lații Vladimirescului si cu pașoptiștii, o pregătiseră masele a 
căror conștiință ajunsese la unison, o pregătiseră poeții, scrii
torii, istoricii. Pentru cercetătorul istoric de azi și pentru cău
tătorul de manifeste literare epoca oferă un material imens. 
Agitația pentru Unire au realizat-o scriitorii, marii scriitori ai 
vremii. Niciunul, din cei adevărafi, n-a lipsit de la acest eveni
ment, nu s-a sustras acestei comenzi sociale. Actul politic 
al Unirii nu opera numai o alipire de entuziasme naționale 
ci declanșa o serie de acte administrative revoluționare care 
aveau să schimbe din temelii structura societății noastre, con
ținea în embrion legea agrară, legea electorală, legea in
strucției și chiar legea unificării lingvistice. Cuza a dat pă- 
mînt țăranilor, a desființat parazitismul latifundiar al mînăs- 
tirilor. a impus alfabetul latin, a emis legea obligativității 
învățămîntului primar, a infiițat Universitatea din București 
etc. Cuza e ultimul voievod român care a intrat în balade. 
Cînd evocăm în studii. în eseuri, .în versuri sau în cîntece 
Unirea, simbolic îl aclamăm peste timpuri pe Alexandru 
loan Cuza. dar nu trebuie să-l uităm pe Kogălniceanu — cre
ierul politic al Unirii, pe Alecsandri — cel mai patetic poet 
politic al epocii noastre moderne și, mai ales, pe țăranii 
și pe meseriașii anonimi care au reprezentat forța socială 
a Unirii. Dincolo de pitorescul unor festivități proiectate 
pe un decor hibernal și dincolo de ritmul necesar al sen
timentelor cu care deschidem istoria. Unirea reprezintă 
pentru noi cei de azi un document al unei conștiințe so
ciale vehiculată de mari idei, reprezinlă izvorul autentic al 
transformărilor ce au urmat si începutul unui lung șir de 
eliberări și uniri, înfăptuite plenar de abia în anii noștri.
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în întîmpinarea 
semicentenarului U. T. C

ÎNFIINȚAREA ministerului 
ECONOMIEI FORESTIERE 

ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

SOSIREA ÎN CAPITALA A 
UNEI DELEGAȚII A PARTI

DULUI CONGOLEZ AL 
MUNCII Adunarea tinerilor

Prin decret al Consiliului de 
Stat a fost înființat Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, prin fuzi
unea Ministerului Industriei 
Lemnului, Ministerului Indus
triei Materialelor de Construc
ții și Departamentului Silvicul
turii din cadrul Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor.

Printr-un alt decret, tovară
șul Vaeile Patilineț a fost numit 
in funcția de ministru al econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții, iar .tovarășul Mihai 
Suder a fost numit ministru se
cretar de 
nister.

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Congolez al Muncii, condusă de 
Ange Edouard Poungui, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M., ministrul finanțelor și 
bugetului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită în țara 
noastră.

de la Uzina „Vulcan“

stat la același mi-

PLENARA 
FIONA!.

CONSILIULUI NA- 
AL INGINERILOR 

ȘI TEHNICIENILOR

Luni a avut loc Plenara Con
siliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor.

La lucrări, au participat tova
rășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, și Pa- 
vel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Plenara a analizat activitatea 
desfășurată de Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor pe 
anul 1971 și sarcinile ce revin ca
drelor tehnice, comisiile ingineri
lor și tehnicienilor pentru reali
zarea prevederilor planului de 
stat pe anul 1972.

Plenara a adoptat proiectul de 
statut al Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor, care 
urmează să fie publicat în presă 
și supus discuției publice, în ve 
derea adoptării lui de către apro
piata Conferință națională a ingi
nerilor și tehnicienilor.

în încheierea lucrărilor Plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, Plenara a adoptat 
textul unei telegrame, adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

La Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, a avut loc, luni 
dimineață, o ședință de lucru la 
care au participat reprezentanți 
ai unor instituții științifice, cul
turale și organizații obștești. Cu 
acest prilej, au fost dezbătute 
măsurile privind organizarea în 
țara noastră a marilor aniver
sări culturale ale anului 1972.

Potrivit recomandărilor Consi
liului Mondial al Păcii de a 
sărbători in întreaga lume oa
meni de știință și cultură ale 
căror opere au contribuit la pro
movarea progresului, înțelegerii 
prieteniei și păcii intre popoare, 
s-a stabilit ca în acest an să se 
organizeze aniversarea a nume
roase personalități. Intre acestea 
se află și Traian Vuia, inventa
tor român, pionier al aviației de 
la nașterea căruia se împlinesc 
100 de ani.

La cinematograful „Patria“ 
din București a avut loc, luni 
seara, premiera noului film ro
mânesc „Atunci i-am condam
nat pe toți Ia moarte“, realizat 
de regizorul Sergiu Nicolaescu, 
după nuvela „Moartea lui Ipu“ 
a scriitorului Titus Popovici, 
care este, totodată, și autorul 
scenariului.

In aceeași seară a fost pre
zentat, în premieră, și filmul 
documentar „Marea trecere“, 
producție a studioului cinema
tografic „Alexandru Sahia“ în 
regia lui Mlrel Uieșu. Cele două 
premiere s-au bucurat de un 
deosebit succes.

Luni, 24 ianuarie, a sosit în 
Capitală, Derick Rosslyn Ashe, 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Marii Bri
tanii în Republica Socialistă 
România.

Salonul național 

al cărții

CARTEA
SOCIAL

Piața Unirii din Iași — loc 
de adîncă rezonanță istorică 
— a cunoscut în cursul zilei 
de luni atmosfera specifică 
marilor sărbători. După ce 
sute de participanți s-au prins 
în Hora Unirii, actori ai Tea
trului „Vasile Alecsandri“ au 
prezentat un recital de ver
suri patriotice.

în după-amiaza aceleiași 
zile, la Ruginoasa, locul' de 
reședință al domnitorului 
Al. I. Cuza, a avut loc o adu
nare festivă. Cu acest prilej, 
s-a constituit Asociația corală 
din Ruginoasa, ce poartă nu
mele domnitorului Al. I. Cuza.

In după amiaza zilei de 
ieri, în sala Operei Române, 
tinerii muncitori de la u- 
zina bucureșteană „Vul
can“, elevi ai grupului șco
lar profesional și pionieri 
din școlile patronate de a- 
ceastă importantă unitate 
economică au participat la 
o adunare dedicată a- 
niversării semicentenarului 
U.T.C., în cadrul căreia to
varășul Dumitru Popa, prim 
secretar al Comitetului 
municipal de partid, prima
rul general al Capitalei, a 
prezentat o amplă expunere 
privind sarcinile tineretului 
în aplicarea politicii parti
dului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate. Cifre și fapte au 
reconstituit, cu mare forță 
evocatoare, cadrul de acți
une a tineretului bucureș- 
tean, prezența sa la întrea
ga luptă revoluționară a 
clasei muncitoare în care a 
înscris pagini nepieritoare 
de eroism, aportul adus la 
înfăptuirea înaltelor aspira
ții ale poporului condus de 
partid. In acest context, ti
nerii de la „Vulcan“, una 
din cele mai mari unități 
industriale ale Capitalei, 
consideră această bogată 
tradiție muncitorească ca 
pe un bun de preț al orga
nizației U.T.C., generator de 
încredere și optimism revo
luționar. In virtutea expe
rienței câștigate, ei se vor 
înrola și vor contribui, ală
turi de ceilalți tineri, la 
dezvoltarea impetuoasă în 
care se află industria Capi
talei în actualul cincinal. 
Arătînd că elaborarea vas
tului program de perspecti
vă a dezvoltării Capitalei 
creează o serie de probleme 
noi, ce impun o sporită res
ponsabilitate socială din 
partea tuturor oamenilor 
muncii, tovarășul Dumitru 
Popa a subliniat rolul orga
nizațiilor U.T.C. în mobili
zarea energiilor tinerei ge
nerații, larga activitate po
litică și organizatorică pe 
care acestea trebuie să o 
desfășoare pentru înlătura
rea cauzelor ce duc la men
ținerea aspectelor cu influ
ență negativă în producție 
și în atitudinea unor tineri. 
Organizațiile U.T.C. au da
toria socială să-și perfecțio
neze calitativ și să întă-

rească munca de educație 
atit în uzină cît și în afara 
ei, astfel îneît fiecare tinăr 
să devină un slujitor demn 
și conștient al intereselor 
poporului, un participant 
activ la construcția edifi
ciului societății socialiste 
multilateral dezvoltate. 
ceasta este o sarcină de 
noare utecistă.

O sarcină de onoare 
care tinerii muncitori de la 
„Vulcan" o înțeleg la înal
ta ei valoare. Exprimînd 
punctul de vedere al aces
tui harnic colectiv, Ștefan 
Bucur, secretarul comitetu
lui U.T.C., vîrstnicul munci
tor sUdor Gheorghe Jipa și 
pionierul Marian Timnea 
au dat glas dorinței și ho- 
tărîrii ferme de a nu pre
cupeți nimic pentru a în
văța, a munci ți a se per
fecționa ca adevărați

A- 
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POLITICA
Bogat și divers prezentă în 

standurile celui de al doilea Sa
lon național al cărții, reprez.cn- 
tînd în medie aproximativ 16% 
din totalul titlurilor ce apar a- 
nual în țara noastră, cartea so- 
cial-poiitică — preocupare de 
dată destul de recentă, la aceste 
proporții, în activitatea edituri
lor — vine să satisfacă nevoia 
tot mai decisă a cititorului, in
diferent de vîrstă, pentru valo
rile politice, ideologice, filozofi
ce, etice ale trecutului și pre
zentului. Tirajele de-a dreptul 
impresionante. însumînd numai 
pentru cele 190 de titluri publi
cate de editura specializată. E- 
ditura politică, circa 4 600 000 e- 
xemplare din toate domeniile 
vieții sociale și politice — un loc 
de seamă octipîndu-J opera to
varășului Nicolae Ceaușescu, do
cumentele de partid, evocările 
și lucrările științifice din isto
ria patriei, a mișcării muncito
rești și comuniste, a organizației 
Uniunii Tineretului Comunist — 
cărora li se adaugă și producția 
altor edituri, conferă cărții so- 
cial-politice un loc și un rost 
distinct și deosebit de important 
în relația atît de bogată și ne
cesară a fi înțeleasă și cultivată 
carte-rititor

Se înțelege de ce. una din 
primele manifestări prilejuite de 
Salonul național al cărții și me
nită unei cunoașteri mai bune 
și exacte a opiniei cititorilor și 
specialiștilor asupra producției 
editoriale din acest domeniu a 
fost dedicată locului și impor
tanței cărții social-politice în e- 
tapa actuală. Desfășurate sub 
conducerea prof dr. Valter Ro
man, directorul Editurii politi
ce, discuțiile — Ia care au par
ticipat eititori. propagandiști, ac
tiviști U.T.C., librari și viitori 
librari, iar din partea editori
lor acad. Alexandru Graur. dL 
rectorul Editurii Academiei 
R.S.R.. dr. Gheorghe Constantî- 
nescu. direc’orol Editurii știin
țifice și Ion Simion, redactor-șef 
la Editura politică — au eviden
țiat. în marginea proiectelor _c- 
ditoriale pentru acest an, răs
punderea deosebită ce incumbă, 
atît autorilor cît și editorilor, în 
afirmarea cărții social-nolitice 
ca instrument de seamă al edu
cației socialiste, al formării o- 
mului nou. Continuat firesc în 
fața s*andurilor cu 
social-politică și

literatură 
„___ _ __ umanistă,
schimbul de păreri dintre edi
tori și cititori a cuprins și for
mula grafică a tipăriturilor, per
sonalitatea colecțiilor, prompti
tudinea și eficacitatea informa
ției editoriale etc. _ .

Din multitudinea de lucrări 
social-politice expuse în Salon, 
recomandăm cititorilor noștri — 
la sugestia redactorului șef al 
Ed’turii politice, Ion Șimion — 
volumul V din „România pe dru
mul desăvîrșirii construcției so
cialiste“ de Nicolae Ceausescu. 
..File din istoria UT C.“. „Știin
ță si ateism“, „Viat’ nolitică in 
România între anii 1918—1921", 
„Convorbiri despre artă“, „Vo
luntari în Spania“.

Romanticul pinion
(Urmare din pag. I)

oricum, ci într-un birou undeva, 
curățel, îngrijit, fără prea mare 
răspundere și că, la refuzul lui 
Adrian, răspund invariabil:

— De asta te-am ținut la li
ceu ? Dacă știam că tot 
muncitor ai să ajungi, te dădeam 
de la început la profesională...

Nu l-am mai văzut o vreme 
pe Adrian. Apoi, într-o după-a
miază, îl întîlnesc cu un bandaj 
la o mînă pe care mi-o întinde 
ostentativ, în semn de salut:

— M-am lovit la freză. încă nu 
sînt prea îndemînatic... De fapt, 
continuă el glumeț, e o simplă 
zglrietură, dar vă dați seama ce 
efect face cînd spun unei fete că 
m-am lovit în timpul produc
ției...

Nu înțeleg la început, apoi 
stînd de vorbă, aflu că tînărul în 
ciuda părerii părinților, s-a dus 
într-o zi la Oficiul forțelor de 
muncă unde, imediat, a fost re
partizat spre calificare în mese
ria de frezor la Fabrica de lină 
pieptănată „Grivița“. începe 
să-mt explice, cu un aer savant, 
cîte pinioane a reușit să facă din 
primele săptămîni și, cu o can
doare adolescentină, mărturi
sește :

— Fir-ar să fie, e o senzație 
grozavă să vezi că din mîinile 
tale iese ceva. Știți, vine unul la 
mine, îmi zice să-i fac un pinion 
de 75, eu " .
îl dau strungarului să-l mai mo
deleze și după aceea mă apucă 
așa o curiozitate să văd unde-l 
pune, la ce folosește... Și ce zi
ceți, fără pinionul meu un ring 
întreg de pieptănători mecanice 
nu se putea mișca...

11 mai întreb de una, de alta, 
simt la el o explozie de explica
ții, se bucură să-mi povestească 
fiecare eveniment, fiecare zi a 
lui, îmi mai plasează cîte un cu- 
vînt tehnic, așa ca să mă im
presioneze, îmi face chiar o sche
mă a frezei la care lucrează...

— Și oamenii, să-i vedeți ce 
oameni... Cum am venit, unul 
mai bătrîn mi-a zis, măi băiete, 
de unde să găsim o salopetă pe 
măsura ta, că ești înalt... La ma
gazie nu era într-adevăr nici una 
pe măsura mea. Și mi-a adus o- 
mul de care vă spun, una de a- 
casă, mai mare, zicea că o are el 
mai de multă vreme... Am vrut 
să i-o plătesc, dar omul mi-a 
spus, fugi de-aici, mă, că doar nu 
mă lăcomesc eu la prima ta lea
fă de muncitor...

— Și nu te întreabă nimeni 
cum de te-ai angajat dacă ai 
terminat un liceu ?

zice să-i fac un mnion 
il aranjez, îl dichisesc,

meni ai acestui timp comu
nist.

Dedicînd această vibrantă 
manifestare — încheiată cu 
un spectacol de canto ți ba
let prezentat de artiștii O- 
perei Române — aniversării 
semicentenarului U.T.C., ti
nerii de la Uzina „Vulcan“ 
și-au manifestat încă o dată 
dragostea și atașamentul 
pentru partidul comunist și 
politica sa înțeleaptă.
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Internaționalele de tenis
de masă de la Cluj

V. RÄVESCU

Studenții institutului „Traian Vuia“ din Timișoara vor benefi
cia dc un atelier multidisciplinar pentru lucrări de diplomă, 
prototipuri etc. Se construiește alert. Etajul II este destinat 
agregatelor de mecanică fină, aparaturii electrice și electro
tehnice, centrului de calcul electronic și laboratorului • La 
E.M Lonea s-a generalizat inițiativa „Dirigenție muncitorească
• La Hațeg a fost inaugurată „Casa pionierilor" cu 17 cercuri
• Inițiative tîrgoviștene : „Reflectorul în acțiune* — o veritabilă 
replică a opiniei publice • Trei tineri artiști timișoreni se pre
gătesc pentru confruntare internațională : Fritz Carola și Petru 
Jacza vor expune la Galeriile de artă Roderhaus din Wuppertal 
(R.F.G.) iar Vasile Pintea la Galeriile de artă din Oslo « „Mu
nicipiul de mîine pe planșeta proiectanților” a fost tema întîlni- 
rii tinerilor din Rm. Vîlcea și diferite personalități « In cadrul 
Festivalului filmului pentru pionieri și școlari, în Hunedoara, 
Petroșani, Lupeni, Călan s-au prezentat filmele „Mihai Vitea
zul”, „Columna“, „Pupăza din tei” și altele • La Uzina meca
nică din Sibiu și-a făcut „debutul” un nou utilaj : presă abkant 
de 100 tf. prima de acest fel din țară « Trustul de construcții din 
Timișoara a realizat în premieră pe țară automatizarea determi
nării calculului de deviz al producției de construcții-montaj și 
a extrasului de materiale aferente un prim obiectiv ce ține de 
aplicarea informaticii la activitățile decizionale • La Ilia s-a 
inaugurat cel mal tînăr șantier de muncă voluntar-patriotică din 
județul Hunedoara. 500 de tineri au executat pe 180 ha lucrări 
de indiguire și desecare • Anul acesta tinerii din municipiul 
Craiova au colectat 110 tone de metale vechi • în Piața Repu
blicii din Mediaș a fost inaugurat un pationar care ocupă o 
suprafață de 1100 mp. „ Comandanții de pionieri, cadrele didac
tice din Județul Vîlcea beneficiază în prezent de o publicație 
pedagogică utilă „Buletinul informativ“ • La fiecare două zile 
în clasa a Il-a Ui de Ia Liceul nr. 1 din Timșoara apare un nou 
număr al gazetei de perete. Așadar. „Pilula literară“ se află 
mereu în actualitate • Și-a început activitatea la Liceul din 
comuna Osica dc Sus un cerc rebusist, condus de prof. Ilie 
Corcoveanu • „Autoturismele viitorului” este tema expoziției 
membrilor cercului „Proiectarea estetică a mașinilor și utila
jelor“ de Ia Institutul politehnic din Cluj • Noi locatari la 
rezervația din Pădurea Hațeg: 135 cerbi lopătari șl carpatini, 
45 căprioare, vulpi și capre negre • La Uzina de autocamioane 
din Brașov s-a născut o nouă inițiativă „Carnetul calității”. 
(De la corespondenții noștri Maria Jugănariu, Angela Dragomir, 
loan Vlad. Corneliu Nuțu, Vasile Moroșan, Thomas Breier, Va- 
lerlu Bârgău, Traian Roșianu, Costea Marinoiu, Ion Petrescu,
Benone Neagoe).

Cenușile de termocentrală, re
zultate în cantități enorme în 
urma arderii cărbunilor, pun pro
bleme deosebite în fața oameni
lor de știință, care caută căi pen
tru valorificarea acestor deșeuri. 
Pe plan mondial s-au elaborat di
verse soluții ce permit utilizarea 
lor în diferite domenii dar, pînă 
în prezent, aceste utilizări nu a- 
sigură consumarea cantităților 
uriașe ce se acumulează continuu 
astfel îneît problema valorificării 
lor rămîne deschisă.

De circa doi ani un colectiv de 
cadre didactice și studenți de la 
disciplina de chimie anorganică a 
Facultății de chimie din cadrul 
Universității craiovene, sub con
ducerea lectorului universitar 
Gheorghe Rădulescu, a abordat, 
la rîndul său, acest domeniu. Cer
cetările efectuate asupra compo
ziției complexe a cenușilor de ter
mocentrală și în special a celor 
rezultate la termocentrala Ișalnița 
au oferit mai multe direcții de 
valorificare.

Astfel, s-au obținut pigmenți 
minerali înlocuitori al ocrului de 
fier, ce pot fi utilizați în vopsele 
de ulei, vopsele ignifuge și în co
lorarea plăcilor decorative din be
toane. Obținut pHntr-o tehnologie 
extrem de simplă, noul produs are 
un preț de cost foarte scăzut.

Deoarece județul Dolj nu pose
dă argilă de calitate superioară, 
pentru materiale de construcție, 
utilizarea cenușilor a permis și 
rezolvarea acestei probleme. Din 
cenuși tinerii oameni de știință 
craioveni au obținut, de pildă, 
cărămizi cu calități superioare 
față de cele care se obțin numai 
din argilă. Pe lîngă faptul că pro
ducția lor prezintă o serie de a- 
vantaje economice, aceste cără
mizi au și calități fizico-mecanice 
superioare cum ar fi : rezistentă la 
încovoire și compresie de două ori 
mai mare, greutate mal ic~ 
cu aproximativ un kilogram, 
asemenea, cenușa are și un rol 
degresant, înlăturînd adaosul 
nisip.

Rezultatele acestor cercetări 
fost aplicate cu succes la scară 
industrială la întreprinderea de 
construcții și produse chimice 
Craiova.
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M. KARACAȘIAN

Băiatul mă privește lung, simt 
că în sinea lui mă învinuiește de 
idei preconcepute.

