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(Corespondențe primite în cadrul con
cursului organizat în cinstea Semicentena
rului U.T.C.).
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MĂSURILE? I Să știi să poți, să știi să vrei
Două ipostaze ostășești.
Poșta concursului.

I
i«

Două secvențe, una înregis
trată la începutul investigațiilor 
noastre pe Șantierul Uzinei de 
ajumină din Tulcea și una la 

ni s-au înti-
noastre pe Șantierul Uzinei de 
alumină din Tul 
«iirșitul acestora,
părit în mod deosebit. în prima, 
Inginerul șef Boleslav Sanițki ne 
declara: „Anul acesta trebuie 
să realizăm un important salt 
înainte încă din primul trimes
tru, deoarece sarcinile noastre 
de plan au sporit simțitor. Pînă 
acum vremea este neașteptat de 
prielnică pentru lucrările în 
construcții, așa îneît putem fo
losi la maximum timpul de lu
cru și asigura o încărcătură 
completă a utilajelor“. A doua 
secvență, înregistrată pe cînd 
travensam șantierul spre poarta 
de ieșire: grupuri de 3—4 sau 
chiar mai mulți constructori ti
neri și vîrstnici, sprijiniți în u- 
nelte, lăsînd timpul să se scurgă 
pe lingă ei, folosindu-1 doar cu 
largi intermitențe.

Dacă am lua în considerație 
„argumentul“ «...se mai întîmplă» 
nu ar trebui desigur să insistăm 
prea mult pe contrazicerea re
liefată de aceste două secvențe. 
Nu putem trece însă cu vederea 
că această situație apare în con
dițiile cînd la sfîrșitul anului 
trecut aici, pe șantierul Uzinei 
de alumină, antrepriză genera
lă, se înregistrau serioase râ- 
mîneri în urmă. Or, știind a- 
ceasta, ne așteptam acum la un 
cu totul alt ritm de_ muncă, 
mai viu, mai dinamic, fără 
stagnări, fără goluri. în tinxpul 
de lucru. Desigur, au fort in
vocate fel de mo-

tivări: că aici e șantier, nu u- 
zină, adică nu putem veni cu 
aceleași exigențe, că „azi e luni 
și lunea la noi se muncește așa, 
mai lejer“, că unii muncitori 
fao naveta zilnic la 30—40 de 
km și deci productivitatea lor 
e mai scăzută, că șantierul e tî- 
năr și încă nu s-a reușit să se 
modifice anumite mentalități, să 
se formeze o tradiție, să se su
deze mai mult colectivul. Bine
înțeles, motivările au partea lor 
de adevăr, dar ele vor continua 
să 
cu 
se 
ca 
de __ ______
aici se aud prea des cuvintele 
„sintem încă la început“.

în mod firesc, în asemenea 
condiții, ne-am întrebat cum se 
face prezentă organizația U.T.C. 
de pe șantierul uzinei de alumi
nă, ce anume întreprinde pentru 
mobilizarea tinerilor construc
tori la îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, la întărirea 
disciplinei în muncă. Un prim 
popas — la organizația U.T.C. 
de la secția Trustului de meca
nizare București, secție în care 
lucrează un număr mare de 
mecanici, conducători auto, 
excavatoriști, lăcătuși, meca
nici de utilaje. Deci oa
meni care au un rol im
portant în îndeplinirea planului

ION CHIRIC

existe dacă nu se va acționa 
mai multă hotărîre. Pașii ce 
întreprind sînt prea timizi și, 
urmare, după un an și ceva 
la deschiderea șantierului

Oră de laborator la Institutul de petrol din Ploiești. Reacții chimice la scara de... 1/100 U00, 
1/1000000. Studenții-urmăresc acum, „în-mic", procese de care, peste puțin timp, în producție, 

vor răspunde ca ingineri
(Continuare tn pag. a V-a)

Organizația U. T. C. împlinește
o jumătate de secol

Foto: ORESTE PLECAN

La 25 ianuarie s-a deschis la 
Praga Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La consfătuire iau parte :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria : Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, conducătorul de
legației, Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
ăl P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Petăr Mladenov, membru al 
G.C. al P.C.B., ministrul aface
rilor externe, Konstantin Tella- 
lov, membru al C.C. al P.C.B., 
șeful secției de politică externă 
și probleme internaționale a 
C.C. al P.C.B. ;

din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace : Gustav Hu
sak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., conducătorul delegației, 
Ludvik Svoboda, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Lu
bomir Strougal, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului R.S. Ce
hoslovace, Vasil Bilak, membru 
al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.C., Bohuslav Chnoupek, 
membru al C.C. al P.C.C., mi
nistrul afacerilor externe ;

din partea Republicii Demo
crate Germane : Erich Honne- 
cker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., conducătorul delega
ției, Hermann Axen, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Wolfgang Rau- 
chfuss, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte 
Consiliului de miniștri 
R.D.G., Otto WinzerL 
bru al C.C. al 
ministrul afacerilor 
Paul Markowski, 
C.C. al P.S.U.G., 
relații externe 
PS.U.G., Oskar Fischer, mem
bru al C.C al P.S.U.G., ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Werner Eberlein, mem
bru al Comisiei de revizie a 
P.S.U.G., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.S.U.G. :

din partea Republicii Popu
lare Polone : Edward Gierek, 
prim secretar al C.C al 
P.M.U.P., conducătorul delega
ției, Piotr Jaroszewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone, Ștefan Olszowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. ministrul afacerilor 
externe, Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Ryszard 
Frelek, membru al secretariatu
lui, șeful secției externe a 
C.C. al P.M.U.P.. Stanislaw 
Trepczynski, membru al C.C. 
al P.M.U.P., adjunct al minis
trului afacerilor externe ;

din partea Republicii So
cialiste România : Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe ;

din partea Republicii Popu
lare Ungare : Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., conducătorul delega
ției, Jenö Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar. Janos Peter, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul afacerilor externe j

din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste : Leo- 
nid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., condu
cătorul delegației, Alexei Niko- 
laevici Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Kon
stantin Feodorovici Katușev,

secretar al C.C. al P.Q.U.S., 
Konstantin Vlktorovici Hfcsa- 
kov, membru al G.C. al 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., Vasili Vasilievicl Kuz- 
nețov, membru al C.C. al 
■P.C.U.S., prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, care a salutat cordial de
legațiile sosite la Praga.

Prima ședință s-a desfășurat 
sub președinția conducătorului 
delegației Republicii Democrate 
Germane, tovarășul Erich Ho- 
nnecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de conducătorul dele
gației Republicii Populare Po
lone, tovarășul Edwarri Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.UJ’.

Consfătuirea a examinat „pro
blemele actuale ale păcii, secu
rității și colaborării în Europa".

La lucrările Consfătuirii iau 
parte tovarășul I. I. Iakubovski, 
mareșal al Uniunii Sovietice, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, și tovarășul N. P. Firiubin, 
secretarul general al Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia^

Față-n fața cu mărturiile

trecutului

FELICITĂRI ADRESATE

Caracterul
testi» strins

împletit 
cu ccl de lucru

IOSIF RÎNDAȘU, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al U.T.C.

— V-am ruga, tova
rășe prim secretar, ca 
pentru început să jalo
nați în cîteva cuvinte 
direcțiile șl principalele 
obiective pe care vi 
le-ați propus în cadrul 
manifestărilor dedicate 
jubileului organizației 
noastre.

— Aș dori să remarc că, pe 
lingă caracterul festiv pe care 
urmărim să-1 asigurăm activi
tăților înscrise în planul, de 
măsuri, ele se înscriu și în 

(Continuare în pag. a TV-a)

Rezultatele
in muncă sini

Un impuls 
pentru

în căutarea

expresia 
hotaririi
noastre

promovarea 
experienței 

pozitive

al 
al 
al 

mem- 
P.S.U.G., 
externe, 

membru al 
șeful secției 

a C.C. al

PARALELE
U

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
ZILEI DE NAȘTERE

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost 
vizitat, marți seara, la re
ședința sa din Praga, de to
varășii Gustav Husak, secre
tarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiu

lui C.C. al P.C.C. și președin
tele guvernului R. S. Ceho
slovace, Vasil Bilak, membru 
al prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.C., Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C. și președintele Adună
rii Federale, și Jan Fojtik, se
cretar ,al C.C. al P.C.C., care 
l-au felicitat cu prilejul ani
versării zilei sale de naștere.

CHEMARE 
către toate consiliile populare,

către fofi cetățenii din 
comunele și satele Republicii 

Socialiste România
Intruniți, marți, într-o sesiune a Consiliului popular comunal, 

harnicii gospodari din Pechea, județul Galați — unde funcțio
nează una dintre cele mai vechi cooperative agricole din țară 
— au hotărit să lanseze o chemare la întrecere» socialistă că
tre toate consiliile populare, către toți cetățenii din comunele 
și satele patriei, pentru realizarea și depășirea sarcinilor eco
nomice, edilitare și social-culturale pe anul 1972;

Publicăm, în pagina a ll-a, obiectivele chemării la întrecere.

l

CARTEA

VASILE ZAHARIA, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Buzău al U.T.C.
— Firesc, aniversarea 

semicentenarului creării 
Uniunii Tineretului Co
munist este marcată de-a 
lungul acestor luni prin 
fapte de muncă de o 
angajare totală, ca legă- 
mînt de luptă și muncă 
al tinerei generații, de
dicată cinstirii și ferici
rii patriei socialiste. Bi
lanțul recent încheiat al 

(Continuare în pag. a IV-a)

CONSTANTIN 
SECĂREANU, 

prim-secretar . al Comitetului 
județean Bacău al U.T.C.

— Manifestările închi
nate aniversării semicen
tenarului creării organiza
ției noastre se află în 
plină desfășurare. Ce vi 
se pare demn de semna
lat pentru modul în care 
decurg ?

— Unul din obiectivele princi
pale ale programului pe care 

(Continuare în pag. a IV-a)

Turnu-Severin. Alb de ninsoare, orașul de 
la Dunăre își etalează și mai bine geometria 
cunoscută a străzilor întretăiate în unghiuri 
drepte, acum parcă trase cu risla pe o hîrtie 
cretată. Gerul sticlos de-acum cîteva zile s-a 
convertit aici într-un frig dulce, prevestitor de 
ninsoare, care nu îngheață ferestrele, ci doar 
le aburește... Rotunjesc, cu palma, o copcă în 
aburul geamului și privesc — a cita oară ! — 
statuia masivă implantată recent la colțul 
străzii Decebal : un stabilopod rămas de la 
epopeea Porților de Fier. Această plăsmuire a 
constructorilor, închipuind un spin gigant, 
sau o mare vertrebră, sau pur și simplu un 
gînd despre forță și stabilitate concretizat în 
20 de tone de beton, a fost adus în miedul 
cetății, a fost fixat pe un soclu trainic și acum 
se constituie in podoabă urbanistică. Alți zeci 
și zeci de frați ai acestei statui au fost pră
văliți. cu doi ani în urmă, in adîncul Dunării, 
la talpa Hidrocentralei, ca să-i dea statorni
cie... Rememorez, cu firească emoție și cu 
scuzabilă mîndrie, cîteva rinduri pe care le 
însemnam la Gura Văii cu doi ani în urmă, 
pe cînd priveam fascinat munții de stabilopozi 
pregătiți pentru plonjonul în fluviu : „Stabi- 
lopozii, scriam atunci în «Scintcia tineretu-

Echipa de dansuri populare | 
de la Grupul școlar profesio
nal de chimie — orașul Victoria — la Festivalul artistic or
ganizat de Comitetul orășenesc 

Victoria al U.T.C.

••••••

Speriat de codrul verde, fiul

pădurarului s-a rătăcit într-un bar !

Â kSĂ DISCUTĂM 

DESPRE TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

Un cunoscut studiu de sociolo
gia profesiilor, enumerînd repe
rele care influențează opțiunea 
adolescentului pentru o anumită 
meserie, indică ocupația părin
ților ca fiind unul din factorii ce 
determină orientarea. Se aduc, în 
sprijinul afirmației, procentele 
statistice ----
a 1 000 
exemplu l-am întîlnit, recent, la 
Chișineu - Criș, 
cam pe la jumătatea distanței ce 
separă Oradea de Arad...

rezultate din sondarea 
de cazuri. Al 1001-lea

orășel situat

Cei doi fii ai tehnicianului de 
vînătoare Hoștiuc din Ținea sînt 
ingineri silvici: unul s-a stabilit 
tot pe meleagurile Crișurilor, ce
lălalt a traversat țara pînă prin 
locurile de legendă ale pădurilor 
de la cotitura Carpaților.

— Am îndrăgit pădurea încă 
din copilărie — ne mărturisea 
loan Hoștiuc, inginerul din Chi- 
șineu-Criș. Nu știam, pe atunci, 
nimic din... sociologie, ca să mă 
puteți suspecta de o opțiune ști
ințifică. Am îndrăgit-o, pur și

simplu, de la tatăl meu. M-am 
realizat profesional exact în do
meniul spre care m-am simțit cel 
mai mult atras. Asta se întîmplă, 
cred eu, cu fiecare. Toți tinerii 
se aliniază „la start“ în condiții 
egale. In fața fiecăruia se află 
un culoar neted pe care ?i-l poa-

VIOREL RARA 
ANDREI BÂRSAN

(Continuare in pag. a 11-a)

lui», sînt mari statui funcționale, care și-ar 
justifica prezența și în esplanadele cetăților...“ 
Și, iată, acum privesc fascinat materializarea 
acelui gînd pe care eu însumi îl însemnasem, 
mărturisesc, doar ca pe o figură de stil... Mă 
gîndesc la un „reportaj paralel“ despre „Por
țile de Fier și destinul stabilopozilor“ și-mi 
formulez cu glas tare intenția de a-1 scrie. 
Primesc următoarea replică :

— Tot la Porțile de Fier vă este gindul. 
Chiar și acum, cînd lucrarea e gata... De ce 
nu vă întoarceți privirea și spre largul flu
viului, pe unde trec navele. Poate cea care 
trece acum este chiar una construită de noi... 
Și, de altfel, după cîte am înțeles, ne-ați in
vitat aici pentru un altfel de „reportaj para
lel“.

— Așa e, tovarășe secretar Screciu, v-am 
invitat pentru un altfel de reportaj. Ce-ar fi 
să încercăm să-l scriem împreună ?

— De acord.
— Răspunsul vine rostit la unison de șapte 

tinere glasuri.

de GEORGE IVAȘCU
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AL DOILEA Salon național al cărții și Luna cărții la sate 
— iată două inițiative menite, prin coincidența lor organi
zatorică, să stimuleze interesul opiniei publice pentru cu- 
vîntul tipărit, în fond pentru răspîndirea culturii în modali
tatea ei cea mai veche dar și cea mai adecvată.

Căci noțiunea „carte“ implică, pe de o parte, o conti
nuitate de metodă, de procedee în răspîndirea actului de 
cultură, în comunicarea inter-spirituală, pe de alta, însăși 
facilitarea contactului între creatorul de carte (înțelegîn- 
du-se autorul, dar și editorul ; machetatorul, ilustratorul, dar 
și tipograful ; artistul dar și tehnicianul ; actul de elaborare 
dar si cel pur industrial, de materializare a acestui elabo
rat). La scara lumii contemporane, cînd mijloacele de „mass 
media" au atins într-adevăr un grad de nebănuit progres 
în capacitatea audio-vizuală, cartea reține, totuși, atentia 
prin chiar factura ei „obiectuală" : este un „obiect", un lu
cru concret, palpabil si de durată. Așadar ceea ce pare un 
dezavantaj în promovarea cărții se transformă, chiar prin 
progresul celorlalte mijloace de comunicare, într-un modus 
vivendi de noi dimensiuni psihologice.

De aici și importanta — mereu crescută — pe care o 
capătă exigențele nu numai de conținut ideatic, dar și cele 
de concretizare, de prezentare materială a cârtii. în com
plexul modalităților de transfer social ale culturii contem
porane. Știința, Tehnica, Arta își dau mîna cu necesitate 
în validarea noțiunii de „carte", implicînd cunoștințe avan
sate, măiestrie, inspirație în ceea ce am numi scenografierea 
unui spectacol de carte, de la copertă pînă la punerea în 
pagină, de la dimensionarea formatului și alegerea literei, 
pînă la tehnoredactarea cea mai migăloasă, implicînd ulti
mul amănunt. Meseria de „tehno-redactor" al unei cărți a 
depășit, în zilele noastre, pe aceea — clasică — de simplu 
paginator, după cum însăși noțiunea — aceasta tipografi
că — de „paginator" are și ea astăzi cu totul alți indici 
calitativi.

Corolar : a fi „editor", a coordona, adică, întreg acest 
proces de o complexă intelectualitate, implicînd prin el în
suși vocație și experiență, a devenit o treaptă pe scara 
profesiunilor la nivelul celor mai imperioase exigente de 
cultură. Editorul este, trebuie să fie astăzi un veritabil factor 
de cultură, — deci nici numai, să zicem, un dotat scriitor, 
cu competență și gust transferabile social, nici un abil in
dustriaș sau un inspirat negustor cu fler estetic, ci o perso
nalitate de multiplă receptivitate, cu bune antene pe aria 
domeniului respectiv, cu însușiri certe în privința relațiilor cu 
creatorii (aceștia fie ei savanți, scriitori sau artiști), cu ima
ginație. și voință de a promova util autori și opere, de la 
achiziționarea pînă la difuzarea în rețeaua de librării a

creatorii (aceștia fie ei savanti, scriitori sau artiști)
T: _,— _ 

achiziționarea pînă la difuzarea în rețeaua de librării 
unui manuscris.

Tn concluzie, raportul autor-editor, implicînd o serie 
trepte intermediare dar, altfel, constituind un univers viu 
întreaga sferă a determinantelor unei cărți — acest raport 
trebuie să se supună acelei „mișcări de revoluție" pe care, 
în această epocă, a înregistrat-o omenirea la scara ei mon
dială și cu. atît mai mult noi, la scara, de nobilă finalitate, 
a orînduirii noastre socialiste.

Tn care cartea, cultura se identifică — tot mai autentic, 
tot mai eficient — cu indicele cel mai ridicat cri personali
tății umane.

de
pe



PENTRU TINERET MIERCURI 26 IANUARIE 1972„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 2

CELUI DE AL 35-LEA CONGRES NAȚIONAL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA

TOKIO
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, întregul 

nostru partid, adresează celui de al 35-lea Congres Național 
al Partidului Socialist din Japonia și tuturor membrilor parti
dului dumneavoastră un cald salut prietenesc și un mesaj de 
solidaritate internațională. Vă dorim, dragi tovarăși, succes 
deplin în lucrările Congresului dv., precum și în activitatea 
consacrată dezvoltării unității de acțiune a tuturor forțelor 
muncitorești, progresiste și democratice, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului japonez, pentru democrație, independență 
națională și socialism, împotriva imperialismului, pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru relațiile prietenești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia, 
sîntem convinși că ele se vor întări spre binele ambelor noastre 
partide și popoare, al unității tuturor forțelor antiimperialiste, 
al cauzei progresului social, păcii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de stat al Republicfi 
Socialiste România, a primit din 
partea tovarășului Todor Jivkov. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliul I: 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, o telegramă, în care

se spune : In numele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar, al Consiliului de 
Stat ai Republicii Populare Bul
garia, al familiilor victimelor 
exploziei de la mina din orașul 
Pernik și în numele meu per
sonal. primiți sincere mulțumiri 
pentru condoleanțele și compa
siunea pe care ni le-ați exprimat 
prin telegrama dumneavoastră.

Marți dimineața, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri a avut convorbiri cu 
delegația Partidului Congoleza! 
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„ face o vizită în țara 
noastră.

lară Polonă, Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Ungară

Marți a început la București 
Consfătuirea președinților orga
nizațiilor cooperatiste meșteșu
gărești din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Popu
lară Mongolă, Republica Popu

La Consiliul popular județean 
Cluj, a avut loc marți solemni
tatea înmînării ordinului „Meri
tul științific“ clasa I istoricului 
Ștefan Meteș, pentru merite deo
sebite în dezvoltarea istoriogra
fiei și arhivisticii românești, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 85 
de ani, și a ordinului „Meritul 
cultural“ clasa I scriitorului de 
limbă maghiară Solomon Lssr! 
pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul li
teraturii și publicisticii din țara 
noastră, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

ZIUA ȘCOLII
24 ianuarie a fost pentru ele

vii Liceului „Unirea“ din Tg. 
Mureș, o zi cu dublă semnifica
ție. Sărbătorirea aniversării e- 
venimentului petrecut în 1859 și 
ziua școlii. Cea de a doua săr
bătoare devenită și ea tradițio
nală, îi găsește anul acesta la 
cea de a patra ediție. In cadrul 
manifestărilor prilejuite de cel 
de al doilea eveniment, reținem 
organizarea unei microsesiuni 
științifice în cadrul căreia s-au 
prezentat 89 de referate întoc
mite de elevii uteciști și pionieri 
în cadrul cercurilor de științe 
sociale, matematică, fizică, chi
mie, științe naturale, geografie, 
limba română și limba maghiară. 
La festivitatea ocazionată de 
sărbătoare au participat repre
zentanți ai organizației munici
pale și județene U.T.C., cadre 
didactice, elevi, invitați din par
tea întreprinderilor care patro
nează școala și în care elevii e- 
fectuează instruirea tehnică pro
ductivă, respectiv muncitori, 
tehnicieni, ingineri de la Com
binatul de îngrășăminte azotoa- 
se. IPROFIL, „23 August“ și 
I.I.S. Electromureș.

Cu această ocazie, s-au înmî- 
nat 7 premii „Unirea“ celor mai 
bune eleve din școală. Elevelor 
Doina Topilă clasa a XH-a B și 
Eva Nyeki clasa a XH-a C prc- 
miul I, Eva Bako clasa X F și 
Emeșe Zsigmond clasa X F pre
miul II, Sanda Bălaș clasa XI B, 
Clara Rona clasa XI A și Ana 
Maria Szekely clasa IX B, pre
miul III. Tot acum s-au premiat 
31 elevi, fruntași la învățătură 
și activitate obștească și au pri
mit mențiuni, 72 elevi pentru 
succesele obținute în diferite 
confruntări în cadrul olimpiade
lor pe materii care au avut loc 
în anul școlar precedent. Elevei 
Doina Topilă i s-a înmînat di
ploma Comitetului județean 
U.T.C. pentru activitatea desfă
șurată în anii de școală ca se
cretar al Comitetului U.T.C.