— Nu, spune el, cred că li se 
pare firesc. Ba o dată, unul care 
face liceul seral m-a chemat să-t 
arăt cum se rezolvă o problemă 
de fizică... Era în ziua cînd am 
făcut zgârietura asta și mă cam 
durea, dar el s-a uitat la mine 
cam chiorîș, mi-a arătat palmele 
lui pline de bătături și mi-a zis, 
măi, dar domnișor mai ești... 
Și ce, parcă mi-a plăcut ? Că 
nici nu sînt, ba chiar îmi place 
să muncesc... A venit un munci
tor mai vîrstnic și m-a pus să 
mătur atelierul, eu am început, 
dar a venit altul și mi-a zis, lasă 
flăcăule, mătur eu că am și eu 
un băiat la liceu și nu știu dacă 
mi-ar place să-l văd măturînd pe 
aici... Aha, mi-am zis eu, e ca 
taică-miu, caută un loc călduț 
pentru fiul lui... Și nu i-am dat 
voie să măture, ce parcă mi-e ru
șine ?

Vorbește, sărind de la 0 idee 
la alta, și-a ascuns în buzunar 
degetul bandajat, cred că dacă 
eu aș avea timp, ar sta ore în
tregi să-mi povestească.

— Acum, îmi spune el, pentru 
vreo săptămînă, lucrez ca ajutor 
de fochist pentru că s-a îmbolhă- 
vit unul de-acolo... Tata, cînd 
i-am spus, s-a supărat, a zis că 
ăia de la fabrică prea mă consi
deră bun la toate... Și ce, par
că ăsta nu-i un merit ?

Și-mi mai spune, îmi mai des
coperă cîte o impresie sau o ne
dumerire a lui, eu îmi amintesc 
că o dată, pe cînd Adrian era 
încă liceean, remarcasem tentația 
blazării care plutea în felul lui 
de a fi, mă și întrebam de ce 
oare, la 18 ani n-o fi avînd prea 
multe de spus, prea multe de 
întrebat...

■ Nu, nu este acesta un text cu 
tîlc. Nici cu concluzii moraliza
toare. Adrian descoperea, cu a- 
devărat munca. Cu datele ei sen
timentale, ca orice descoperire. 
Cu datele ei romantice. Pentru 
că era de un nebănuit roman
tism degetul său bandajat în 
semn de recunoaștere a faptului 
că muncește. Erau foarte senti
mentale și primele țigări cumpă
rate din banii lui, aproape că nu 
se mai rușina să aprindă, cîte- 
odată, una în fața părinților... Și 
nu știu de ce, am crezut că bă
iatul păstrează, numai pentru el, 
neștiut de nimeni, și primul pi
nion de 75 care, din neîndemî- 
narea începutului, nu s-a potri
vit la ringul acela de pieptănă
tori mecanice...

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,30; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19: 21).

MIRII ANULUI II . rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 20,45), Gloria (o- 
rele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,15: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (ora 9), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30;
20,45).

COPACII 
rulează la 
11,30; 13,45; r 
rora (orele 9: 
18; 20,15).

DECOLAREA : rulează la 
zeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

WATERLOO : rulează la Lumi
na (orele 9—18 în continuare), în
frățirea (orele 15,30; 19), Lira (o- 
rele 15,30: 19).

ABEL FRATELE TAU : rulea-

MOR IN PICIOARE 
Favorit (orele 9,15 
te; 18,15; 20,30), Au 
I; 11,15; 13.45; 15,45

Bu

(Urmare din pag. 1)
zute pentru anul 1972 ca sarci
nă de plan. Dacă se aplica și la 
noi acordul global cu siguranță 
că alta era situația producțiilor 
— spunea Nicolae Matei. Or, 
din partea consiliului de condu
cere s-a manifestat delăsare, 
oomoditate, nu s-a explicat coo
perativelor avantajele acestui 
sistem de plată. Să vedem cum 
o merge la alții și pe urmă a- 
plicăm și la noi — și-au zis. Iată 
însă că la alții a mers bine. Par
ticiparea cooperatorilor noștri la 
muncă nu numai că a fost insu
ficientă ca număr, dar a lăsat 
de dorit și din punct de vedere 
calitativ“. „Experiența noastră, 
a celor de la vie — declara în 
adunare șeful de echipă Virgil 
Gheorghe, ne-a arătat pe viu ce 
înseamnă acordul global. Nici la 
vie nu s-a aplicat acest sistem, 
dar în cadrul echipei s-au re
partizat pe fiecare membru co
operator anume suprafețe, care 
au fost îngrijite de același om 
de la dezgropat si pînă la cules 
așa cum prevede metodologia a- 
cordului global. Cu totul alta a 
fost răspunderea față de mun
că, a acestor cooperatori. Alta 
a fost și producția: față de pla
nul de 7 000 kg struguri la hec
tar am obținut peste 12 000 kg. 
Vă dați seama ce însemna dacă 
acest sistem de organizare a 
muncii era extins pe întreaga

ESS

ză Ia Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Popular (orele 15,30; 
19), Central (orele 9; 12,30; 16; 
19,30). Unirea (orele 16; 19).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare) ; 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

B.D. LA MUNTE SI LA MARE î 
rulează la Bucegi (orele 10; 15,45, 
18; 20,15, Miorița (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30) Giulești (o- 
rele 15,30, 17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18.15; 20.30).

LIVADA DIN STEPA . rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Floreasca 
(orele 15.30; 18; 20,30). Arta (orele 
10,30; 16; 19,30).

SORGUL ROȘU : rulează 
Munca (orele 16; 18; 20).

AEROPORTUL : rulează la 
cea (orele 15.45: 19).

NEÎNFRICATUL GHYULA : 
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16. 18,30; 20,45).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20). 

la

rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15)

CASTANELE SlNT BUNE ; 
lează la Cosmos (orele 15,30;
20.15) .

START LA MOȘTENIRE : 
lează la Flacăra (orele 15,30:
20.15) .

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Doina (orele 
11,30; 16; 19,30).

OLIVER : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 18,30).

ru- 
18;

ru- 
18;

la

Pa-

ru-

DUEL STRANIU : rulează 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MARELE PREMIU • rulează 
Crîngasi (orele 13,30; 19).

GARA BIELORUSA : rulează 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Viitorul (orele 15,45; 18;
20,15).

PĂDUREA DE MESTECENI i

Ia

la
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Opera Română : AIDA — ora 
19; Teatrul de Operetă : CONTE
LE DE LUXEMBURG — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR
— ora 20; (Sala Studio) ; SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 20; Teatrul ,,C. I. 
Nottara” (Sala Magheru) : FlNTÎ- 
NA BLANDUZIEI (cedat) — ora 
10; BUNĂ SEARA. DOMNULE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : ZIARIȘTII — ora 
20; (Sala Studio) : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE
— ora 20; Teatrul Mic : ANTIGO- 
NA — ora 19,30; Teatrul Giulești ; 
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase” (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu” :

suprafață. Același lucru este va
labil și pentru cei care au lu
crat la cultura mare“. în adu
nare s-a hotărît ca în 1972 pla
ta în acord global să se gene
ralizeze în toate sectoarele de 
activitate. Numeroși vorbitori, 
dînd dovadă de o adîncă înțe
legere a acestei forme de retri
buire, au relevat obligațiile co
operatorilor, dar au pretins, tot
odată, consiliului de conducere, 
specialiștilor să asigure condi
ții bune și îndrumări precise 
pentru desfășurarea producției.

cum, și cooperatorul și mecani
zatorul — afirma fierarul Va- 
silc Petrache. La anul, pe ju
mătate din teren o să avem iri
gații, cu pămîntul din luncă 
trebuie să o rezolvăm într-un 
fel. Eu cred că anul acesta pu
tem să facem lucrările necesa
re pentru a-1 feri de inundații, 
de excesul de umiditate care nu 
o dată a compromis recolta.

Preocuparea pentru buna gos
podărire a pămîntului, pentru 
îmbunătățirea efectivelor de a- 
nimale, a răzbătut din fiecare

Campionatele internaționale 
de tenis de masa ale României 
au continuat în sala sporturilor 
din Cluj cu disputarea probelor 
individuale. în finala de dublu 
femei se vor întîlni perechile 
Li Li, Cen Huai-in ,(R. P. Chi
neză) și Maria Alexandru, Car
men Crișan (România). în semi
finale, cuplul român a eliminat 
cu 3—0 pe Hovestadt, Stephan 
(R.D.G.), iar sportivele chineze 
au întrecut tot cu 3-0 perechea 
Caliska, Noworita (Polonia).

Semifinalele probei de dublu 
bărbați s-au încheiat cu urmă-

POP (RAPID) ȘI PEARCE 
(TOTTENHAM) SUSPENDAȚI 

DE U.E.F.A.
Cu prilejul unei ședințe a 

comisiei de disciplină de pe 
lingă U.E.F.A., care a avut loc 
Ia Zürich, au fost suspendați 
mai mulți jucători care s-au 
făcut vinovați de unele abateri 
de la regulamentul de joc. Prin
tre cei suspendați se află Ion 
Pop (Rapid București), care nu 
va avea dreptul în viitor să 
joace trei etape, în cazul că 
Rapid va participa la o compe
tiție internațională 
de U.E.F.A., și Jimmy 
(Tottenham Hotspurs), 
nu va figura în echipa 
cele două meciuri din 
sferturilor de finală ale 
U.E.F.A.“ . 
va juca în 
U.T. Arad.

organizată 
Pearce 
Acesta 
sa în 
cadrul 

„Cupei 
pe care Tottenham le 

compania echipei

STEAUA DIN NOU ÎNVINSA 
IN BRAZILIA

• în cel de-al treilea meci al
turneului pe care-1 întreprinde 
în Brazilia, echipa de fotbal 
Steaua București a jucat la Rio 
de Janeiro cu formația Vasco da 
Gama. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 2—0 (0—0)
prin golurile marcate de Alcir 
(min. 70 și 75).
• Reprezentativa de fotbal a 

Ungariei și-a început turneul in 
America de Sud întîlnind la Sao 
Paulo formația Portuguesa. Fot
baliștii brazilieni au terminat 
învingători cu scorul de 2—0 
(1—0) prin golurile înscrise de 
Marinho (min. 35) și Valdomiro 
(min. 64).

• Echipa de fotbal O.F.K. 
Beograd, aflată în turneu în 
Peru, a evoluat la Lima în com
pania formației locale Alianza, 
clasată pe locul doi în campio
natul național. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 
3—0 (1—0) prin punctele rea
lizate de Cueto (min. 31), Ri- 
vero (min. 65) și Cubillas (min. 
71).

• In cadrul competiției „Cupa 
campionilor europeni“ la hand
bal masculin s-au disputat par
tidele tur ale semifinalelor.

Echipa vest-germană V.F.L. 
Gummersbach a învins pe teren 
propriu cu scorul de 12—5 (6—4) 
pe Tatran Preșov (Cehoslovacia). 
Acest joc, care s-a desfășurat

FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victori
ei) : NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 
17; (Str. Academiei) : CARTEA 
CU APOLODOR — ora 17; Teatrul 
Evreiesc • DIBUK — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 17; A.T.M. (la Teatrul de Co
medie) : 7 BALADE CU TUDOR 
GHEORGHE — ora 20; Circul 
Globus : 72 CIRC 72 — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00—10,00 Teleșcoală. 18,00 Steaua 
polară. Cabinet de orientare școla
ră și profesională. 18,30 Revista li
terară TV. 19,00 Cunoașteți legi
le ? 19,20 1001 de seri : Băiețelul de 
pe afiș. „N-ați văzut cumva un 
leu ?”. 19,30 Telejurnalul de sea
ră. 20,00 Reportaj TV. : „Anotimp 
al hărniciei“. 20,30 Seară de tea
tru. La cererea telespectatorilor 
„Titanic vals“ de Tudor Mușa- 
tescu. 22,35 Telejurnalul de noap
te.

PROGRAMUL II

20,00 Debutul unei orchestre. 
20,20 Desene animate. 20,30 Uni
versitaria. 20,45 Buletin de știri. 
20,50 Cărți și idei : Monografia E- 
nescu. 21,30 Blocnotes de Eugen 
Mandrie. 21,35 Muzică ușoară cu 
formația Petre Magdin. 21,55 Film 
serial „Planeta giganțllor” (re
luare).

ciști din unitate au participat 
cu toții la muncă în diferite sec
toare. Au existat însă deosebiri 
în ceea ce privește frecvența și 
calitatea muncii. în timp ce 
Stan Sasu, Radu Ababei, Ange- 
la Sandu, au realizat fiecare 
peste 400 norme, fiind apreciați 
pentru lucrările care le-au fă
cut, alți tineri ca Nicolae Urse 
sau Gheorghe Costică nu au în 
dreptul lor decît 170 și respec
tiv 200 de norme. Comitetul 
U.T.C. a avut o slabă preocupa
re pentru antrenarea tuturor ti-

ROADELE PÄM1NTU1UI
Cu această ocazie s-a adus o 
critică aspră mecanizatorilor de 
la secția de mecanizare ce de
servește cooperativa. „Dacă eu, 
cooperator, mă angajez să lu
crez în acord global, declara 
cooperatorul Gheorghe Albuleț, 
atunci și mecanizatorul trebuie 
să are bine pămîntul, să-l însă- 
mînțeze cu grijă, mai ales că 
și el este stimulat dacă se rea
lizează sau se depășește cifra de 
plan". ,,Fiecare trebuie să mun
cească mai bine decît pină a-

cuvînt rostit. în acest context 
s-au adus și critici aspre mo
dului defectuos în care au fost 
conduse treburile cooperativei, 
relevîndu-se și caracterul dău
nător al disensiunilor care au 
existat între președintele uni
tății pe de o parte și specialiști 
pe de alta. Referindu-se la mo
dul în care au muncit tinerii, la 
ceea ce și-au propus să facă în 
viitor, îngrijitorul Ion 
locțiitor al secretarului 
tului U.T.C. pe C.A.P, 
printre altele: „Cei 80

Tudose, 
comite- 
afirma 

de ute-

nerilor la muncă în tot timpul 
anului, în fiecare săptămînă, în 
fiecare lună. Nu am inițiat ac
țiuni proprii care să facă pe 
cooperatori să spună: „iată, asta 
au făcut-o uteciștii, bravo lor!“ 
Am chibzuit foarte mult pînă la 
această adunare generală pen
tru a găsi toate căile și mijloa
cele prin care noi tinerii vom 
putea ajuta și mai mult dezvol
tarea cooperativei. în cinstea 
semicentenarului am organizat și 
vom organiza o serie de acțiuni 
cultural-educative menite să

toarele rezultate: Belesznai, Ro- 
zsas (Ungaria)-Woznicka, Frac- 
zik (Polonia) 3—1 ; Stipancici, 
Karafasevici (Iugoslavia)-Dobo- 
si, Gheorghe (România) 3—0.

Iată și primele rezultate Ia 
simplu feminin : Li Li (R.P. Chi- 
neză)-Duganici (Iugoslavia 3—0 ; 
Crișan (România)-Polakova (Ce
hoslovacia 3—0 ; Alexandru 
(România)-Costea (România) 
3—0 ; Hovestadt (R.D. Germană)- 
Vasilieva (Bulgaria) 3—0.

întrecerile competiției se ter
mină astăzi, cu desfășurarea ce
lor cinci finale ale probelor 
individuale.

la Dortmund, a fost urmărit de 
peste 11 000 de spectatori.

La Karlovac, echipa iugoslavă 
Partizan Bjelovar a cîștigat cu 
scorul de 21—14 (11—7) meciul 
susținut cu formația Mai Mos
cova.

LA SAPPORO PÎRTIILE SIND 
GATA PENTRU CONCURS
Pirtia de coborîre pentru pro

bele de schi din cadrul Jocuri
lor Olimpice de la Sapporo este 
de cîteva zile gata de concurs. 
Ea a fost complet refăcută ca 
urmare a indicațiilor date de 
federația internațională de spe
cialitate, care semnalase unele 
„defecțiuni“. Pîrtia măsoară 
2 634 m cu o diferență de nivel 
de 776 m. Unul din tehnicienii 
forului internațional, M. Spiess, 
a declarat că pista japoneză 
este mai lentă decît cea de la 
Grenoble și, in general, cobori- 
rea se va putea efectua în ju
rul timpului de două minute. 
De asemenea, s-a arătat că au 
fost luate toate măsurile de pro
tecție a concurenților. Pîrtia 
este în prezent acoperită cu un 
strat de zăpadă

ABANDONURI
„MONTE

de 70 cm.

ÎN RALIUL
CARLO“

Cu toate că în general vremea 
• este favorabilă, după 72 de ore, 
în cel de-al 41-lea raliu inter
național automobilistic „Monte 
Carlo“ au fost înregistrate nu
meroase abandonuri datorate 
unor accidentări. Pilotul vest- 
german Kurt Waldner, care a- 
nul trecut și-a înscris în pal
mares o splendidă victorie în 
„Turul Europei“, s-a accidentat 
grav între Straubung și Re
gensburg (traseul de la Varșo
via). Waldner, care concurează 
cu compatriotul său Wolfgang 
Hoehing, pilota un „Opel-Asco
na“. în plină viteză, mașina a 
derapat și s-a rostogolit de cîte
va ori. Waldner a fost internat 
la spital. Hoehing s-a ales cu cî
teva ușoare contuzii. Pe traseul 
de Ia Atena s-a înregistrat a- 
bandonul echipajului italian Ric- 
cardo-Finzi, abandon înregistrat 
la Zadar (Iugoslavia). După ce 
au abandonat 5 echipaje, pe 
traseul de la Frankfurt, a mai 
ieșit din cursă și echipajul ca
nadian Oliver-Rowe. Mașina lor 
a luat foc. Pe alte trasee (Oslo, 
Almeria, Glasgow și Reims) au 
fost înregistrate, de asemenea, 
abandonuri, deoarece cîțiva din
tre piloți au dat semne de obo
seală, riscînd să adoarmă la 
volan.

De la începutul cursei au fost 
înregistrate în total 21 de aban
donuri.

AUTOMOBIL CLUBUL 
ȘI ELEVII

Anul trecut, trei licee din Ca
pitală au înmînat absolvenților, 
odată cu diploma de bacalaureat 
și carnetul de conducere auto 
amator (categoria B). în ceea ce 
privește cartingul, campionatul 
republican a devenit deja tra
dițional, această primă fază a 
sportului automobilistic atră- 
gînd cîteva mii de elevi. Iată de 
ce începînd cu 1972 Automobil 
Clubul Român a luat inițiativa 
înscrierii în rîndurile sale a tu
turor elevilor și studenților care 
doresc să participe la acțiunile 
A.C.R., indiferent dacă au sau 
nu carnet de conducere. Taxa 
de înscriere este de trei lei, iar 
cotizația anuală de 12 lei. Legi
timația specială ce se înmînea- 
ză acestei categorii de membri 
ai .A.C.R. le dă dreptul să par
ticipe la acțiunile de club. în 
același timp A.C.R. va sprijini 
activitatea cercurilor auto din 
școli ca și cursurile pentru cu
noașterea și popularizarea nor
melor de circulație, va înlesni 
intrarea tinerilor la manifestă
rile sportive automobilistice, iar 
în Capitală le va asigura acce
sul în cadrul cercului de docu
mentare ce va fi organizat de 
Oficiul de turism împreună cu 
filiala A.C.R.

facă din fiecare utecist un coo
perator conștient, cinstit, har
nic. Toți uteciștii se vor angaja 
să lucreze în acord global. Pro
punem însă ca și sectoarele in
dustriale anexe să capete mai 
mare dezvoltare, pentru ca o 
parte din tineri să' se poată ca
lifica într-o meserie anume. A- 
nul trecut s-a planificat planta
rea a 2 ha cu răchită necesară 
pentru un atelier de împleti
turi. De ce nu s-a realizat? A- 
vem condiții pentru a recolta 
stuf și deci să înființăm atelie
re pentru confecționarea obiec
telor din papură. Fetele din sat 
de la noi sînt foarte talentate 
la lucrul de mînă. De ce să nu 
lucreze la domiciliu, pentru co
operativă, covoare, carpete, șter
gare și alte obiecte în stil popu
lar? Noi . tinerii sîntem hotărîți 
să muncim cu tragere de ini
mă, cu pricepere, de aceea și 
solicităm din partea cooperati
vei să ne ofere mai multe și mai 
variate posibilități de afirmare“.

Hotărîrea de a munci mai bine 
este proprie tuturor cooperato
rilor de la Lișcoteanca, iar adu
narea generală a jalonat clar 
obiectivele muncii în 1972. sta
bilind în același timp măsuri 
concrete a căror înfăptuire va 
permite obținerea unor produc
ții ridicate care vor contribui 
la propășirea cooperativei, la 
creșterea bunăstării țăranilor 
cooperatori.
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ornim din Rîmnicu-Vîlcea pe 
Valea Oltului, pe la amiază. 
E o vreme senină și rece. 
Din cind în tind șoseaua se 
apropie foarte mult de albia 
rîului și atunci vedem bine 

apele lui de un galben murdar, ape polua
te. Toamna .tîrzie plutește printre copaci 
desfrunziți și dealuri golașe. Însoțitorul 
nostru ne spune cum vor arăta locurile 
astea peste vreo zece ani: Oltul va fi o 
apă navigabilă de la Făgăraș pînă la Du
năre. Baraje, ecluze, hidrocentrale și trafic 
intens de ambarcațiuni de tot felul. O să 
fie ceva de lucru, nu glumă. De la Căli- 
mănești în sus ne aflăm deodată la munte, 
mai exact între munții pe care obstinația 
firului de apă i-a tăiat de-a lungul milenii
lor. Căciulata, Cozia, apoi campinguri de 
vară, pustii și dezolante acum. Cerul s-a a- 
coperit deasupra văii reci și începe o ploaie' 
măruntă.