M. BORDA

Pescaru, cunoscut ca autor a nu
meroase lucrări de specialitate 
din acest domeniu.

Cartea prezintă citeva din ide
ile principale privind aplicarea 
metodelor moderne ale condu
cerii și prelucrării informațiilor 
în domeniul ocrotirii sănătății 
publice extrem de utile în 
practica medicală. Autorul, ți- 
nînd seama de programa anali
tică a cursurilor de perfecționa
re și reciclare a cadrelor medi- 
co-sanitare, a introdus tn lu
crare o serie de capitole ce 
cuprind problemele cele mai 
importante care-i privesc în 
mod deosebit pe cursanți.

POPAS ÎN RETEZAT
Recent, a apărut tn librării, 

lucrarea „Popas în Retezat“ 
scrisă de un cunoscut pasionat 
al turismului, Emilian Iliescu. 
Editura Stadion, pune astfel la 
îndemîna amatorilor de drume
ție celor ce vor să cunoască o 
parte din bogăția de neasemuit 
a văilor, culmilor și pășunilor 
Retezatului un îndrumar prac
tic cu un itinerar cuprinzînd 
zece etape ce corespund unei 
durate de zece zile. Autorul, 
pune, de asemenea, la îndemî
na cititorului prețioase informa
ții și indicații cu privire la căile 
de acces în masiv, la dotările 
turistice (cabane, adăposturi, 
marcaje etc.). Numeroasele hărți 
turistice și fotografii cuprinse 
în lucrare, ajută la orientarea 
rapidă pe teren a fiecărui turist.

La Uzina de mecanică 
fină-Sinaia
ZILELE CĂRȚII SOCIAL- 
POLITICE Șl TEHNICE

Recent s-a desfășurat la cunoscuta uzină din Sinaia o acțiune 
<Se mari proporții care vizează pătrunderea cărții social-politice 
și tehnice la cei peste 3 000 de 
salariați ce muncesc aici.

Organizată de Comitetul orășe
nesc al P.C.R. si U.T.C. Sinaia, 
acțiunea a fost temeinic pregă
tită printr-o largă popularizare. 
Astfel, au fost întocmite din timp liste cu lucrările bibliografice ce 
sînt recomandate celor încadrați 
în diverse forme de învățămînt 
politic, liste cu lucrări beletristice 
ale autorilor români, clasici și contemporani, de asemenea, s-au 
stabilit — pe profesii — liste cu lucrări tehnice specifice procesu
lui de producție al uzinei.Centrul de librării Ploiești, care 
a asigurat desfășurarea acestei 
acțiuni prin librăria „Minerva” 
din Sinaia, a pus la îndemîna so
licitatorilor o gamă variată de lu
crări din domeniul literaturii so
cial-politice și tehnice. Numai în prima zi a acțiunii, în pauza de 
dimineață, s-au difuzat în hala 
mare a uzinei cărți în valoare de 
peste 15 000 lei. (H. L.).

Dahomey, Ecuador, Egipt, Irak, 
Iugoslavia, Peru, Polonia, Spa
nia și Ungaria. Programul său 
include pe lingă prelegeri teo
retice, lucrări practice în dife
rite laboratoare și rafinării din 
marile centre petroliere ale 
țării noastre. Sînt studiate cu 
precădere probleme privind 
rafinarea și chimia petrolu
lui, industria petrochimică, 
metodele moderne de cerceta
re și analiză folosite în 
industria petrochimică, aplica
rea sistemelor automatice și or
dinatoarelor în această ramură 
industrială etc.

De menționat că, în cei șase 
ani de existență, acest curs in
ternațional s-a bucurat de par- 
ticinarea unor absolvenți ai în- 
vățămîntului tehnic superior din 
peste 30 de țări ale lumii, ceea 
ce dovedește prețuirea școlii ro
mânești de specialitate peste ho
tare.

In atenția medicilor care ur
mează cursurile do perfecțio
nare și reciclare.

De curînd, viața muzicală a 
Capitalei s-a îmbogățit prin 
constituirea Orchestrei simfonice 
a Conservatorului care a luat 
ființă sub îndrumarea maestru
lui emerit, compozitorul Viorel 
Doboș, ca urmare a lărgirii com
ponenței vechii formații de stu
dio a Conservatorului.

Evenimentul a fost marcat 
printr-un concert dirijat de E- 
manuel Elenescu care a avut Ioc 
marți seara în sala de studio a 
Radioteleviziunii.

Programul a cuprins Rapsodia 
română nr. 2 de Georșe Enescu 
și poemul simfonic „Till Eulen- 
spigel“ de Richard Strauss.

INFORMAȚIE SI CON
DUCERE ÎN SĂNĂTA
TEA PUBLICĂ

Incepind de azi va fi prezent 
în librării volumul „Informație 
și conducere în sănătatea publi
că“ semnat de dr. Alexandru

La Ateneul Român a avut loc 
marți seara un recital oferit de 
tinerii interpreți : clarinetistul 
Florian Popa șî violonistul Ni
colae Bilciurescu, proaspeți ab
solvenți ai Conservatorului. Ei 
au interpretat lucrări de J. S. 
Bach, Tiberiu Olah, Claude De- 
bussy, Mozart, Leclair, George 
Enescu, Liszt-Oistrah.

CHEMARE
către toate consiliile populare, 
către toți cetățenii din comunele 

și satele Republicii Socialiste România

PRIMUL FILOCLUB
DIN ȚARA

LABORATOR FONETIC
La liceul din Chișineu Criș a 

tos: dat de curînd în folosință 
primul laborator fonetic al ju
dețului Arad. Dotat cu 36 mi
crofoane alimentate de o singu
ră baterie al cărui curent trace 
printr-un cablu de cinci km. 
laboratorul fonetic dispune, gra
ție preocupării profesorilor Cor
nel Roitan și Emil Messer, și de 
magnetofoane, picupuri, aparat 
de radio. Demn de toată aten
ția. laboratorul fonetic din Chi
șineu Criș este un exemplu ce 
se așteaptă urmat și de alte 
licee. (N. C.).

Citeva noutăți de muzică ro
mânească pe care le anunță pen
tru 1972, „Electrecordul“ : ba
letul lui Mihail Jora „Demoa
zela Măriuța“. o selecție de pie
se camerale de D. Lipatti. Sim
fonia a 13-a de D. Cuclin, Va- 
riațiunile simfonice de Th. Gri- 
goriu. piese simfonice, vocal 
simfonice și camerale de Sabin 
Drăgoi, Sigismund Toduță. Al. 
Pașcanu. D. Bughici. L. Comes, 
Zoltan Aladar, Csiki Boldis- 
zar. (I. S.)

REȘIȚA — 1975

CURSUL INTERNAȚIO
NAL POST-UNÎVERSI- 
TAR DE SPECIALIZARE 
ÎN RAFINAREA PETRO
LULUI Șl INDUSTRIA 
PETROCHIMICĂ 
ÎMTF.-0 NOUĂ 
EDIȚIE

Institutul de petrol, gaze și 
geologie din București găzduieș
te. in aceste zile, ediția 1971— 
1972 a Cursului internațional 
post-universitar de Specializare 
în rafinarea petrolului și indus
tria petrochimică. Organizat de 
Comisia națională română pen
tru UNESCO in colaborare cu 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntuiui și institutul amintit 
cursul reunește participanți din 
Brazilia, Burundi, Columbia,

Intilnirea primarului Reșlței 
cu tineri de la C.S.R.*

Foto : GH. CUCU

La invitația tinerilor, pentru 
tineri. Intr-o ambianță de in
teres general, uteciștii de la 
combinatul siderurgic reșițean, 
l-au ascultat, la ieșirea de pe 
platforma oțelăriei și furnalelor, 
pe primarul municipiului lor, Ion 
Gh. Sfercocia, infățișindu-le di
mensiunile orașului de pe apa 
Birzavei la cota anului 1975. A 
fost ca o plimbare la pas pe 
străzile atit de cunoscute ale 
Reșiței, din Lunca Birzavei pină 
departe, către Secu, printre 
imagini necunoscute încă decit 
proiectanților și edililor, s-a 
conturat tabloul unei alte Reșițe, 
cristalizată in ton cu nota mo
dernă a innoirilor ce se petrec 
pretutindeni in țară pe harta 
actualului cincinal. Un oraș al 
cărui centru civic se va deplasa 
in zona cea mai puțin poluată 
— Gavindarii. Un oraș cu 
blocuri înalte ajunglnd la 14—15 
etaje, conturindu-și o personali
tate urbanistică proprie prin a- 
menaiările preconizate. O ex
tindere a construcțiilor din Lun
ca Birzavei, un cartier de vile 
in zona Moroasa, amenajarea 
pieței centrale — zona de pene
trație dinspre recent înființatul 
punct de frontieră de la granița 
cu R.S.F. Iugoslavia. Un pod 
„suspendat“ deasupra căii fera
te, o atrăgătoare perspectivă 
de pe dealul Golu.

O frumoasă expunere despre 
viitorul Reșiței, orașul celor 200 
de ani de siderurgie româ
nească.

VALENTIN MAN

• într-o singură zi tinerii din secția reparații siderurgice nr. 1 
din Hunedeoara au colectat 50 tone fier vechi pentru oțelării
• La Mediaș s-a ianugurat un „Restaurant pensiune“ pentru elevi
• Recent., în municipiul Rm. Vîlcea a prins viață o nouă ini
țiativă „Fișa străzii“. Aici se vor sintetiza toate propunerile 
făcute în cele 127 de circumscripții electorale privind buna 
gospodărire a orașului. Potrivit angajamentelor în acest an se 
vor economisi prin muncă patriotică peste 24 milioane lei • Timi
șoara va avea o nouă fabrică de tramvaie. Sînt deja ridicate 
halele de montaj, control de calitate, reparații, vopsitorii- și 
punctul de termoficare • La Casa de cultură a studenților 
din București a avut loc ședința publică a cercului științific 
O.Z.N. Tema „Modelarea științifico-tehnică a obiectelor zbu
rătoare neidentificate“, a fost prezentată de Element Alexan- 
drescu, student în anul V la Institutul politehnic • Noul tip 
de mobilă „Covasna" produs la I.C.S. „Metalochimic“ din Sibiu 
este confecționat din furnir de nuc cu modele desenate • 700 
de elevi din clasele a VUI-a ale Școlilor generale din Lugoj 
au vizitat, în cadrul acțiunilor inițiate pentru orientarea pro
fesională, Uzinele mecanice din Timișoara și laboratoarele 
Centrului școlar M.I.U. • Elevii din municipiul Brăila s-au 
constituit în societatea literar-artistică „Panait Istrati" • Che
marea lansată de pionierii din Valea Jiului „In fiecare zi din 
viața de pionier o faptă demnă de un viitor comunist" s-a 
materializat prin numeroase fapte : Dan Lichianu (Petroșani) 
a demascat un infractor, elevii Gheorghe C„ Moldovan C. și 
Fernando S. (Lupeni) au luat parte Ia stingerea unui incen
diu • Ioan luga, activist al Comitetului județean Maramureș 
al U.T.C. a vorbit tinerilor de la Autobaza nr. 2 din Baia Mare 
despre „113 ani de la Unirea Principatelor“ • în orașul Vic
toria a avut loc spectacolul cultural folcloric la care au parti
cipat formațiile organizațiilor U.T.C. din școlile generalei pro
fesionale, licee și de la Combinatul chimic • Foto-gazeta 
„Obiectiv“ este o prezență vie în orașul Beiuș. Rubricile „Pa
trie _ prezent-istoric“, „Jurnalul de sezon“, „Caleidoscop“ etc. 
sînt apreciate în mod deosebit • în cinstea Semicentenarului 
U.T.C. la Predeal 120 de tineri au participat la un concurs de 
săniuțe • O recentă excursie a tinerilor din Hațeg a avut ca 
temă „Obiective ale socialismului din județele Alba și Cluj". 
(De la corespondenții noștri: Maria Jugănarlu, Corneliu Nuțu, 
Ioan Vlad. Jean lonescu, Costea Marinoiu, Viorel Ciobanu, 
Vasilp Leschianu, Valeriu Bârgău, Mihai Marian,. Virgil Ro- 
gozea, Thomas Breier, M. Eugen, Gheorghe Catarig, B. Con
stantin, Ion Coideanu).

IN AGRICULTURA

Gospodărind mai bine fondul 
funciar și baza tehnică materia
lă existentă, îmbunătățind teh
nologiile de producție în condi
țiile folosirii mai bune a forței 
de muncă, cooperativa agricolă 
din .comuna Pechea, se spune în 
chemare, va asigura folosirea 
integrală a celor 7 465 ha teren 
agricol proprietatea C.A.P., in
clusiv suprafețele date în folo
sința membrilor cooperatori. 
Prin executarea unui important 
volum de lucrări de îmbunătă
țiri funciare — îndiguiri, dese
cări, prevenirea și combaterea 
eroziunii solului — prin aplica
rea diferențiată și în timp op
tim a tehnologiilor argicole și 
generalizarea acordului global, 
pe baza experienței acumulate 
pînă în prezent, se estimează 
obținerea unor importante de
pășiri a sarcinilor de plan la 
principalele culturi și specii de 
animale. Ca urmare, comuna 
Pechea va livra statului peste 
plan 700 tone porumb, 356 tone 
grîu, 132 tone floarea-soarelui, 
157 tone legume, 703 tone stru
guri. 23 tone fasole, 30 tone car
ne de porc, 1 100 hl. lapte vacă, 
300 000 bucăți ouă. Totodată, de 
la gospodăriile populației se 
vor achiziționa peste plan : 
100 000 ouă, 2 000 kg. fasole, 20 
tone struguri, 1 000 kg miere al
bine, 4 000 kg ceapă, 400 kg plan
te medicinale, 6 000 kg carne o- 
vine pentru export, 500 capete 
gîște, 40 hl lapte oaie, 12 000 kg 
carne și alte produse. — prin 
valorificarea peste plan a pro
duselor menționate, producția 
globală planificată a C.A.P. din 
comună va fi depășită cu 5,1 mi
lioane lei, ceea ce va duce la 
realizarea unei producții globale 
de peste 56 milioane lei, reve
nind la , 100 ha teren agricol 
756 000 lei ; averea obștească a 
cooperativei va ajunge în anul 
1972 la aproape 63 milioane lei, 
revenind la 100 ha 847 828 lei, 
cu 102 702 lei mai mult ca în 
anul trecut, veniturile pe un 
membru cooperator vor crește 
față de prevederile planului pe 
1971 cu peste 20 la sută, iar fon
dul de acumulare va crește cu 
1,2 milioane lei față de anul 
1971, ajungînd la 8,1 milioane 
lei.

IN INDUSTRIE 
Șl PRESTĂRI SERVICII

Prin valorificarea superioară 
a resurselor locale, înființarea 
de noi secții de producție-pres- 
tații, precum și prin dezvoltarea 
și modernizarea celor existente, 
planul de producție-prestații la 
toate unitățile din raza comunei 
va fi depășit cu 3,1 milioane 
lei ; acumulările suplimentare 
la bugetul statului se vor ri
dica la suma de 1,6 milioane 
lei ; planul de prestări de ser
vicii către populație va fi de
pășit cu 400 000 lei ; pe baza 
Legii nr 7/1971, se vor înființa 
7 secții noi de producție și pre
stații, valorificînd specificul și 
tradițiile îndeletnicirilor locale.

INVESTIȚII PENTRU 
DEZVOLTAREA ECONOMICA 

Șl SOCIALĂ A COMUNEI

Din fondurile de acumulare 
ale Cooperativei Agricole de 
Producție și ale Cooperației de 
consum, din sumele destinate u- 
nor lucrări de mică mecanizare, 
din investițiile centralizate și 
nșcentralizate, precum și prin 
contribuția patriotică a cetățe
nilor se vor realiza obiective 
economice și social-culturale în 
valoare de 11 milioane lei, după 
cum urmează : începerea ali
mentării cu apă a comunei i 
consti uirea unui bloc cu 12 a- 
partamente și a centralei termi
ce ; un magazin universal ; o 
grădiniță de copii cu două gru
pe ; stație modernă de auto
buze ; parcaje auto ; extinderea 
și modernizarea pieței țărănești; 
lucrări de modernizări și mix
turi asfaltice pe artera princi
pală, pe o lungime de 5,5 km.

Din fondul de acumulare al 
cooperativei agricole se vor 
realiza : un complex pentru pro
ducție și prestări servicii, în va
loare de 6,2 milioane lei ; un 
grajd pentru vaci ; o creșă pen
tru viței sugari.

Prin contribuția in bani și tn 
muncă a locuitorilor, vom rea
liza următoarele : un teatru de 
vară, un atelier-școală, o bază 
sportivă, formate din : un teren 
de fotbal, un teren de volei și 
unul de handbal, o pistă de at
letism, un patinoar natural, pe 
care le vom realiza prin muncă 
patriotică, în valoare de 450 000 
lei ; o baie comunală, moderni
zarea și extinderea dispensaru
lui medical, executarea a 500 
ml șanț dalat și 5 000 mp tro
tuare.

REALIZAREA PLANULUI 
DE VENITURI

Realizarea planului de ve
nituri prevăzute tn bugetul co
munal, a celor extrabugetare, 
precum și atragerea suplimen-

tntr-o atmosferă de puternic 
entuziasm cei prezenți au adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se spune ;

Este o mîndrie pentru noi, 
faptul, că la îndemnul partidu
lui, încrezători în politica sâ în
țeleaptă și clarvăzătoare, țăra
nii din comuna noastră au fosț 
printre primii care au pornit pe 
drumul transformării socialiste 
a agriculturii, al bunăstării și 
vieții noi și au înființat în iunie 
1949 cooperativa agricolă de pro
ducție. învingind greutățile ine
rente începutului, cu sprijinul 
puternic al partidului și statu
lui, sub conducerea comuniști
lor, am schimbat din temelii via
ța noastră și a localității în care 
muncim și trăim. Comuna Pe
chea, la fel ca și celelalte așe
zări rurale ale țării, a cunoscut 
an de an, profunde înnoiri, ca
racteristice orînduirii noastre 
socialiste.

tară la buget a sumei de 500 000 
lei ; încasarea, pînă la 23 Au
gust a.c., a întregului debit din 
contribuția bănească, în sumă 
de 400 000 lei.

. TN DOMENIUL 
CULTURAL-EDUCATIV

Pentru mai buna desfășurare 
a activității cultural-educative, 
pentru lărgirea orizontului spi
ritual al țăranilor cooperatori, 
ne propunem : înființarea de 
brigăzi artistice de agitație la 
nivelul comunei, a cooperativei 
agricole de producție și al șco
lilor ; formarea unui cor sătesc 
de 100 persoane ; lărgirea com
ponenței și îmbogățirea reper
toriului formațiilor de teatru, 
dansuri, taraf și grup vocal ; 
alcătuirea unei monografii a co
munei Pechea ; realizarea unei 
culegeri de folclor local și va
lorificarea principalelor piese 
ale creației anonime pe scena 
căminului cultural ; organizarea 
unei competiții între formațiile 
artistice și interpreții de la ni
velul fermelor agricole ; înfiin
țarea unui muzeu agricol ; ame
najarea atelierului-școală, în
ființarea, pe lîngă S.M.A. a unui 
cerc al micilor mecanizatori; 
formarea a 3 brigăzi de răspîn- 
dire a cunoștințelor ateist-știin- 
țifice, cu forțe intelectuale pro
prii.

★
Consiliul popular comunal, 

toți oamenii muncii din corn i- 
na Pechea, județul Galați, vor 
face totul ca acest complex an
gajament să prindă viață în cel 
de-al doilea an al cincinalului, 
conștienți fiind că prin aceste 
realizări vor păși mai repede pe 
drumul propășirii, pe drumul 
luminos trasat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, grăbind astfel procesul 
de urbanizare a satului româ
nesc contemporan.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI PECHEA 

JUDEȚUL GALAȚI

Ne sînt încă proaspete în me
morie însuflețitoarele idei pe 
care le-ați formulat ca un ade
vărat program, în expunerea 
dumneavoastră, la conferința cu 
gospodarii comunelor și satelor. 
In acest spirit, analizînd temei
nic și cu exigență, condițiile și 
posibilitățile de care dispunem, 
sesiunea, toți deputății și cetă
țenii pe care-i reprezintă și-au 
afirmat hotărîrea fermă de a in
tensifica eforturile pentru dez
voltarea multilaterală a activi
tății economice și social-cultu
rale, pentru ridicarea nivelului 
gospodăresc și edilitar al comu
nei.

Vă asigurăm, se spune în în
cheierea telegramei, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
sub conducerea comitetului co
muna] de partid, prin partici
parea largă a tuturor cetățeni
lor, vom înfăptui in mod exem
plar obiectivele pe care ni le-ain 
propus.

„Internaționalele" 
de tenis de masă 

MARIA ALEXANDRU 
A CUCERIT 

DOUĂ TITLURI 
(cel de-al doilea împre
ună cu Carmen Crișan)

După trei zile de întreceri, 
marți seara la Cluj au luat sfîrșit 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale țării noastre, 
care au cunoscut un frumos 
succes.

Fără îndoială, cea mai bună comportare a avut-o maestra 
emerită a sportului Maria Ale
xandru. Ea a învins-o în finală 
cu scorul de 3—1 (8—21, 24—22,
21—19, 21—14), pe Hu Ju-lan (R.P. 
Chineză). în semifinale, Maria Alexandru o eliminase cu 3—i pe 
maghiara Lataller, iar Hu Yu-lan 
cîștigase cu același scor, în fața 
lui Carmen Crișan. Proba de du
blu feminin, a revenit cuplului

nostru Maria Alexandru, Carmen 
Crișan. Cele douf jucătoare au 
întrecut cu 3—0 (21—10, 21—19,21—13) pe Li Li, Cen Huai-in 
(R. P. Chineză).

Iată celelalte rezultate înregis
trate : simplu masculin : Ka- 
rakasevlcl (Iugoslavia)-Stipancici 
(Iugoslavia) 3—1 (11—21, 22—20,
21—9. 21—18) ; dublu mixt : Li Li, 
Lian Ko-lian (R. P. Chineză)- Rozsas, Lataller (Ungaria) 3—2 
(21—11, 20—22, 21—17, 21—23, 21—19): 
dublu masculin : Stipancici, Ka- 
rakasevici (Iugoslavia)-Beleznai, Rozsas (Ungaria) 3—1 (22—20,
19—21, 22—20, 21—15).

Tokio : Președintele 
C.I.O., A. Brundage se 

menține pe poziție
PREȘEDINTELE Comitetului 

internațional olimpic, Avery 
Brundage a sosit la Tokio, în 
vederea sesiunii C.I.O. și a Jocu
rilor olimpice de iarnă de la 
Sapporo.

La sosire, A. Brundage a de
clarat reporterilor că este în
crezător in reușita apropiatei 
„olimpiade albe“ care va fi „un 
mare succes“. Totodată el a 
reafirmat că datoria C.I.O. este 
de a veghea la respectarea re
gulilor olimpice. Referitor la 
problema schiorilor alpini, ame
nințați cu excluderea de la 
jocuri, A. Brundage a spus că 
nu există o „listă neagră“ 'le 
încălcat legile amatorismului. 
Cazul celor zece schiori euro
peni care au participat anul tre
cut la activitatea unui centru 
american de perfecționare, a 
fost clasat. Va cădea in sarcina 
Comisiei speciale, de calificare 
să aprecieze de la caz la caz 
admiterea sportivilor la jocurile 
de la Sapporo. Oricum, noi vrem 
ca Jocurile olimpice să fie un 
eveniment sportiv, și nu o în
treprindere comercială, a con
chis președintele C.I.O.

Speriat de codrul verde, fiul 
pădurarului s-a rătăcit în bar!

(Urmare din pag. I) 

te singur alege. Cine crede în 
„culoarul“ ales, aleargă și cîș- 
tigă.

...Vasile. Bitan, din Oradea, se 
trage și el dintr-o familie de sil
vicultori. Cu cîțiva ani în urmă, 
aidoma lui Ioan Hoștiuc și fără 
să-l cunoască, s-a aliniat și el la 
un același „start“. Pădurea nu-i 
plăcuse niciodată dar și-a încer
cat norocul la Brașov, la Silvicul
tură. N-a intrat atunci, în 1968. 
Ratînd startul, pierzînd secunde 
prețioase deci, s-a prezentat la un 
nou concurs în anul următor. Tot 
la Silvicultura din Brașov ? Nu. 
El vroia să fie student în Bucu
rești, la orice facultate. Start ra
tat la I.E.F.S. (....n-am avut
pile 1“), idem în vara trecută la 
Biologie...

— La urma urmei, orice rău 
spre bine — ne depăna el, deu
năzi, în barul de zi de la „Da
cia“, povestea neșanselor sale. Ce 
făceam cu Silvicultura ? Pădurar 
la țară ! Cu sportul ? Profesor de 
tumbe, și tot la țară I ? Biologia

ar fi fost o chestie, dar parcă se 
poate intra așa, pe cinstite ! ? 
Poate anul ăsta să am inai mult 
noroc... la o facultate de uman, 
în orice caz I

La 22 de ani V.B. n-are nici o 
ocupație serioasă. Nu s-a hotărît 
încă pentru care facultate de 
uman (din București 1) să opteze. 
Pînă atunci primește bănuți de-o 
cafea de la tatăl său, pădurarul 
de la țară...

★
Inginerul Hoștiuc din Chiși

neu-Criș pare să nu realizeze cu 
exactitate dimensiunile meschine 
ale cîmpului în care se învîrtește 
cel care ar fi putut foarte bine 
să fie Vasile Bitan — inginer sil
vic. Atunci cînd i-am făcut a- 
ceastă paralelă, încercînd să o 
comentăm împreună, el a prefe
rat să ne propună să-i cunoaștem 
mai îndeaproape pădurea, preo
cupările, familia și să-i vorbim 
noi, despre toate acestea, lui Bi
tan ; iar el, Bitan, după aceea, 
dacă poate înțelege ceva, să fie 
cel care să tragă concluzia...

Să-l cunoaștem, deci, pe Hoș
tiuc. Șeful Ocolului silvic, ing. 
Ioan Clipici, ca de altfel toți lo
calnicii, nu vor putea uita nici
odată zilele dramaticelor încleș
tări cu apele Crișului Alb care 
rupseseră malul drept la 5 km de 
oraș, în amonte. Pădurea, 700 
de hectare — halucinantă imagi
ne — era în apă ; animalele ei, 
gonite din ascunzișuri, cuprinse 
de panica infinit mai mare decit 
aceea creată uneori de trosnetul 
armelor cu doua țevi, trebuiau 
salvate. Se aflau acolo, laolaltă, 
cerbi lopătari — dintre cele mai 
valoroase exemplare cinegetice 
din țară —, cerbi carpatini, că
prioare, iepuri... Hoștiuc con
ducea atunci, în pădurea lui e- 
chipele de salvare în bărci și 
amfibii. Cerbii și caprele, prinse, 
au fost legate și strămutate în li
bertate.

— A fost o luptă teribilă 1—
Altădată — s-a întîmplat la 

vremea cositului — același Hoș
tiuc a pornit o inițiativă absolut 
inedită : ouăle din cuiburile de 
potîrnichi, 150 la număr, care ar

La Facultatea de Filologie din 
Cluj a fost înființat un filoclub 
studențesc, primul de acest fel 
din țară. Aici vor avea loc în- 
tîlniri cu scriitori și personali
tăți științifice din diferite do
menii, discuții asupra unor pro
bleme actuale din științele so
ciale, literatură și artă, recita
luri de poezie și muzică, pre
zentări ale unor pagini antolo
gice din teatrul național și uni
versal. Filoclubul dispune în 
prezent de o sală de spectacole, 
o sală de documentare și lectu
ră, o sală de conversații. în per
spectivă, el va fi îmbogățit cu 
un amfiteatru, un teatru în aer 
liber și un parc de cultură și o- 
dihnă.

TIMPUL
DV. ILIBEH

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Sala Palatului (orele 17- 20) Pa
tria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; ÎS,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;
S0; 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; 11,15; 13,30; 16-18,15; 20,30). ’

LOVE STORY : rulează la Patria (ora 9), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14: 16,15; 18,30; 20,45), Fero- 
Y*" (ore’e 8.45; 11,15; 13,30; 16;

Excelslor (orele 9; 11,15; lo.30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;

COPACII MOR IN PICIOARE : rulează la Favorit (orele — 1L30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), rora (orele 9; 11,15; 13.45: 18; 20,15).
DECOLAREA : rulează la zești (orele 15,30; 18; 20,30).
WATERLOO : rulează la Luminai (orele 9—18 în continuare), în- 
^’Imo'Tol6 I5’S0; 19)1 Lira (o-

ABEL FRATELE TAU : rulea- 
17 45'I20)DrUmU1 Sărl‘ (°rele 15'30i

ANNA CELOR O MIE DE ZILE- 
To, 'a Popular (orele 15,30; }")■ Central (orele 9; 12,30; 16- 19.30) Unirea (orele 16; 19).

° mașina de rulează la Timpuri 9—18,30 în continuare) ; 
tor??oRlt)M DE DOCUMENTA!<® 

’L,A ^UNTE ȘI LA MARE : 
»5ă,rla .B.ucegl (orele 10; 15.45; î$10?°’«’«M'”nta (orele 9; 11.15; 

i3',30’,.™45' !8; 20’30> Ciulești (o- rele 15.30, 17,45; 20).
CEA MAI FRUMOASA SOȚIE; 

ir?înaZ?« la,.<?.rlv,ța (orele 9; 11,15; 
s i??' ,V8'ÎÎL.20'30’’ Volga (orele 9,15, 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
18°T!S20(?0)eIe ’= IU5: 13-3°: 
l=WA,PA DIN STEPA : rulează

lo.Tl/; 1390:3o;.8: 2°'30); Arta (oreIe 
SORGUL ROȘU : ruleazăMunca (orele 15,30; 18; 20,15) 
AEROPORTUL : rulează la Pa- cea (orele 15.45: 19).
NEÎNFRICATUL GHYULA : rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 16, 18,30; 20,45).
MIHAIL STROGOFF : rulează la Ferentari (orele 15.30; 17,45; 20).
'?UEL STRANIU : rulează ' Vitan (orele 15,30; 18; 20,15)
MARELE PREMIU: rulează la Crîngași (orele 15,30; 19).
GARA BIELORUSA : rulează la Rahova (orele 15.30; 18; 20,30)
FLOAREA DE CACTUS : rulea- 

20 ÎS)8 ViltoruI (Orele 15,45; 18;
PĂDUREA DE MESTECENI : rulează la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15)
CASTANELE SÎNT BUNE ; rulează la Cosmos (orele 15,30; 18:20.15) .
START LA MOȘTENIRE : rulează la Flacăra (orele 15,30: 18;20.15) .

, FLOARE ȘI doi GRĂDINARI : rulează la Doina (orele 11.30; 16; 19,30).
OLIVER : rulează la Laromet (orele 15,30; 18,30).

9,15;
Au

ls,«;
Bu

la

la

fi căzut pradă ciorilor, le-a 
strîns cu migală și grijă. Le-a 
pus apoi la incubator și, nu mult 
după aceea, 150 de pui de po- 
tîrniche creșteau intr-un loc spe
cial de parcaj, numit volieră...

Te și miri cum de un om atit 
de tînăr poate să-ți spună cele 
mai neașteptate lucruri despre o 
parcelă de pădure. Despre o pă
dure care, pentru noi cei ce 
n-am văzut cerbii decit împăiați 
la A.G.V.P.S., pădurea nu pare 
să fie mai mult decît o grupare 
de copaci.

— Este cu mult mai mult, de
sigur. Noi, silvicultorii, trebuie să 
asigurăm condițiile de hrană, li
niște și adăpost pentru animalele 
pădurii. Mă pasionează, de pildă, 
să determin vîrsta trofeelor, de la 
mare distanță, prin binoclu. Se
cretul este în coronamentul și vi- 
gurozitatea exemplarului. Știu și 
locurile unde circulă vînatul, 
unde „boncănesc" cerbii... Și, ca 
să mă laud, aș vrea să vă spun 
că am un cîine de vînătoare, 
Doly, o frumusețe, care mă înso
țește întotdeauna...

Dar selecția și valorificarea su
perioară a trofeelor nu reprezintă 
singura preocupare a Ocolului 
silvic de la Chișineu-Criș care — 
alt lucru cu care Hoștiuc se mîn- 
drește — a dobîndit două me
dalii la ultima expoziție cinegeti
că internațională de la Budapes
ta. Timp, muncă și multă pasiu
ne mai necesită și acțiunile de 
cultură-refacere ca și cele de for
mare a pepinierei.

— Acolo unde sînt porțiuni de

sol degradat, la „săraturi“, ne o- 
cupăm de împăduriri. Toți oa
menii locurilor, și mai ales tine
rii, în acțiuni organizate, iau 
parte la asemenea campanii. Nu 
uităm nici de ogoarele de hrană 
cu sorg și mei, nici să distrugem 
dăunătorii. Dar sînt atit de multe 
lucruri de spus despre meseria 
aceasta 1 ★

Inginerul Hoștiuc nu este 
doar un romantic îndrăgostit de 
natură și de profesia sa, așa cum 
s-ar putea crede. îl preocupă — 
ca și pe soția sa Irina Hoștiuc, tî- 
nără asistentă la Farmacia nr. 112 
din-Chișineu-Criș — studiul lim
bilor străine. Ei urmează împreu
nă, cursurile Universității popu
lare. în timpul liber pe care știu 
să și-l rezerve și planifice, citesc, 
ascultă muzică. Au mulți prie
teni, știu să se distreze tinerește. 
Au visele lor și cred — așa cum 
și este — că acolo, în orășelul 
acela mic de la Crișul Alb, se 
poate trăi minunat...★

Cîte din toate acestea le știe 
sau măcar le intuiește Bitan ? Ce 
i-au adus lui, pînă acum, aburii 
cafelei pe care în nici o zi hu 
și-o refuză, ghicindu-și în zaț fa
cultatea de uman din București, 
la care ar vrea să fie admis ? 
Merită căutat din nou acest Bi
tan, pensionarul de numai 22 de 
ani de la „Dacia“ din Oradea, 
măcar pentru ca să ne comenteze 
paralela. Inginerul Ioan Hoștiuc, 
mîndru, a refuzat să o facă...

MIERCURI 26 IANUARIE 1972
Opera Română : RIGOLETTO— ora 19.30; Teatrul de Operetă : A4V FATD T A tot, _ * . _ __MY FAIR LADY — ora 19,30; 

Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : PĂRINȚII TE
RIBILI - ora 20; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN— ora 20; Teatrul ,,C. I. Nottara” 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul de Come
die : INTERESUL GENERAL — ora 20; Teatrul Mic : FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE —ora 19.30; 
Teatrul Gluleștl : GEAMANDURA
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30; (Cal. Victoriei) : GROAPA
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu” ; SICILIANA — ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei): 
O POVESTE CU CÎNTEC — ora 10; BU ALI — ora 17: (Str. Aca
demiei) : CARTEA CU ĂPOI.O- 
DOR — ora 15: Teatrul ..Ion 
Creangă" • MATEȚAS GTSCAR.UL— ora 16; Circul Globus : 72CIRC 72 — ora 19,30.

MIERCURI, 26 IANUARIE 1972
16 00 17.00 Teleșcoață. 18.00 As

pecte rle la Festivalul obiceiurilor de iarnă. 18.25 Mult e d"lce și fru
moasă. 10.40 Timp și a-ot;nn in 
agricultură. 18,55 Muzica. 10.10 
m -agerea Pronoe ■ es. ri.’o 1901 de seri — Băiețelul do ne — 
„Literele dispărute“. 10.30 Te'e-'tr- 
•'»'ui de s~”-3. 2000 A’v'hn'n ?T'.' 
Ignoranta ?l consecințele ei sociale 20411 '""’c-memate-r' - ..tn ar 
sita nopții". 22 35 Imagini din Tr- riia — fum documentar. 22,50 Te
lejurnalul de noapte.
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I
n xiua de 1 octombrie 1971. 
la Fobrica chimică din Orăștie 
a avut loc o entuziastă adunare 
muncitorească — una din acele 
manifestări care rămîn vreme 

îndelungată în conștiința oamenilor pentru 
implicațiile lor profunde asupra activității de 
viitor — în cadrul căreia a fost adoptată 
hotărîrea de a declara întreprinderea un 
colectiv model, a cărui muncă și viață să se 
ridice în cel mai scurt timp la nivelul ma
rilor exigențe ale socialismului, un colectiv 
în care toți laolaltă și fiecare în parte să 
fie exemplu de comportare în muncă, fa
milie și societate.

Au trecut mai bine de 3 luni. Intre timp 
a avut loc plenara partidului din 3—5 no
iembrie — eveniment de o excepțională 
importanță pentru mersul înainte al socie
tății noastre care a formulat un adevărat 
cod moral al înălțării omului nou pe cea

mai înaltă treaptă a cunoașterii și demni
tății, a conștiinței socialiste — oferind chi- 
miștilor din Orăștie idei și jaloane noi 
pentru a-și îmbogăți inițiativa. Tot în a- 
ceastă perioadă uteciștii din Orăștie au 
luat cunoștință de inițiativa tinerilor de la 
uzinele „Electroputere" Craiova — „FRUN
TAȘ IN PRODUCȚIE, MODEL IN COMPOR
TARE" — care, deși a apărut mai tîrziu, 
se aseamănă izbitor, prin obiectivele pro
puse, cu acțiunea lor, găsind în ea o puter
nică sursă de inspirație. La rîndul lor și ei 
pot împărtăși celor din Craiova o parte 
din experiența acumulată, pot vorbi despre 
rezultatele obținute, despre efectele favora
bile pe care chemarea le-a avut asupra co
lectivului. Vom încerca să punctăm cîteva 
din componentele esențiale care o reco
mandă atenției.

EUGEN PRICOPIUC : 
„Măsurile luate la Chimie I 
pentru Întreținerea Instalații
lor au fost popularizate, prin 
stația de radioficare. Acest lu
cru a permis ca ele să fie 
generalizate In toate secțiile”.

MIHAI COBA :
„Pentru readucerea Iul Ion 
Szilagyi în rîndul muncitorilor buni am declanșat o adevărată 
bătăile la care a participat În

treg colectivul".

ANA ȘUTEU J
„Gazetele „Tineretul șl pro
ducția” șl „Semaforul" au de
venit tribune eficiente de e- ducare a tinerilor“.

DE LA „CIT MAI PUȚINI" 
LA NICI UNUL...

„Cînd ne-am propus să de
venim un colectiv al onoarei 
ți mlndriei, abnegației și. dă
ruirii în muncă, al demnității 
muncitorești, al cinstei și co
rectitudinii — mărturisește ing. 
Gheorghe Vaier, directorul fa
bricii — ne-am asumat o mare 
răspundere. Obiectivele fixate 
nu sînt noi, dar de data acea
sta ne-am propus să le atingem 
în timpul cel mai scurt. îndrăz
nea’ noastră are un suport so
lid, clădit pe parcursul a două 
cincinale De 11 ani colectivul 
fabricii n-a trăit nici măcar o 
singură dată insatisfacțiile ne- 
îndeplinirii sarcinilor încre
dințate. Succesele n-au fost ob
ținute cu indisciplinați, cu chiu
langii, ci cu oameni serioși, 
harnici, devotați muncii, cin
stiți și corecți. Acum țintim 
mai sus. Vrem ca fiecare mem
bru al colectivului să posede 
cele mai frumoase atribute ale 
conștiinței socialiste, să devină 
un model de comportare în 
orice situație s-ar afla".

„Afirmația pe care o auzim 
frecvent la adresa colectivului 
nostru — adaugă tovarășa Ana 
Herlea, secretara comitetului 
de partid șr anume că „el este 
tn general bun“ nu ne mai 
mulțumește. Simțim nevoia să 
înregistrăm un salt calitativ, 
să ne perfecționăm activitatea 
pe toate planurile, să-1 deter
minăm pe fiecare salariat să 
participe conștient și responsa
bil la realizarea sarcinilor 
care-i revin și care vor fi din 
ce în ce mai mobilizatoare. Nu 
mai putem admite să spunem 
că „ne bazăm pe majoritatea 
muncitorilor“, trebuie să con
tăm în egală măsură pe toți. 
Dacă acum un an sau doi de
viza noastră era să avem cît 
mai puține cazuri de indiscipli
nă, astăzi ne-am propus să nu 
mai înregistrăm pici unțll... A- 
ceasta constituie esența iniția
tivei noastre : să ajungem ca 
fiecare în parte și toți laolaltă 
să fim oamehi cu o înaltă con
știință, comuniști devotați care 
să lupte pentru transpunerea 
în viață a ideilor partidului..." 
. „Ideea. acestei inițiative — a- 

firmă Virgil Crăciun, secreta
rul comitetului U.T.C., a pornit 
de. la comitetul de partid dar 
noi ne-am însușit-o imediat- 
pentru că tinerii reprezintă mai 
mult de jumătate din efectivul 
de muncitori. Din vastul pro
gram educațional întocmit la 
nivelul întreprinderii am extras 
sarcinile și obiectivele care se 
adresează uteciștilor, comple- 
tîndu-le cu acțiuni specifice 
menite să dea și mai multă vi
goare inițiativei. N-au trecut 
decît 3 luni dar rezultatele sînt 
extrem de încurajatoare : ini- . 
țiativa a prins, oamenii vorbesc 
despre ea, și — faptul cel mai 
important — s-a creat o opinie 
de masă fermă împotriva ce
lor care viciază climatul nostru 
moral..."

O CONSTATARE: JUDECATA 
OPINIEI PUBLICE ESTE MAI 
EFICIENTA DECÎT ORICE 
SANCȚIUNE ADMINISTRATIVA

„Transpunînd în viață pro
gramul elaborat — declară in
ginerul Mihail Bozdog, locții
tor de secretar al comitetului 
U.T.C. pe fabrică — am încer
cat să înlocuim pe cît posibil 
măsurile administrative cu cele 
de educare, oferind un larg

„Colectiv modei, al onoarei și mândriei,

al abnegației și dăruirii in muncă,

ai demnității muncitorești, al cinstei

și corectitudinii“

După trei luni de la declanșarea acestei 

inițiative, secretarul comitetului U.T.C. 

de la Fabrica chimică din Orăștie afirmă: 

nu mai avem
țineri^ mdișciplinați^

IOSIF PUSTA :
„Prin grija comitetului U.T.C. 
la gazeta de perete a secției a fost înfățișată „hărnicia” ti
nerel Dorica Borza, arătln- 
du-se cît a produs ea în două 
ore : de trei ori mai puțin decît ucenica Lla Popa !”

SOFIA ȚENE :
„In adunările generale analizam doar stadiul realizării in
dicatorilor de plan... Acum 
discutăm pe larg despre dem
nitate. onoare, cinste, spirit 
muncitoresc, adică despre tră
săturile pe care dorim să le cultivăm tn rîndul tuturor 

muncitorilor”.

teren de acțiune opiniei publi
ce care poate juca un rol de
terminant în transformarea oa- 
menilor. Nimic nu este mai 
neplăcut decît atunci cînd ești 
indecat de către tovărășii tai ieruncă, cînd ți se demon
strează că .prin c0™P°^?r®î 

te 

încrederea pierduta .
Vizitînd secțiile și incinte 

fabricii simți la fiecare pas pre
zența opiniei colective, exPJt* 
mată în cele mai neașteptate Xatii - m gazetele satirice, 
la stația de radioficare, în ca
drul dezbaterilor orSalL^ate 
locurile de muncă. Ea este 
necruțătoare cu cei care, în 
tr-un fel sau altul, întinează r - 
numele colectivului, fac nota 
discordantă cu comportarea cin
stită. exemplara a celorlalți 
“comitetul U.T.C. - ne decla
ra Ana Sutcu, de la serviciul 
contabilitate - mi-a încredin
țat sarcina de a redacta gazete 
Tineretul și producția . In a- 

celași timp fac parte șl din co
lectivul de redacție al gnze.ei 
satirice „Semaforul. Pot. afir
ma că acestea au devenit tri
bune eficiente de educare a ti
nerilor, popularizînd prompt 
atît faptele care reflectă o con
știință înaintată, cît și mani
festările reprobabile care um
bresc prestigiul nostru, indife
rent dacă se petrec în fabrică 
sau în afara ei. împreuna cu 
alte două tinere ne deplasam 
zilnic prin secții, stăm de vor
bă cu secretarii organizațiilor 
U.T.C., cu muncitori și cadre 
tehnice. Impresiile culese le 
consemnăm imediat în coloa
nele gazetelor. Descrierea ca
zurilor întîlnite este însoțita 
de fotografii și caricaturi. Nu 
plecăm niciodată fără aparat 11 
de fotografiat sau fără creionul 
de desen“.