în stingă se deschide o altă vale. Apele 
limpezi ale Lotrului se amestecă aici și se 
pierd în culoarea clisoasă a Oltului. Pă
răsim drumul continental, continuîndu-ne 
călătoria pe șoseaua laterală, la fel de mo
dernă. O placartă la intrare în Brezoi ne 
înștiințează că am pătruns pe teritoriul 
marelui șantier de pe Lotru. Brezoiul este 
un mic orășel a cărui industrie se compu
nea pînă nu demult, dintr-o mică fabrică 
de cherestea și o balastieră. Casele vechi, 
așezarea lor, nu vădesc aproape nici un fel 
de preocupare pentru arhitectură. Au în
ceput însă și aici să apară primele blocuri 
■moderne de locuințe. De o parte și de alta 
a șoselei sînt depozitate traverse metalice, 
conducte, virole, elemente de utilaj greu 
etc. aduse pe calea ferată pentru a fi trans
portate mai departe în munți pe platfor
mele rutiere de mare tonaj. Se simte deja 
febra șantierului.

Pe o înălțime abruptă care domină loca
litatea și împrejurimile ne atrage de depar
te privirile un fanion metalic roșu, fixat 
acolo de tinerii constructori în cinstea 
semicentenarului Partidului.

Valea Lotrului e îngustă iar șoseaua 
șerpuiește după firul apei, înconjurînd ca 
un brîu strîns stîncile masive din care a 
mușcat dinamita. Din goana mașinii, ză
rim o clipă Gura de Debușare de la^ Mă- 
laiă, pe unde apele din lacul de acumula
re, după mulți kilometri de cursă infer
nală prin noaptea muntelui, vor ieși din 
nou la lumina zilei, regăsindu-și albia lor 
veche. Înainte de deschiderea șantierului 
nici vorbă de șosea pe aici, nici măcar un 
drum de care ca lumea nu exista. Numai 
o linie ferată îngustă pentru exploatarea 
forestieră. Ca să ajungi de la Brezoi la 
Voineasa, cale de vreo 60 de kilometri, tre
buia să-ți iei merinde pentru o zi întreagă, 
atît cit făcea mocănița care oprea la tot 
pasul. In rest se foloseau caii cu desagi, 
chiar și pentru transportul micăi de la ca
riera din zonă. Acum există curse regulate 
de autobuze, Voineasa-Rm. Vîlcea, și chiar 
Voineasa-București direct

După un timp, zărim prin parbriz o 
adevărată stațiune de munte : vile cochete, 
hoteluri, un complex comercial și alte clă
diri mari, unele încă în construcție. Mașina 
cotește la dreapta, urcă serpentinele, lăsînd 
în vale vechea comună și oprește în fața 
unei clădiri impunătoare cu acoperișul în 
pantă repede. Sîntern la Voineșița, la sediul 
Direcției generale a șantierului.

Facem cunoștință cu comandantul for
mațiilor de brigadieri. Stăm cu el de vorbă 
în fața unor hărți și scheme ale lucrărilor. 
Șantierul se întinde pe o suprafață egală 
cu aceea a unui județ și cuprinde zonele 
montane a cinci județe învecinate. Numai 
galeriile săpate în roca munților vor însu
ma în final un număr de kilometri care ar 
acoperi distanța București-Brașov. Dacă 
adăugăm că, prin dimensinile lor, cele mai 
multe din aceste galerii ar putea permite 
trecerea unui tren, ne putem face o oare
care idee despre amploarea lucrărilor de 
aici.

Majoritatea constructorilor sînt tineri 
sub 30 de ani, lucru pe care l-am remarcat 
încă pe drum. Convorbirea durează pînă 
la căderea serii.

Astăzi e joi și la club are loc un specta
col dat de un grup de artiști din Rin. 
Vîlcea.

D
imineața plecăm cu o mașină 
la Ciunget, la Uzina electrică 
subterană. Colonia lotului e 
formată din blocuri cu etaj și 
din barăci. Pe balcoane, rufe 
întinse la uscat, la ferestre 

glastre cu flori, antene de televizor pe aco
perișuri. Școala ne întîmpină cu larma co
piilor ieșiți în recreație.

Gura galeriei ce duce spre uzină e la 
cîteva sute de metri. Acolo ne așteaptă o 
mașină, deoarece galeria nu este încă ilu
minată iar lungimea ei depășește un kilo
metru. Ea are lărgimea unei șosele și înăl
țimea de vreo cinci metri. La capătul dru
mului ne trezim in fața unei grote imense, 
bine iluminată, aflată la sute de metri de 
brazii care foșnesc sus, la suprafață, pe 
coasta muntelui Conductele de ventilație 
vuiesc, ciocanele bat asurzitor, fulgeră a- 
paratele de sudură.

Se lucrează încă la betonări dar au și 
început lucrările de montaj la prima turbi
nă care nu peste mult timp va furniza 
primii megawați. Profesioniștii noștri iau 
interviuri. Reportofonul imprimă pentru 
Radio. Sus, sub plafonul înalt cit o clă
dire cu 10 etaje, două poduri rulante de 
120 tone. Cum naiba au fost urcate acolo ? 
Un inginer tînăr de la Energomontaj ia o 
bucată de lemn în mină și ne explică: uite 
așa, apoi așa, în plafon sînt fixate trei an
core ; se ridică pe două apoi se agață de 

a treia, se răsucește și se așează pe șine. 
Simplu, nu ?

Inginerul Bărbulescu de la construcții 
are 26 de ani. Bîntuie peste tot, dă indi
cații, veghează ca totul să meargă conform 
graficului și, dacă se poate, și mai bine. 
Și se poate. E un băiat svelt, de statură 
potrivită, cu o înfățișare de student în va
canță. Colegul nostru îl somează cu fraze 
mari și-i vîră microfonul în gură. Ingine
rul zîmbește ușor stînjenit, nu se mai simte 
la largul său și în final răsuflă ușurat, 
lertați-mă două minute, să văd ce s-a în- 
tîmplat, ne spune și dispare prin galeriile 
anexe. Intr-adevăr, lumina electrică a scă
zut brusc la jumătate și în unele puncte nu 
se mai poate continua lucrul. Omul re
apare după vreun sfert de ceas. A găsit 
defecțiunea.

La întoarcere, pe la jumătatea galeriei 
mașina se oprește și claxonează de cîteva 
ori îndelung: reportofonul imprimă sunete 
de fond speciale. E, intr-adevăr, de efect. 
Și pe deasupra inedit.

După-masă, îl căutăm pe șeful șantieru
lui, inginerul Dinescu. Avem norocul să 
dăm de el. Ne promite o jumătate de ceas, 
nu mai mult. Ne povestește despre începu

turile șantierului. A venit aici în ianuarie 
’66 pentru lucrările premergătoare. Era 
viscol și ger. Nu existau drumuri de acces. 
A reușit să aducă șapte rulote trase de 
buldozere. Le-a dispus în cerc, a înălțat 
la centru un catarg pentru distribuirea 
curentului de la grupul electrogen și după 
cîtva timp a apărut o placartă : „Circul 
Dinescu". Începutul a fost greu. Majorita
tea oamenilor erau de adunătură, mulți 
dintre ei certați cu disciplina, unii chiar cu 
legile, mai erau și „șmecherii", cum se în- 
tîmplă. Trebuia construită colonia de la 
Mălaia. Au venit dulgherii de la Argeș iar 
mai tîrziu brigada de mineri a lui Tudor 
Morarii. S-a proiectat confecționarea unui 
plan înclinat pentru ridicarea materialelor 
pe platoul viitoarei colonii. Inginerul Di
nescu a dispus construirea în grabă a unui 
„drum provizoriu", care în cele din urmă 
a rămas definitiv, economisindu-se astfel 
timp și fonduri. In martie s-a atacat galeria 
Mălaia-Ciunget. Ne vorbește despre rolul 
colectivului în asimilarea și chiar în reedu
carea noilor veniți, despre bucuriile con
structorilor, despre mîndria lor de a fi în
făptuit ceva frumos și durabil. Admirația 
sa se îndreaptă către mineri, aceștia con
stituind o categorie aparte, o familie în
chegată, cu tradiții proprii.

Inginerul Dinescu își amintește de mo
mente emoționante, de festivitățile ce au 
avut loc cu ocazia unor străpungeri. Ne 
vorbește cu înțelegere și pasiune despre o 
mie de lucruri dar mai ales despre oame
nii minunați care se formează aici. Este si 
el unul din cei care au luat molipsitoarea 
„boală a șantierului". Jumătatea de ceas 
promisă s-a prelungit două ore.

D
istanța în linie dreaptă, de la 
Uzina electrică la Castelul de 
Echilibru, este de 1200 me
tri. Drumul cu mașina e de 
zece ori mai lung, datorită 
diferenței de nivel: 800 de 

metri. Drumul e îngust și abrupt. Plouă 
mărunt, așa cum se întîmplă mai tot 
timpul pe aici. Ajungem pe șeaua munte
lui, trecem de colonia muncitorească și 
iată-ne din nou la gura imensă a unei ga
lerii. Intrăm. Și înăuntru plouă cu stropi 
mari din piatra boltită : apă de infiltrații. 
Se lucrează intens. Aici e locul de joncțiu
ne dintre galeria de aducțiune și galeria 
de forță, camera vanelor. Galeria din 
dreapta, lungă de peste 6 km, duce la 
baraj, cea din stingă coboară spre uzină. 
Se lucrează concomitent la injectări, la be
tonări și la blindaje. Blindarea galeriilor se 
face cu virole, tuburi din oțel gros de cîți- 
va centimetri, cu un diametru de aproape 
cinci metri, bine sudate între ele. Virolele 
sînt introduse în galerii pe șine de cale 
ferată și îmbinate acolo una cîte una.

Galeria de forță are o înclinare de 60 de 
grade față de orizontală. De pe platforma 
troliilor pentru lifturile grele, privesc în jos 
în tunelul de oțel, luminat din loc în loc, 
și mă cuprinde amețeala. Maistrul care 
ne dă lămuririle necesare a lucrat la Bicaz 
și la Argeș. Aflăm că primele virole erau 
de import și că fabricația lor în țară a 
fost asimilată din mers, economisindu-se 
astfel devize importante. Nu sînt prea 
mulți constructori în galerie și toți sînt ex
trem de concentrați la lucrul lor. Nu în- 
tîrziem prea mult aici.

Mașina a coborît la Ciunget să-i aducă 
pe copii de la școală, așa că o pornim pe 
jos spre colonie. Ploaia măruntă și rece nu 
contenește o clipă. Începe să se întunece. 
Aflînd de venirea noastră, vine să ne în- 
tîmpine maistrul Domoșneanu, un bărbat 
de patruzeci și ceva de ani, cu o față 

mare și blinda, cu ochi albaștri-cenușii. A 
lucrat și la Bicaz, și la Argeș, și la Galați, 
și prin alte părți. De vreo douăzeci de 
ani e pe șantiere. (Mai tîrziu avea să ne 
mărturisească și o altă pasiune: florile, 
trandafirii, pe care îi îngrijește, tind are 
timp, în jurul casei sale de la Piatra 
Neamț). Ne însoțește la club, apoi la can
tină. La dorința noastră ne conduce la una 
din barăci.

Intrăm într-un dormitor comun de vreo 
șase paturi. In baraca de PFL nu se fu
mează : pericol de incendiu. E cald și plă
cut. Un om doarme. Peste două ore intră 
în schimb. Cel care ne primește e un 

bărbat spre 50 de ani care a făcut și Ar
geșul. E motopompist. Cîștigă bine. Are 
trei copii pe care vrea neapărat să-i dea 
la școli superioare. Ușa se deschide și intră 
un alt bărbat de vîrstă apropiată cu primul. 
Tocmai a ieșit din schimb, din galerie și 
apa noroioasă șiroiește pe el. Își scoate ciz
mele, salopeta, apoi un pulovăr: flanela de 
corp este și ea leoarcă. Este, ca și tova
rășul său, muncitor calificat și vine tot de 
pe Argeș. Are doi băieți studenți, unul în 
ultimul an... Se mîndrește cu asta și e con
vins că și fiii săi au de ce să se mîndreas- 
că cu el. In vacanțe lucrează și ei pe șan
tier. „Așa i-am crescut, în respectul mun
cii". Cineva dintre noi îi pune o întrebare 
„de reporter". Omul. care acum 10 ani 
era încă țăran, ne cercetează pe toți cu o 
privire iscoditoare, ușor vicleană (bloc-no- 
tesul așteaptă) și în cele din urmă lansează 
o frază moromețiană care îl lasă ușor 
descumpănit pe cel cu întrebarea. Răspun
sul lui suna cam așa : Cum de ce muncesc 
aici ? Ca să construiesc comunismul, de-aia 
muncesc. Vn altul dintre noi nu scapă oca
zia și-l ia pe nepregătite : Cum credeți 
dumneavoastră că o să arate comunismul? 
Omul ne iscodește iar îndelung cu pri
virea și trage nițel de timp : — Păi, o să 
ducem o viață mai bună. — Mai bună 
decît acum ? Omul se cam codește. — Să 
trăim cu toții mai bine, copiii noștri să 
nu mai lucreze atita în creierul munților. Să 
învețe carte.

Niște oameni de aut.
Facem apoi o vizită unor tineri căsăto

riți : familia Vrabie. Amîndoi sînt laboranți 
la fabrica de betoane. El vrea să se califi
ce pentru munca în subteran.

De sărbătorile de iarnă vor să plece la 
Brehu, lingă Cîmpina la părinții lui. Mais
trul Domoșneanu îi amenință cu degetul. 
„Nu vă mal păstrăm nimic din pomul de 
iarnă, dacă nu rămîneți aici de Anul Nou". 
De fapt este primul lor concediu împreu
nă de cînd s-au căsătorit. (Intre timp au 
apărut pe masă cîte un păhărel de coniac 
și cîte o ceașcă de cafea fierbinte, care 
vin cum nu se poate mai bine după ploaia 
și frigul de afară). S-au cunoscut pe șantie
rul de pe Argeș și s-au căsătorit de aproa
pe un an. Le urăm, fericire. In camera lot 
e cald și frumos. Pe jos sînt așternute pă
turi aurii care luminează totul. Ne despăr
țim de ei tîrziu, cu făgăduiala unei reve
deri.

Mașina ne așteaptă în drum. Coborîm 
spre Voineasa.

N
e trezim devreme și ne inte
resăm dacă pleacă vreo mași
nă spre Baraj. E duminică și 
nu prea avem șanse. De ieri 
după-amiază am rămas numai 
doi, ceilalți au plecat la 

București. Mergem la comandantul briga
dierilor, Petre Gras, care încearcă să obțină 
legătura prin telefon cu Barajul. Linia e 
întreruptă. Pleacă la stația radio și trimite 
o radiogramă. Sus ninge de cîteva ore. Și 
aici, la Voineasa, fulguiește dar zăpada nu 
se așează.

Pe la ora 12 pornim. Drumul greu și plin 
de peripeții.

Trecem de colonia Mănăileasa și, în sfîr- 
șit, după .patru ceasuri de la plecare ajun
gem la colonia Vidra. Ninsoarea a mai 
slăbit. Sîntern obosiți și înghețați tun. Reu
șim să obținem cîte o cană de țuică fiartă 
și totul e-n regulă. Din camera noastră 
vedem în blocul din față ferestre luminate 
și perechi dansînd, pînă noaptea tîrziu. 
Oamenii petrec la o sărbătoare în familie.

D
imineața, zăpada care acope
ră totul, seînteiază orbitor în 
bătaia soarelui. Pe coasta 
muntelui, printre brazii înalți 
se înșiră cîteva vile cu zidu
rile albe marcate de contras

tele de culoare ale lemnăriei. Coborîm din 
modernul hotel al stațiunii de mîine, astăzi 
locuită încă de constructori. Însoțiți de 
Marcel Stoian, dulgher la construcții și 
secretar al organizației U.T.C. a lotului, pe 
care l-am cunoscut ieri, dăm o raită pe sus. 
Intrăm într-o vila mirosind încă a var și 
a vopsea proaspătă. Încălzirea centrală 
funcționează deja. Totul este conceput cu 
fantezie și bun gust, lucrările sînt îngrijit 
finisate. O îmbinare fericită a esteticului 
cu utilul. Se vor amenaja alei pentru 
accesul autoturismelor de la șosea, terenu
rile din jur vor fi taluzate cu iarbă. Ni se 
arată o magazie de șantier. Pe locul ăsta, 
ni se spune, o să fie centrul comercial al 
stațiunii și unul din baruri. Sus, construc
ția începută este a unui hotel cu mai multe 
etaje. Se muncește cu dragoste. Anul tre
cut, pe un ger de minus 15 grade, s-a be
tonat adăpostul centralei termice amenin
țate de îngheț. Au muncit o zi și o noapte 

fără întrerupere, betoniști, zidari, dulgheri, 
electricieni, cu toții laolaltă. Betonul a 
prins și centrala a fost salvată.

Jos, în valea largă de la picioarele sta
țiunii, șerpuiește albia Lotrului. Peste cîte
va luni apele vor fi oprite la Baraj și 
atunci în oglinda lacului se vor răsfrînge 
crestele munților din cealaltă parte. Vidra 
va fi cea mai frumoasă stațiune montană 
pentru toate sezoanele.

Coborîm la șoseaua de contur care în 
final va înconjura tot lacul de acumulare. 
Avem noroc de o mașină. In cîteva minute 
ajungem la Baraj

B
arajul contrazice imaginea pe 
care o aveam în minte : svel- 
tul arc de beton. Acesta de 
pe Lotru pare mai degrabă o 
operă a naturii, un munte de 
piatră care astupă valea în

gustă, o stavilă dînd impresia că se află 
aici de la începutul lumii. Este vorba în- 
tr-adevăr de un munte, însă de un munte 
mutat aici bucată cu bucată. De sus, de 
pe șosea, mașinile cate aduc piatra de la 
carieră par niște bondari greoi, zumzăitori. 
De aproape însă, Belazurtle se arată a fi 
niște adevărați monștri de oțel, cu motoa
rele lor de multe sute de cai putere, mu
gind sub povară. Intr-o singură cursă, o 
asemenea mașină poartă în benă o încărcă
tură de bolovani de 27 tone. Pentru înăl
țarea barajului e nevoie de 1 600 000 metri 
cubi de stîncă și de argilă. Zilnic se depun 
aici circa 4 000 metri cubi de piatră. Be- 
lazurile vin unul după altul fără pauză, se 
descarcă automat și pornesc imediat înapoi 
spre cariera aflată la 4 km distanță, pe un 
drum în serpentine. Trebuie să-ți cunoști 
bine meseria pentru a stăpîni un colos de 
40 de tone, iarna, pe o pantă rapidă. Fac 
un drum în cabina laterală, îngustă, a unui 
helaz. Șoferii lucrează în acord și cîștigă 
foarte bine, ll întreb pe omul de la volan 
dacă ar putea face mai multe curse cu 
mașina sa, eventual luînd-o înaintea celor
lalți. Îmi răspunde că da, nu te împiedică 
nimeni, decît conștiința. Intr-adevăr, sus, 
la carieră lingă excavatorul de 4,5 metri 
cubi aproape în permanență 2—3 belazuri 
așteaptă să fie încărcate.

Pe maistrul principal Ion Gicoveanu îl 
găsim într-un grup de muncitori adunați 
în jurul unei foreze care le dă de furcă. 
Ne invită la sediul său, lingă atelierele 
mecanice. E un bărbat înalt, cu fire ar
gintii la tîmple. A lucrat la mai multe 
hidrocentrale din sistemul de pe Bistrița. 
La Lotru a venit în ’66. Are două fetițe 
în școală. Soția sa lucrează tot la Baraj, 
ca sudoriță. Dintre muncitorii de la ca
rieră, 80 la sută sînt tineri între 20 și 30 
de ani. Se lucrează mecanizat. Există aici 
o școală de calificare de șase luni, prin 
care au trecut deja 30 de tineri. Nu se 
poate plînge de ei. l-a obișnuit cu punc
tualitatea și cu disciplina muncii și oame
nii muncesc cu tragere de inimă pe ma
șinile încredințate. Rezultatele muncii lor 
sînt vizibile, palpabile. Creșterea barajului 
depinde direct de felul cum muncesc ei 
aici. Niște oameni de nădejde. Pînă la cei 
37 de ani ai săi, maistrul Ion Gicoveanu 
a fost răsplătit pentru merite deosebite cu 
mai multe distincții printre care Ordinul 
Muncii și Medalia Muncii. Soția sa a fost 
și ea decorată. Stimat și iubit de toți mun

citorii de pe șantier, Ion Gicoveanu a fost 
ales secretar al Comitetului de partid- 
Baraj.