„Alături de cele două gazete 
_ ” o completează Ana Herlea 
_  mai avem un. panou al 
, Cinstei și rușinii", unde pu
nem față în față faptele dem
ne, semnificative pentru a ilu
stra conștiința înaintată a mun
citorilor, alături de cele care 
nu ne fac cinste. Extrem de 
instructivă este popularizarea 
acestor aspecte la stația de ra
dioficare sau discutarea opera
tivă, la locurile de muncă, a 
cazurilor de indisciplină“,

„Cu cît intervențiile noastre 
sînt mai prompte — este de pă
rere Veturia Măgureanu, mem
bră a comitetului U.T.C. — cu 
atît devin mai eficiente. Am 
întîlnit tineri care au cerut să 
fie sancționați pe linie admini
strativă numai să nu apară la 
gazetele satirice. Aceasta de
monstrează că acțiunile educa
tive pe care le întreprindem 
își ating scopul, că formele 
utilizate sînt viabile. Nu ne ră- 
mîne decît să perseverăm".

Iosif Prata, locțiitor de se
cretar al comitetului U.T.C. de 
la secția mase plastice, se gră
bește să ilustreze cele spuse 
mai sus cu exemple concrete :

„într-una din zile — po
vestește el — tînăra. operatoa
re Dorica Borza a irosit două 
ore din timpul afectat produc
ției. Comportarea ei a fost sanc
ționată imediat. Prin grija co
mitetului U.T.C., la gazeta de 
perete a secției i-a fost înfăți
șată „hărnicia“, arătîndu-se cît 
' produs ea în ziua aceea : de 
•ei ori mai puțin decît uceni- 
c Lia Popa ' Alăturarea cifre
le a fost sugestivă. Lucrurile 
m s-au oprit însă aici. Dorica 
Btza a fost satirizată și la 
papul „Rușinii“, amplasat la 
intirea în fabrică, astfel că 
fap eî a ajuns la cunoștința 
tutior salariaților".

„F Dorica Borza a durut-o 
multaceastă critică — susține 
Vetuț Măgureanu. S-a supă
rat, ipiîns, dar pină la urmă 
a vă>t că adevărul nu este

de partea ei. Convingîndu-se 
cît este de penibil să fii de
zaprobat de sute de oameni, 
s-a schimbat radical. Astăzi, ea 
lucrează cu un înalt randa
ment și în plus se achită de 
toate sarcinile ce-i revin pe li
nie de organizație. Pățania ei 
a constituit un semnal de alar
mă și pentru Maria Corchiș, 
Maria Stoian și alte tinere de 
la mase plastice care procedau, 
uneori, la fel“.

Cu aceeași promptitudine au 
fost satirizați la gazetele de 
perete și la stația de radiofi
care muncitorul Ervin Reitz 
de la atelierul de sculerie care 
a stricat într-o zi mai multe 
matrițe ; Ioan Măniuț de la a- 
telierul 36 care a venit în stare 
de ebrietate la serviciu ; Ioan 
Ștefan, Emeric Silaghi și Lu-

ulterior criticat la gazetele sa
tirice sau la stația de radiofi
care...

IN ACTIVITATEA DE EDUCA
ȚIE NU SINT ADMISE REBU

TURILE
„Declanșînd această acțiune

— ne declara Virgil Crăciun
— am avut de înfruntat nu 
numai unele mentalități ale 
tinerilor, ci și ale cadrelor teh
nice de conducere. în locul ac
tivităților educative acestea 
preferau sancțiunile disciplina
re care ținteau uneori desface
rea contractelor de muncă. Noi 
nu putem împărtăși o aseme
nea concepție Scopul nostru 
este de a recupera pe așa-zișii 
tineri-problemă, de a-i trans
forma și nu de a-i elimina din

Cine nu-1 cunoaște ? Făcea ab
sențe nemotivate, dădea lucrări 
de proastă calitate, irosea ore 
prețioase din programul de lu
cru. Pentru readucerea lui în 
rîndul muncitorilor buni, am 
declanșat o adevărată bătălie, 
de la care nu s-a sustras nici 
un membru al colectivului. 
Cînd Ion Szilagyi își părăsea 
lucrul și se deplasa la vecinul 
său pentru „a schimba o vorbă" 
cum spunea el, acesta îi răs
pundea fără să-i arunce măcar 
o privire : „Nu pot să stau de 
vorbă, am foarte mult de lu
cru“. Mergea la al doilea coleg 
dar și acolo auzea aceleași cu
vinte. Colindînd hala de la un 
capăt la altul și-a dat seama 
din privirile care-1 ocoleau, că 
este singur, că nu găsește nici 
un aliat în secție, că un cero

Ing. GHEORGHE VALER : 
„îndrăzneala noastră are un 
suport solid, clădit pe par

cursul a două cincinale”.

cian Zeicu, toți de la secția 
Chimie II, care obișnuiau să 
întrerupă lucrul, în schimbul 
de după-masă, la orele 19... O- 
peratorul Cornel Despot a fost 
pus în discuția colectivului de 
la secția mase plastice pentru că 
în autobuzul ce duce spre oraș 
a avut o atitudine necuvincioa- 
să față de o femeie. Cu această 
ocazie colegii i-au administrat 
o lecție usturătoare de cum 
trebuie să se comporte în socie
tate.

— Niciodată n-aș mai dori 
să apar într-o astfel de postu
ră — recunoaște, acum, Cornel 
Despot. Adică să-mi fie jenă 
să privesc în ochii celor cu care 
lucrez. Este cea mai drastică 
sancțiune pe care am primit-o 
vreodată... '

După cum se observă „trata
mentul“ a prins bine tuturor 
pentru că nici unul din cei a- 
mintiți mai sus n-a mai fost

ANA HERLEA :
„Nu mal putem admite să 
spunem că „ne bazăm pe ma
joritatea muncitorilor". Tre
buie să contăm în egală mă

sură pe toți".

mijlocul colectivului. O ase
menea soluție n-ar folosi ni
mănui. Activitățile pe care le 
inițiem au tocmai menirea de 
a ridica nivelul general de 
conștiință și pregătire al tine
rilor, de a le sădi dragostea 
pentru muncă — sursa tuturor 
bucuriilor și satisfacțiilor în 
viață. In activitatea de educa
ție rebuturile nu sînt admise. 
După cîteva încercări pot spu
ne că eforturile noastre n-au 
dat greș. O serie de tineri cri
ticați pînă deunăzi în toate o- 
caziile, au devenit — și nu exa
gerez cîtuși de puțin — oameni 
pe care te poți baza în orice 
clipă, adevărate modele de 
comportare la locuri de muncă 
sau pe stradă“.

„Sugestivă este din acest 
punct de vedere — aduce ar
gumente tînărul Miliai Coha, 
verificator la secția mecanică 
— evoluția lui Ion Szilagyi.

CIFRE CARE RECOMANDĂ 
INIȚIATIVA

i • In cele trei luni scurse de la declanșarea inițiativei J 
i numărul absențelor nemotivate s-a redus cu 50 la sută. < 
i • Productivitatea muncii a cunoscut un salt spectaculos, \
> depășind cu 2.600 lei nivelul planificat. \
> • Economiile la prețul de cost au atins, la sfîrșitul anu- \
* lui, suma de 650.000 lei. \
> • In secția mase plastice, unde majoritatea covîrșitoare C 
i a muncitorilor sînt tineri, au fost prelucrate 700 tone mase
* plastice peste capacitatea proiectată. \
> • Rod al participării unanime la activitatea productivă, \
i planul anual a fost îndeplinit cu 14 zile mai devreme iar \ 
' sarcinile la export cu 15 zile. La producția globală s-a rea- \ 
i lixat un spor de 8 milioane lei iar la producția marfă vîn- \ 
' dută și încasată de 5 milioane lei. X
1 • In ultimele 3 luni ale anului 1971 tinerii de la Fabrica >
' chimică din Orăștie au colectat 100 tone metale vechi. Tn S 
' timpul liber au participat zilnic la campania agricolă de 5
' toamnă, recoltîna porumbul de pe cîteva sute de hectare. J 

lată numai cîteva date din multe altele, capabile să S
' prezinte eficiența acestei inițiative. Fiind culese din sectoare > 
' diverse ele poartă pregnant semnătura celor peste 400 de 3 
' uteciști ai fabricii care și-au propus și în bună măsură au > 
‘ reușit să-și înscrie numele pe lista fruntașilor. >

■B

VETURIA MĂGUREANU :
„Cu cît intervențiile noastre 
sînt mai prompte, cu atît devin mal eficiente“.

al izolării îl înconjoară tot 
mai strîns, sufocîndu-1. Deși, s- 
parent, i se crea impresia că 
nimeni nu-1 ia în seamă, în
tr-una din zile, la ieșirea din 
schimb, a fost convocată o 
scurtă dezbatere : era discutată 
comportarea lui Ion Szilagyi 
Muncitorii tineri și vîrstnici 
l-au condamnat în modul cel 
mai vehement ; „Preferi să 
perseverezi pe această cale ? — 
l-au întrebat ei. N-ai decît, dar 
nu alături de noi! îți întin
dem totuși o mină de ajutor. 
Dac-ai fi în stare s-o înțelegi, 
ne-am bucura mult..".

Pe Ion Szilagyi, cuvintele 
aspre ale tovarășilor l-au pus 
pe gînduri. Și-a' dat seama că 
dacă nu va profita la vreme 
de mîna care i se întinde, va

regreta totdeauha. Maistrul s-a 
angajat că-1 va avea mereu în 
supravegehere și-i va crea cele 
mai bune condiții de muncă, 
secretarul organizației U.T.C. 
i-a promis și el ajutorul... Nu 
este ușor să schimbi imaginea 
unui om discreditat în fața to
varășilor săi. încet, încet Ion 
Szilagyi a devenit însă un alt 
om. A început să lucreze con
știincios, cu tragere de inimă. 
A renunțat și la obiceiul de a 
se plimba prin hală...

„Astăzi — susține Mihail 
Bozdog — electricianul Ion Szi
lagyi se numără printre frunta
șii secției, alături de Ion Lascău. 
Remus Costa, Constantin Tufan 
și alții. Recuperarea lui a fost 
pe cît de spectaculoasă, pe atît 
de încurajatoare. Dacă i s-ar 
fi desfăcut contractul de mun
că, așa cum au insistat unii, 
pierdeam un om. Cine știe pe 
ce drum ar fi apucat ? Con- 
jugîndu-ne eforturile, am reu
șit să-i schimbăm destinul, să-1 
determinăm să îndrăgească 
munca, să trăiască din plin sa
tisfacțiile pe care ea i le ofe
ră. Pentru aceasta el ne mul
țumește. Bucuria nu este însă 
numai a lui. ci și a noastră..."

„Cuvinte similare — adaugă 
Iosif Prata — se pot spune des
pre strungarul Tudor Anghel 
și operatorul Victor Gliga. Pri
mul, după fiecare salariu, nu 
dădea pe la serviciu cîte 2—3 
zile. Stătea numai în restau
rante. Cînd venea la fabrică 
se plîngea că nu mai are bani. 
Victor Gliga se asemăna cu 
Szilagyi : își părăsea mașina, 
se plimba fără rost prin secție. 
Amîndoi au fost discutați în 
colectivele din care fac parte 
și satirizați la gazetele de pe
rete ori la stația de radioficare. 
în cazul lui Anghel, tovarășii 
săi de muncă au luat chiar ho
tărîrea de a-1 obliga să-și pro
cure abonament la cantină pen
tru a nu mai ajunge în situa
țiile penibile prin care a trecut 
de atitea ori...“.

„In adunările generale — re
marcă Sofia Tene, secretara 
organizației U.T.C. de la sec
ția Chimie II — aveam obiceiul 
să discutăm doar probleme de 
producție, să analizăm stadiul 
realizării indicatorilor de plan. 
Am scăpat din vedere omul, 
preocuparea de a le forma ti
nerilor o înaltă conștiință po
litică. Acum discutăm pe larg 
despre demnitate, onoare, cin
ste, corectitudine, spirit mun
citoresc, adică despre trăsătu
rile pe care dorim să le cul
tivăm în rîndul tuturor mun
citorilor. Același lucru îl facem 
la învățămîntul politic U.T.C.,

CE A INTRE/fRINS Șl CE VA 

Întreprinde comitetul u.t.c. 
PENTRU SUSȚINEREA ACȚIUNII

I
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• Incepind cu luna octombrie a fost declanșat concursul < 
„Prieten al cărții tehnice“ în care sînt angrenați toți ute- i 
ciștii fabricii. (

• în scopul ridicării nivelului politico-ideologic al tine- i 
rilor a fost inițiat un ciclu de expuneri intitulat „Să muncim ( 
și să trăim în chip socialist", susținut cu exemple culese din . 
cadrul întreprinderii. In acest mod faptele celor mai buni . 
uteciști sînt popularizate săptămînal.
• Lunar sînt programate consfătuiri cu tinerii pe diverse ’ 

teme. Cele de pînă acum au avut ca obiect „Disciplina in 
muncă“, „Calitatea produselor noastre“ și „Utilizarea inten- • 
sivă și extensivă a capacităților de producție“. <

• Comitetul U.T.C. informează periodic familiile tinerilor 1 
despre rezultatele obținute în producție și comportarea < 

. acestora, aducînd felicitări părinților pentru educația dată 1 
, fiilor lor. In cazul tinerilor indisciplinați este solicitat aju- i 
’ torul familiei care de numeroase ori s-a dovedit a fi bine- ( 
’ venit. ,
’ • Din acest an, la nivelul fiecărei secții se va Înființa o (
> brigadă artistică de agitație care va prezenta programe 
► operative la locurile de muncă, ilustrate cu exemple din ’ 
► cadrul secțiilor. S
* • Se are în vedere înființarea unui cineclub care să pre- 2
1 zinte filme documentare despre activitatea în producție a > 
• tinerilor. 2

la acțiunile organizata în ce
drul casei de cultură, peste tdt 
unde ni se oferă prilejul...“.
„AICI STAȚIA DE RADIOFI

CARE"
Anunțul acesta este auzit de 

trei ori pe săptămînă, în 
timpul pauzei de masă. Prin 
intermediul stației de radiofi
care muncitorii sînt ținuți la 
curent cu noutățile din fabri
că, sînt informați operativ des
pre faptele mai deosebite ale 
tovarășilor lor. Trei tinere 
pricepute și entuziaste — in
ginera Zamfira Huța, Elena Su
san și Mariana Romcea — cu
treieră, ca niște albine, secții
le și atelierele reținind ceea ce 
este mai semnificativ în com
portarea oamenilor. Pe calea 
undelor sînt popularizate în 
primul rînd acele fapte ale sa- 
lariaților care înalță prestigiul 
colectivului, expresie a abne
gației, dăruirii în muncă, cin
stei și corectitudinii. Exemple 
se întîlnesc la tot pasul. Meri
tul inițiativei este că nu și-a 

contribuie 
compor- 
în ace- 
determi-

NO

4

profesional
I
I

să 
unor 

ci, 
să-i

propus numai 
la eradicarea 
țări retrograde 
eași măsură, 
ne pe cei buni să devină mal 
buni. Veștile răspîndite în eter 
sînt întotdeauna încărcate de 
semnificații.

„în una_din emisiunile stației 
— arată 
creta rul 
chimie I 
informați 
inițiativă 
noastră care urmărește 
ținerea mai bună a utilajelor, 
menținerea lor în perfectă ste
re de funcționare. Pentru a- 
tingerea acestui deziderat, a fost 
luată măsura ca toate utilaje
le și -instalațiile să fie încre
dințate spre îngrijire operato
rilor chimiști. La intervale re
gulate, o comisie verifică mo
dul în care sînt ele întreținute, 
prezentîndu-se la gazeta de 
perete a secției constatările și 
rezultatele obținute. Aplictod 
această inițiativă, durata de 
funcționare a instalațiilor s-a 
mărit simțitor. Mai important 
decît acest lucru este însă fap
tul că ea a fost preluată de 
către alte secții, ajungînd ca 
treptat să fie generalizată în 
toată fabrica. Meritul este al 
fetelor de la stația de radiofi
care care au vorbit despre ea 
în nenumărate rînduri“.

„O întreagă emisiune — rela
tează Mihai Coba — a fost de
dicată unui grup de salariați de 
la atelierul sculărie-matrițerie 
— Ion Lupu, Petru Rusu etc. — 
care în timpul lor liber au con
fecționat o matriță extrem de 
complexă, asigurînd astfel rea
lizarea unei producții ritmice 
la atelierul de presat... Cu o 
altă ocazie au fost felicitați 
muncitorii Gheorghe Borsei și 
Simion Avram de la atelierul 
tanin care, găsind un portmo- 
neu cu bani, l-au înapoiat pro
prietarului — tovarășul lor 
Gheorghe Kis. „Foarte bine ați 
procedat, dragi tovarăși!“ li s-a 
adresat crainica pe calea unde
lor. „Dorim ca despre aseme
nea acte de onestitate să vor
bim cît mai frecvent în emi
siunile noastre".

Cu cîteva zile în urmă, mun
citorii fabricii au aflat — tot 
prin intermediul stației de ra
dioficare — despre o altă fap
tă de ispravă a unor tovarăși 
de-ai lor. La secția mase plasti
ce s-a defectat o mașină de in
jecție care asigură zilnic o pro
ducție de circa 50.000 lei. Con
form calculelor, reparația tre
buia să dureze aproape două 
luni. Oamenii nu puteau admi
te o pierdere atît de mare. în 
acele momente, maiștrii Ioan 
Bristan și Viorel Boldea, cărora 
li s-au adăugat mecanicii Ste- 
lian Torna, Ioan Depcea, Matei 
Cunit și Augustin Ispas s-au 
angajat că vor efectua această 
reparație într-un timp mult 
mai scurt. Constituindu-se în 
două echipe care au lucrat 
neîntrerupt zi. și noapte, ei s-au 
ținut de cuvînt, reparînd mași
na în numai 10 zile. Concomi
tent i-au adus și unele îmbună
tățiri constructive care au făcu
t-o mai productivă.

Periodic, stația de radioficare 
informează colectivul despre 
stadiul realizării indicatorilor 
de plan, prezintă secțiile 
formațiile fruntașe, făcînd 
același timp o trecere în 
vistă a sarcinilor care revin 
colectivului în perioada ime
diat următoare. Parcurgînd ma
terialele redactate de colectivul 
stației ai în față o cronică fi
delă, emoționantă a activității 
de zi cu zi, o epopee a erois
mului și dăruirii muncitorilor 
dornici cu toții să devină mîine 
mai buni decît astăzi.

Cu cîteva zile în urmă comi
tetul de partid al fabricii a a- 
nalizat modul în care se în
făptuiesc dezideratele iniția
tivei, realizările care s-au obți
nut în urma aplicării ei. L-am 
rugat, așadar, pe tovarășul Vir
gil Crăciun, care în calitate de 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe fabrică a luat parte la ședin
ța de analiză, să ne înfățișeze 
aprecierea generală făcută la 
adresa complexului de acțiuni 
educative în curs de desfășurare :

— Concluzia la care am a- 
juns — ne-a declarat el — a 
fost că inițiativa noastră a dat 
rezultate mai mari decît ne în
chipuiam. In cadrul fabricii s-a 
constituit un colectiv omogen, 
cu o conștiință politică înaltă, 
cinstit și demn, a cărui fizio
nomie se apropie tot mai mult 
de cerințele pe care le ridică 
construcția multilaterală a so
cietății socialiste. Pot afirma 
că în fabrica noastră nu mai 
există tineri indisciplinați. A- 
ceasță realizare este mai impor
tanță chiar decît succesele 
obținute pe linie de producție. 
Oamenii aceștia educați de noi 
sînt autorii succeselor cu care 
ne mîndrim și tot ei ne dau 
garanția că vor obține altele 
mai mari în viitor. Am consta
tat că la acțiunile pe care le 
întreprindem. tinerii participă 
din îndemnul conștiinței, ofe- 
rindu-și ei înșiși sprijinul pen
tru organizarea lor. Mi-a plăcut 
dintotdeauna să lucrez cu ute
ciști care își respectă cuvîntul 
dat și acum am ajuns să tră
ire o asemenea clipă. înseamnă 
că pasul cel mai greu a fost făcut...

Eugen Pricopiuc, se- 
organizației U.T.ffl.

— salariații au fost 
despre o valoroasă 
apărută la secția 

între-

AL. BĂLGRĂDEAN 

Foto: VIRGIL ONOIU

Și în 
re-
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Nu ml-a fost ușor să nvă 
decid a schița portretul cc- ■ 
legului nostru de generație) | 
ALEXANDRU COIISTANj 1 
TINESCU.

Pentru că la ce ex n; 
criteriu poți apela ai t1 
oînd vrei să scrii d< <■ 
unul, numai despre 1 I, 
din cei 4 000 de tineri a - 
zinel „Tractorul“ din - 
șov? Patru mii de tineiț ,■. XUUXIX HXXX LUXXllf |
fel de harnici, de compeț j 
în producție, ei înșiși ; I 
genți cu răspunderile c.< 
revin. Patru mii de tir j 
în privirile cărora citești I 
ceeași sete de cunoașț ’ 
aceeași dorință neobosită, 
perfecționare. ;

Și, totuși, nu mi-a foști* 
greu să mă opresc la A 
xandru Constantinescu. P| 
tru că viața, munca lui 
uzină, prezența de fiei 
zi, deși se integrează ari 
nios în amplul flux al. ti1, 
reții acestui loc de mui 
(vîrsta medie a construc 
rilor de tractoare este de 
ani) capătă totdeauna 
nuanță în plus, cuprinde , 
semnificație anume, eviden

t

h 
t 
t

□ diiu-llic, CVIUUII

țiindu-1 în plutonul frunta. 
al vîrstei tinere. în ceet ce 
privește calitățile acestui tî- 
năr, cred că s-ar cuveni, 
mal întîi, să vorbesc despre 
sentimentul de nemulțumire, 
despre acea aleasă nemulțu
mire, specifică numai carac
terelor puternice, generind 
de cele mai multe ori opțiuni 
de înaltă valoare morală. 
Un prim efect al acestui 
deosebit sentiment s-a pe
trecut în anul 1957. Alexan
dru Constantinescu absolvi
se Școala medie tehnică de

I
I
I

chimie din Buzău (orașul na
tal); avea de-acum o diplo
mă în buzunar, o calificare 
frumoasă, i se deschidea o 
perspectivă pe măsură. N-a 
reușit să se impace, însă, eu 
munca de laborant. „Loc 
călduț, pentru fete — spu
ne el astăzi. Pentru altceva, 
mai puternic, îmi bănuiam 
eu capabilă forța minții și-a 
brațelor“. A optat, astfel, 
pentru Brașov. „Făcusem o 
excursie aici și mă simțeam 

j je tare să mă lupt 
tractor, să-1 strunesc“. 

Aici a trebuit însă să mai 
învețe; în special la școala 

a de
venit astfel ajuster. Meserie 
pretențioasă, grea. Dar nu 

nici cu atît. Pe 
_ _ muncă i-a fost a- 

dăugată apoi specializarea

I
 îndeajuns 

cu un tra
Ai—i - 4.

I
 învețe; in special la 
practicii de uzină. Și 
venit astfel ajuster. J

I

I
I
I

I
I
I
II

s-a mulțumit 
cartea de mu

_____

I
 sculer S.D.V. Da, a face 

scule, dispozitive și verifica
toare pentru toate secțiile 
uzinei înseamnă de-acum o 

1 ■ _
Irant i s-a consacrat cu per

severență pînă în 1963 cînd, 
bucurîndu-se de aprecieri u- I nanime, a fost trecut, în pe
rimetrul aceleiași meserii, în 
postul de răspundere al con
trolului tehnic de calitate.

Concomitent, Alexandru 
Constantinescu a desfășurat 
si o bogată activitate pe tă- 
rîm obștesc. Cu aceeași per
severență, cu același devo
tament înalt, de conștiință. 
Ani de-a rîndul secretar de 
organizație U.T.C., membru 
în comitetul U.T.C. pe uzină 
ori locțiitorul secretarului a- 
cestuia, el a fost o prezență 
mereu activă în rîndul ce
lorlalți tineri, în colectivul 
de muncă. Din 1969 a fost 
investit cu înalta răspunde
re de organizație, aceea de 
secretar al comitetului 
U.T.C. pe uzină.

între timp n-a uitat învă
țătura, nu s-a abătut o cli
pă cu gîndul de la trudnicul 
drum al perfecționării pro
fesionale. A dat mai întii 
diferențele de studii, obți- 
nînd diploma de bacalaureat 
al liceului teoretic. La ora 
actuală este student în anul 
al V-lea al Institutului po
litehnic din Brașov, Facul
tatea de tehnologia construc
țiilor de mașini, curs seral. 
O zi de muncă pentru el în
seamnă 16 ore — un efort 
dublu, cu satisfacții pe mă
sură. Deși, cu un exces de 
modestie, atunci cînd îi spun 
că m-am decis să scriu des
pre el, îmi răspunde: „In 1 
prezent, 1 180 de muncitori 
din uzina noastră — 99 la 1

treabă serioasă. Treabă că
reia tînărul care nu se îm
păcase cu munca de labo-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
l
I

sută din ei sînt tineri — își 
completează studiile liceale, 
postliceale, de maiștri, licee

I
I
I
I

V«-. XXXCXX9UII, 11UVC
de specialitate și subingineri. 
Dintre aceștia, 71 sînt stu- 
denți la cursurile serale. Eu 
sînt doar unul din ei“.

Da, unul din 4 000 — adau
gă reporterul — dar pentru 
calitățile demonstrate în cei 
14 ani de muncă în uzină, 
pentru faptele care l-au a- 
dus în fruntea uteciștilor 
constructori de tractoare, a- 
ceastă cifră se impune a fi 
scrisă cu majuscule: UNUL.

I. ANDREITA
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Caracterul festiv strins
împletit cu cel de lucru

t Urmate dm pag. I)
reocuparea noastră perma- 
srtă. privind îndeplinirea la 
rr.p a obiectivelor muncii 
oastre curente. Iată de ce ac- 
iy.itățile înscrise in agenda 
(ărbăjbrească a mărețului eve
niment aduc un plus de efici
ență in munca noastră, creează 
posibilitatea întăririi forțelor 
pu care ne înscriem și ne inte
grăm în opera de făurire a so
cietății .socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. 
Tocriai de aceea în amplul 
program de măsuri și obiective 
pe oare ni l-am propus pentru 
cinstirea aniversării semicen
tenarului creării Uniunii Ti
neretului Comunist un loc deo- 
S'bi't am acordat activităților 
de educare patriotică a tinere-

— Reținind precizarea 
dv. anterioară, potrivit 
căreia acesta este numai
unul din obiectivele ur-

, mărite, v-aș ruga să-i a- 
dăugați citeva argumen
te concrete.

— Voi. evidenția doar citeva 
activități de genul acesta, pe 
care le dedicăm mărețului eve
niment din viata tineretului 
jatriei noastre Astfel, pentru 
„unoașterea tradițiilor de lup
tă și muncă ale poporului ro
mân, ale Uniunii Tineretului 
Comunist, pentru cunoașterea 
realizărilor mărețe obținute în 
anii construcției socialiste, în 
cinstea aniversării creării semi
centenarului U.T.C. au loc con
cursuri gen „Cine știe cîștigă" 
pe teme ca : „Tineri uteciști 
oglindiți în istorie și literatu- 

1“ — în liceele din municipiul 
r. Severin, orașele Orșova, 

..ijtrehaia. Vînju Mare, Baia de 
Aramă, comunele : Cujmir, Si- 
sești, Gogoșu ; „Pagini de glo- 

s rie și eroism din istoria po
porului român" — pentru tine- 
■etul din toate comunele ju- 
iețului. cu fază pe comună, 
entre de comună și județeană: 
România — trecut, prezent și 
iitor" pentru tineretul din 

întreprinderile municipiului Tr. 
Severin, orașele Strehaia și Or- 

’ șova. Se organizează, de ase- 
‘ menea, cicluri de expuneri ur

mate de dezbateri pe teme ca : 
„Partidul și tineretul", „U.T.C.
— organizația noastră revolu
ționară“. „Tradițiile revolu
ționare ale clasei muncitoare
și ale P.C.R.". In același com
plex de activități trebuie să
amintesc concursul pe bază 
de buletine pe tema „File din 
istoria U.T.C.“ organizat pentru 
toate categoriile de tineri din 
județul nostru. în luna februa
rie, în municipiul Tr. Severin 

, se va organiza simpozionul pe 
tema „50 de ani de luptă și 
muncă sub conducerea parti
dului comunist". Aceasta ar fi 
o primă categorie din seria 
manifestărilor ce au avut loc, ION TRONAC

SPĂLAREA RUFELOR 
CU ASPIRATORUL DE PRAF

Inginerul LADISLAU HE- 
GEDUS din Oradea ne pro
pune de data aceasta o idee 
ce va trezi, cu siguranță, 
interesul cititorilor. Sperăm 
ca aplicarea soluției să dea 
rezultatele scontate.

Debitul de aer aspirat și 
refulat de un aspirator de 
praf obișnuit, poate folosi la 
barbotarea a peste 200 litri 
de apă. Condiția necesară 
pentru aceasta este ca apa să 
se afle într-un vas deschis 
(vană, cadă etc.) și să nu 
aibă o înălțime mai mare de 
40 cm. în acest scop se vor 
instala pe fundul vasului cî- 
teva țevi perforate care se 
leagă la partea de refulare a 
aspiratorului. Aerul refulat 
de aspirator prin țevile per
forate străpunge în sens 
vertical întreaga masă de 
apă sub forma unor jeturi. 
Datorită vitezei mari, de cir
ca 30 m/sec.. se provoacă 
barbotarea apei concomitent 
cu formarea de mici vîrte- 
iuri, valuri și curenți de 
apă. Masa de apă astfel pusă 
in mișcare se poate folosi la 
spălarea rufelor, adăugind 
âetergenții uzuali.

în cazul folosirii unei vane 
•i<- baie, instalația se poate 
ealiza astfel : pe fundul va

sului se vor amplasa două 
„vi oerfnrnte. ru trei rjn-

Un impuls pentru 
promovarea experienței 

pozitive
(Urmare din pag. I)

l-am întocmit inițial este acela 
de a mobiliza tinerii, organiza
țiile U.T.C. din județ la întîm- 
pinarea evenimentului din mar
tie prin rezultate deosebite în 
muncă, în activitatea obștească, 
în comportare. De altfel, între; 
gul program a fost elaborat și 
este acum tradus în fapte sub 
o deviză semnificativă : „Fie
care utecist — un exemplu in 

sînt în curs de desfășurare sau 
vor. fi organizate.

— Și o altă categorie?
— Acțiunile sînt complexe și 

cuprinzătoare, acoperind toa
te domeniile de activitate pe 
care le coordonăm. între aces
tea amintesc doar în treacăt 
întîlniri ale tinerilor cu acti
viști de partid și de U.T.C., 
consfătuiri cu ziariști, oameni 
de cultură, acțiuni de ordin 
cultural și turistic. Totul cul- 
minînd cu un angajament și o 
hotărîre în același timp, prin 
care tineretul mehedințean se 
pregătește să întîmpine așa 
cum se cuvine semicentenarul: 
vom preda oțelăriilor patriei 
cantitatea de 1 000 tone fier 
vechi, vom colecta două tone 
de maculatură, vom deschide 
în curînd un șantier al tinere
tului în comuna Jiana și alte 
obiective încă, cele mai multe 
aflate în plină desfășurare.

AL. DOBRE

Rezultatele în muncă sînt 

expresia hotărîrii noastre
(Urmare din pag. 1)
acțiunilor de muncă vo- 
luntar-patriotică din a- 
nul 1971 se înscrie in a- 
ceastă atmosferă. Care 
sint cotele principalelor 
realizări ?

— în județul nostru, tinerii 
și-au îndeplinit angajamentele 
asumate. Astfel, s-au realizat 
acțiuni finanțate în valoare de 
856 700 lei față de un plan va
loric de 550 000 lei. La acțiu
nile nefinanțate, angajamentul 
a fost depășit aproape încă 
o dată, valoarea lucrărilor fiind 
de 37 milioane lei. Au funcțio
nat anul trecut 24 șantiere lo
cale, executîndu-se, printre al
tele, lucrări de împăduriri pe 
428 ha, în fond silvic, de între
ținut arboret pe suprafața de 
1900 ha. De asemenea, au fost 
amenajate pentru irigații 80 ha. 
Există însă posibilități pentru 
mai mult și tocmai valorificarea 
lor maximă ne preocupă de pe 
acum.

— Aveți în vedere ni
velul sporit de sarcini 
pentru anul 1972 ? Ce 
semnificații are perioada 
aceasta dinainte de 19 
martie, ziua aniversă
rii organizației ?

— într-adevăr, volumul de 
lucrări planificat este mai 
mare, revenindu-ne, valoric, 
să realizăm la acțiunile finan
țate 650 000 lei, iar la cele nefi
nanțate 27 milioane lei. Ur
mează să fie predate aproace

INSTALATIA DE SPĂLAT RUPE CU ASPIRATORUL

duri de găuri. Distanța între 
găuri se recomandă a fi de 
20 mm. iar diametrul aces
tora de 2 mm. Cele două 
țevi vor fi racordate la dis
tribuitorul realizat ca în fi
gură. între distribuitor și as
pirator se instalează o țeavă 
de legătură din PVC. Din 
motive de securitate a lu
crului. între aspirator și 
vană este necesară O distanță 
de cel puțin trei metri. Fi
xarea instalației de vană se 
face prin bride cu tampoane 
de cauciuc.

După asamblare, se scoate 
sucul de colectare a prafului

muncă, în activitatea obștească, 
în societate". Angajamentul re
marcabil cu care uteciștii parti
cipă la materializarea ei mi se 
pare a fi, dacă nu singura, în 
orice caz cea mai importantă 
caracteristică a acțiunilor pe 
care le întreprindem. Cit pri
vește ilustrarea concretă a. a- 
cestui cuvînt de ordine, cred că 
cel mai bine aș putea să vor
besc despre acțiunile la care am 
fost eu însumi prezent.

— Chiar v-am ruga...
— De pildă, noi ne-am propus 

ca, o dată cu adunările generale 
ale cooperatorilor, convocate 
pentru dezbaterea și stabilirea 
planurilor de producție, organi
zațiile U.T.C. din C.A.’P. să-și 
fixeze acțiuni proptii orin care 
să contribuie la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a unită
ților agricole în adunarea care 
a avut loc în comuna Poduri, 
tinerii și-au asumat angaja
mentul de a transporta și îm
prăștia pe cîmp jumătate din 
cantitatea de îngrășăminte ce se 
administrează solului în peri
oada de iarnă. S-a hotărît, to
todată, formarea de echipe ale 
tineretului care să protejeze li
vezile, să efectueze curățatul 
pășunilor etc. Probleme asemă
nătoare am discutat și cu tine
rii din comunele Tamaș și Plo- 
pana. Pentru zilele următoare 
mă pregătesc să particip la dez
baterile uteciștilor din comunele 
Bucșești, Sascut, Negri, Răcă- 
ciuni, precum și la întreprin
derea „Schela“ Modîrzău și 
U.E.I.L. Agăș. O largă audiență 
a avut inițiativa lansată de or
ganizația U.T.C. de la Fabrica de 
șuruburi din Bacău, intitulată 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
scule economisite“. în ceea ce 
mă privește am sprijinit orga-

4 000 tone metale vechi, să se 
realizeze împăduriri în fond 
silvic și comuna) pe o suprafa
ță de 120 ha. Amintesc, totoda
tă, că avem planificate acțiuni 
importante pentru plantarea de 
10 000 plopi în aliniament și a 
20 000 de pomi fructiferi și or
namentali. Va trebui să ame
najăm pentru irigații suprafa
ța de 300 ha, să realizăm lucrări 
pentru combaterea eroziunii so
lului pe suprafața de 400 ha, 
precum și desecări pe o supra
față de 600 ha. Subliniez că 
principalele acțiuni încep în a- 
ceste luni. înaintea sărbătorii 
semicentenarului creării Uniunii 
Tineretului Comunist, în cin
stea căreia organizația noastră 
județeană s-a angajat să reali
zeze 40 la sută din valoarea 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică.

— Ce se face in prezent 
în organizații ?

— încă de la începutul a- 
cestei luni am acționat pe căile 
organizatorice, la sate în mod 
deosebit, pentru înființarea bri
găzilor permanente de muncă 
voluntar-patriotică în fiecare 
organizație U.T.C. Toate comi
tetele și organizațiile U.T.C. 
și-au definitivat planurile cu 
obiectivele acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotică, treeîndu- 
se totodată la înfăptuirea lor. 
în afara unor acțiuni pentru 
colectarea metalelor vechi, 
timpul a permis participarea 
tinerilor la lucrări de curățenie 
și deszăpezire, la înfrumusețarea 
întreprinderilor, școlilor. coo

din aspirator pentru a-i mări 
capacitatea de refulare, după 
care se va monta la loc ca
pacul.

Ordinea executării spălării.
— Se montează instalația 

conform schiței.
— Se introduce apă în vas.
— Se introduce detergen

tul.
— Se introduc 10—12 kg de 

rufe și se dispun uniform.
— Se cuplează aspiratorul 

șl se menține în funcțiune 
timp de 5 cel mult 10 minute.

— Se golește apa murdară 
și — dacă este cazul — se 
repetă spălarea. 

nizația U.T.C. de la Uzina me
talurgică din Bacău pentru cre
area condițiilor propice pre
luării ei de către tinerii din sec
țiile unde se confecționează 
scule. în același context, al 
prezenței directe la acțiunile 
organizațiilor U.T.C., aș aminti 
de expunerile ținute în fața u- 
teciștilor din unitățile T.A.P.It. 
Ca și participarea, alături de 
alți 4 000 de tineri, în cadrul 
brigăzii de muncă patriotică a 
activiștilor comitetului județean 
U.T.C., la lucrările de pe șan
tierul de construcție al auto
străzii.

— Pentru că ați amintit 
de activiștii U.T.C., ce ne 
puteți spune despre con
tribuția lor la reușita or
ganizării și desfășurării 
acțiunilor ?

— Și în această privință, aș 
vrea să mă opresc doar asupra 
aspectului pe care îl consider 
esențial. O parte însemnată a 
manifestărilor sînt rodul iniția
tivelor pornite din rîndul unor 
organizații U.T.C. Astfel, „Fie
care utecist — un exemplu în 
muncă, în activitatea obștească, 
în societate" aparține tinerilor 
de la Fabrica de confecții. Mai 
înainte am vorbit despre ini
țiativa tinerilor de la Fabrica 
de șuruburi. Mal pot fi amin
tite și altele, ca : „Fiecare or
ganizație U.T.C. — o înaltă școa
lă de educație muncitorească, 
revoluționară" lansată la Spita
lul unificat, „Pentru cea mai 
eficientă inovație și raționali
zare". rod al gîndiril colectivu
lui de la Combinatul de prelu
crare a lemnului etc. Noi nu 
am făcut decît să le preluăm, 
să le extindem și în alte colec
tive, permanentizîndu-le. De 
fapt, rezultatele bune pe care 
le înregistrăm se datorează toc
mai elanului cu care tinerii 
particină la transpunerea în 
practică a propriilor lor iniția
tive. Pentru activiștii comitetu
lui județean aceasta constituie 
un argument în plus al nece; 
sității de a fi mereu receptivi 
la experiența pozitivă pe care 
o oferă realitatea organizațiilor 
U.T.C., de a o valorifica așa 
cum se cuvine.

TRAIAN GÎNJU

perativelor și întreprinderilor 
agricole, la transportul îngrășă
mintelor și alte lucrări de se
zon în agricultură, la repara
ții, amenajări și construcții în 
sectoarele zootehnice Aseme
nea acțiuni vor continua în
treaga perioadă a trimestrului 
întîi O dată cu venirea primă
verii pe măsură ce timpul va 
permite, vom acționa pentru 
îndeplinirea unor importante 
obiective în agricultură. Ne 
preocupă deschiderea, din a 
doua decadă a lunii martie, a 
unui șantier local al tineretu
lui în zona Cernătești-Cărpi- 
niștea, pentru plantări de pu- 
ieți pe circa 80 ha. Chiar de la 
sfîrșitul lunii februarie ne gîn- 
dim să începem lucrări de de
secări pe o suprafață de 600 
ha.

— Se află în curs ac
țiunea de urbanizare și 
sistematizare a unor co
mune. Ce preocupări an
gajează in această direc
ție și organizațiile U.T C.î

Planurile acțiunilor de man
că patriotică din fiecare comu
nă sînt alcătuite în concordan
ță cu schițele de urbanizare 
elaborate și aprobate. Astfel, 
tinerii vor acționa la construc
țiile de drumuri, la construirea 
de trotuare, la taluzări și cură
țiri de șanțuri, amenajarea pe
luzelor de iarbă și flori. Spriji
nim și construirea unor obiec
tive social-culturale și edilitar- 
gospodărești sau industriale, 
prin executarea lucrărilor neca- 
lificate, ca și introducerea de 
apă curentă în 10 comune. Pe 
scurt, ne-am propus ca, în afa
ra obiectivelor citate, șă con
tribuim la înfrumusețarea sa
telor noastre dăruindu-ne în
treaga putere de muncă și en
tuziasmul.

Pentru evitarea oricărei 
posibilități de electrocutare 
se vor lua următoarele mă
suri : se va lega aspiratorul 
la pămînt. Pentru aceasta 
este indicat a se apela la un 
specialist care va înlocui 
cordonul cu un cablu electric 
cu fază de pămînt. Masa mo
torului se leagă la această 
fază. Se pune și un ștecher 
adecvat. Punerea în funcțiu
ne și oprirea aspiratorului 
se va face numai cu mina 
uscată.

în cazul utilizării aspira
torului pentru spălatul ru
felor, consumul de energie 
electrică este cu 30 la sută 
mai mic decît în cazul folo
sirii mașinilor de spălat 
rufe. Un alt avantaj îl re
prezintă reducerea timpului 
de spălare.

— la Studioul LA. T.C.-
„Mă întorsesem din război — 

scria Camil Petrescu în 1919 — 
cu un sentiment aproape meta
fizic al camaraderiei, solidar cu 
tot ce e suferință“ și se pare 
că din acest motiv în piesa scri
să atunci, „Act venețian“, eroul, 
dureros nedreptățit, nu se mai 
izolează — sau cel puțin nu cert 
și definitiv — ci acceptă cama
raderia chiar a fostului său ri
val, Mai optimistă, așadar, prin 
salvarea acestui bărbătesc simță- 
mînt și, mai ales, prin trium
ful filozofiei acțiunii (trîndavul 
Cellino își ia apoi viața în se
rios), drama lui Camil Petrescu 
rămîne totuși o amară satiră la 
adresa corupției, a desfidului, a 
vacuumului spiritual dintr-o so
cietate decadentă. Desigur, Ve
neția agonizfndă a veacului 
XVII reprezenta doar fundalul 
— pretext pentru evidențierea 
similitudinilor cu lumea la fel 
de descompusă în care trăia au
torul ; desigur, conflictul violent 
dintre personaje însemna de fapt 
căutarea chinuitoare a adevăru
rilor generale, permanent vala
bile, în această lume. Numai că 
asemenea personaje — însetate 
de absolut, devorate de pasiune, 
avînd, ca în cazul lui Pietro 
Gralla, statura unor adevărați 
eroi — au produs prin însușirile 
lor o mare fascinație, drama 
personală a acestor eroi primind, 
adesea, in transpunerile sce
nice. Exclusivismul bărbatului 
de forță și de egală inteligență, 
care nu accepta decît iubirea — 
monadă, amarnic trădat de o 
femeie și un amant (de tip 
stendhalian). provocînd un „di
vorț metafizic“ definitiv între 
sexe, au constituit substanța 
dramatică tradițională a multor 
spectacole. De data aceasta, 
insă, o reprezentație-examen, 
datorată studentei Mușata Mu
cenic, — atelierul de regie al 
profesorului Radu Penciulescu — 
își propune să depășească dra
ma personală a eroilor și să 
dezbată ideile piesei în strinsă 
relație cu cadrul social. Tinăra 
regizoare a vrut să demonstreze 
actualitatea acestei lucrări, mo
dernitatea ei, prin sublinierea 
factorului generalizator și domi
nant in orice societate care se 
dezagregă. Ea a urmărit, așa
dar. să explice reacțiile interi
oare și exterioare ale persona
jelor nu prin fatumul orb, ci 
prin determinarea lor socială. 
Ignorarea climatului social, izo
larea — chiar trufașă și dispre
țuitoare — față de societate — 
chiar aflată in declin — sînt 
pure iluzii. Eroii piesei care ar 
vrea să procedeze astfel, su
gerează regizoarea, se ciocnesc

PREMISA
UNUI

FESTIVAL 
ARTISTIC

Duminică, in orașul Victoria, 
județul Brașov a început con
cursul folcloric al organizațiilor 
U.T.C., manifestare amplă care 
se înscrie în șirul acțiunilor cul
tural-educative dedicate ani
versării semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist.