P
e secretarul Comitetului 
U.T.C.-Baraj, Petru Scurtu, 
l-am cunoscut seara în colo
nia Baraj-Aval. Ni s-a spus 
că-l putem întîlni la sediul 
U.T.C., unde vine zilnic spre 

a putea ft găsit de tinerii care îl solicită 
în diferite probleme. Nu a putut rămîne 
cu noi mai mult de o jumătate de ceas 
deoarece trebuia să intre în schimbul de 
noapte. Lucrează ca electrician de inter
venție, șef de schimb, la carieră. Ne pro
mite că ne va căuta a doua zi. Dimineața 
face rost de o mașină și e gata să ne con
ducă la cîteva loturi și puncte de lucru de 
pe șantier. Noaptea a viscolit. Acum nin
ge. 11 îndemnăm să meargă să se odih
nească. Ne spune că o să doarmă 2—3 ore 
după-amiază înainte de a coborî la Voi
neasa, unde a fost convocat la o ședință 
a Comitetului U.T.C. pe întregul șantier.

Ajungem la lotul Vidruța. Șeful lotului, 
inginerul Popa, are 30 de ani. A mai lu
crat în .mine. Pe Lotru a venit în mai '71. 
Se lucrează la o galerie de captare de peste 
6 km lungime din care s-a excavat mai 
mult de jumătate. Condițiile sînt foarte 
grele din cauza infiltrațiilor mari. Din gura 
galeriei iese un adevărat torent tulbure. 
Există aici un schimb de onoare al tinere
tului care nu se lasă mai prejos decît 
celelalte schimburi formate din mineri cu 
experiență îndelungată. Străpungerea e 
planificată pentru sfîrșitul lui februarie 
‘72. In timp ce inginerul ne dă aceste ex
plicații, telefonul sună de mai multe ori. 
Dă o'rdine răspicate, cu voce tunătoare. 
Este solicitat de la frontul de lucru, de la 
peste 3 km sub munte. Amintește de unele 
greutăți privind aprovizionarea cu alimen
te, cantina, locuințele pentru familiști etc. 
Condițiile de lucru sînt deosebit de grele. 
Cu ploaia continuă din plafon oamenii sînt 
mereu uzi pînă la piele în ciuda echipa
mentului de protecție. Ne promite că 
după străpungere își va scălda oamenii în 
șampanie pentru a-i spăla de toată apa 
noroioasă în care lucrează acum.

La lotul Mioara continuă exploatarea ar
gilei care se depozitează departe, lingă 
șosea, pentru a putea fi transportată ușor 
în primăvară tind se va relua depunerea 
ei la Baraj. Aici funcționează și o balastie
ră de mare capacitate. Munca e în întregi
me mecanizată. Stăm de vorbă cu ingine
rul Mladinovici șeful lotului și cu secreta
rul organizației U.T.C. Inginerul e mulțu
mit de munca tinerilor. La început a fost 
foarte dificil, lotul fiind mai izolat, oa
menii nu se prea grăbeau să se angajeze 
aici. Acum este unul din loturile fruntașe 
în producție și se cîștigă bine. Graficul e 
în permanență depășit.

Intre timp, la atelierul mecanic, șoferul 
nostru pune la punct tracțiunea față a 
mașinii, in așteptare, stăm de vorbă cu 
maistrul mecanic C-tin Popescu, secretat 
al organizației de partid a lotului. 11 între
băm ce impresie are despre reportajele de 
pe șantiere publicate în presă sau la tele
viziune. Ne spune că dcestea îi pat incom
plete, că redau realitatea „în trepte", abor- 
dînd mai mult laturile spectaculoase, de 
multe ori rămînînd. la suprafața lucrurilor. 
Ne vorbește cu .mare însuflețire despre 
șantier, despre viața adevărată a șantieru
lui, despre faptul că oamenii cresc și se 
transformă o dată cu acesta, ajungînd să-l 
iubească și să nu se mai poată despărți de 
el. 11 întrebăm de ce nu se stabilește unde

Fotografiile: GHEORGHE CUCU

va la oraș cu familia, calificarea sa i-ar 
permite aceasta. Ne răspunde că într-o uzi
nă nu s-ar mai simți la largul său, acolo se 
fac lucruri de serie, o muncă, pentru el, 
prea monotonă. Aici, pe șantier, se produc 
unicate, omul e pus mereu în fața unor 
situații inedite cărora trebuie să le facă 
față. Munca, aici, nu mai este o chestiune 
de 8 ore și gata. E o activitate de creație 
continuă, care te angajează în întregime. 
Aceasta se datorește și faptului că oamenii 
locuiesc chiar pe șantier. La oraș intri în 
incinta fabricii, lucrezi, și cînd ai ieșit de 
acolo ai alte preocupări. Incinta Întreprin
derii de Construcții Hidrotehnice este în
treaga țară. E cu totul altceva.

De la Mioara facem cale întoarsă, tre- 
cînd prin Vidra, pe la Baraj, și ne oprim 
în colonia Baraj-Aval. Timpul nu ne mai 
permite să ajungem astăzi la Haneș, unul 
din loturile sistemului de captări Nord. Ne 
îndreptăm spre școala din colonie, o clă
dire fără etaj, curată, înconjurată de o 
curte îngrijită. Cei unsprezece învățători și 
profesori sînt, cu o singură excepție, tineri 
absolvenți ai unor institute pedagogice sau 
universități. Toți copiii de aici care anul 
trecut s-au prezentat la examene de admi
tere în licee, au reușit, dovedind o foarte 
bună pregătire. Trei din cele opt tinere 
profesoare care predau aici și-au urmat 
soții, ingineri constructori pe șantierul de 
pc Lotru. Școala participă activ la viața 
culturală a coloniei, organizînd spectacole 
de teatru, dans, muzică etc. în sala clubu
lui de aici. Desigur există și greutăți. De 
pildă, veșnica problemă a soților despărțiți 
prin zeci de kilometri datorită unor repar
tiții de la județ, sau problema sporului de 
izolare care nu se acordă întrucît unii care 
decid consideră că simpla existență a ca
loriferului în camera unui învățător din 
creierul munților ar echivala cu condițiile 
oferite de oraș. Pînă una-alta învățătorii 
își fac datoria și spre lauda lor o fac cu 
pricepere și dăruire, înconjurați de dragos
tea oamenilor de pe șantier.

★
E aproape seară tind pornim cu micro

buzul spre Voineasa, unde secretarul Pe
tru Scurtu a fost convocat la o ședință de 
analiză a muncii. Deși nu s-a odihnit de 
24 de ore, însoțitorul nostru nu dă semne 
de oboseală. Discută tot timpul cu noi, dă 
indicații șoferului, un băietan care nu prea 
are experiența drumului înzăpezit de 
munte. La coborîre drumul e mai ușor, 
dar roțile lise ale microbuzului nostru ne 
dau emoții. S-a întunecat. Intîlnim ca
mioane încărcate care urcă spre Baraj, 
unele s-au oprit patinînd și nu mai pot 
înainta. Un camion greu, încărcat, cu saci 
de ciment ne barează drumul. Șoferul e 
jos, lingă portieră, palid la față. Cu cîteva 
minute mai înainte, cele- 20 tone ale mași
nii sale au pornit „sanie" în marșarier pe 
panta drumului. Se așteaptă budozerul de 
intervenție. Și, intr-adevăr, de undeva de 
jos vine un zgomot de fierărie și de mo
toare, apoi se văd luminile proiectoarelor 
puternice ale tractorului pe șenile. Dato
rită fascicolelor de lumină aruncate în față 
și în spate, mașina ureînd din adîncul văii 
pare un submarin făcîndu-și drum prin 
straturile de apă spre suprafață. Zgomotul 
de tanc, însă, spulberă iluzia. C.T.Z.-ul 
imens urcă pe lingă noi și dispare la o 
cotitură a drumului. Pe urmele șenilelor, 
cohorîrea e mai sigură.

La Voineasa, ședința începuse de aproa
pe o jumătate de oră și avea să mai țină 
aproape două ore. După ședință, ne des
părțim de Petru Scurtu. E puțin tras la 
față. Mai are de făcut un drum de cîteva 
ore înapoi la Baraj.
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■ Naturi moarte și flori. A- 
cesta este leit-motivul 

picturii Nadiei Popovici, tran
scris cu un soi de conștiinciozi

tate, care o menține constant in 
limita aceleiași scheme figurale. 
Nu vorbim deci de întinderea, de 
diversitatea și complexitatea 
registrului său liric (și deopo
trivă tematic), ci de autentici^ 
tatea sa. Severitatea, evidentă 
in conturul ferm și stilizarea 
geometrizantă, în armoniile 
surde (dacă ne referim la ca
litatea culorii și nu la suculen
ta sa), o anume uscăciune chiar, 
care dă sensibilității sale un 
timbru aparte, ascund totuși 
numai parțial tentația calofi- 
liei.( Galeriile de artă „Gala- 
teea“).

alia Peltz râmine fidelă 
viziunii sale, precumpăni
tor narativă și caricaturală. în
clinației sale de acid moralist. 

Bineînțeles, a unui moralist, 
care, în cele mai elevate ipos
taze nu depășește „problemati
ca“ șarjei de la conținut pină 
la realizarea plastică. Actuala 
expoziție marchează vizibil do
rința de a face pictură, dar o 
pictură în care habitudinile sa
le de graficiană ies la iveală 
cu fiecare nouă încercare. Sti
lizarea personajelor rămîne ti
pică, narațiunea intactă în ciu
da unor discontinuități abil re
gizate Culoarea e cînd densă, 
fastuoasă (menită să evoce un 
fabulos orient), cind transpa
rentă, redusă la rolul unei sim
ple tente ce înviorează suportul 
de hîrtie și totodată arabescul 
acuzat al desenului. Rămînem 
deci în domeniul unei grafici 
„colorate" ce aspiră — cam e- 
clectic — către condiția picturii. 
Nu ne referim numai la mij
loace, ci deopotrivă la viziunile 
diferite ale celor două genuri, 
la faptul că narațiunea de tip 
demistificator a șarjei, poanta 
sa grafică, nu pot deveni, fără 
riscuri, subiect, substanță a pic
turii.

■ Colegul său de expoziție, 
Nicolae Hilohi pre

zintă o suită de desene remar
cabile prin laconismul și sen
sibilitatea duetului, prin umorul 
său discret, bonom. în spatele 
căruia simți că se ascunde o a- 
dîncă omenie. Din păcate, nu 
putem vorbi prin ceea ce ni se 
propune de un univers artistic, 
ci de un savuros caiet de schi
țe, de notații intime, de atelier. 
Nu putem deci trece peste sen
zația de încropit, de expoziție 
alcătuită in grabă. (Galeriile de 
artă „Simeza“).

■ Andonis Papadopoulos 
expune o pictură în care 

caută să domesticească la „nive
lul bunului simț“ formula su- 
prarealismului. Se străduiește 
să păstreze de la acesta voca
ția misterului și, cu economie, 
o recuzită capabilă prin capaci
tatea sa simbolică să ne dezvă
luie o meditație asupra vieții, 
momentelor capitale din exis
tența omului, ireversibilității 
timpului, fascinației călătorii
lor, etc., etc. Este vizibilă în-

In loc 
de cronică

SCRISOARE
CĂTRE REDACȚIE

Recent, am prezentat la televi
ziune filmul american „Mariy", 
despre care am spus — citez am 
textul a cărui lectură am făcut-o 
în cadrul emisiunii „Telecine>aa- 
teca" — că se înscrie „în linia 
unui realism lucid, contestatar in 
felul lui, cel pufin prin subtext, 
prin stările latente la care face 
trimitere", Referindu-mă la per
sonajele filmului, la mediile din 
care ele provin, la psihologia și 
condifia loi socială, afirmam că 
„toate acestea sînt tratate în fil
mul „Marty“ cu un simt al de
tașării, cu o acuitate a observației 
morale și cu o nuanțare a eiter- 
pretării, datorate lui Retsy Blai- 
re și E’nest Borgnine, pe care 
le simțim și le adoptăm ca fiind 
ale noastre"

Inti-o notă publicată în numă
rul din 18 ianuarie a.c. al „Scin- 
teii tineretului", cronicarul cine
matografic al ziarului. Tudor Stă
nescu, apreciază însă că „este 
pentru prima dată cînd „Teleci- 
nemateca" are un astfel de pre
zentator care, negînd valoarea 
filmului, pune in același timp sub 
semnul întrebării și populara e- 
misiune“ Mai aflu, din nota res
pectivă. că „socotindu-l doar un 
capriciu al istoriei cinematografu
lui. Valerian Saca a denigrat fil
mul“ In fine, după o serie de 
alte considerații și chiar contri
buții la istoria cinematografului 
(Tudor Stănescu socotea că în fil
mul ..Marty" apare „pentru pri
ma dată omul simplu contempo
ran“), se conchide, în legătură cu 
prezentarea mea, că „e vorba 
doar de piruete executate cu o 
frenezie snoabă ce poate viza un 

cercarea sa de a ordona, de a 
da coerență absurdului suprare
alist, de a-1 situa in zona unor 
teme „mari“. Rezultatul, ți- 
nind seama de ideea altoiurilor 
dar și de realizarea propriu-zi- 
să, rămîne discutabil. Gravita
tea sa este prețioasă, iar „filo
sofia“ căutată, confecționată, 
redusă în ciuda „elevației“ sale 
la un loc comun. Dar așa se 
întimplă de regulă cu ceea ce 
denumim în limbaj de atelier 
„pictură după pictură“ Perico
lul „ilustrării" devine aproape 
inevitabil în asemenea cazuri.

■ Teodor Botiș se menține 
cuminte la limita unui 

abstracționism lizibil totuși in 
ordinea reflectării lumii reale. 
Peisajele rustice, naturile moar
te sînt stilizate pînă la limita 
schemei, a unei scheme care 
vrea să-și asocieze ambițios a- 
tit un conținut cert, etalat fără 
echivoc de către figurație, cit
și o reprezentare autonomă în 
raport cu acesta, expresivă mai 
ales dintr-o perspectivă, strict 
plastică. Intenția de a face fer
tilă, în acest mod, o viziune 
folclorică (de la subiect, senti
ment pînă la ritmul detaliilor și 
uneori cromatică), de a motiva 
evanescența evocării prin pro
cedeul tipic al rememorării 
timpului ireversibil al copilă
riei, timp cu valoare strict a- 
fectivă, nu pot ascunde starea 
de indecizie, de „modernizare“ 

LUCRĂRI MERITORII
ÎN EXPOZIȚII ÎNCROPITE

atent calculată, de afirmație am
biguă în fond, valabilă oricăror 
criterii și puncte de vedere. Ne 
oprim deci în fața invitației de 
a „specula" înregistrind doar 
un decorativism cvasi-figurativ 
în care „lumea“ evocată e în 
primul rînd motiv, a unui de
corativism expresiv numai în 
propriile limite estetice.

■B Expoziția mai cuprinde 
™ „5 obiecte albe cu re
flex", forme decorative, com
puse și ritmate corect, cărora 
lumina distribuită din interior 
le accentuează intenția de pur 
spectacol decorativ (autor Vic
tor Ciato). în fața unei astfel 
de formule și a altora asemănă
toare nu descoperim de fel nu 
știu ce complicată metafizică, 
nu știu ce sens subtil la care nu 
ar accede decît „inițiații", nu 
știu ce „preocupare de integra
re a Obiectului in ambianță“, 
cum ne informează catalogul, 
vehiculind cam simplist și fără 
acoperire doi termeni ai este
ticii artei moderne, ci pur si 
simplu înregistrăm doar regretul 
că astfel de lucrări, că astfel de

singur statut, al acelei părți a 
criticei de film care refuză pro
gramatic explicarea intimei legă
turi dintre artă și realitate“ 
(sublinierile îmi aparțin).

Este adevărat că, spre deose
bire de Tudor Stănescu, nu so- 
Cot și n-am afirmat că în filmul 
„Marty" ar apare „pentru pri
ma dată omul simplu contempo
ran" — el a apărut, în ceea ce 
privește cinematograful, ameri
can, cu cîteva decenii înainte, in 
filmele lui Griffith, Chaplin și 
alții. Este adevărat că, vorbind 
despre calitățile „prin care fil
mul nu s-a învechit, prin care 
el depășește condiția de artă re
pede perisabilă“, mă exprimam 
mai puțin solemn decît Tudor 
Stănescu despre „opera lui De!- 
bert Mann", apreciind că ea este 
a unui regizor „destul de mo
dest“. Este de asemenea adevă
rat că pomeneam de „relativa 
monotonie a întregii compoziții", 
pomeneam de „muzica de tip 
hollywoodian antebelic, scăldînd 
imaginile, cînd cu o duioșie su
pralicitată, cînd cu grandilocven
ță". Mai spuneam că „în ciuda 
titlului, „Marty" nu este filmul 
unui personaj, ci mai degrabă al 
unui tablou social, al unor men
talități suficiente lor înșile, văzu
te cu un ochi limpede, dar care 
este lipsit de un plus de per
spicacitate și putere de incizie". 
Pentru că autorul notei din 
„Scînteia tineretului" citează pre
zentarea mea după ureche, trun
chiat și speculativ, îmi permit 
chiar să reproduc integral finalul 
pe care îl încriminează: „In 15 
ani, au intervenit atîtea modifi

NADIA POPOVICI — „Natură moartă“

vocații nu-și găsesc incă obiec
tul concret al aplicației lor : 
strada, vitrina, reclama lumi
noasă, marile holuri ce așteap
tă a fi decorate conform noii 
viziuni arhitecturale. Pentru că, 
așa cum o dovedește experien
ța, imaginația noastră se o- 
prește adesea, din comoditate, 
la litere inexpresive, la emble
me șterse ori la hirdaie cu fi- 
cuși ornamentali...

■ Ultimul expozant al gru
pului, altfel eterogen al

cătuit, e ceramista Mihaela Ște- 
i'ănescu. Ea prezintă o suită de 
piese decorative intr-o compo
ziție ce mizează ca și Alexie 
Lazâr Florian, artist cu care 
poate fi comparată, pe bogăția 
și expresivitatea detaliilor, pe 
„spargerea masei" printr-un 
joc continuu de goluri și pli- 
nuri. Dimensiunea monumenta
lă le recomandă vizibil pentru 
o anume destinație (Galeriile 
de Artă ..Apollo").

fcfea Alexandru Gheorghe ex- 
pune de asemenea obiec

te de artă decorativă într-o vi
ziune mai calmă, ce pune în e- 
videhță pregnanța, forța volu

cări în dinamica socială și în 
mentalitatea indivizilor, o aseme
nea radicalizare a modului cum 
oamenii se confruntă cu tarele 
lumii in care eroii acestui film 
trăiesc, incit astăzi apare intr-a
devăr surprinzător că la un fes
tival ca acela de la Cannes, de
venit el însuși o tribună a con- 
testatarilor lumii burgheze, acest 
film a putut fi încoronat cu 
lauri de aur. Surpriza noastră nu 
traduce insă un reproș adus fil
mului, ci ea este mai degrabă un 
elogiu adus devenirii care s-a 
produs, filmul avînd chiar, indi
rect, meritul de a ne face să ne 
regăsim pe noi înșine modificați, 

Semnalam în cronica TV. de săptămi- 
na trecută improprietatea prezentă
rii făcută filmului „Marty“ de către 

tovarășul Valerian Sava. Afirmam șl afirm 
că prezentatorul a încercat să nu ne re
comande filmul apelind la o concepție sim
plistă după care orice operă devine „inac
tuală“ prin trecerea timpului, prin înve
chire, singurul merit al filmului fiind ace
ia „de a ne face să ne regăsim pe noi în
șine modificați într-o societate care și-a 
deschis ferestrele și e cuprinsă de frene
zia nobilă, fecundă a luptei pentru un alt 
statut și o altă statură a lumii...“ Conclu
zie ce o puneam nu sub semnul îndoielii 
pentru că nu e nici o îndoială aici, (doar 
un exemplu cras de snobism) ci o negam 
direct.

Răspunsul lui Valerian Sava mă face să 
revin detaliat și să mă întreb : de unde și 
de ce această „modificată“ regăsire a 
noastră ? Tovarășul V. Sava și-o explică 
poate prin faptul că nemaiplăcindu-i fil
mul „Marty" a obținut un „alt statut și 
o altă statură“. Dincolo de gusturi sau, 
cum se formulează mai recent în lumea 
criticii de film, dincolo de nuanțele de 
gust credem că e dreptul și datoria celui 
ce exersează o asemenea profesie să situe
ze in primul rînd opera de artă în exac
tul context social în care ea a apărut sau 
pe care ea îl reflectă.

Această legătură dintre artă și realitate 
are un aspect foarte concret și în cazul 
acestui film se vede că el trebuie să fie 
explicat cu tot dinadinsul. S-o facem : 
acest film se opune „tradiției“ cinemato
grafului american, tradiția producțiilor 
rupte de o realitate pe care o falsificau sau, 
pur și simplu, o eludau. Filmul „Marty"

aduce pe ecran omul simplu contemporan 
și el a însemnat un eveniment datorită 
faptului că în tematica și subiectul său 
apare pentru prima dată lumea cartierelor 
populare, că filmul reprezintă o viguroasă 
replică realistă dată producției evazioniste 
a Hollywood-ului. Pesemne că toate aces
tea, dacă nu sînt „etichetări", constituie — 
atit timp cit tovarășul Valerian Sava n-a 
insistat asupra lor — doar o dovadă de 
sociologism vulgar. Trecînd cu ușurință și 
peste această istorie a filmului, cît și peste 
semnificațiile majore ale lui, considerând 
că lumea din filmul „Marty“ nu are „alt 
criteriu și alt punct de referință decît pro
pria sa mediocritate, dată parcă odată 
pentru totdeauna“, opera regizorului Del- 
bert Mann e bagatelizată, prezentatorul 
jubilind doar la ideea regăsirii eu-lui 
modificat.