Pe scena Casei de cultură a 
orașului (remarcabilă prin linia 
arhitectonică, deosebită și prin 
soluțiile practice pe care le-a 
utilizat constructorul avizat încă 
din faza proiectării că acest lă
caș va avea de îndeplinit multi
plele funcțiuni culturale, nu nu
mai găzduirea unor ample activi
tăți festive) au intrat în concurs 
formațiile artistice de amatori 
ale elevilor (liceu, școlile gene
rale de 8 ani, Grupul școlar pro
fesional de chimie) și echipele 
folclorice ale Combinatului chi
mic Victoria. In continuare ar 
trebui să laud bogăția și varieta
tea repertoriului, felul serios, 
responsabil în care artiștii ama
tori au reușit să culeagă și să va
lorifice în fața publicului folclo
rul Făgărașului, calitățile unor 
interpreți ca Rodica Geamănu, 
care a cîntat în nota lor autenti
că „purtatele" făgărășene, Doina 
Vlădășel cu un timbru vocal deo
sebit, pe lăcătușul Viorel Si
lea, pe elevul Dorin Jurcanu și 
pe toți acei care s-au străduit să 
ofere tinerilor din orașul Victorul 
și din satele apropiate o manifes
tare folclorică de mare anvergu
ră. Cu toate acestea festivalul- 
concurs început în acest oraș 
care va fi continuat și în alte lo
calități ale județului Brașov — nu 
ar depăși cadrele obișnuite ale 
atîtor festivaluri folclorice cunos- vieții artistice naționale.ION MARCOVIC1

dureros de realitate, intră cu ea 
într-un sfișietor conflict, fiind 
pină la urmă nevoiți ca, într-un 
fel sau altul, s-o recunoască. 
Gralla însuși, tip superior, în
cărcat de uriașe virtuți, care se 
consideră — și este — deasupra 
tuturor, în prezenta accepți
une, devine lotuși un înfrînt, 
din pricina insuficientului său 
simț al realității sociale. „Vene
ția m-a înșelat ca o curtezană“, 
afirmă piui de amărăciune 
Gralla, dar de fapt el s-a înșe
lat luindu-și dorințele drept rea
litate, și aceasta e marea sa 
dramă, in actuala concepție, a- 
ceasta e marea și adevărata in- 
fringere a unui bărbat ca luptă
torul Gralla. — abia după aceea 
venind motivul culpei conjugale. 
Gelozia lui, altădată privită ca o 
dramă a inteligenței, apare aici 
ca rezultatul unei incapacități 
a femeii de a-1 înțelege pe erou 
și in mod egal a bărbatului de a 
înțelege femela. Gralla se a- 
cuză pe sine — orbire proprie în 
selecția valorii — dar Alta nu e 
atît victima limitelor sale biolo
gice cit a condiției sociale pe 
care n-o poate depăși. Tinăra 
regizoare absolvă, deci, în bună 
parte, vina personajului feminin 
(scurtînd masiv scena adulteru
lui, punînd accente de justifi
care în confesiunile ei) cu inten
ția de a îmbllnzi dogmatismul 
afectiv al autorului, care făcea 
implacabil acel „divorț metafi
zic“. Mușata Mucenic a fost 
poate părtinitor tolerantă în a- 
ceastă concepție dar. cert, ea a 
încercat să fie logică în caracte
rizarea tînărului patrician Cel
lino, „floarea de mucegai“ a 
Veneției. Din capul locului Mar- 
cello Mariani era altădată ima
ginat ca un cățeluș de salon, ca 
o paiață pudrată, fără minte, 
fără merite și. mai ales, fără as
pirații. In acest spectacol Cellino 
încetează să fie o panglicuță de 
mătase transformată brusc in
tr-o bravă spadă. Personajul, țn 
actuala viziune, nu reprezintă o 
excepție, ci produsul „natural" 
și de masă al clasei sale. Cellino 
e înfățișat in acest spectacol ca 
un tînăr care trăiește incon
știent, necerîndu-i nimeni să fie 
altfel, adică util, curajos și 
demn ; cînd cineva o face — și 
acest cineva are autoritatea lui 
Gralla — el se vădește apt să 
urmeze îndemnurile înțelepte, 
punîndu-se, de data aceasta ac
tiv. la dispoziția societății lui. 
Ideea regizoarei urmărește să 
facă mai credibilă evoluția tînă
rului. mai explicabil procesul 
Iui de transformare psiholo
gică. Această idee este una din
tre cele mai clar exprimate, 

cute de către public, dacă nu ar 
fi pornit de la niște premise 
dinainte precizate :

Comitetul județean Brașov al 
U.T.C. și-a propus să înființeze 
din forțele artistice tinere, un 
mare ansambl:: folcloric — re
prezentativ pentru această zonă; 
această mare reuniune artistică 
nu se va face contopind, adu- 
nînd „virfurile“ artistice care ac
tivează în cadrul diverselor for
mații județene profesioniste sau 
de amatori, ci prin declanșarea 
unor ample manifestări artistice 
de masă cu prilejul cărora vor 
ieși la iveală de prin sate, școli 
sau unități industriale, noi tinere 
talente. Acest mare ansamblu ar
tistic se încheagă deci nu prin 
istovirea altora, ci, mai cu
rînd prin crearea sa se in
troduce în circuitul folclo
ric interpretativ noi forțe artisti
ce. Astfel, potrivit acestei intenții, 
trei luni de zile organizațiile 
U.T.C. din întreg județul vor a- 
dăuga ca nou obiectiv în planu
rile lor de lucru și organizarea la 
căminul cultural, club sau casă 
de cultură a unor mici festivaluri 
de masă, din concursul cărora — 
să fie aleși, recunoscuți cei mai 
valoroși interpreți ai cîntecului 
brașovean. Acest procedeu folo
sit de Comitetul județean al 
U.T.C. Brașov se pare a fi inedit, 
neutilizat pînă acum de către 
formațiile artistice, create, cum 
se știe, din „achiziții“. Spre 
exemplu dt de util ar fi 
fost pentru manifestarea fol
clorică însăși dacă acest prin
cipiu se generaliza atunci 
cînd au fost alcătuite și celelalte 
ansambluri folclorice, din Capita
lă sau din județe, la care aproape 
toți interpreții acestora au pără
sit formațiile artistee care i-a 
descoperit și lansat ; închegarea 
unui mare ansamblu — sub
liniem — nu trebuie să se- 
cătuiască de forțe celelalte 
formații folclorice din jur, 
dimpotrivă, acesta urmează să 
devină un punct artistic vital 
și un centru de îndrumare și 
sprijin pentru întreaga manifes
tare de masă. Ansamblul folclo
ric de cîntece și dansuri al Uniu
nii Tineretului Comunist din ju
dețul Brașov, despre care se 
poate spune că a și început ac
tivitatea prin aceste manifestări 
culturale de masă care îl prece
dă, va fi, credem, o adevărată in
stituție de valorificare și propa
gandă a spiritualității noastre, iar 
membrii săi îi vor înzeci puterile 
culegînd de prin sate și reprodu
când în spectacolele cele mai alese | 
și autentice valori populare.

concepția Mușatei Mucenic în
registrând însă inegalități în a- 
ceastă privință, precum și în 
realizarea globală a deziderate
lor ei, grevate de inerente ne- 
împliniri care, din păcate, dis
tanțează reușita de intenții. 
Intorcîndu-ne la Pietro Gralla : 
actuala viziune regizorală 
care vrea să pună primor
dial în lumină datoria — 
fie și pentru un erou — de a 
ține seama de mediul social, de 
a-1 observa lucid, de a nu con
funda iluziile cu adevărul crud, 
concepția aceasta, spuneam, nu 
secătuiește însușirile unui stră
lucit personaj al dramaturgiei 
noastre. Și nu numai fiindcă 
piesa nu ne lasă pină la urmă 
cu un gust amar, Gralla accep- 
tind, cu camaraderia de care era 
plin sufletul lui Camil Petrescu, 
mina întinsă a unui tînăr ciști- 
gat pentru o viață bărbătească. 
Nu numai din acest motiv, deci, 
dar și pentru că tot timpul 
puternica personalitate a eroului 
a fost magistral întruchipată de 
un foarte bun actor, care se nu
mește Vasile Gheorghiu. Ținînd 
seama de dificultatea partiturii, 
studenta regizoare a apelat la 
un actor profesionist, aflat în 
plină maturitate, înzestrat cu 
toate calitățile pentru interpre
tarea ideală a lui Pietro Gralla. 
Forța fostului sclav și pirat, 
acum mare comandant, detenta 
lui nervoasă (cerută de autor) 
în orice reacție, sinceritatea și 
mai ales calmul care ascund o 
mare tensiune interioară — 
toate acestea au fost rezolvate 
fără greșeală. Dotat cu o voce

interpreți

Am încheiat o săptămînă mu
zicală de o bogăție cu totul deo
sebită. Am asistat la ultimele 
două concerte ale ciclului mozar- 
tian dirijat de Carlo Zecchi; am 
asistat la un concert cuprinzînd 
zece prime audiții de madrigale 
engleze dirijat de un tînăr muzi
cian care și-a făcut debutul la 
pupitrul Corului Filarmonicii — 
Nicolae Niculescu, director al Li
ceului de muzică nr. 1 ; am asis
tat la o premieră în sala de con
cert, a operei „Puterea destinu
lui“ de Verdi, la un recital al 
pianistului Gheorghe Halmoș cu
prinzînd printre altele o integra
lă a baladelor lui Chopin, la sim
fonicele obișnuite ale Filarmoni
cii bucureștene în care ne-au fost 
oferite două interesante prime 
audiții de muzică românească, 
piesa lui Cornel Țăranu „Steja
rul lui Horia“ și un triptic sem
nat de Mircea Chiriac.

Din mulțimea manifestărilor 
săptămînii aș consemna în aceas
tă cronică un recital care mi se 
pare că depășește prin semnifi
cațiile sale, parametrii ohișnuiți 
ai vieții de concert: recitalul or
ganizat de Ateneul Tineretului, 
la Sala Mică a Palatului, in 
cinstea celei de a 50-a aniversări 
a Uniunii Tineretului Comunist.

Ateneul Tineretului a devenit 
în ultimii ani o „instituție" artis
tică de prim ordin, un laborator 
care „experimentează" noile ta
lente, o tribună de afirmare a 
celor mai tineri muzicieni for
mați în liceele și conservatoarele 
țării.

Manifestările Ateneului Tine
retului au căpătat regularitate și 
largi rezonanțe în rîndul iubito
rilor de artă.

O inițiativă interesantă — 
realizarea „unui schimb de expe
riență“ cu alte centre ale țării — 
a ridicat coeficientul de „eff 
ciență“ al manifestărilor Atener 
lui, au dat noi dimensiuni a0~ 
vității sale.

Sub entuziasta îndrumare <u~ 
nui tînăr muzicolog, Mircea M. 
Ștefănescu, Ateneul Tinereții a 
devenit o reală rampă de Ifsare 
a unor tinere valori în cluitul

Vasile Gheorghiu realizează 
o impresionantă creație artis

tică pe scena Studioului 
l.A.T.C.

frumoasă, cu un simț al nuan
țelor și al echilibrului în abor
darea fiecărei tonalități, Vasile 
Gheorghiu a izbutit să creeze 
prin intermediul Cassandrei, o 
realizare scenică impresionantă. 
Un alt actor profesionist acum, 
proaspătul absolvent Ștefan Vel- 
niciuc îl secondează în rolul lui 
Cellino, firește, deocamdată de 
Ia distanță, în timp ce Mihai 
Cibu încearcă, fără șanse, ma
sivitatea credinciosului Nicola. 
Singura studentă din distribuție, 
Diana Cheregi (anul IV) în rolul 
unei femei, egală aproape ca 
forță interioară cu Gralla, nu 
deține toate datele pentru rea
lizarea tensionată a acestui tra
gic personaj. Diana Cheregi are 
finețe, e uneori corectă, dar ră
mîne lipsită de pasiunea, de 
exaltarea obligatorie intr-o ase
menea partitură. Scenografia, 
sobră, aparține Doinei Levința 
și lui Virgil Popa, student ia 
Institutul de arte plastice, meri
tuos autor al unei coloane me
talice dotată și cu însușiri acus
tice.

Spectacolul-examen de la 
Studioul l.A.T.C., care aduce pe 
scenă, pină acum singura piesă 
de Camil Petrescu din actuala 
stagiune bucureșteană, prezintă, 
după cum se vede, o studentă 
care-și urmează profesorul în 
predilecția dezbaterii dramatice 
pe planul ideilor și, totodată, o 
excelentă creație actoricească 
— Vasile Gheorghiu.

VIORICA TANASESCU

linen

Concertul organizat zilele tre
cute în cinstea aniversării U.T.C. 
și-a propus să ne prezinte doi 
dintre cei mai talentați reprezen
tanți ai tinerei generații: violo
nistul Octavian Rațiu și soprana 
Horiana Brănișteanu.

însoțit de tinăra pianistă Ga- 
briela Stepan, Octavian Rațiu 
ne-a oferit în prima parte a pro
gramului două piese definitorii 
pentru valorile unui instrumen
tist : O sonată de Brahms și So
nata de Frank. Au fost, (în spe
cial în Sonata lui Frank), mo
mente de cădere a tensiunii, mo
mente în care au fost pierduți 
pilonii construcției, dar în an
samblu, Octavian Rațiu s-a do
vedit un virtuoz de aleasă ținu
tă, un interpret de o adincă in
teriorizare, capabil să pătrundă și 
să ne redea izvoarele unor parti
turi în plenitudinea lor.

In pariea a doua a programu
lui am ascultat-o pe soprana Ho
riana Brănișteanu, deținătoare a 
unor înalte distincții decernate în 
1971 de juriile unor prestigioase 
concursuri internaționale de in
terpretare : Hertogenbosch și 
Barcelona.

Drumurile Horianei Brăniștea
nu spre marile succese ale anu
lui trecut au început pe scena 
Ateneului Tineretului și progra
marea ei în acest recital mi se 
pare plină de semnificații.

Horiana Brănișteanu este stă- 
pina unei voci de mare expresi
vitate. Fiecare frază cîntată este 
perfect gîndită, fiecare moment 
este riguros încadrat stilistic.

In recitalul de joi Horiana 
Brănișteanu ne-a propus un real 
tur de forță. Am ascultat arii de 
Caccini. Citea, Verdi, Puccini, 
Boito. Rezistența vocală, simțul 
dramatic, puterea de pătrundere 
a partiturii mi s-au părut unice. 

Horiana Brănișteanu mi se 
pare acum, mai mult decît o pro
misiune și ne putem bucura că i 
s-a oferit prilejul unei exigențe 
confruntări cu publicul bucureș- 
tean, m acest recital organizat în 
cinstea unei mari sărbători a ti
neretului nostru.

IOSIF SAVA

T.A.P.It
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CHIP UL
TINER E ȚII
NOASTRE

SĂ ȘTII 
SĂ POȚI, 
SĂ ȘTII 
SĂ VREI

Aș vrea să scriu despre un 
tînăr, obișnuit în aparență, 
extrem de frămîntat pentru 
profesia sa. Aș vrea să scriu 
pentru că numele său se pro
nunță, aici, in comuna Unirea 
din jud. Hunedoara cu un res
pect deosebit. Oamenii leasă 
succesele pe care le obțin ele 
munca neobosită a medicului 
veterinar MIHAI ANTON 
RUDEANU, șeful de fermă a 
C.A.P. din Unirea. Și această 
stimă, această prețuire, noua 
mea cunoștință le-a dobindit 
în numai un an, perioada de 
la terminarea Facultății de 
medicină veterinară din Iași.

Venea din satul Crăguiș, pe 
o vreme cînd se spune că nici 
pe dușman să nu-l lași afară. 
Răspund invitației sale și ne 
oprim la una din brigăzile 
fermei. In grajd trei viței se 
odihnesc într-un padoc.

— Știți, mă introduce pro
fesional medicul în temă, a- 
cești viței nu și-au văzvjr nici
odată • mamele. Fac ochii

mari. Nu-mi vine sa creu. Și 
ascult ca un novice ceea 
ce-mi spune interlocutorul.

— Datorită stării disnutri- 
tive, un număr de vaci gestan- 
te au fost trimise la abatorul 
din Hațeg pentru sacrificare. 
Nu știu cum, totul s-a petre
cut ad-hoc, rn-am gîndit să 
salvez la citeva vaci produsul 
biologic — deși imatur — prin 
operație chirurgicală. Aveam 
emoții, nu știam dacă voi 
reuși. Cei din jur mă pri
veau cu încredere. Am în
ceput, bătălia chirurgicală, a- 
colo, în incinta abatorului 
pentru salvarea vieții fătului 
de la trei vaci. Acum cind mă 
gindesc, operația nu a fost 
cine știe ce mare lucru. După 
ea a început, să zic așa, ma
rea luptă. Trebuia readus la 
viață fătul. Masaje cardiace, 
frecții uscate, toate au fost de 
bun augur. Acum, ca să fac o 
glumă, am trei copii frumoși 
și dolofani.

Aflu că tînărul medic a re
mediat pînă acum 10 distocii, 
că se ocupă cu toată seriozi
tatea de baza furajeră. Totul 
este pus la punct.

— Folosind această meto-
dă de conservare — un siloz 
făcut din coceni de porumb 
între șirele de trifoi și fin — 
îmi spune dr. Rudeanu, ca și 
prepararea înainte de admi
nistrare a tuturor grosierilor 
existente, reușesc să elimin 
lipsa de furaje din rația ani
malelor.

Inițiativă, iată una din tră
săturile tânărului medic. Din 
inițiativa lui a început să se 
prepare făină din paie de 
griu și orz, folosită în rația 
animalelor puse la îngrășat.

Fantezie, idei, pasiune, dă
ruire. Toate acestea se pot 
spune despre medicul Ru
deanu.

IOAN VLAD

(din subredacția volun
tară a „Scînteii tinere
tului").

CORESPONDENTE PRIMITE IN CADRUL CONCURSULUI 
ORGANIZAT ÎN CINSTEA SEMICENTENARULUI U.T.C.

Două ipostaze 
ostășești

Albinele 
nopții 

unei gazete ostășești. Am

Printr-o fericită intîmplare am 
fost martorul unui „zbor de 
noapte“. Metafora se referă la 
cei ale căror mîini pluteau dea
supra literelor de plumb, la sol- 
dații care se ocupă de tipărirea 

urmărit cu emoție miracolul meta
morfozării faptelor ostășești, a orelor de instrucție și aplicație 
sau a celor de îmbogățire spirituală, in litere și rînduri de 
plumb, în litere tipărite, cu miros de cîmp și zăpadă. îneîn- 
tare și entuziasm.

I-am văzut acolo pe fruntașul T. Marcu și pe soldații E. But- 
naru, I. Rarău, I Moldovan. Ii priveam cum munceau, cu 
somnul în echilibru fragil pe gene și un zîmbet discret pe buze.

Și mîinile lor harnice, cu parfum de tuș, pe care le-am 
strîns cu emoție înspre dimineață, cînd mi-au dăruit gazeta 
proaspătă, le-am simțit făcîndu-mă fericit .

Primăvara
Oamenii adevărați îi recunoști 

după faptele și gîndurile lor 
— file din poezia densă a con-

• • ** f ji.iiifi.aiitemporaneității socialiste. Oa-a 8 n UCTOmar I e menii adevărați sînt sensibili și 
puternici fiindcă s-au obișnuit 

să trăiască in aerul tare al înălțimilor epocii noastre socialiste. 
Sub conducerea înțeleaptă a partidului, oamenii_ au învățat 
să-și iubească și mai puternic patria, adăpostind în suflete vă
paia tradițiilor ei de muncă și luptă. Și poate că de aceea în 
sufletele lor a inflorit vocația de a învinge. Ei înving și vor 
învinge mereu. Spun aceasta recitind cu emoție ceea ce mi-am 
notat într-un jurnal de pe frontul agricol, intr-o zi de octom
brie (sub un cer ostenit de cocori), cînd tensiunea înaltă a 
toamnei trecînd prin palmele soldaților — aspre și parfumate 
de rodul câmpiei — apropia ceasul înfloririi.

In gîndul, în inima și in brațele lor purtau ceva din esența 
și firea și frumusețea măreței lumi comuniste. Căci nimic 
altceva decît un profund patriotism, izvorît dintr-o înaltă con
știință politică. îi determină pe acești oameni frumoși să pună 
mai presus de orice datoria de a munci cu dragoste pentru 
patrie .

Era o dimineață sentimentală cînd ne-am intilnit cu ei. Cîn- 
tau voioși și glasurile lor deveneau ciocirlii de aur în zbor 
albastru lingă umerii Patriei. Și zîmbetul lor creștea înalt (ca 
ploaia și ca trifoiul înflorit) spre mine, zidind amiezi de dra
goste.

Străbăteam lanurile de porumb (mi se păreau un vînt melan
colic de aur vechi) și priveam cu invidie trandafirii înfloriți in 
pumnii lor victorioși. în palmele lor parfumate și calde de să
rutul muncii. A fost pentru toți un prilej de a-și exprima încă 
o dată sentimentul mîndriei plenare pentru marile realizări ob
ținute sub conducerea partidului în dezvoltarea și înflorirea 
țării. Niciodată soldații Doru Eșanu, Mincu Traian, Gheorghe 
Ungureanu, Stoțca Cornel ș. a. din detașamentul de munci 
agricole condus de tovarășul maior Ion Popescu nu vor uita 
orele pline de fapte, înnobilate de efort și romantism revolu
ționar, dăruite și în acest fel patriei. Niciodată nu vor putea 
uita acea primăvară din octombrie, plină de farmec și bucurii, 
cu freamăt de povești sentimentale. Intre două țigări, buzele 
lor asprite de vînturi și soare găseau timp să vorbească despre 
eroism și dragoste, sau să murmure un cîntec. Tovarăși de 
arme, de muncă și frumusețe. Am privit în ochii lor cu blîndeți 
de căprioară și am citit cuvinte de foc : ȚIE, PATRIE, GIN- 
DURILE ȘI FAPTELE NOASTRE 1

Șl m-am gîndit atunci că toți oamenii vor gusta rouă par
fumată din palmele lor prin miezul solar al pîinii...