Cît despre apariția omului simplu, con
temporan, ca personaj în acest film reali
zat în 1955, ne menținem părerea amintind 
doar că eroii lui Griffith, Chaplin n-au 
nici o legătură cu această definiție ce vi
zează o precisă identitate socială.

Dacă se invocă pe drept cuvînt conștiin
ța răspunderii față de cuvîntul scris, față 
de efectul său orientativ și de educație, cum 
foarte frumos o invocă tovarășul V. Sava. 
de ce n-ar exista aceleași criterii și pentru 
cuvîntul vorbit, televizat ?

Filmul discutat, „Marty", rămîne deci la 
fel de important chiar dacă este comparat 
cu altele mai recente, telecinemateca ne- 
fiind, după vederea noastră, o antologic 
de valori absolute ci una selectivă pe cri
teriul importanței istorice a producțiilor 
prezentate.

TUDOR STĂNESCU

mului, o organicitate a compo
ziției care, adesea, o învecinea
ză ca preocupare strict plasti
că, sculpturii. Ca să nu mai 
vorbim de sensul asociat, com
plementar al oricăror virtuți de
corative, sens ce rezidă, după 
părerea noastră, ca și la Miha
ela Ștefănescu, mai mult în 
titluri. Este insă dificil dacă ne 
referim la calitatea și destîna- 
ția lor să descoperim neapărat; 
și un aspect „nociv" în tendin-' 
ța de a „concura" sculptura, de a 
miza mai mult pe expresivita
tea formei și a desfășurării sa
le spațiale, decît pe culoare, pe 
dimensiunea monumentală, de- 
cit pe cea redusă, de interior, 
de a căuta și o semnificație 
formei, e drept uneori mai fe
ricit alteori mai puțin, de a 
descoperi funcționalitatea pur 
și simplu în destinația ornamen
tală, tendințe vizibile la gene
rația tinerilor noștri ceramiști, 
dictate poate între altele de 
mutațiile evidente înregistrate 
in optica întregii societăți asu
pra artelor decorative și a des
tinației lor. Niște chiupuri uri
așe de vreo 3 m '■u care edilii 
înfrumusețaseră orașul acum 
vreo 10 ani nu deveniseră mai

intr-o societate care și-a des
chis ferestrele și e cuprinsă de 
frenezia nobilă, fecundă, a lup
tei pentru un alt statut și altă 
statură o individului și a lumii".

Cum de a auzit și înțeles Tu
dor Stănescu că aș fi „negat“ și 
„denigrat" filmul, că aș fi pus 
„sub semnul întrebării și popu
lara emisiune", că aș fi încercat 
„să nu recomand" filmul spre vi
zionare — aceasta ne-ar putea-o 
spune doar Tudor Stănescu în
suși. Și mai ales aș fi extrem de 
doritor să aflu pe ce își bizuie 
stupefianta afirmație că, împreu
nă cu nu știu care parte a criti
cii de film, aș refuza „progra
matic explicarea intimei legături 

funcționale prin practicarea u- 
nei deschizături destinată flo
rilor. (Galeriile de Artă „Am
fora").

★

Cu excepția galeriei de artă 
„Orizont" (intrată recent în re
parații capitale), a amplelor ex
poziții de pictură și sculptură a 
Municipiului București și Theo- 
dor Pallady pe sare le-am co
mentat deja, am trecut în re
vistă principalele noastre gale
rii de artă. Dacă am introduce, 
așa cum se proceda cindva pen
tru film, sistemul selecției și 
notației cu unul, două, trei sau 
patru asteriscuri, conform valo
rii lor, aș acorda tuturor expo
zițiilor succinte comentate aici, 
numai un asterisc sau două... 
Nu vreau să se tragă concluzia 
că n-ar merita efortul de a fi 
vizionate, sau că „arta (iar) 
merge prost“. Vreau . numai să 
atrag atenția că sistemul de a 
încropi expozițiile, de a fi ca 
organizatori prea înțelegători 
față de anumite angajamente 
nerespectate ale artiștilor duce, 
firește, la înlocuiri de ultimă 
oră. Lipsa unei perspective și 
a unui program expozițional cit 
de cît precis (sau mai exact res
pectarea a ceea ce s-a propus 
într-o formă sau alta, atit cît 
este cu putință in acest dome
niu) duce firesc la o lipsă de 
echilibru în peisajul expozițiilor 
noastre, uneori la lipsa exigen
ței privind calitatea unor lu
crări expuse, ajunse pe panouri 
sub „presiunea" timpului, a ne
cesității imperioase de a umple 
sala cu ceva.

C. R. CONSTANTINESCU

dintre artă și realitate" ! Nu știu 
cît adevăr au aprecierile domniei 
sale despre „piruetele executate 
cu o frenezie snoabă" — despre 
asta s-ar mai putea discuta — 
și e totdeauna util ca un critic 
să propună și să susțină cu ar
gumente competente o scară pro
prie de valori — în acest sens re
plica sa poate fi de înțeles. Dar 
este cît se poate de trist să ne 
lăsăm cuprinși de alergia, nocivă, 
a cuvintelor și etichetărilor fără 
suport, care nu pot decît să in
troducă o stare de confuzie în 
judecățile critice și să descalifice 
pe cei care le propagă.

VALERIAN SAVA

Se mai 
așteaptă 

încă 
îndrumarea 

(Urmare din pag. I) 

dețean Ialomița al U.T..C. Dînsul 
ne-a trasat liniile directoare ale 
muncii politice. După aceea, a 
mai venit tovarășul lordache, 
de la Comitetul orășenesc, ca să 
controleze activitatea comisiei. 
S-a uitat la dosarul nostru cu 
procesele verbale ale informă
rilor politice și tematicile cercu
rilor de invățămint politic. Lu
crurile stăteau bine și n-a găsit 
de cuviință să ne facă vreo ob
servație. Ca șef de comisie nu 
mă simt pregătit să îndrum co
lectivul pe care-1 am.

Lucian Tudose — Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini, Pitești : Am fost
foarte puțin îndrumați în pro
blemele specifice comisiei. Doar 
la începutul anului ni s-a făcut 
un instructaj.

Aniela Georgescu — Liceul 
„Dimitrie Bolintineanu“: Sîntem 
5 membri care îndrumăm 33 de 
organizații de clasă. O acti
vistă de la sectorul VII U.T.C. 
a explicat la început de an 
fiecărei comisii cum să lu
creze și apoi ne-a sprijinit to
varășa directoare pentru că în 
cadrul comisiei noastre am luat 
munca de la început.

Ion Scorobete — Grupul șco
lar de poligrafie „D. Marinescu“, 
București : Comisia politico- 
ideologică am instruit-o doar 
eu, ca secretar U.T.C. Deși 
este o școală mare, cu 700 de 
u tec iști, n-a venit nimeni de la 
sectorul I U.T.C. să ne contro
leze, să ne îndrume, cu atit mai 
mult cu cît eu sint nou in mun
că. Merg aproape in fiecare săp- 
tămină la sector și-i rog pe 
tovarășii să vină în școală. Mi 
s-a promis că va veni cineva la 
o plenară a noastră unde vom 
lua măsuri de îmbunătățire a 
activității.

CE PĂRERE AU UTE- 
CIȘTII DESPRE MUNCA 

POLITICA? „VOM FACE SON
DAJE IN TRIMESTRUL DOI“. 
Există o realitate : munca poli
tică nu se poate desfășura nu
mai cu bunăvoință și entuziasm. 
Ea are la bază o întreagă me
todologie și chiar dacă uteciștii 
din școli care o au in răspun
dere sint abia la vîrsta adoles
cenței, ei și-o pot însuși, cu con
diția să înceapă cu alfabetul.

Se simte nevoia unei îndru
mări foarte atente, la obiect, cu 
competența de activist, a a- 
cestor foarte tineri responsabili 
și a comisiilor în general. în
drumarea ar trebui să conțină : 
participarea activiștilor la toate 
activitățile politice din școală 
și îndrumarea și instruirea co
misiilor la modul eoncret, pe 
baza constatărilor nu după do
sarul de procese verbale (ce 
caută procesul verbal la cercul 
politic ?), asigurarea și difuza
rea materialului documentar 
fără de care este de neconeeput 
munca unei comisii (interlocu
torii noștri nu au nici măcar 
broșura cu recomandările pri
vind munca politkw-ideologică 
in școală), facilitarea schimbului 
de experiență interorganizații 
pc problemele specifice și cu o 
frecvență mai mare decît cea 
prilejuită de vacanțe.

Caracterul
de masă

1

(Urmare din pag. I)

de fapt seraliști, deși nusînt 
despre ei era vorba, se mențio
nează componența extrem de 
eterogenă sub raportul pregăti
rii tinerilor, dar nu se uită ni
meni și la modul de organizare 
a învățămîntului pentru a afla 
adevăratul motiv al frecvenței 
nesatisfăcătoare.

Tovarășul TEOFIL POPESCU, 
șeful comisiei de propagandă și 
educație din cadrul comitetului, 
ne-a arătat, cu caracter infor
mativ, un sondaj din care reie
șea că tinerii solicită cu Insis
tență forme diversificate de pre
gătire politică, cuprinzind o a- 
rie largă de interese și modali
tăți, între care cercuri de mate
rialism dialectic și istoric, 
cercuri de economie politică și 
de economia industriei, cercuri 
de studiere a statutului P.C.R., 
pe probleme de ateism, de isto
rie, de artă. Acest sondaj a ră
mas însă strict informativ de
oarece comitetul a înțeles să 
răspundă prin organizarea unui 
singur ciclu menit să acopere 
în raportul de activitate un gol, 
dar nu să și rezolve în mod real 
cerințele existente în organi
zație.

Mai mult, în actuala formulă 
de organizare nici măcar la a- 
cest unic ciclu nu au posibili
tatea să participe permanent 
toți cursanții, mai ales cei aflați 
în schimburile 2 și 3, precum și 
cei care dintr-un motiv sau altul 
au lipsit, pentru simplul motiv 
că cele două cercuri își țin 
cursurile concomitent și bine
înțeles numai in prezența celor 
din schimbul I.

în rest, numai bune intenții 
pentru viitor și speranțe că lu
crurile vor merge din ce în ce 
mai bine. La Uzinele „23 Au
gust“, de pildă, am întîlnit cu 
totul altă situație, care poate o- 
feri idei utile chiar și unor or
ganizații cu o activitate mai 
bună decît cea de la INOX : 45 
le cercuri la care participă peste 
l 500 de uteciști din cei 2 200 ai 
uzinei (ceilalți urmînd fie 
zursurile serale și participînd la 
forme de invățămint politic or
ganizate în școli, fie urmînd 
mnsurile de invățămint de par
tid), cinci cicluri tematice, 
zercuri organizate pe secții și 
schimburi, cel puțin trei forme 
sferite opțiunii fiecărui tinăr la 
:nscriere, — iată, prezentat sin
tetic, tabloul organizării învă- 
[ămîntului politic U.T.C. în a- 
ceastă mare uzină.

„Am căutat să dăm posibili
tatea tuturor tinerilor să parti
cipe la aceste cursuri — ne 
spune VASILE CRISTEA, 
cretarul comitetului U.T.C. al 
uzinei. Am avut unele greutăți 
cu navetiști, dar ani organizat 
și pentru ei cursuri programate 

se-

după mersul trenurilor, la ore 
potrivite, astfel incit i-am cu
prins și pe ei la aceste activități. 
Pentru cei necuprinși în nici o 
formă de invățămint politic 
U. T. C., adică pentru tinerii 
neuteciști, organizăm împreună 
cu comitetul de partid și cu sin
dicatul cicluri de lectorate și 
conferințe. Acum mai avem de 
rezolvat situația a 15 uteciști 
care au program redus. Căutăm 
și pentru ei o formă adecvată“.

în această uzină, deci, nici 
un tinăr nu este uitat. Se impu
ne atenției caracterul metodic și 
ordonat ai fiecărei acțiuni, spi
ritul de ordine riguroasă și de 
înaltă exigență ce caracterizează 
munca acestui comitet. Nimic 
nu este aici lăsat la voia in- 
tîmplării. Se face totul pentru 
ca învățămintul politic să-și a- 
tingă menirea : educația comu
nistă a tinerilor.

„Cu atit mai mult, cu cît el 
reprezintă un mijloc principal 
de educație politică a tinerilor 
— continuă tovarășul Cristea. 
Pentru a da tuturor posibilita
tea să participe efectiv, am or
ganizat cercurile în așa fel, in
cit un schimb își ține cursul 
într-o săptămână iar celălalt în 
cealaltă săptămînă, astfel incit 
dacă cineva nu a avut posibilita
tea să vină odată, să poată să-și 
recupereze tema în celălalt 
schimb. Am organizat, pe de 
altă parte, o evidență strictă a 
cursanților și a pregătirii pro
pagandiștilor, în caiete tipărite 
Ia tipografia uzinei, iar fiecare 
propagandist are întocmită la 
noi o fișă tip în care avem tre
cute toate datele asupra posibi
lității utilizării lui la o acțiune 
sau la alta“.

Concluzia este una singură, 
desprinsă și ea din aceeași ex
periență demnă de relevat : a- 
colo unde preocuparea devine o 
constantă a stilului de muncă, 
o coordonată esențială a sa, nu 
pot exista nici greutăți imposibil 
ele rezolvat.

In fata » 
atestării
(Urmare din pag. I)

îl solicită să demonstreze cum și 
în ce măsură se adaptează la 
niște cerințe obiective.

Cerințele la care se referea in
ginerul MARIAN ILIESCU de la 
Institutul de proiectări pentru 
chimia anorganică și îngrășămin
te (I.P.R.A.N.), constau din cu
noașterea perfectă a instalațiilor 
și proceselor tehnologice pe care 
le proiectezi sau cercetezi. Oricît 
de bun ar fi un proiect, oricît de 
modern concepută ar fi o tehno
logie, dacă în laborator sau la 
planșetă nu cunoști în ce condi
ții vor fi exploatate și aplicate 
acolo, la locul de producție, idei
le tale înseamnă că, de fapt, nu 
ai făcut altceva, decît să dezvolți 
sau să perfecționezi tot o teone. 
Or, pentru a nu se ajunge la a- 
semenea situații, pentru a fi au
torul unor lucrări de certă va
loare aplicativă, trebuie să par
curgi o perioadă de practic# pe 
șantiere sau în unități producti
ve. Aspectul în jurul căruia apar 
controverse se referă la durata 
practicii m producție. Pentru 
că o practică care depășește 
un an de zile, se finalizează — 
după opiniile celor mai mulți 
interlocutori — cu un dezavan
taj. „Pentru mine — spunea 
mg. NICOLAE GEAMBASU 
de la I.P.R.A.N. — șantierul ră
mîne o a doua facultate. Numai 
că prelungindu-se peste o anumi
tă limită, a trebuit ca Ia reveni
rea în institut să încep de la 
zero. Se produsese o ruptură în 
lanțul perfecționării permanente ; 
din punct de vedere teoretic".

Majoritatea celor cu care am i 
stat de vorbă au optat pentru o 
practică cuprinsă între șase luni 
și un an. Acesta s-a dovedit — 
din experiența de pînă acum — a 
fi intervalul necesar și suficient in 
care proaspătul absolvent să ia 
contact cu aspectele multiple pe 
care le ridică activitatea din în
treprinderile de profil. Cit jriveș- !

I te perioada în care să se facă 
| practică, părerile sînt unanime : 

după circa două luni de la veni
rea în institut. Primele șase., opt

Cinei 
prevăzător, 

suportă 
mai ușor... 

consecințele unor evenimente neprevăzute, dacă a încheiat o 
asigurare facultativă, care este utilă oricui. Din miile de cazuri, 
iată numai cîțiva beneficiari ai asigurărilor facultative de 
AVARII PENTRU AUTOTURISME :

, Lupsan H. Stefan din Miercurea Ciuc Lei 20 834
. Amihäesei Constantin ff Bacău 18 946
, Herbeiu Mihai ft Ineu 42 000
Mitran Minu ff Craiova 16 700
Stancoi Mihai Constanța 24 300
Dumitrachis Nicolae ff Mangalia

’’ 10 000
Lascär Dan Cristion ff București 32 506
Surulescu tulian Brăila 41 334

Hreniuc Gheorghe Horia f> Suceava 23181
Juravle Simion ff Suceava 17151
Scatula Mihai București 35 774
Demeter losif ff București *f 26 725
Dima Andrei ff Constanta 53 592
Dumitrescu Mircea ff București •» 27 724

Cauzele care au provocat aceste accidente sînt multiple : 
ciocniri, loviri, tamponări, răsturnări, incendiu, derapaj pe o 
bură de ploaie, o simplă neatenție, o reacție întârziată la un 
eveniment neașteptat și multe altele.

REȚINEȚI :

. Primele de asigurare sînt convenabile, plata putîndu-se face 
și în rate.

Despăgubirile se plătesc cu promptitudine.

săptămînt. sînt absolut necesare 
cunoașterii detaliate a specificului 
și activității institutului respectiv.

Rezultă așadar că rolul și ne
cesitatea practicii sînt de necon
testat. Și totuși există locuri, în 
care de un an de zile, absolven
ții facultăților veniți în cercetare 
sau proiectare nu mai efectuează 
practică în producție. Este chiar 
cazul I.R.P.A.N.-ului. Motivul ? 
A expirat (în 1970) un regu
lament al Ministerului Educației 
și Învățămîntului ce reglementa 
modul de desfășurare a practicii 
în producție. Ceea ce a avut ca 
urmare, întocmirea unei adrese, 
din partea institutului către Mi
nisterul Industriei Chimice prin 
care se solicitau lămuriri. Numai 
că de aici drumul adresei a con
tinuat spre Ministerul Educației 
și învățămîntului. „Dv unde —- 
ni se spunea — nu am primit 
nici un răspuns". Fără îndoială 
că salariatul Ministerului Învăță
mîntului, pe biroul căruia a ajuns 
adresa, avea obligația să răspun
dă într-un fel sau altul. De ne
înțeles însă rămîne faptul că ofi
ciul juridic al Ministerului Indus
triei Chimice nu cunoaște nimic 
despre existența unor dispoziții 
legale elaborate în 9 iunie 1970 
(deci de un an și jumătate!), care 
precizează : „Ministerele și cele
lalte organe și organizații cen
trale vor elabora norme privind 
desfășurarea activității absolven
ților în perioada de stagiu“.

La ce conduce ignorarea unor 
astfel de îndatoriri ? Vom răspun
de folosind spusele inginerei 
ALEXANDRINA ALECU de la 
I.P.R.A.N.

— Am colegi care mă întreabă 
cum este un șantier, ce se face 
acolo, care sînt problemele pe 
care proiectarea le ridică în 
momentul aplicării.

Intre părerea unanimă că a- 
tunci cînd proiectezi, trebuie să 
te transpui în situația omului 
care exploatează, aplică practic 
gîndirea ta ca specialist și situa
ția relatată mai sus, apare o dis
cordanță flagrantă. Dacă pen
tru institutele de cercetări 
problema este oarecum rezolvată 
de existența unor stații pilot, 
pentru proiectare, nici un fel de 
argument, sub orice aspect s-ar 
prezenta el, nu poate justifica 
lipsa practicii. „Nu se poate 
concepe — mărturisea inginerul 
FLORIN DUȚESCU de la Insti
tutul de cercetări și proiectări 
pentru industria alimentară 
(LC.P.I.A.) — ca un viitor cerce
tător sau proiectant să nu cu
noască majoritatea — deși ideal 
ar fi totalitatea — obiectivelor 
industriale modeme din domeniul 
în care lucrează. Vizitînd doar 
trei sau patru unități economice 
la întîmplare, într-o discuție des
pre ce este mai nou în produc
ție, te vezi pus într-o situație de 
inferioritate“. La I.P.R.A.N. ni se 
spunea că în toate ocaziile ivite, 
nu numai proaspeții absolvenți 
dar și specialiștii în vîrstă, care 
apreciază din proprie experiență 
valoarea practicii, au cerut reîn
ființarea ei. „Dacă totuși nu se 
mai face practică — era de pă
rere inginera ELENA POPOVICI 
— trebuie găsită o soluție de a-1 
pune pe proaspătul absolvent în 
contact eu producția. Cred că 
cele mai indicate ar fi deplasări
le pe șantiere sau în întreprinderi 
ale tinerilor proiectanți însoțiți de 
un specialist cu experiență“. De 
altfel, un asemenea sistem s-a și 
experimentat la I.P.RA.N. și el 
s-a dovedit util. Numai că se o- 
pune și în acest caz un aspect 
nu tocmai simplu de soluționat. 
Este vorba de justificarea forma
lă, contabilă a deplasării a doi 
sau mai mulți oameni în același 
loo pentru același scop. Cei cu 
care am stat de vorbă propuneau 
ca ministerele să repartizeze in
stitutelor de cercetări și proiec
tări fonduri destinate special de
plasării stagiarilor

Oricum, practica, considerată 
ca pîrghie de bază în formarea 
proiectantului sau cercetătorului 
ca specialist înarmat cu cele mai 
noi cunoștințe și realizări în do
meniul său de activitate, nu tre
buie privită cu rezerve. Ea își 
are un rol și un toc bine defi
nit. este absolut necesară.
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Realitatea arată că nu sînt 
mulți elevii care, în prag de ab
solvire a liceului, au curajul să 
hotărască : „nu merg la faculta
te", dar mai ales s-o declare. 
Vina nu le aparține întrutotul. 
Adevărul este că, în practică, li
ceul mizează pe o singură alter
nativă, punîndu-le viitorilor ab
solvenți doar întrebarea: „ți-ai 
ales facultatea?"