IOAN IUSTIN PURZA 
militar în termen

La sărbătorirea centenarului său, Școala generală din satul Chesinț 
— județul Arad — are această înfățișare tânără și frumoasă. Înti
nerirea zidurilor ei s-a produs și cu concursul pionierilor, care au 

efectuat sute de ore de muncă patriotică
Foto : V1RGIL JIREGHIE

(Urmare din pag. 1)

Sînt șapte. Tehnicianul Ion 
Screciu, secretarul Comitetului 
U.T.C. de la Șantierele Navale 
din Turnu-Severin, împreună 
cu șase uteciști din întreprin
dere, reprezentanți ai tot atî- 
tea organizații : Barbu Cîrste- 
na, lăcătuș, Sevastian Armașu, 
ajustor- mecanic, Constantin 
Guran, electrician, Ioan Ce- 
peș, tubulator, Traian Barbu, 
lăcătuș mecanic și Ion Gon- 
ciulea, inginer. Șapte tineri și 
chiar foarte tineri (Guran 
abia a-mplinit 18 ani) repre
zentanți ai unei întreprinderi 
mai mult decît centenare, 
șapte reprezentanți ai tinerei 
generații de cetățeni ai unui 
municipiu care se pregătește 
să-și sărbătorească impresio
nanta vârstă de... 1850 de ani. 
Șapte uteciști cu care ne-am 
propus să medităm, acum, în 
preajma marii aniversări a 
organizației noastre revoluțio
nare, asupra rosturilor și con
diției tinerei generații de azi, 
asupra raportului istoric între 
clipa prezentă și trecut, între 
trecut, prezent și viitor, asu
pra relației muncă-devenire, 
muncă-învățăt ură, muncă-res- 
ponsabilitate socială... Punct 
de pornire : citeva colecții în
gălbenite a ceea ce numim pe 
scurt „presa vremii“ și pe care 
le-am răsfoit împreună, extră- 
gînd fiecare fragmentele care 
ni s-au părut mai semnifica
tive — mie pentru acest re
portaj, băieților pentru una 
dintre acțiunile pe care le pre
gătesc în cinstea semicentena
rului : un simpozion cu tema : 
„Condiția social-politică a ti
neretului — trecut, prezent și 
viitor“.

O primă constatare : prăfui
tele colecții de „presă locală“ 
pot oferi elemente pentru o 
adevărată istorie a mișcării 
revoluționare a orașului. Ast
fel, găsim consemnată în file
le lor, înființarea, în 1905, la 
Șantierul naval, a primului 
sindicat din Tr. Severin ; gă
sim mărturii ale înființării 
„Casei poporului“ și cercului 
„Tînărul muncitor“, ale par
ticipării navaliștilor la răs
coalele din 1907, la greva ge
nerală din 1920, la mișcările 
din ’33, la insurecție, la bătă
lia reconstrucției... Convenim 
să ne oprim asupra acelor 
mărturii care implică viața și 
munca tineretului.

Notez mai întîi, dintre frag
mentele propuse de tinerii mei 
interlocutori — toți băieți cu 
școală, toti cu gîndul de a 
merge mai departe — și, fapt 
demn de subliniat, majoritatea 
fii de țărani —, o spicuire din 
„Școala Mehedințiului“ (nr. 
7—8, 1935), referitoare la im
posibilitatea pătrunderii copi
ilor de la țară în școli secun
dare. După ce arată că, în a- 
cest județ, la 69 de familii ru
rale revine abia un elev de 
curs secundar, autorul artico
lului conchide patetic : „«Pa
ria» n-are ce căuta acolo unde 
se găsesc fintinile de lumină. 
«Paria» să ducă viața lui umi
lită și batjocorită, să nu riv- 
nească ia culmile rezervate 
numai privilegiaților și odras
lelor lor..." Articolul, semnat 
de dascălul C. Papacostea- 
Pajură, membru în primul co
mitet central al organizației 
de tineret din țara noastră, îi 
stîrr.ește spiridușului electri
cian Guran următoarea idee- 
argument pentru reportajul 
paralel : să adunăm toți anii 
petrecuți de cei șapte pe băn
cile școlii. Ideea se aprobă cu 
entuziasm și întreprindem de 
îndată operația: ne ies la

socoteală 81 de ani școlari. 81 
împărțit la șapte... Dar meca
nicul Armașu, absolvent de li
ceu, este de părere că nu mai 
e nevoie de alte socoteli, că 
cifra 81 în sine este deplin 
elocventă și propune să scriu 
în reportaj atît : „Fără comen
tarii“. Ceea ce și fac.

Apoi mărturiile desprinse 
din vechi gazete severinene 
îmi sînt propuse în rafală. De 
pildă, inginerul Gonciulea îmi 
arată o notă din „Cuvîntul 
nostru“, 19 ianuarie 1932 (cînd 
notăm aceste rînduri se împli
nesc exact 40 de ani de la a- 
pariția numărului respectiv), 
în care citim : „UN BORDEI 
IN CENTRUL ORAȘULUI. 
In str. General Mânu, în plin 
centrul orașului, pe un teren 
mare, proprietatea prefecturii, 
un cetățean și-a făcut un bor
dei în pămint în care locuiește 
cu soția, cițiva copii, păsări și 
porci...“ Tot fără comentarii 1 
Tot. Totuși, lăcătușul Traian 
Barbu, propune un reper al 
prezentului : în 1972, spune el 
cu mîndrie, numai pentru 
Șantierul naval se vor con
strui două blocuri-cămin des
tinate unui număr de 650 de 
tineri...

în replică, spre a întări ca
racterul general al situației 
mizere a muncitorilor de de-

prezent-trecut. Mărturisesc 
sincer că, punînd față-n față 
cei doi termeni, ești tentat să 
zici : Ce să mai discutăm ! Și 
totuși... Și totuși, gîndindu-mă 
la tinerii șomeri, la „golanii“ 
de acum patru decenii, obli
gați să stea „la taifas“, din 
lipsă de lucru, pe sălile primă
riei, nu pot să nu fac obser
vația că una din problemele 
care se pun în șantierul nos
tru în aceste zile este tocmai 
nevoia de oameni. Căuf&m, de 
pildă, strungari — cu lumina
rea aprinsă... Șantierul se dez
voltă, își schimbă amplasa
mentul, are de făcut față unor 
sarcini sporite — în condițiile 
deloc ușoare ale reamplasării 
— și, deci,departe de a înde
părta oamenii, îi căutăm...". O 
afirmație căreia secretarul 
Screciu îi aduce următoarea 
completare : „N-ar fi, poate, 
lipsit de interes să punem 
fată-n față preocupările de zi 
cu zi ale tinerilor despre care 
scriau reporterii de demult cu 
acelea ale tinerilor navaliști 
de astăzi. încerc să-mi imagi
nez subiectul discuțiilor celor 
de-atunci, pe sălile primăriei, 
și nu găsesc decît unul singur: 
grija plină de spaimă față de 
ziua de mîine... Cît privește 
subiectele „taifasurilor“ tineri
lor navaliști de astăzi, pot să

REPORTAJE 1ZU

Șapte tineri „navaliști“ 
în căutarea unei concluzii
mult, ajustorul Sevastian Ar
mașu desprinde, din articolul 
„Pentru săraci“ („Dreptatea 
Mehedintului“ din 8 decem
brie 1932), următorul para
graf : „Sînt case, la periferia 
orașului, in care se adăpostesc 
cite 6 și 8 copii, al căror spri
jin sint cele două brațe ale 
tatălui, muncitor sau mic 
funcționar, azi șomer — sau, și 
mai rău, capul familiei este o 
biată văduvă“. Din nou, fără 
comentarii...

Apoi, precizînd cu vădită e- 
moție : „Aici e vorba chiar de 
navaliștii noștri, cînd îi lăsau 
fără lucru“, tubulatorul Ioan 
Cepeș, îmi arăta cîteva rîn
duri, un fragment de re
portaj, tot din „Dreptatea Me- 
hedințului“ (5 noiembrie 
1932). „Zilele trecute, scrie re
porterul severinean de-acum 
patru decenii, pe sălile primă
riei noastre erau adunați mai 
mulți muncitori din aceia fără 
muncă, cărora Ii s-au pus po
reclele modei zilei : ȘOMERI.

Bieții oameni s-au adunat la 
taifas. Intre ei, unii mai tineri, 
alții mai virstnici. Unul dintre 
cei vîrstnici, dibaci în GLUME 
ADEVĂRATE, a spus tineri
lor :

— Heei, de voi e bine, bă
ieți, că v-a pus nume boie
resc... ȘOMERI ; pe cînd pe 
vremea mea, cînd lucrătorii 
rămineau fără lucru, erau nu
miți... GOLANI“. Din nou fără 
comentarii ?...

Dimpotrivă. Inginerul Ion 
Gonciulea este de părere că 
asupra acestui fragment pu
tem stărui mai mult. „Ne-am 
propus, spune el, un dialog 
peste decenii, o confruntare

vă asigur — dezbaterile din a- 
dunări, din ședințele de pro
ducție stau mărturie — că ele 
au unul și același subiect : 
navele, calitatea lor, predarea 
lor la termen. O treime din 
numărul total al salariaților 
sîntem uteciști. întrebați pe 
oricare dintre aceși tineri. 
Care sînt «problemele» colec
tivului vostru în aceste zile ? 
Veți primi, sînt sigur, unul și 
același răspuns : «11, 9, 10 !» 
Adică numerele de înregistra
re ale cargourilor la care lu
crăm acum, primul în curs de 
finisare, celelalte gata de a 
porni la drum. Așadar, spre 
deosebire de înaintași, grijile 
noastre (mă refer la grijile 
majore, care ne fac pe toți să 
fim din aceeași familie spiri
tuală) sînt navele“. „...Pentru 
că, continuă Ioan Cepeș, pe 
lingă răspunderea față de ceea 
ce face fiecare dintre noi, o 
avem și pe aceea a păstrării 
unei tradiții — a respectării 
termenelor, a lucrului de cali
tate —, tradiție pe care — aici 
am vrut să ajung — ne-au lă- 
sat-o tocmai generațiile trecu
te, acei oameni minunați care, 
oricît de grele le-au fost con
dițiile de munca și de viață, 
și-au iubit meseria, au culti
vat mîndria de a fi mun
citori ai acestor pămînturi. 
(Știu din istorie că șantierul 
nostru a fost preluat de statul 
român de la o firmă străină 
care, de-a lungul a multe de
cenii, nu îngăduise nici unui 
lucrător localnic să intre în 
atelierele ei) și au făcut, cu 
brațele goale, adevărate mi
nuni de virtuozitate profesio
nală“. „...Poate de aici, întă
rește Sevastian Armașu, se

trage faptul că, la noi, la Se
verin, poți întîlni meseriași 
care fac, manual, operații rea
lizate în alte locuri numai cu 
mașini de precizie“. „...Poate, 
continuă Barbu Cîrstena, nu 
este întîmplător faptul că, în 
anii reconstrucției, tocmai 
de-aici a pornit unul dintre 
semnalele întrecerii socialiste 
în România. Mă refer la re
cordurile nituitorului Banu, la 
performanța lui de a fi urcat, 
în condiții de ger, cînd îi ră- 
mînea carnea palmelor pe me
talul uneltei, de la 40 de ni
turi pe schimb la... 4 000 !“ In
ginerul Gonciulea intervine : 
„...Pornind de aici — dar în 
altă ordine de idei — aș vrea 
să arăt, tot în eventualitatea 
unui „reportaj paralel“, că 
pentru noi, cei de azi, nituito- 
rul Banu apare, peste decenii, 
ca un cavaler medieval, atît 
pentru faptele lui, cît și pen
tru... uneltele cu care lucra. 
Azi, cînd la sortimentele pro
duse de noi se folosește exclu
siv procedeul sudurii, ciocanul 
și chiar pistolul de nituit ne 
apar ca niște... arcuri cu săgeți 
pe lîngă o carabină cu repeti
ție. Azi, cînd efectuăm tăierea 
metalelor cu plasmă, cînd, de 
pildă, transferurile de creati
vitate între Severin și Galați 
se efectuează nu prin întreceri 
de nituire, ci prin schimburi 
de metode științifice, dialogul 
trecut-prezent mi se pare, sub 
raportul premiselor concrete, 
imposibil de realizat... Rămîn, 
desigur posibilități de dialog 
în planul semnificațiilor poli- 
tico-sociale, sufletești... Iar 
dacă este vorba să ne oprim 
asupra unei asemenea semni
ficații, eu cred că însăși pre-

întrunire muncitorească la 
Turnu-Severin, în timpul „A- 
nilor împotrivirii”. In primele rînduri, muncitori ai Șantiere
lor navale, vîrstnici și tineri, trăind deopotrivă grijile, nevo
ile, mizeria, șomajul, revolta, 
maturizarea politică prin luptă. 
„In anul 1923, își amintește ile
galistul Virgll Balaure, a luat 
ființă la Turnu-Severin U.T.C.-ul, care, alături de co
muniști, a luptat pentru cau
za mișcării muncitorești, tine
rii sprijinindu-ne mai ales în răspîndirea de manifeste și 
ziare ale Partidului Comunist. 
Pentru răspîndirea manifeste
lor în care se lua atitudine 
față de înăbușirea mișcărilor 
muncitorești, au fost arestați 
Socol — secretar U.T.C. la 
Șantierul naval, State Ciuhu- 
rezu și Paleacu și condamnați 
la un an și jumătate închisoare”.

zența noastră aici, în această 
discuție, oferă una elocven
tă si...“

...Și fără comentarii. Am 
notat aproape cuvînt cu cu
vânt discuția unor tineri „oa
recare“ din cetatea Severinu- 
lui industrial. împreună cu ei 
am ales, pentru rîndurile de 
față, selecții din reportajele 
trecutului, împreună cu ei 
le-am comentat în lumina 
prezentului. De aceea, în mod 
firesc, reporterul roagă citito
rul să citească, alături de sem
nătura de mai jos, și pe acelea 
ale interlocutorilor săi.

PETRE DRAGU

P.S. Era vorba și de o con
cluzie. în încheierea discuției, 
uitîndu-se pe fereastră, secre
tarul Screciu și-a oprit privi
rile asupra stabilopodului-sta- 
tuie. După citeva clipe a spus: 
„în definitiv, acum, cînd a de
venit monument, gtabilopodul 
ăsta al constructorilor ne re
prezintă și pe noi, navaliștii. 
Ca un simbol al trăinicie! și 
frumuseții acestui timp... Pes
te 50 de ani, la centenarul 
U.T.C. - ului, cînd tinerii de 
atunci ne vor pofti, sint sigur, 
la sărbătoarea lor, eu le voi 
vorbi despre navele de ieri șl 
de azi — dar și despre stabi- 
lopodul din beton, mărturie a 
pătrunderii industriei în ceta
te, nu numai ca utilitate ci și 
ca frumusețe“.

P. D.

(Urmare din pag. I)
de producție Șl, trebuie s-o spu
nem, că în programul de activi
tate la care am privit cu insis
tență sînt cuprinse cîteva ac
țiuni bine concepute, specific« 
modului de activitate al organi
zației U.T.C. De pildă, organiza
ția U.T.C. și-a propus să declan
șeze încă din luna octombrie o 
amplă întrecere între brigăzile 
din secție, urmărindu-se prin a- 
ceasta înlăturarea absențelor 
nemotivate, a întârzierilor, spo
rirea contribuției tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor. După 
cum se prevede, biroul organi
zației va desemna lunar, potri
vit rezultatelor obținute, echipa 
căreia să i se înmîneze steagul 
de echipă fruntașă și tinerii care 
să poarte ecusonul „Tînăr mun
citor fruntaș“. Numai că tova
rășul Pavel Ivanov, secretarul

fel ca „surorile“ ei de pe aceeași 
pagină — gazeta „Tineretul și 
producția“, concursurile „Stăpîn 
pe volan“ și „Cel mai bun me
canic“ — adică tocmai acțiunile 
concrete care ar fi avut darul, 
dacă erau realizate, să se bucu
re de eficiență, să schimbe ceva 
în atitudinea tinerilor munci
tori față de îndeplinirea sarci
nilor.

— Ce acțiune veți desfășura 
săptămîna aceasta în sprijinul 
producției? 11 întrebăm pe Pa
vel Ivanov, secretarul organiza
ției U.T.C.

După cîteva c-lipe de tăcere 
sau mai bine zis de șovăire, a- 
flăm :

— Săptămîna aceasta vom 
merge pe teren împreună cu bi
roul organizației să vedem cum 
funcționează utilajele.

— Și ce va urma apoi?
— Deficiențele constatate >•

nizată a se desfășura între toa
te organizațiile U.T.C. de pe șan
tier și care sconta în primul 
rind pe diminuarea abaterilor 
de la disciplina în producție și 
sporirea contribuției tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan a devenit o simplă forma
litate. La fel gazeta „Tineretul 
și producția" care de 3 luni e 
mereu în curs de amplasare. La 
un moment dat citim în progra
mul de activitate: „Comitetul 
U.T.C. va face un studiu la toa
te organizațiile U.T.C. pentru 
cunoașterea principalelor aspec
te negative existente la fiecare 
lot și în funcție de acestea..."

— Vrem să vedem și noi stu
diul, îi spunem tovarășului Va- 
sile Burlacu, secretarul comi
tetului U.T.C.

— N-am făcut hîrtii, vine 
prompt, răspunsul.

Distanța între ceea ce preve-

POȘTA CONCURSULUI
Așa cum am anunțat, inaugurăm POȘTA CONCURSULUI 

„CHIPUL TINEREȚII NOASTRE“, organizat de „Scînteia ti
neretului“ în cinstea Semicentenarului U.T.C. Pentru dialogul 
de azi desprindem cîteva corespondențe al căror conținut și a 
căror înfățișare ni se par interesante de luat in discuție nu nu
mai pentru autori, ci pentru toți cititorii, fie ei participanți la 
concurs, fie doar „spectatori“ ai acestei competiții.

niște". Un gînd frumos, o ex-MAMELIA CONSTANTIN, e- 
lev. Liceul industrial, petrol- 
chimie, orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Sub titlul „în fiecare 
tînăr — viitorul țării 1“ ne tri
miteți un mănunchi de gînduri 
frumoase — și mature — asu
pra rosturilor și devenirii tine
retului nostru, a răspunderilor 
ce revin fiecărei generații față 
de societate și popor, față de 
patrie. Scrieți : „Părinții noștri, 
aproape fără să ne dăm seama, 
ne inmînează ștafeta viitorului 
Auzim cu bucurie spunîndu-se 
că noi sîntem făurarii țării de 
mîine — și trebuie să facem 
totul pentru a nu dezminți a- 
ceastă încredere“. în încheiere 
conturați o imagine emoționan
tă prin generozitatea spirituală 
pe care o mărturisește, prin 
caracterul ei lapidar. specific 
tinereții : „Pe culmile viitoru
lui, noi, tinerii de azi, vom flu
tura steagul României comu-

primare limpede, calda, care 
arată că ați putea să ne tri
miteți lucruri și mai bune.. De 
pildă, un reportaj ale cărui a- 
firmații principiale să fie întă
rite și prin argumentul fapte
lor concrete. Ne scrieți despre 
răspunderi profesionale și civi
ce, despre însemnătatea mun
cii închinate patriei — și nu ne 
îndoim că asemenea gînduri 
v-au fost sugerate de oamenii 
și faptele în mijlocul cărora 
trăiți. Ce-ar fi să adăugați fru
moaselor adevăruri teoretice 
pe care ni le-ați trimis, și ar
gumentele unor exemple con
crete ? Orașul în care locuiți, 
școala în care învățați vă oferă 
atîtea !... Așteptăm !

TIȚA ȘTEFAN, elev, anul 
II A, Liceu] „Dragos Vodă", 
Cîmpulung Moldovenesc. ..Ba
nanele se coc ți în ianuarie 
Frumos titlu ați ales pentru in

teresanta corespondență pe care 
ne-ați trimis-o. Frumos, în pri
mul rînd, prin faptul că înde
plinește o condiție de bază î 
stîrnește de îndată interesul ci
titorului pentru conținutul ma
terialului. Interes în întîmpi- 
narea căruia vom veni cît. de 
curînd, publicînd în întregime 
reportajul dvs.

VASILE BOTA, tehnician a- 
gronom, C.A.P. Bahna, județul 
Mureș. Interesantă tema alea
să — eroismul unor tineri mi
litari, care au contribuit Iș 
salvarea vieții unui copil — și 
frumoasă prezentarea faptului 
sub formă de reportaj. Numai 
că, așa cum o mărturisiți, pa
siunea, fantezia și realul ta
lent pe care le vădiți vi s-au 
exercitat în... repovestirea unui 
caz prezentat — de către altci
neva — într-un reportaj radio
fonic... Mai este, oare, nevoie 
să vă spunem că una din con
dițiile fundamentale ale partici
pării la concursul nostru îl 
constituie cunoașterea directă 
de către autor, a realităților 
despre care ne scrie ? ...Aștep- 
tînd o nouă corespondență de 
la dvs., vă propunem între
barea : Ce mai e nou pe la 
C.A.P. Bahna ?

IOAN GHEORGHIȘOR, elev, 
anul IV, Liceul industrial de 
chimie. Făgăraș. Scrieți: „Chipul 
tinereții noastre — chipul res
ponsabilității, chipul idealului 
comunist“ și conchideți, ca în- 
tr-o stanță celebră a Renaște

rii : „Tinerețe... Adică primă
vară...“. Iar în perimetrul a- 
cestui superb anotimp al vîrstei 
îi includeți, generos și drept, 
pe toți cei tineri sufletește, in
diferent de etate : „Tinerii... A-
dică Noi cei 
de douăzeci, 
cinci de ani...

de optsprezece, 
de douăzeci și 
Adică Ei, cei cu

părul cărunt și zîmbetul nostal
gic...“. în încheiere ne. între
bați dacă puteți participa la 
concurs „cu mai multe lucrări“. 
Desigur. De pildă, ce-ar fi să 
ne trimiteți portretul unui tî
năr din preajma dvs., fie el din
tre cei de 18—25 de ani, fie 
dintre cei „cu părul cărunt și 
zîmbet nostalgic“ ? Asta e doar 
o sugestie ; dacă aveți altă 
idee...