Adesea elevul, în fața căruia 
se deschid din ce în ce mai 
multe posibilități și soluții pen
tru viitorul său drum, în loc să 
decidă avînd în față tocmai a- 
ceastă foarte largă gamă se 
hotărăște sub presiunea unei 
singure posibilități. La celelal
te posibilități se ajunge în 
cele din urmă, dar după ocolul 
— nu lipsit de amărăciune, de 
pierdere de timp, care înseam
nă un an dar și doi, trei — în
cercărilor neizbutite de a pă
trunde în învățămîntul supe
rior. După un an, sau doi, sau 
trei, își găsesc locul, aproape 
toți Mai mult, își găsesc locul 
potrivit și sînt de-a dreptul cîș- 
tigați de profesia la care au a- 
derat în cele din urmă, care 
ar fi putut fi în primul rînd, 
fără alte escale.

Avem la îndemînă două ca
zuri sugestive.

Primul: un părinte din Ploiești, 
maistru la Uzinele „1 Mai“, ne 
relata că și-a lăsat fiica, absol
ventă de liceu, să încerce, trei 
ani la rînd, să intre în învăță
mîntul superior. Deși își dădea 
seama că nu este dotată pentru 
facultate și nestăpînind un mij
loc mai potrivit de convingere, 
a ales această cale. La a patra 
tentativă i-a spus însă hotărît: 
„ajunge“ și a îndreptat-o spre 
altceva Astăzi, fiica sa este o 
foarte apreciată tehniciană în 
domeniul maselor plastice, iar 
activitatea în profesie și-o des
fășoară nu pentru că .așa s-a 
nimerit ci cu reală pasiune.

Al doilea: un tînăr, B. G„ ter
mină foarte bine, cu 9,50 la ba
calaureat, un cunoscut liceu 
bucureștean. Cum era și nor
mal, s-a îndreptat spre faculta
te. Concurența fiind mare, fund 
alții și mai buni, n-a reușit. In 
disperare de cauză, concurează 
la o școală postliceală a indu
striei ușoare. Reușește și me
seria — la care nu s-a gînmt 
niciodată — îl cîștigă total. A- 
cum, în pragul absolvirii aces
tei școli, care i-a dat califica
rea de tehnician în domeniul 
creației produselor, nu și-a tră
dat vechea pasiune — psiholo
gia — dar ea se conturează pe 
fundamentul profesiunii însuși
te, dînd naștere unei noi per
spective posibile, aceea de a de
veni specialist în problemele 
psihologiei industriale.

Acestea sînt cazuri cu o re
zolvare fericită Dar sînt des
tule alte cazuri de tineri care 
nu și-au pus problema de. la 
bun început — și nu le-au atras 
atenția nici alții — să nu se 
cramponeze cu tot dinadinsul de 
admiterea într-o facultate. Aceș
tia renunță mai greu la ideea 
realizării profesionale prin stu
denție și chiar dacă mai tîrziu, 
forțați de o realitate evidenta, 
abandonează, se încadrează în 
muncă întîmplător, nu-și con
struiesc ceea ce se cheamă un 
viitor profesional. într-o ase
menea situație se află tînara 
A N care a scris de curînd re
dacției- „Am fost o elevă obiș
nuită, n-am strălucit la nici o 
materie în anii de liceu. In si
nea mea mă temeam de concu
rența colegilor foarte bine pre
gătiți. Dar alungam această te
mere pentru că țineam să fac 
pe placul părinților care-și do
reau să mă vadă studentă. Am 
încercat la facultate și n-am 
reușit. Părinții nu s-au supărat. 
Ba, i-am surprins „lăudîpdu-se“ 
cu eșecul meu. M-au sfătuit să 
mai încerc o dată. Intre timp am 
intrat funcționară la un birou 
și nu m-am mai prezentat. A- 
cum am 20 de ani, postul de 
funcționară s-a desființat și a 
trebuit să-mi caut un alt loc 
de muncă. De fapt, n-am nici 
o profesie, cînd aș fi putut s-o 
am dacă nu m-aș fi condus după 
rațiuni atît de inconsistente ca 
aceea de a satisface vanitatea 
părinților. Și ei și eu ar fi tre
buit să știm că alegerea unei 
profesii nu este un hazard, că 
n-are rost să încerci fără șanse 
de reușită, că trebuie să-ți cîn- 
tărești bine posibilitățile și să 
optezi numai în funcție de a- 
eestea"

Nu este prea tîrziu nici la 20 
de ani să-ți faci o profesie re- 
nunțînd la soluția facilă a vî- 
nătoarei după un post de func
ționar. Probabil, după această 
experiență. A. N. va găsi resur
sele de a îndrepta acum gre
șeala din urmă cu doi ani. Are 
însă perfectă dreptate: dacă nu 
ea atunci părinții ei, dar mai 
ales școala, aveau datoria să 
cîntărească cu responsabilitate 
ce drum profesional i se potri
vește, corespunde capacităților 
sale, și s-o sfătuiască în acest 
sens.

Aceste cîteva cazuri înfățișa
te de noi ridică o problemă va-

labilă pentru o categorie însem
nată de tineri: cine are curajul 
să-i avertizeze deschis că rea
lizarea profesională nu trece 
neapărat prin învățămîntul su
perior, că a fi muncitor califi
cat ori tehnician este o carieră 
de natură să aducă infinite ser
vicii societății și să ofere te
renul împlinirii personale ?

N-am întîlnit în licee o ati
tudine deschisă față de acest as
pect al orientării profesionale 
a elevilor. Problema este esca-

examen <le admitere la un insti
tut superior — scrie I. E. — do
resc să mă înscriu Ia o școală 
tehnică sanitară. Prin aceasta 
imi satisfac numai o parte din 
propriile-mi aspirații profesio
nale. I. E. nu trebuie lăsat să 
judece așa. El poate fi ajutat să 
se convingă că a absolvi „doar“ 
o școală tehnică nu este o dovadă 
de plafonare profesională și mai 
ales trebuie ajutat, să înțeleagă 
că poți aspira și ajunge un stră
lucit tehnician, iar că această

O ÎNTREBARE PE CARE TREBUIE
S-O PUNEM DESCHIS:

Drumul spre profesie

trece obligatoriu

prin facultate ?
motată pînă aproape la totala 
ei ignorare. Diriginți pe care 
i-am consultat în mai multe o- 
cazii n-au putut să indice măcar 
b singură oră de dirigenție des
tinată discutării unor meserii 
care cer calificarea de munci
tor sau de tehnician, încît pu
ținii elevi, mai realiști față de 
viitorul lor, care se gîndesc la 
asemenea perspective după ab
solvire, să nu încerce sentimen
tul că „înșeală“ așteptările școlii. 
Avem la îndemînă răspunsurile 
unor elevi din această catego
rie, obținute în Liceul nr. 43 
din Capitală. Nu sînt multe, în- 
trucît există reținerile la care 
ne-am referit. Aceleași rețineri 
răzbat și în conținutul, răspun
surilor: „Deoarece posibilitățile 
mele intelectuale, cultura acu
mulată de-a lungul celor 4 ani 
de liceu nu îmi oferă posibili
tatea de a mă prezenta Ia un

îndeletnicire se situează, 
punct de vedere social, pe sca
ra valorilor la una din cele mai 
înalte trepte. Sau un alt aspect. 
G. M„ din clasa a XII-a C, 
scrie că va merge la Școala teh
nică de calculatoare, intrucît nu 
am o pregătire intelectuală co
respunzătoare pentru facultate". 
Ce va fi înțelegînd elevul prin 
„pregătire intelectuală“ nu pu
tem ști acum dar aici se ascunde 
o mare neînțelegere : școala, ori
care ar fi ea, nu pregătește „in
telectuali“ pur și simplu. Inte
lectual ești sau nu ești ! Aceasta 
este o calitate a oricărui om 
care, într-adevăr, depinde de 
școala în care o transformă. 
Ideea că liceul sau chiar facul
tatea ar pregăti „intelectuali“ 
este simplistă. A fi intelectual 
nu revine la a avea o aseme
nea meserie, profesie („profesia 
de intelectual 1) ci corespunde

unor calități umane, sufletești și 
spirituale care se exercită în 
condițiile oricărei profesii! Si
gur că și el are nevoie de o cla
rificare. Unui tehnician în mî- 
nuirea sau întreținerea cal
culatoarelor nu îi trebuie 
mai puține cunoștințe decît u- 
nui candidat la studenție. Deci, 
să nu fie lăsat să privească 
viitorul printr-o optică rudi
mentară. A avea muncitori cu o 
bună pregătire profesională 
nu mai e o chestiune de vii
tor ci de prezent. Problema este 
cu atît mai pregnantă pentru 
tehnicieni. Or, acest lucru tre
buie discutat la dimensiunile 
sale exacte cu cei ce se află în 
pragul absolvirii liceului. Cu 
atît mai mult cu cit este acre
ditată ideea că școlile tehnice 
postliceale, ori cursurile inten
sive de calificare (create special 
pentru absolvenții de liceu) sînt 
rezervate exclusiv elevilor cu 
rezultate slabe Ia învățătură. 
Nu este deloc așa, concursurile 
de admitere în școlile tehnice 
nu sînt lipsite de dificultate în 
sensul că solicită candidaților 
cunoștințe temeinice din disci
plinele de profil și reușesc, evi
dent, nu cei care n-au învățat 
în anii de liceu. Dintre elevii 
care ne-au răspuns doar unul, 
G. T„ se dovedește a fi mai în 
cunoștință de cauză: „înclina
ția mea spre partea practică a 
electricității și mecanicii mă de
termină să mă îndrept spre o 
școală tehnică de profil".

Iată dar, cîte fațete poate a- 
vea problema — și noi nu ne-am 
referit decît la cîteva.

Unde dacă nu în școală tre
buie lămurite toate acestea ?

Ele trebuiesc discutate 
false pudori, deschis, cu 
riozitate și exigență, cu 
timentul că fac parte
tegrantă din răspunderile școlii 
privitoare la orientarea profe
sională a elevilor săi. O aseme
nea atitudine constructivă ar 
micșora coloana nereușiților la 
facultate în favoarea unor reu
șite certe în profesii ce se exer
cita la celelalte nivele.

fără 
se- 

sen- 
in-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

Foto: CH. CCCULa practică, in hala nouă a uzinei

REȘIȚA
vă invită

să studiați
Adăugindu-se parcă sărbătoririi a 200 de ani de foc nestins 

la furnale, înființarea in toamna anului trecut a unui institut 
de fnvățămint superior în municipiul Reșița a reprezentat un 
moment cu largi semnificații pentru profilul economic, tehnic, 
științific și social de azi și de mîine al întregului județ. Depă
șind zonele unui interes strict local, pentru a studia în acest 
institut puțind candida tineri din orice localitate a țării, am 
rugat pe tov. prof. dr. ing. Nicolae Bogoevici, prorectorul insti
tutului să prezinte cititorilor noștri specificul fiecărei secții și 
perspectivele de activitate ale celor ce le studiază.

• Tehnologia construc 
ției de mașini grele 
® Tehnologia sudării 

® Electrotehnica
Interviu cu prof. dr. ing.

NICOLAE BOGOEVICI
prorectorul Institutului de subingineri

Institutul de subingineri 
din Reșița, coordonat de Insti
tutul politehnic Timișoara, or
ganizează cursuri de zi și serale 
cu durata de 3 ani, respectiv 
4 ani, pentru trei secții de spe
cialitate. Secția Tehnologia con
strucției de mașini grele pregă
tește cadre care urmează să-și 
desfășoare activitatea în uzinele

IN AMFITEATRELE POLITEHNICII BUCUREȘTENE

• Climat de studiu intens caracterizat de 
seriozitate și disciplină.

• Satisfacții reale pentru viitorii posibili in
gineri.

f Micro- 
ancheta
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k tineretului

Fotografii: PAVEL TANJALA

C. S.

luni în urmă a 
corelarea strînsă 
analitice de con
care va fi par-

nare. atributele răspunsurilor 
optime. La indicația Ministeru
lui Educației și lnvățăminttilui 
programele nu diferă față de 
cele din anul trecut“.

Părerile majorității beneficia
rilor acestor forme de pregătire 
pentru admiterea în învățămîn
tul superior sînt axate pe satis
facția reală și pe aprecierea po
zitivă a calității conținutului 
lor. „Avem posibilitatea clarifi
cării unor capitole mai dificile 
de materie sub îndrumarea ne
mijlocită și prestigioasă a ca
drelor didactice din Institutul 
politehnic, poate a viitorilor 
noștri dascăli“ — Cristian Bieă, 
Liceul nr. 6. „Calitatea sintezelor 
ne obligă Ia un ritm sporit în 
propriile noastre programe de 
pregătire fiindu-ne de un au
tentic ajutor“ — Jecov Mircea, 
Liceul nr. 5. „Așteptăm cu un

deosebit interes seminariile în 
care ne vom putea confrunta 
direct și nivelul actual de pre
gătire. Am dori totuși să existe 
un program centralizator al să
lilor popularizat corespunzător 
pentru ca în cazul unor defec
țiuni de organizare (absențe) să 
putem participa la alte grupe de 
studiu" — Burdușel Silviu, Li
ceul „Aurel Vlaicu“.

Ultima observație a interlocu
torului nostru este valabilă pen
tru cazurile singulare — noi am 
întîlnit doar unul — (absența Ca
drului didactic de matematică 
la sala F-202, ora 8, în ziua de 
22 ianuarie) pentru evitarea ore
lor de așteptare inutilă pentru 
candidații dornici să învețe mai 
bine, pentru succesul lor la ad
mitere.

La sfîrșitul fiecărei săptămîni 
în Institutul politehnic din 
București datorită unui amplu 
și generos efort organizatoric 
sînt prezenți aproape 3 000 de 
candidați la studenție, adică 
aproape un sfert din efectivul 
total al viitorilor ingineri pre
gătiți aici. Amfiteatrele, sălile 

-de cursuri sînt populate în fie
care duminică dimineață cu e- 
levii ultimei clase din liceele 
teoretice sau de specialitate, de 
la cursurile de zi, serale sau 
fără frecvență, precum și de ti
neri veniți din producție, dor
nici să-și perfecționeze pregăti
rea pentru exigentele concursuri 
din vaTă. După cum afirma șe
ful de lucrări, dr Ariana Ich>- 
mescu „tematica acestor cursuri 
este bine cunoscută tuturor ca
drelor didactice universitare 
pentru a se aduce clarificări și 
pentru a se putea insista asupra 
capitolelor absolut necesare u- 
nei bune pregătiri în corelație 
cu programa liceelor. O conse
cință formativă este desigur și 
familiarizarea cu un nou mod 
de lucru, cu atmosfera vieții u- 
niversitare, cu sistemele de se
minarizare, care oferă o bază 
certă unui caracter unitar pre
gătirii candidaților proveniți din 
diverse forme de învățămînt".

Acțiunea de organizare în
cepută la Institutul politehnic cu

Atmosferă universitară pentru elevii clasei a XII-a: oră de fizică 
la cursurile de pregătire pentru admitere

aproape două 
avut în vedere 
a programelor 
curs cu aceea 
cursă la aceste forme de aju
tare a potențialilor candidați. 
In acest scop, ne spunea tovară
șul conf. dr ing. Ion M. Po- 
pescu, șeful catedrei Fizică I, 
„s-a întocmit o culegere de pro
bleme în două volume care cu
prinde probleme rezolvate și 
probleme asemănătoare celor 
de la concurs, in total 580 de 
subiecte. Această culegere a 
fost trimisă inspectoratelor șco
lare județene și inspectoratelor 
școlare de sector din București 
pentru a pune în temă cadrele 
de specialitate din licee cu pro
filul cererilor noastre, și care 
vor putea fi incluse și în pre
gătirile care se fac în liceele 
din București și din provincie. 
Rectoratul intenționează multi
plicarea acestei culegeri pentru 
a fi direct accesibilă candidați
lor. Faptul că fiecare cadru di
dactic al catedrelor de fizică va 
efectua 28—30 de ore de curs 
sau seminar arată interesul nos
tru pentru calitatea pregătirii 
viitorilor candidați. La fiecare 
început de curs 5—10 minute 
sînt rezervate întrebărilor 
cursanților menite să clarifice 
diferențe în pregătire, teme, 
subiecte, modalități de exami-
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candidați la admitere

- Him

o
BL Q

®
'S’ A

- $ •
jA «S

agre: '■ - ’■’’"ăl

POȘTA PAGINII
TUDOREL BALAN — Letea

— județul Bacău : Iepurii se 
prind unul cîte unul. Se pare că 
legislația școlară n-a prevăzut 
existența unor cetățeni atît de 
grăbiți ca dumneata. Același 
răspuns pentru ENE MARIA — 
Loco.

NACU R. SICA — Corn. Sa- 
raiu — jud. Constanța : Dacă ar 
fi să te judec după scrisoarea 
dumitale, cred că ai putea reali
za mai mult. Să fie oare numai 
o aparență ? Cu urarea de a-ți 
depăși propriile vise, îți dau in
formațiile cerute. Liceele : nr. 4 
din Oradea, N. Bălcescu dinjCra- 
iova, nr. 4 din Galați, nr. 35 din 
București au programe speciale 
ce includ și disciplina care te 
interesează. îți urez succes, ma
turitate și o grabnică și deplină 
clarificare.

AXIM D.
— Arad : Iți mulțumesc, în nu
mele întregii redacții, pentru a- 
precierile pozitive și bunele sen
timente. Cit despre informația 
cerută, este prea devreme pentru 
răspuns. Ne aflăm totuși în luna 
ianuarie. La timpul potrivit vom 
publica lista acestor licee pen
tru 1972.

COCA OANCEA — Saraiu — 
jud. Constanța : La Liceul de 
muzică se cer materiile comune

ALEXANDRESCU

tuturor liceelor, la care se adau
gă probe de specialitate privind 
cunoașterea unui instrument, 
probe de aptitudini. La liceul 
de muzică din Constanța vei ob
ține și alte informații. Despre 
celălalt liceu nu sînt competent 
să te informez. Adresează-te au
torităților de resort. Cît despre 
corespondentul nedorit, nu-i da 
atenție. Astfel de „ingineri“ (mă 
îndoiesc de realitatea titlului 
ce-și acordă) nu justifică o dis
cuție mai lungă. în sfîrșit, dacă 
ar fi să-mi ceri un sfat, cu ta
lentele pe care le ai, te-aș ve
dea mai curînd la liceul pedago
gic din Constanța și abia mai 
tîrziu la un institut 
Firește, dacă talentul 
verificarea timpului.

M. BRAȘOVEANU — Mediaș: 
Adresați-vă Ministerului Trans
porturilor, București, Bd. Dinicu 
Golescu nr. 38.

VOICU EMILIA — Zimnicea 
— Jud. Teleorman : Școala post
liceală sanitară nu se încadrea
ză în învățămîntul superior și, 
ca atare, nici în dispoziția la ca
re te referi.

G.M. TELEORMAN : Nu mă 
pricep chiar de loc la transfe
ruri. Dar, zic eu, termină ce ai 
început și cînd vei lucra în u- 
zină vei găsi o posibilitate de

a-ți realiza visul.
L.B. („Un prieten“) Loco : Fi

rește, o documentare cit mai 
largă referitoare la problemati
ca actualității va fi deosebit de 
utilă unui viitor jurist și te sfă
tuiesc să o adaugi materiei cu
prinse în manualele de liceu, 
care reprezintă totuși baza pre
gătirii. Secția de științe juridice 
te pregătește îndeosebi pentru 
magistratură, asistență juridică, 
munca de jurist-consult, secția 
administrativă pentru diferitele

DADUS ION — Rm. Sărat — 
Jud. Buzău : Liceele sanitare 
din Galați, str. Mihai Bravu nr. 
48 și Tîrgu Mureș, str. Voros- 
marthy nr. 8 au și secții de teh
nică dentară. Se dă examen la 
matematică (scris și oral) și la 
o materie la alegere între limba 
română și fizică (scris și oral).

MATEI MARIOARA — jud. 
Harghita : La liceele sanitare a- 
mintite mai sus funcționează și 
secții pentru pregătirea asisten
ților medicali de laborator la

de cercetători, adeseori de dife
rite specialități, în institute cu 
numeroși colaboratori și în strîn
să legătură cu viața. Laborato
rul lui Faust a dispărut pentru 
totdeauna și chiar acolo cerce
tătorul n-a putut rămine singur. 
Este cunoscută vizita pe care a 
primit-o. Cît despre pregătirea 
cercetătorilor, la facultățile uni
versităților s-a prevăzut, după 
cei patru ani ce conduc la licen
ță, un an (al cincilea) pentru a- 
cei studenți care au dovedit ap-

VIAȚA BATE LA UȘA!
de SEN ALEXANDRU

de teatru, 
rezistă la

sectoare ale administrației de 
stat. Ceea ce ai auzit despre a- 
nul „fatal“, este un simplu 
zvon. Profesiunea aleasă mi se 
pare potrivită pentru fete. In 
sfîrșit, faptul că ai numai 1,52 
m. nu constituie un impediment. 
La facultatea de drept nu se in
tră după înălțime.

ANIȘOARA GRIGORAȘ — 
județul Vrancea : O școală post- 
liceală de telegrafie nu este pre
văzută în îndreptar. Adresați-vă 
în scris liceului industrial de 
poștă și telecomunicații, Bucu
rești, Aleea Barajului Bicaz, sau 
Ia telefon 43.46.75. S-ar putea să 
știe mai multe despre o even
tuală școală postliceală.

care în loc de fizică se poate 
opta pentru chimie. Ca asis
tentă în această specialitate ai 
face chimie biologică, ramură 
deosebit de interesantă a chi- 
jniei. Cred că s-ar potrivi cu ce 
dorești dumneata.

PAULI — Tr. Severin : Scri
soarea dumitale demonstrează, 
dragă Pauli, că nu prea știi mul
te despre modill în care se face 
cercetarea științifică modernă, 
în chimie și pretutindeni. Dum
neata nutrești rm fel de vis ro- 
mantico-feudal cu învățați sin
guratici, care meditează, în um
bra laboratorului, la tainele cu
noașterii. Or, astăzi, cercetarea 
științifică se face cu echipe largi

titudini speciale pentru cerce
tare.

ULINODORA DEMETRESCU 
— Harghita: Dacă îl convingi 
pe tăticu, urmează să convingi 
și autoritățile de resort să înte
meieze o astfel de școală pentru 
fete, ceea ce deocamdată se pare 
că nu intenționează. Sau poate, 
pînă atunci te faci mare și îți 
trece.

PISLARU ION — județul Vîl- 
cea : De ce nu te adresezi direct 
Universității din Brașov : Pro
blemele de administrație și le
gislație școlară nu fac obiectul 
acestei rubrici.

CANTACUZU ILEANA — co
muna Furculești — jud. Teleor-

man : Prezintă-te la Școala pro
fesională de pe lingă Uzina E- 
lectroaparataj — București, str. 
Popa Lazăr nr. 7, specialitatea : 
montator de aparatură electroni- 

■ că sau la Școala profesională din 
Calea Rahovei nr. 70 (Uzina E- 
lectromagnetică) tot pentru a- 
ceastă specialitate și să sperăm 
că se vor găsi și cîte ceva de 
bobinat pentru fata harnică și 
căreia îi place această îndeletni
cire. Materiile : matematica 
fizica.

L.M. — Bihor : întrebările 
mitale nu sînt în nici un 
puerile, nu numai că ele depă
șesc, prin natura lor, competen
ța mea, aparținînd domeniului 
administrației școlare. Cea mai 
bună dovadă în acest sens este 
dificultatea cu care izbutesc să 
înțeleg deosebirea dintre secția 
franceză-română și secția ro- 
mână-franceză, cită vreme îți 
dă dreptul să predai ambele dis
cipline. în orice caz, decanul 
dumitale te-ar putea lămuri mai 
bine. Cît despre a doua proble
mă, deși mi-a trezit simpatia, 
iar nu posed informații deosebite 
și întîmpin de asemenea o di
ficultate de înțelegere : ce legă
tură poate fi între dragoste și 
licență ? O fi o nouă variantă a 
lui Love Story ? Nu înțeleg prea

du- 
fel

bine relația între ele. în orice 
caz, nu mă pot împiedica să re
flectez că s-a întimplat una din 
două : ori orgoliul lui este mai 
puternic decît dragostea și pre
judecățile obțin o victorie asu
pra sentimentului, ori „tăcerea 
dumitale lipsită de reproșuri“ nu 
este chiar atît de tăcută, dacă ar 
fi să judec după numeroasele 
încercări de a-1 „ridica“ Ia „ni
velul" dumitale. Toate aceste 
reflecții nu pot constitui răs
punsuri la întrebările dumitale, 
dar poate un îndemn la reflecții 
asemănătoare.

★
Mai multor cititori care s-au 

referit Ia scrisorile lor încă fără 
răspuns : Numărul mare de scri
sori primite și dorința de a răs
punde tuturor celor ce se înscriu 
în specificul rubricii au drept 
consecință o întîrziere a răspun
sului, astfel că în rubrica de fa
ță răspundem unor scrisori pri
mite în luna noiembrie.

îi asigurăm însă pe cititori că 
toate scrisorile din categoria a- 
mintită vor fi citite și Ii se va 
răspunde, chiar dacă răspunsul 
se va lăsa puțin așteptat. Citi
torii care ne-au scris să urmă
rească, așadar, cu regularitate 
pagina „Profesia ta“ în fiecare 
marți.
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constructoare de mașini din Re
șița și din întreaga țară. Este 
cunoscut, de exemplu, că la 
U.C.M.R. se fabrică : motoare 
Diesel pentru locomotive, com- 
presoare, pompe turbo și hi
drogeneratoare, și din acest 
cincinal — motoare pentru nave
fluviale și maritime, — desti
nate atît pentru cerințele inter
ne cît și pentru export. La rea
lizarea unor asemenea mașini și 
utilaje își vor aduce contribu
ția și absolvenții acestei secții.

Secția Tehnologia sudării for
mează specialiști pentru dome
niul construcțiilor sudate. în 
Reșița, Bocșa, Caransebeș și alte 
localități există uzine consti-uc- 
toare Ia care sudura constituie 
procedeul tehnologic de bază 
pentru realizarea mașinilor și 
utilajelor. în prezent, în aceste 
uzine există o nevoie acută de 
cadre cu calificare sjperioară 
în domeniul sudurii, care va fi 
satisfăcută treptat și de ab
solvenții noștri.

Secția Electrotehnică oferă o 
calificare superioară în dome
niul electromecanicii. Absol
venții ei, avînd o pregătire pro
filată în direcția exploatării și 
întreținerii mașinilor și utila
jelor, precum și a instalațiilor 
electrice din fabrici, secții și a- 
teliere, vor putea lucra atît în 
uzine constructoare de mașini, 
cît și în uzine siderurgice, me
talurgice etc., în sectoarele me
canicului șef și energeticului șef 
din uzine și fabrici.

— Care sînt condițiile de pre
zentare la examenul de admi
tere ?

— Broșura „Admiterea în în
vățămîntul superior* copține 
prevederi valabile și pentru in
stitutul nostru. Reamintesc că 
cele două discipline obligatorii 
la admitere sînt matematica 
(scris și oral) și fizica (scris'. 
Absolvenții liceelor de specia
litate pot opta între fizică și 
construcții de mașini.

— V-ați propus să organizați 
lecții pregătitoare pentru exa
menul de admitere din vara a- 
cestui an ?

— începînd din luna februa
rie și pînă în iulie, săptămînal, 
cadre didactice din institut vor 
conduce lecții destinate tinerilor 
muncitori din uzine, Ia care vor 
putea participa și elevii licee
lor din orașul nostru.

— Admiterea în institut s-a 
dovedit a fi dificilă ?

— Au concurat 362 de candi
dați pentru 110 locuri. Credem 
că după exigențele admiterii, 
această primă serie se va dovedi 
in continuare o serie bună și o 
primă confirmare așteptăm la 
apropiata sesiune de examene 
din februarie care este întîmpi- 
nată de studenți _ cu seriozitate.

— Ce perspective de dezvol
tare a institutului există ?

— în anii următori credem că 
cifra de școlarizare se va ma
jora, atît în secțiile existente 
cît și prin înființarea unei noi 
secții pentru specialitatea Pre
lucrări la cald. Dezvoltarea vii
toare este înțeleasă și sub ra
portul dotării. Doresc să subli
niez că institutul este sprijinit 
din punct de vedere material de 
grupul de uzine din Reșița, prin 
care M.I.C.M. pune la dispoziție 
însemnate fonduri pentru inves
tiții. Pe lîngă laboratoarele di 
T.C.M., mecanică și rezistența 
materialelor, organe de mașini 
mașini de forță, electrotehnică 
și mașini electrice, sudură, e- 
lectronică și automatizări, vor 
mai fi înființate laboratoare de 
tratamente termice, mașini u - 
nelte, toleranțe și măsurători 
tîehnice, acționări electrice ș’ 
utilizări de energie electrică 
De asemenea, biblioteca de ci 
teva mii de volume existentă 
dotată de Institutul Polit?hni> 
Timișoara, institut care asigur'
și cadrele didactice de speciali
tate, se va îmbogăți.

— în afara lucrărilor de la
borator, cum asigurați pregăti
rea practică a studenților?

— Ei efectuează astfel de lu 
eràri și în cadrul celor două 
uzine reșițene unde pot benefi
cia de standuri de încercări de 
cel mai înalt nivel tehnic. i 
p'us, șase ore săptămînal sînt a- 
fectate practicii de atelier în 
secțiile de turnătorie și modu
lane din U.C.M.R. Vara vor e- 
fectua un stagiu de practică. A- 
vînd în vedere că un mare nu
măr de studenți provin dintre 
muncitorii uzinelor din Reșiț . 
Bocșa, Caransebeș, Anina, ca și 
dintre absolvenții liceelor de 
specialitate sperăm că practica 
lor în producție va avea o efi
ciență maximă pentru acești 
viitori conducători ai procese
lor de fabricație.

G. RUTA

îu



Conferinței
-*

europene
• Conferința științifică internațională

de la Moscova • Intilnirea internațională
a studenților din capitala poloneză

MOSCOVA 24 — Corespnn 
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite: La Casa sin
dicatelor din Moscova și-a 
început luni lucrările Confe
rința științifică internaționa
lă, organizată de Comitetu] 
sovietic pentru securitatea 
europeană și de Academia de 
Științe a U.R.S.S., pe tema. 
„Probleme actuale ale secu
rității europene“ la care iau 
parte invitați din 11 țări eu
ropene, precum și reprezen
tanți ai țării gazdă.. Din Ro
mânia participă Ion Cârje, 
director general adjunct al 
Agenției Române de Presă 
„Agerpres“.

Participanții la conferință 
au fost salutați de A. P. Șiti- 
kov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Co
mitetului sovietic pentru 
securitatea europeană, și dv 
acad. M. D. Millionșcikov, 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe a TTT'c,e’ —’ — 
președinte al 
vletic pentru 
ropeană.

nia și Dan Bîrliba, secretar 
al U.A.S.R. Participanții au 
fost salutați de Șt. Ciosek, 
președinteel Consiliului Cen
tral al Uniunii Studenților 
Polonezi.

Delegații care au luat cu- 
vîntul au subliniat necesita
tea asigurării păcii și destin
derii în întreaga lume, a re
zolvării tuturor problemelor 
pe calea tratativelor, arătînd-, 
totodată, că mișcarea studen
țească internațională trebuie 
să-și sporească aportul în 
efortul comun de edificare a 
păcii și securității în Europa. 
Lucrările întîlnirii continuă.

Aspect de la o demonstrație a muncitorilor 
Bremen (R. F. a Germaniei) î ' ’ ‘

• de la întreprin dorea Philips Electrologica din 
împotriva intențiilor direcțiunii de a efectua concedieri ma

sive.

IINEIIETUL LUMII IN Ill'll

Tensiune în liceele italiene

U.R.S.S., vice-
Comitetului so- 
securitatea eu-

• Dincolo de „cazul Castelnuovo" •< Clase supraaglomerate 

și costul ridicat al frecventării școlii'

Capitala italiană a cunoscut în cursul săptămînii trecute 
cele mai puternice demonstrații ale elevilor din istoria ță
rii. Cea mai impunătoare manifestare a constituit-o un 
marș de protest pe străzile Romei, pe lungul traseu dintre 
Piazza Esedra și sediul Ministerului Instrucțiunii Publice, în 
Trastevere. Mii de elevi de la liceele romane și din pro
vincia Roma — împreună cu profesori, studenți și mun
citori de la diferite fabrici angajați în lupta împotriva con
cedierilor și șomajului — au manifestat împotriva represiu
nilor la care sînt supuse elementele democratice din licee, 
împotriva provocărilor fasciste, pentru o reformă democra
tică profundă a învățămîntului. Acest mare marș de pro
test. care a durat aproape zece ore s-a desfășurat în ca
drul „Zilei de luptă pentru o școală modernă și democra
tică“ acțiune inițiată de elevii din liceele și școlile medii ale 
Romei și sprijinită de federațiile de tineret ale tuturor orga
nizațiilor democratice, ca și de partidele comunist, so
cialist și socialist de unitate proletară (P.S.I.U.P.).

24 — Cores- 
Iosif 

în
VARȘOVIA 

pondentul Agerpres, 
Dumitrașcu, transmite ; 
capitala poloneză a început 
luni întîlnirea internațională 
a studenților în problemele 
păcii, securității și colaboră
rii pe continentul european. 
Sînt prezenți peste 200 de 
delegați ai unor organizații 
și mișcări studențești progre
siste din întreaga lume, re
prezentanți a diferite organi
zații internaționale. Din Ro
mânia participă Gheorghe 
Șoima. vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studențești din Româ-

Declarația premierului
egiptean

Protest
la Panmunjon

Hotărîrea Consiliului
Executiv Federal

al R.S.F.I.
BELGRAD 24 (Agerpres). 

Consiliul Executiv Federal 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, anunță agenția Ta- 
niug, a adoptat o hotărîre cu 
privire la recunoașterea Repu
blicii Bangla Desh.

Agenția menționată informea
ză, totodată, că președintele Io- 
sip Broz Tito a adresat pre
ședintelui Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, un mesaj ca răspuns 
la mesajul primit din partea a- 
cestuia la 6 ianuarie a.c. Pre
ședintele iugoslav a 
asemenea. un_ mesaj 
ministru 
Mujibur

al

a! Bangla 
Rahman.

★
declarație

adresat, de 
primului- 
Desh-ului,

Intr-o
Caraci, președintele 
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a anun
țat că țara sa a rupt relațiile 
diplomatice cu Iugoslavia, ca 
urmare a recunoașterii de către 
aceasta a Republicii Bangla 
Desh — transmit agențiile Asso
ciated Press și France Presse.

făcută la 
Pakistanu-

CAIRO 24 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
M.E.N., primul-ministru al Re
publicii Arabe Egipt, Aziz Sedki, 
a prezentat in fața Adunării 
Poporului declarația de politică 
a guvernului său. El a subliniat, 
cu această ocazie, că este nece
sară „mobilizarea maximă a în
tregului potențial și a tuturor 
resurselor țării în această etapă 
importantă și crucială a istoriei 
Egiptului“.

Premierul Sedki a arătat că 
obiectivul guvernului pe care îl 
conduce este conform cu linia 
fundamentală a cabinetului ante
rior. deși „diferă de el în ceea 
ce privește natura misiunii ce ii 
este încredințată în 
etapă“.

Treeind în revistă 
obținute de Egipt în 
ce a urmat conflictului militar 
arabo-israelian din iunie 1967. 
premierul egiptean a relevat 
refacerea forțelor armate, fer
mitatea politică și economică a 
țării, realizată prin voința po
porului.

Primul-ministru egiptean a 
criticat hotărîrea S.U.A. de a li
vra Israelului avioane de tip 
„Phantom“, precum și acordul 
încheiat intre Washington și Tel 
Aviv, care permite Israelului să 
producă arme concepute in 
S.U.A. El a anunțat că guvernul 
a hotărit să introducă restricții 
în domeniul importurilor. Tot
odată. premierul egiptean a de
clarat că a semnat un decret 
care limitează strict importarea 
articolelor de lux și că dreptu
rile de vamă la produsele de 
lux importate vor crește cu 50 
la sulă.

El a spus că vor fi luate mă-

actuala
succesele 
perioada

suri hotărîte pentru înlăturarea 
fenomenului de vinzare la negru 
a bunurilor necesare și pentru a 
se pune capăt vînzărilor ilicite. 
Premierul egiptean a subliniat 
că prima îndatorire a guvernu
lui in această etapă este aceea 
de a asigura bunurile de con
sum necesare maselor și de a 
garanta ca acestea să ajungă la 
consumatori în condiții optime.

Aziz Sedki a anunțat, în ace
lași timp, că, în domeniul agri
culturii, guvernul a hotărit să 
furnizeze 50 la sută din cheltu
ielile necesitate de lupta împo
triva dăunătorilor agricoli. în 
schimb, se va impune un impo
zit de 20 de lire pentru fiecare 
fedan de livadă, măsură menită 
să instaureze justiția socială în 
acest domeniu.

AGENȚIA A.C.T.C. informea
ză că la Panmunjon a avut loc 
o nouă intilnire a ofițerilor ce
lor două părți în Comisia mili
tară de armistițiu în Coreea. 
Cu acest prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat în 
legătură cu noile provocări ale 
părții americane în zona demili
tarizată. El a arătat că. in pe
rioada 15—21 ianuarie, trupe a- 
mericane au comis repetate 
violări ale prevederilor acordu
lui de armistițiu în Coreea, îm- 
piedicînd buna desfășurare a ac
tivității personalului părții 
R.P.D. Coreene ; în zona demi
litarizată a fost introdus mai 
mult personal înarmat decît se 
prevedea. Reprezentantul R.P.D. 
Coreene a cerut să se pună ca
păt acestor acțiuni, subliniind că 
partea americană poartă răspun
derea pentru consecințele lor.

Incident israeliano-sirian
DAMASC. — Un purtător de 

cuvînt militar sirian — citat de 
agențiile REUTER, A.F.P. și 
U.P.I. — a anunțat că o for
mațiune a aviației israeliene a 
efectuat, luni, un raid împotriva 
unei baze de fedaini, situată la 
nord de localitatea Deraa, în su
dul țării, la frontiera siriano-ior- 
daniană. El a menționat că for
țele aeriene și dispozitivele sirie
ne de apărare antiaeriană au in
tervenit împotriva avioanelor is
raeliene, silindu-le să se retragă. 
Purtătorul de cuvînt a precizat 
că nu au fost înregistrate daune 
materiale și nici victime.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar de la Tel Aviv a 
declarat că avioane cu reacție ale 
forțelor aeriene israeliene au e- 
fectuat un raid, luni, la 25 de 
mile în interiorul Siriei, atacînd 
o bază a unităților de comando 
palestiniene, situată în apropierea 
localității Deraa din sudul aces
tei țări. El a afirmat că această 
acțiune constituie un act de re
presalii pentru intensificarea 
atacurilor lansate de către feda
ini de pe teritoriul Siriei împo
triva unor cetățeni isrâelieni.

încordare la Salisbury
Noi incidente au avut loc duminică in capitala rhodesia

na și in alte localități între poliție și grupuri de demonstranți 
ale populației africane majoritare care se opune acordului 
încheiat recent între regimul lui Ian Smith și ministrul de 
externe britanic, Douglas Home, informează agenția REU
TER.

Forțelor de poliție li s-au a- 
dăugat formații ale trupelor de 
securitate care au pus sub su
praveghere cartierele capitalei și 
localitățile învecinate pentru a in
terveni de urgență împotriva de
monstranților. „Tulburările pot 
reizbucni în orice moment“, a 
declarat un ofițer citat de agen
ția U.P.I.

Concomitent, a începui jude
carea sumară a celor arestați în 
timpul incidentelor care nu au 
contenit în ultimele nouă zile. 
Din cele 18 persoane judecate de 
tribunalul din Fort Victoria 13 
au fost condamnate la cîte un an 
muncă forțată fiecare. La Harare, 
unul din principalele orașe ale 
țării — unde patru persoane au 
fost ucise iar alte 14 rănite, 35 
de africani au fost declarați cul
pabili sub acuzația de a fi pro
vocat „violențe publice“.

Intr-un comunicat dat publici
tății la Salisbury, Consiliul Na
țional African, grupare politică 
recent creată și care se opune 
oricărei reconcilieri dintre Ian 
Smith și guvernul britanic pe sea
ma populației majoritare africane, 
a condamnat măsurile represive 
împotriva demonstranților. Lide
rul acestei grupări, Abdel Muzore- 
wa, a avertizat că represiunile 
soldate deja cu 14 morți și nu
meroși răniți nu pot duce decît 
la noi vărsări de sînge. El a 
declarat că „africanii nu vor ac
cepta termenii acordului Smith-

Home, ei nu doresc legalizarea 
declarației unilaterale a indepen
denței prin care se urmărește 
perpetuarea dominației regimului 
minoritar rasist“.

• OPOZIȚIA LABURISTA a 
depus în Camera Comunelor o 
moțiune de neîncredere în gu
vern în legătură cu problema 
șomajului. Referindu-se la situ
ația critică pe care o prezintă 
șomajul pentru guvernul brita
nic (se știe că numărul șomeri
lor britanici trece de un milion)» 
Robert Carr, ministrul forței de 
muncă și productivității, a re
cunoscut duminică, în mod pu
blic, la Cambridge, că guver
nul Heath „continuă sa piardă 
teren în bătălia șomajului“.

ARESTĂRI 
LA ISTANBUL

• UN NUMĂR DE ARESTĂRI 
AU FOST OPERATE DUMI
NICĂ în cadrul vastei acțiuifi 
de percheziționare a peste 500 000 
de locuințe și imobile din Istan- 
bul, informează un comunicat 
al comandantului stării de ur
gență din Istanbul, citat de a- 
genția FRANCE PRESSE. Co
municatul, care nu precizează 
numărul persoanelor arestate, 
menționează, de asemenea, că 
forțele de securitate au captu-

Dolarul si
La Hotel-Inter- 

continental din 
Geneva se des
fășoară de cîte- 
va zile o nouă 
rundă de nego
cieri dintre de
legațiile state
lor membre ale 

(Orga- 
of Pe-
Expor-

petrolul

O.P.E.C. 
nization 
troleum 
ting Countries —-

organizația țărilor exportatoare 
de petrol, cu o producție de 
1 100 milioane tone, reprezen- 
tînd jumătate din extracțiile 
mondiale ale anului 1970) și 
reprezentanții marilor compa
nii petroliere occidentale, 
printre acestea găsindu-se 
Standard Oii of New Jersey 
(14 miliarde dolari cifra de a- 
faceri) Royal Dutch Shell (9), 
Mobil Oii (6), Texaco (1,4), 
British Petroleum (3,4), Stan
dard Oii (3,2).

Agenda noilor tratative cu
prinde, printre altele majora
rea prețului petrolului brut, 
ca urmare a pierderilor înre
gistrate de țările exportatoare 
prin realinierea monetară in- 
teroccidentală, acordarea către 
statele O.P.E.C. a unor des
păgubiri pentru perioada de 
fluctuație a dolarului, achita
rea lunară a unei cote de că
tre companii în contul depre
cierii viitoare a dolarului, pre
cum și problema preluării unei 
mai mari cote de participare 
a țărilor la exploatările petro
liere de pe teritoriul lor.

La capătul mai multor ședin- 
țe-maraton s-a ajuns la o 
formulă comună privind majo
rarea prețului la petrolul 
brut. Discreditarea dolarului, 
prin devalorizarea de facto a 
acestei monede, suspendarea 
temporară a convertibilității 
dolarului în aur, ca și cele
lalte măsuri monetare adoptate 
de „clubul celor 10” la Wa
shington, au provocat pierderi 
importante țărilor exportatoa
re de petrol, membre ale 
O.P.E.C. Procentul de majora
re cu 8,49 la sută a prețului 
petrolului brut, Ia care se 
pare că s-a ajuns de comun a- 
cord — susțin surse 
O.P.E.C. — nu reprezintă 
cît un punct de referință 
reglementarea disputei 
companiile petroliere occiden
tale. Argumentul O.P.E.C. se 
întemeiază pe faptul că alte 
țări — mari importatoare de 
petrol, cum este cazul Japoni
ei — și-au reevaluat moneda 
cu un procent mult superior. 
In ceea ce privește pierderile

înregistrate în perioada de 
„flotare” a dolarului (15 au
gust 1971 — 15 ianuarie 1972) 
cererile membrilor O.P.E.C. 
urcă la circa 400 milioane do
lari, pe care aceste țări le-au 
pierdut, prin forfecarea prețu
lui Ia principalul lor produs 
destinat exportului. Pentru e- 
vitarea unor noi pagube, țările 
exportatoare revendică de ase
menea plata automată, cu sca
dențe lunare, a unei cote de 
75 milioane dolari, care să a- 
copere deprecierea, în timp, a 
monedei americane. Un punct 
de puternică dispută între par
teneri se referă la creșterea 
participării la exploatările pe
troliere a țărilor care dețin a- 
ceastă bogăție. în mai multe 
rînduri statele exportatoare 
și-au exprimat dorința ca în- 
tr-o perioadă scurtă să poată 
obține controlul definitiv asu
pra zăcămintelor de „aur ne
gru”. în statele membre ale 
O.P.E.C. se susține că institui
rea deplinei suveranități a a- 
cestor țări asupra celei mai 
mari bogății naturale consti
tuie o condiție de bază pentru 
consolidarea independenței și 
suveranității naționale, pentru 
înfăptuirea unor noi pași pe 
calea progresului și civilizației.

Aceste ultime puncte de pe 
ordinea de zi nu au intrat 
încă toate în discuții, aborda
rea și soluționarea lor în 
cursul acestui an fiind urmări
tă și așteptată cu interes în 
cele 11 capitale ale statelor 
membre ale O.P.E.C.

Mesajul lui 
Nororfom Sianuk
Prințul Norodom Sian.uk, șe

ful statului cambodgian și pre
ședinte al Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, a adresat 
un mesaj populației khmere în 
care, printre altele, se arată «ă 
regimul de la Pnom Penh este 
sortit dispariției intrucit susțină
torul său, imperialismul ameri
can, va fi în curînd alungat 
complet din îndoctrina. în pre
zent. se arată în continuare în 
mesaj, numeroși lonnoliști sînt 
pe cale să părăsească adminis
trația de la Pnom Penh, pentru 
că și-au dat seama de faptul că 
zilele regimului Lon Noi—Sirik 
Matak sint numărate, că trupele 
saigoneze, nevoite să se retragă 
precipitat din orașele cambod
giene de mare importanță stra
tegică, eliberate de către Fron
tul Național Unit al Cambod
giei, nu mai pot să protejeze re
gimul trădător și că Statele U- 
nite se vor recunoaște infrinte 
complet în Indochina, după 
pierderile grele suferite în răz
boiul din Vietnam și din Laos. 
Toate acestea, se menționează 
în mesaj, echivalează cu sfîrși- 
tul „republicii“ antinaționale si 
antipopulare de la Pnom Penh.

Mesajul adresează un apel 
ofițerilor și soldaților din tru
pele lui Lon Noi să părăsească 
armata regimului de la Pnom 
Penh. să aibă curajul de a salva 
țara și poporul de la distru
geri.

Declarația 
M.A.E. al 

B. D. Vietnam
După cum inrormează agenția 

V.N.A., în intervalul 19—22 ia
nuarie a.c., aviația S.U.A., inclu
siv bombardiere de tip „B-52", a 
atacat în regiunea zonei demilita
rizate o serie de sectoare care 
fac parte din teritoriul R. D. Viet
nam. Totodată, în ziua de 23 ia
nuarie, avioane militare ale S.U.A. 
au atacat zona populată Dong 
Hoi, din provincia Quang Binh.

Intr-o declarație dată publicității 
Ia 24 ianuarie, Ministerul de Ex
terne al R. D. Vietnam a condam
nat cu tărie aceste acte de război 
ale Statelor Unite, cerînd acestora 
încetarea imediată și definitivă a 
oricăror acțiuni care violează su
veranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

Funeraliile 
regelui Danemarcei 
în prezența reginei Margrethe 

a. II-a, la Copenhaga au avut loc 
luni funeraliile naționale ale re
gelui Frederik al IX-lea al Da
nemarcei, decedat la 14 ianuarie 
a.c. Au participat membrii guver
nului danez, personalități străine 
invitate la ceremonia funebră în
tre care șefi de state și prim-mi- 
niștri, membri ai corpului diplo
matic.

La ceremonii a participat vice
președintele Consiliului de 
Stat, Ștefan Peterfi, reprezentant 
personal al președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
precum și ambasadorul român, 
Gheorghe Ploeșteanu.

rat arme și muniții. Potrivit co
municatului, acțiunea s-a desfă
șurat în timpul restricțiilor .de 
circulație introduse între orele 3 
și 18.

• COTIDIANUL EGIPTEAN 
„AL AHRAM“, citat de agenția 
M.E.N.. anunță că Mahmud Riad, 
consilier al președintelui Anwar 
Sadat pentru problemele exter
ne. va face o vizită în R. 
Chineză la începutul 
bruarie a.c.

Muskie este în prezent candida
tul preferat la funcția de pre
ședinte al S.U.A. în rîndul ale
gătorilor democrați, devansîn- 
du-1 pentru prima dată pe Ed- 
ward Kennedy.

condamnați în Uniunea Sovie
tică pentru violarea frontierei 
de stat și pescuit ilegal în apele 
teritoriale sovietice. Partea ja
poneză a exprimat mulțumiri 
pentru acest act umanitar.

P.
lunii fe-

A. GROMÎKO 
LA TOKIO

• LUNI AU AVUT LOC EA 
TOKIO convorbiri între Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor

• TRIBUNALUL ORDINII PU
BLICE DIN MADRID a condamnat 
la închisoare pe termene de la 10 
luni pînă la trei ani, cinci per
soane care au fost acuzate de a- 
sociere și constituire a unei or
ganizații a P.C. din Spania, la 
Las Palmas, în Insulele Canare, 
în anul 1969. In rechizitorul său, 
procurorul a acuzat pe Domlngo 
Alvarado Janina și Jose Juan 
Enrique Sanehez de Inițiere a 
acestei organizații locale.

• POTRIVIT UNUI SONDAJ 
GALLUP, senatorul Edmund

externe al U.R.S.S., aflat în vi
zită în capitala japoneză, și Ta- 
keo Fukuda, ministrul de exter
ne al Japoniei. In timpul discu
țiilor, părțile au examinat pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor sovieto-nipone, precum și 
unele probleme internaționale, 
relatează agenția TASS. Andrei 
Gromîko a informat guvernul 
Japoniei asupra hotărîrii Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. privind absolvirea de 
pedeapsă a 14 pescari japonezi,

• O NOUA OPERAȚIE DE 
TRANSPLANT DE INIMA 
— a 11-a — a fost efectuată 
duminică noaptea la spitalul 
Groote Schuur din Capetown, 
de o echipă de medici con
dusă de dr. Marius Barnard, 
fratele pionierului grefei 
cardiace, dr. Christian Bar
nard. Starea postoperatorie 
a pacientului John Montgo
mery, în vîrstă de 41 de ani, 
care a primit inima unui tî- 
năr de 29 ani, este satisfăcă
toare. Din cei 10 pacienți ai 
dr. Christian Bardnard, nu
mai 2 se mai află în viață — 
Dorothy Fisher, operată la 17 
aprilie 1969, și Dirk von Zyl, 
operat la 10 mai 1971.

Actualul val de demon
strații protestatare ale ele
vilor italieni a avut ca punct 
de plecare așa numitul 
„scandal Castelnuovo". La 
începutul lunii decembrie 
1971, elevii gimnaziului „Cas
telnuovo'' din cartierul Mon- 
temario (Roma) au protestat 
împotriva activității provoca-, 
toare desfășurate în școală 
de doi pro-fesori cu vederi 
neofasciste, care persecutau 
școlarii participanți la miș
carea progresistă revendica
tivă. Autoritățile au _ dispus 
atunci arestarea și implica
rea în.tr-un proces a unui 
număr de patru elevi acuzați 
de „incitare la dezordini". 
După două săptămîni de de
tențiune, cei patru tineri au 
fost eliberați, tribunalul a- 
preciind ca lipsite de temei 
acuzațiile aduse. Marea ma
joritate a elevilor din liceele 
italiene s-au solidarizat cu 
colegii lor de la „Castelnuo
vo“, văzînd în „cazul din 
Montemario" o nouă încer
care a autorităților și a ele
mentelor reacționare de a 
înăbuși mișcarea revendica
tivă a tineretului îndrepta
tă spre democratizarea lice
elor, spre transformări în
noitoare în școală care să 
permită accesul larg în gim
nazii, licee al tinerilor do
tați, să ofere posibilități rea
le de frecventare a școlii 
medii și liceale tinerilor pro- 
venifi din familiile cu veni
turi modeste.

Dincolo de riposta fermă 
la „cazul Castelnuovo", din
colo de cauzele imediate 
care au declanșat actualele 
demonstrații de protest, ten
siunea din liceele italiene 
este continuarea unei miș
cări mai largi cu cauze mai 
profunde care se face puter
nic simtită încă de la înce
putul actualului an școlar. 
„Asistăm — relevă într-un 
recent articol revista RINAS- 
CITA — la un moment nou 
în prezenta tineretului în a- 
rena înfruntărilor sociale în 
Italia. Este vorba de mișca
rea organizată a tinerilor 
din gimnazii și licee care se 
articulează pe cerințele u- 
nei reforme structurale oro- 
funde a școlii medii italiene 
și care pune în cauză atît 
accesibilitatea gimnaziilor și 
liceelor cît și rolul școlii 
medii în ansamblul societății 
italiene de astăzi".

Desigur, în diferitele cen
tre școlare există revendi
cări specifice. Așa, de pil
dă, la Liceul comer
cial „Giulio Cesare“ din 
Milano elevii au declarat 
grevă în semn de . protest 
îmootriva numărului foarte 
redus al sălilor de cursuri. 
La Cagliari elevii liceului de 
arte au demonstrat pentru 
dezafectarea localului școlii 
lor care are o vechime de 
patru sute de an» și nu mai 
corespunde necesităților ele
mentare ale unui local de 
învățămînt. La Firenze elevii

DEMONSTRAȚIILE 
TINERILOR 
SAIGONEZI

Studenții de la Facultatea 
de medicina din Saigon, sus
ținuți de colegi de la alte 
facultăți din capitala Viet
namului de sud, au organizat 
o serie de manifestații de 
protest față de arestarea ar
bitrară a președintelui Aso
ciației generale a studenților 
din Saigon, Huynh Tan 
Nam.

După cum se știe, Huynk 
Tan Nam a fost arestat, în 
urmă cu cîteva zile, în con
diții care nu au fost făcute 
cunoscute de către autorită
țile saigoneze. Opinia publi
că din Saiqon apreciază că 
arestarea liderului studenți
lor reprezintă un act care 
sfidează justiția și drepturile 
democratice.

Numeroase organizații 
populare din Saigon, între 
care Frontul Popular pentru 
Pace, Mișcarea pentru auto
determinare și altele au dat 
publicității declarații în care 
protestează împotriva ares
tării lui Huynh Tan Nam și 
a altor 61 de studenți, ce
rînd punerea lor imediată în 
libertate.

au protestat prin greve și a- 
dunări împotriva cheltuielilor 
ridicate și în continuă majo
rare legate de manualele și 
rechizitele școlare. Ca o tră
sătură comună a amplei miș
cări protestatare a elevilor 
italieni apare revendicarea 
de a se acorda mai substan
țiale alocații dezvoltării rețe
lei de gimnazii și licee de 
stat, de a se pune capăt su
praaglomerării școlilor, de a 
se reduce costul mult ridicat 
al frecventării unui liceu sau 
al unui gimnaziu. Un recent 
memoriu adresat parlamen
tului de Federația națională 
a profesorilor scotea în evi
dență că mai bine de jumă
tate din gimnaziile și liceele 
italiene sînt considerate în 
categoria „supraaglomera
te" (depășind cu procente 
variind între 30 și 50 la sută 
numărul normal de elevi) 
ceea ce face ca în multr» 
locuri să se recurgă In 
cursuri „în trei schimburi' și 
transformă — așa cum re
marcă autorii memoriului 
„procesul școlar într-un cal
var și o parodie". Citind 
date statistice oficiale, ziarul 
UNITA arată că, din cauza 
amputări continue a fondu
rilor alocate școlii, în ultimii

cinci ani au fost construite 
doar 10 la sută din localu
rile de licee și gimnazii pre
văzute inițial a se ridica. Tot 
din pricina slabelor alocații 
numărul cadrelor didactice 
din rețeaua liceelor de stat 
reprezintă — de asemenea 
potrivit datelor oficiale — 
numai ceva mai mult de 50 
la sută din minimul necesar 
desfășurării normale a pro
cesului de învățămînt. O altă 
categorie de date publicate 
în presa italiană vorbesc 
despre creșterea _ cu 20—25 
la sută a prețului manuale
lor, rechizitelor și uniforme
lor școlare pe parcursul unui 
singur an. Conform unei re
cente anchete, cheltuielile 
suplimentare ce trebuie fă
cute anul acesta pentru în
treținerea în liceu a unui 
copil (în comparație cu cele 
din anul școlar precedent) 
reprezintă salariul pe o lună 
de zile al unui muncitor ca
lificat.

Toate aceste realități dure 
ca și acuitatea cu care tinerii 
din liceele italiene resimt 
necesitatea modernizării și 
restructurării procesului de 
învățămînt explică vigoarea 
mișcării de protest și reven
dicări a elevilor din Italia. 
Cerința care poate fi auzită 
la toote demonstrațiile ele
vilor din liceele și gimnazii
le italiene este ca statul să 
aloce mai multe mijloace 
materiale școlii, să se treacă 
operativ la o veritabilă re
formă a școlii, reformă de 
mult proiectată și anunțată 
dar mereu tărăgănată. Ei 
insistă să fie pusă în practi
că „legea cadru" privind 
dezvoltarea și modernizarea 
învățămîntului, lege care-și 
face de aproape cinci ani 
„stagiul" în dosarele parla
mentului.

E. R.

Aspect de la una din demonstrațiile elevilor din liceele Romei

Studenții contra 
Somoza

Promițînd să îndeplinească toate cererile formulate de stu
denți, regimul nicaraguaian condus de generalul Anastasio So
moza, a reușit să obțină încetarea acțiunilor de protest care 
au avut loc în numeroase localități din țară pe parcursul ulti
melor săptămîni. în realitate s-a ajuns doar la un armistițiu 
precar, totul depinzind de modul în care regimul își va respecta 
promisiunile. Eventualitate pusă sub un mare semn de între
bare.

Ultimele tulburări din Nicaragua au izbucnit la 3 ianuarie, 
cînd catedrala din capitala țării a fost ocupată de studenții 
Universității Catolice și înconjurată de unități ale gărzii na
ționale. Această formă de protest s-a extins și asupra bisericilor 
San Antonio, San Sebastian, San Domingo și altele, atît din 
Managua cit și din principalele orașe din provincie, Leon și 
Granada.

Principala revendicare a studenților, cărora li s-au alăturat 
și alte categorii de tineri de la orașe, a fost respectarea de 
către regimul Somoza a drepturilor umane. Tinerii au cerut în
cetarea arestărilor masive in rindurile persoanelor suspecte de 
a colabora sau de a avea legături cu mișcarea anti-dictatorială, 
încetarea abuzurilor și torturării deținuților politici, garantarea 
vieții acestor deținuți.

După ce timp de cîteva zile garda națională nu a reușit să 
reprime mișcarea de protest a tinerilor, amplă și bine organizată, 
președintele Somoza a cedat. In urma unei întrevederi cu 
arhiepiscopul de Managua, monseniorul Miguel Ovando Bravo, 
el a promis că deținuții politici vor fi judecați numai de tribu
nalele civile și nu vor fi luate nici un fel de măsuri poli
țienești împotriva participanților la ultimul val de demon
strații.

In rindurile opiniei publice din Nicaragua se exprimă însă 
scepticism față de intențiile regimului de a-și îndeplini noile 
promisiuni. Se reamintește în legătură cu aceasta, că guvernul 
Somoza a făcut și in trecut promisiuni care au fost repede date 
uitării. De altfel, cu numai cîteva zile înaintea încheierii actua
lului „armistițiu“, poliția lui Somoza a declanșat un mare val 
de arestări în rindurile persoanelor suspecte a avea legături 
cu Frontul Național de eliberare uandinist. Pentru autorități 
aceste persoane sînt „teroriști periculoși care nu trebuie să 
rămînă în viață" (am citat cuvintele lui Anastasio Somoza). 
Un adevărat scandal a provocat cazul recent al studentei Edita 
Cărrasquillan care, acuzată de a fi uandinistă a fost torturată 
cumplit la cartierul general al gărzii naționale din Managua 
în prezența generalului Somoza și a șefului siguranței, colonelul 
Emanuel Venis. Cînd faptul acesta cu urmările lui atroce (tînăra 
torturată a înnebunit) a devenit cunoscut, el a fost denunțat de 
numeroase personalități ale vieții culturale și universitare, de 
clerici.

Rapiditatea cu care Anastasio Somoza a acceptat revendicările 
tinerilor se datorează, așa cum sugerează corespondenți de presă 
din Managua, unor motive politice de conjunctură.

Generalul Somoza intenționează să-și prezinte din nou can
didatura in cadrul unei farse denumite „alegeri", pentru a fi 
„reales" președinte. Un amănunt, nu lipsit de importanță, este 
apariția la orizont a unui rival Ia președinție în persoana* lui 
Kamiro Sacasa Guargerro, care se prezintă drept „o alterna
tivă națională pentru a se pune capăt dictaturii dinastiei So
moza". In această perspectivă s-ar putea ca el să fi fost deter
minat să „calmeze" situația foarte explozivă pe plan intern. 
Teroarea instaurată de decenii de „dinastia Somoza" și trecutul 
de dictator absolut al generalului Anastasio Somoza fac, însă 
ca nicaraguaienii să privească cu multă circumspecție promi
siunile și intențiile sale. O dovedește și declarația publicată de 
Societatea Națională a studenților din Nicaragua care averti
zează că „demonstrațiile vor fi reluate dacă autoritățile vor 
proceda la noi arestări cu caracter politic si dacă vor continua 
să ignore cererile de democratizare a școlii".

P. N.
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