MITROI ȘTEFAN, elev, anul 
I E, Liceul nr. 2, Alexandria. 
Vă puneți, în titlu, întrebarea : 
„Cine sîntem noi, tinerii ?" și 
căutați să vă răspundeți pe spa
țiul a două pagini și jumătate 
de caiet dictando, într-un fel 
de discurs, e drept, articulat 
logic și corect scris, dar, din 
păcate, lipsit, ca și la alți co
respondenți, de armătura argu
mentelor concrete. Cît privește 
finalul scrierii, el este abrupt, 
gîfîit, de parcă v-ar fi zorit 
sunetul clopoțelului. Spuneți 
drept, ați scris aceste rînduri 
în timpul orei sau într-o re
creație ?...

Poștașul concursului,
D. PETRE

CINE ÎNFĂPTUIEȘTE 
MĂSURILE?

organizației U.T.C., nu poate să 
confirme decît că s-a declanșat 
întrecerea dar nu și rezultatele 
ei de pînă acum, echipele cali
ficate pe primul loc sau tinerii 
îndreptățiți în fața celorlalți să 
poarte ecusonul amintit. Pentru 
simplul motiv că acțiunea s-a 
limitat doar la declanșarea în
trecerii și a scăpat din vedere 
ceea ce era mai important: rea
lizarea întrecerii propriu-zise. 
Desigur aceasta ar fi presupus 
o activitate laborioasă zilnică, 
urmărirea permanentă a rezul
tatelor, o puternică agitație vi
zuală, alte acțiuni ajutătoare 
care să mențină și să sporească 
spiritul de întrecere. Dar în 
condițiile în care secretarul or
ganizației U.T.C. nu cunoaște 
nici cîte absențe nemotivate au 
făcut tinerii ieri sau săptămîna 
trecută sau lunea trecută și ne 
trimite pe noi la normator să 
le aflăm, bineînțeles că și o a- 
semenea frumoasă acțiune nu 
poate rămlne decît pe hîrtie, la

vom aduce la cunoștința tineri
lor in cauză și a maiștrilor.

Atît. Lăsînd la o parte faptul 
că acțiunea enunțată ni se pare 
mai degrabă improvizată pe loc 
decît concepută anterior, remar
căm aceeași lipsă de ecou, pre
misele de la care se pornește 
nefiind cele mai bune. In cazul 
de mai sus, comitetul U.T.C. se 
transformă într-un organism de 
informare a conducătorilor locu
rilor de producție renunțînd la 
pîrghiile specifice de acționare, 
de dezbatere a problemelor cu 
toți membrii organizației, pentru 
formarea unei opinii de masă 
a unui climat favorabil schim
bărilor de conștiință. Și dacă 
acționăm așa, cum vom reuși să 
modificăm mentalitățile pe care 
le invocăm mereu drept cauze 
principale ale abaterilor de la 
disciplina muncii pe șantier ?

Mergînd mai sus, vom consta
ta că nici la nivelul comitetului 
U.T.C. situația nu e prea deo
sebită. Și aici întrecerea prece

de programul de activitate și 
acțiunile realizate este, după 
cum se vede mult prea mare, 
în aceste condiții nu se poate 
vorbi, bineînțeles, de acționarea 
eficientă a organizației U.T.C. 
în sprijinul producției, pentru 
înlăturarea deficiențelor, pentru 
ca și organizația U.T.C. să con
tribuie la asigurarea unui intens 
ritm de lucru pe șantier încă 
din prima lună a anului.

La capătul acestor investiga
ții, o necesitate apare în prim 
plan: organizația U.T.C. și co
mitetul U.T.C. de aici va trebui 
să-și înfigă puternic rădăcinile 
în activitatea vie de pe șantier, 
să se apropie mai mult de pre
ocupările tinerilor constructori. 
Numai astfel proiecte frumoa
se, adevărate, atrăgătoare chior 
nu vor mai fi abandonate din 
faza incipientă, numai astfel se 
va putea vorbi de eficientă în 
mobilizarea tinerilor la îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de 
plan.

Organizația pionierilor 
din 

Republica Socialistă România 
Consiliul Național 

organizează 
UN CONCURS 

pentru „Marșul Organizației Pio
nierilor din Republica Socialistă 
România” șl pentru cîntece menite să ducă la îmbogățirea reper- 
torlilor formațiilor corale din 
școli, la educarea pionierilor și 
școlarilor în spiritul dragostei și 
atașamentului față de patrie, partid și popor,, față de muncă și 
învățătură.

Concursul este deschis membri
lor Uniunii Compozitorilor din 
Republica Socialistă România, 
profesorilor de muzică, tuturor a- 
matorllor. Se recomandă ca, atît 
„Marșul Organizației Pionierilor”, 
cît și celelalte cîntece să fie scrise pe una sau două voci, fără a- 
companlament, să fie puternic an
corate în contemporaneitate și inspirate din cuceririle revoluțio
nare ale poporului nostru, din bo
gățiile și frumusețile patriei, din 
viața șl preocupările zilnice ale copiilor.

Textul va cuprinde, de preferin
ță, trei strofe șl un refren. Lucră
rile în forma definitivă (muzică șt text), purtînd un motto, vor fi 
înaintate Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor (Bule
vardul Prof. dr. Gh. Marinescu 
nr. 2, sectorul 6, București) pînă 
la 1 Iunie 1972, cu mențiunea 
„Pentru concurs“.

Cîntecele expediate vor fi înso
țite de un pilc închis pe care va fi scris motto-ul ales de autori șl 
va conține numele și adresa acestora.

Pentru cele mai valoroase lucrări, Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, la propunerea 
juriului — format din personali
tăți ale vieții muzicale și litera
re — va acorda următoarele premii :

1. PENTRU „MARȘUL ORGA
NIZAȚIEI PIONIERILOR” : 
— Un premiu tn valoare de 10 OM lei.
2. PENTRU CELELALTE CIN- TECE :
— un premiu I, în valoare de 7 OM lei ;
— un premiu II, în valoare de 5 000 lei ;
— un premiu III, în valoare de 3 MO lei ;
— trei mențiuni, a cite 1500 lei fiecare.

Premiile și mențiunile se vor a- corda pentru muzică și text, tn 
cote stabilite de reglementările în vigoare.

Cîntecele premiate, precum și 
un număr de lucrări valoroase, re
comandate de juriu, vor fi tipări
te șl difuzate în rtndul pionierilor și școlarilor.

Nu se admit lucrări prezentate la alte concursuri I
Rezultatele concursului vor fi comunicate în presă.
Lucrările prezentate la concurs nu se restituie.
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Tineretul universitar 
in sprijinul 

securității europene 
Intervenția delegației 

române
In capitala poloneză s-au încheiat marți lucrările întâl

nirii internaționale a studenților în problemele păcii, secu
rității și colaborării în Europa. In cuvîntul său, reprezentan
tul Uniunii Asociațiilor Studențești din România a subliniat 
importanța acestui gen de întâlniri în realizarea unui schimb 
larg și liber de opinii, în promovarea intereselor comune, a 
căilor concrete prin care tânăra generație, studențimea și 
organizațiile sale pot contribui la instaurarea unui climat 
de destindere, pace și securitate pe continentul european. In 
continuare, el a arătat că tineretul și studenții din România 
vor continua să militeze cu perseverență pentru cauza secu
rității și păcii, să sprijine eforturile pe care România și alte 
state, forțele progresiste, opinia publică, studențimea din di
ferite țări le depun pentru a elimina cauzele conflictelor, 
sursele de suspiciune și încordare, pentru promovarea des
tinderii, cooperării, păcii și securității în Europa și în lume. 
Totodată, a arătat reprezentantul român, tineretul din Ro
mânia sprijină activ inițiativele și acțiunile concrete privind 
ținerea neîntîrziată a Conferinței europene, cu participarea 
cu drepturi egale a tuturor statelor, conferință care să asi
gure dezbaterea unor probleme de interes comun pentru po
poarele europene, pentru dezvoltarea colaborării dintre state. 
El a exprimat hotărârea tineretului din România de a parti
cipa — ca și pînă acum — Ia discutarea problemelor majore

Puternice acțiuni ale forțelor 
indochineze

Corespondență din Varșovia pentru 
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

ale lumii contemporane, la crearea unui climat de destin
dere și încredere ^reciprocă, de colaborare, pace și securi
tate ațîț in Europa, cit și în întreaga lume.

Participanții Ia întîlnire au adoptat un apel adresat tuturor 
studenților și organizațiilor lor din întreaga lume, care chea
mă la intensificarea luptei pentru menținerea păcii și întări
rea securității popoarelor, la dezvoltarea colaborării în Eu
ropa. Arătând că studențimea participă tot mai activ la toate 
acțiunile și inițiativele în favoarea păcii, luate în ultimul 
timp pe plan național sau internațional, apelul salută faptul 
că Ia a 10-a întîlnire europeană a uniunilor naționale ale 
studenților, ce va- avea Ioc la Helsinki, va fi acordată o a- 
tenție deosebită problemei păcii și securității în Europa. 
,.Ne exprimăm încrederea fermă că mișcarea studențească 
internațională poate și trebuie să-și sporească eforturile pe 
viitor în direcția asigurării unei păci trainice în Europa“ 
— șe spune în apel. Totodată este relevată necesitatea întă
ririi eforturilor de mobilizare pe plan mondial a studenților 
in acțiunile pentru înfăptuirea securității și colaborării eu
ropene, pentru o cit mai grabnică convocare a conferinței 
în problemele securității și colaborării în Europa, pentru ra
tificarea tratatelor semnate de K.F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și Polonia, pentru recunoașterea de către toate țările a 
R.D. Germane in conformitate cu dreptul internațional. In 
continuare, apelul cheamă la acțiuni pentru realizarea de
zarmării generale și totale, și de solidaritate cu studenții 
care luptă împotriva fascismului, neonazismului. Sîntem con
vinși, se spune în apel, că mișcarea studențească internațio
nală va juca un rol tot mai mare în edificarea unui sistem 
de securitate colectivă și colaborare în Europa, constituind 
în acest fel o contribuție majoră în lupta omenirii pentru 
pace și libertate.
IOSIF DUMITRAȘCU Corespondentul Agerpres la Varșovia
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patriotice
SAIGON 25 (Agerpres). — U- 

nități ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud 
au continuat atacurile asupra po
zițiilor inamicului din Delta Me- 
kongului, care a devenit în ulti
mele zile teatrul unor ample, ac
țiuni de luptă. în provincia My 
Tho, o companie saigoneză a fost 
scoasă din luptă, patrioții captu- 
rînd, cu acest prilej, o mare can
titate de echipament militar și 
tehnică de luptă. Supraviețuitorii, 
menționează agenția de presă 
„Eliberarea", au fost atît de șo- 
cați de forța atacurilor patrioților 
încît au dezertat cu zecile.

Planurile americano-saigoneze 
de strămutare forțată a popu
lației din. regiunile sudice ale 
Vietnamului de sud au fost și ele 
dejucate în bună măsură, ca ur
mare a acțiunilor viguroase ale 
patrioților. Astfel, o companie 
din districtul An Bien, care urma 
să participe la o operațiune de 
acest gen, a fost obiectul unui 
atac violent al patrioților, care au 
scos din luptă 90 de soldați, au 
doborît cinci avioane și au ava
riat multe altele. Succese deose
bite au fost înregistrate și în alte 
provincii sud-vietnameze, cum 
sînt Ca Mau, Kien Tuong și Soc 
Trang. De asemenea, patrioții 
sud-vietnamezi au lansat un pu
ternic atac asupra localității Qui 
Nhon, capitala provinciei Binh 
Dinh, provocînd inamicului pier
deri grele în oameni și echipa
ment de luptă.

patrioții au provocat inamicului 
mari pierderi în oameni și tehni
că de luptă. în perioada 6 de
cembrie 1971—11 ianuarie 1972, 
ei au scos din luptă în zona Pla
toului Boloven 1800 de soldați 
inamici și au provocat pierderi 
grele în rîndurăe unui grup mo
bil al trupelor de la Vientiane și 
a două batalioane ale trupelor 
tailandeze. Pierderile inamicului 
în tehnică de luptă se ridică la 
aproximativ 500 de unități de foc, 
între care 50 de tunuri de cali
bru mare și aruncătoar^de mine.

Protocol comercial

româno-ungar

Remaniere
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 25 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile a avut Ioc, în prezența pre
ședintelui Salvador Allende, o 
reuniune a Comitetului Național 
al Unității Populare.

Cu acest prilej a fost analizată 
situația politică din țară, noua 
structură a guvernului și integra
rea unor noi formațiuni — Parti
dul radical de stînga și Organi
zația stîngii creștine — în Fron
tul Unității Populare. Referin- 
du-se la recenta sa hotărîre de a 
remania cabinetul, președintele 
Allende a subliniat că ea a fost 
necesară pentru a se oferi răs
punderi guvernamentale celor 
două mișcări de stînga — stînga 
creștină și stînga radicală, care 
s-au aliat rîndurilor coaliției gu
vernamentale.

La încheierea reuniunii, pre
ședintele Salvador Allende a ac
ceptat demisia din cabinet â fos
tului ministru de interne, '< Jose 
Toha, numit, ulterior, titular la 
Ministerul Apărării.

XIENG QUANG 25 (Ager
pres). — Comandamentul suprem 
al Armatei populare de eliberare 
laoțiene a dat publicității un co
municat cu privire la acțiunile 
forțelor patriotice în zona Platou
lui Boloven. în comunicat se a- 
rată că, în sezonul ploios al anu
lui 1971, forțele inamice au des
fășurat îp sudul Laosului mari o- 
perațiuni militare cu sprijinul a- 
vjației americane și al „consilie
rilor" americani. în timpul aces
tor operațiuni, la care au parti
cipat aproximativ 30 de batalioa
ne ale forțelor de dreapta și cinci 
batalioane de mercenari tailan- 
dezi, au fost comise numeroase 
atrocități împotriva populației lo
cale. Tineretul a fost înrolat cu 
forța în trupele regimului de la 
Vientiane, locuitorii unor regiuni 
au fost internați în lagăre de 
concentrare, au fost uciși nume
roși locuitori și au fost distru
se sate întregi.

îndeplinind ordinele Comanda
mentului suprem al Armatei 
populare de eliberare laoțiene,

BUDAPESTA 25. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: La Budapesta a avut 
loc, marți, semnarea Protocolului 
privind schimburile directe de 
mărfuri și colaborarea tehnico- 
științifică pe anul 1972 dintre 
ministerele de comerț interior ale 
României și Ungariei; se preve
de între altele o creștere valorică 
apreciabilă a schimburilor de 
mărfuri, precum și o diversificare 
a sortimentelor, în special în 
sectoarele alimentar, metalo-chi- 
mic, textile și încălțăminte. S-a 
stipulat, de asemenea, continu
area expozițiilor cu vînzare ale 
marilor magazine universale din 
București și Budapesta, organi
zarea în cele două capitale a 
unor „săptămîni gastronomice". 
Protocolul a fost semnat de mi
nistrul comerțului interior al Ro
mâniei, Nicolae Bozdog, și de 
Istvan Szurdi, omologul său un
gar. ★

Nicolae Bozdog, ministrul co
merțului interior al României, a 
fost primit, marți, de către Peter 
Valyi, vicepreședinte al Guver
nului revoluționar 
țărănesc ungâr.

muncitoresc-

DIN LISA- 
luni patru

A DOUA CONFERINȚA

de

A UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

Agenția Taniug anunță că la 
Belgrad au ’ început lucrările 
celei de-a doua conferințe a 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, la care participă 367 de 
delegați și un mare număr de 
invitați.

Lucrările au fost deschise
președintele U.C.I., Iosip Broz 
Tito, care a rostit o scurtă cu- 
vîntare.

In continuarea lucrărilor a 
fost aprobată ordinea de zi pe 
care, printre altele, se află : 
darea de seamă cu privire la 
activitatea Prezidiului U.C.I. 
în perioada dintre conferința 
întîi și conferința a doua! 
darea de seamă privind activi
tatea Comisiei pentru proble
mele statutare ale U.C.I ; dez
voltarea și sarcinile actuale ale 
U.C.I. ; situația social-economi- 
că și sarcinile Uniunii" 
niștilor din Iugoslavia ; 
tarea documentelor cu 
lă sarcinile perioadei 
toare.

Veliko Vlahovlci, membru »1

Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., a prezentat apoi refera
tul privind dezvoltarea și sarci
nile actuale ale U.C.I., iar Kiro 
Gligorov, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I. 
referatul privind situația social- 
economică și sarcinile U.C.I.

în cursul după-amiezii, lucră
rile au continuat cu discuții pe 
marginea dărilor de seamă ale 
organelor executive ale U.C.I., 
distribuite în scris delegaților, 
și a referatelor prezentate de 
Veliko Vlahovici și Kiro Gligo
rov.

AUSTRALIA
Poporul aus

tralian sărbăto
rește astăzi ziua sa națională, a- 
niversarea a 184 
de ani de la 
fondarea primei 
așezări austra
liene în Noua 
Galie de Sud. 
Australia poate fl 
considerată ori 
cel mai mic con- 

cea mal mare insu-tinent, ori 
lă din lume dar slab popu
lată (un locuitor pe km.p.). 
Descoperirea aurului în 1851 a 
determinat un aflux extraordi
nar de imigranți așa încît pe 
la 1889 populația ajunsese deja la 3 milioane. Tot pe la 
aceeași dată cerealele șl lîna 
australiană au început să cucerească piețele europene. La 
începutul secolului nostru Imi
grația a încetat, natalitatea este 
mijlocie, dar mortalitatea este 
cea mai scăzută din lume. De 
aceea Australiei 1 s-a mai dat 
și numele de „țara unde nu 
se moare“.

în 1901 a fost creată Uniunea Australiană, federație de 
șase state, foste dominioane 
engleze : Noua Galie de sud. 
Victoria, Queensland, Australia 
meridională. Australia occidentală ș! Tasmania. Deceniile 
următoare au fost martorele 
unei dezvoltări economice pu
ternice mal ales în jurul ma
rilor porturi : Sydney, Mel
bourne. Brisbane și Adelaide. Majoritatea populației (din cei 
9 801 0000 locuitori) este con
centrată în marile orașe așa 
încît peste 70 la sută dintre locuitori sînt orășeni. Numă
rul muncitorilor încadrați în 
uzine s-a dublat între 1939 și 1952, ceea ce dovedește o dez
voltare industrială destul de 
rapidă. Metalurgia s-a instalat 
mai ales în apropierea mlne-

Comu- 
adop- 

privire 
urmă-

lor de cărbune de la New- 
castle, Port Kemble șl Noua 
Galie, sau lingă cele de fler la Whyelle în Austrlalia meridio
nală. Agricultura intensivă se 
practică pe o suprafață de 1,S 
milioane km.p. (din suprafața 
țării de 7 704 000 km.p.). Pășu
nile bogate oferă o bază pen
tru creșterea oilor (140 milioa
ne capete) și a cornutelor mari 
(16 milioane). Pămîntul austra
lian a dezvăluit în ultimul 
timp zăcăminte importante de 
fier, cărbune cocsificabil (Intre 
Newcastle și Sydney), bauxi
tă. plumb, zinc, nichel, titan, 
petrol și minereuri de uraniu 
(in statul Queensland). Valori
ficarea acestor resurse va per
mite atingerea unul grad mai înalt de industrializare șl di
versificare a comerțului austra
lian. Australia este șl cel mai 
Important producător de aur 
din lume cu 30 tone pe an. 
Cărbunele se găsește din abun
dență depășind o producție de 
20 milioane tone pe an.Republica Socialistă Romînla 
si Uniunea Australiană dezvol
tă relații de prietenie și colaborare pe baza principiilor 
respectării suveranității și independenței naționale, neames
tecului în treburile interne, e- 
galltățll In drepturi și avanta
jului reciproc. De Ia data în
cheierii primului acord comer
cial din 1967, schimbul de măr
furi dintre țările noastre a în
registrat o linie tot mal ascendentă. în 1969 cu ocazia vizitei 
delegației guvernamentale române a fost semnat un memo
randum la acordul existent 
ceea ce a dat un nou Imbold 
lărgirii comerțului bilateral.

Cu ocazia zilei sale naționale 
popoiul șl tineretul român 
urează poporului și tineretului 
australian noi lzblnzl pe calea 
înfloririi patriei lor.

• UN TRIBUNAL 
BONA a condamnat __
persoane Ia închisoare pe terme
ne variind între 18 
fiind acuzate de desfășurarea unor 
„acțiuni ilegale“. Procurorul a 
amintit printre aceste „acțiuni pe
riculoase” participarea acuzaților 
la întruniri clandestine depu
nerea unor fonduri în iavoarea 
Partidului Comunist Portughez.

și 20 de luni, 
lășurarea unor

• O DELEGAȚIE DE EX- PERȚI ai Ministerului britanic 
al Apărării a sosit luni In ca
pitala Maltei, unde a avut o 
serie de convorbiri cu repre
zentanți ai guvernului maltez. 
După cum informează agenția 
France Presse, convorbirile 
s-au referit Ia posibilitatea rea
lizării unui acord între cele 
două părți în problema insta
lațiilor militare britanice din 
insulă.Pe de altă parte, agenția 
United Press Internațional a- 
nunță că, în aceeași zi, pre
mierul Dom Mintoff a avut o 
întrevedere cu înaltul comisar 
britanic în Malta, Duncan Watson, și cu o serie de co
mandanți al forțelor militare 
britanice din insulă. Aceeași 
agenție anunță că o nouă se
rie de convorbiri între Dom Mintoff șl ministrul britanic al apărării, lordul Carrington, va 
avea loc, Incepînd de vineri 
la Roma.

Ziua Republicii India
Cu 22 de ani în urmă, la 26 

ianuarie 1950, era proclamată 
Republica India. Evenimentul a 
constituit un pas hotărîtor in 
îndelungata luptă dusă de cei 
peste o jumătate de miliard de 
locuitori ai țării pentru înlătu
rarea dominației străine, pentru 
libertate, independență și suve
ranitate națională.

Anii care au: trecut de la a- 
cest moment însemnat în exis
tența Indiei — pe a cărei în
tindere au lăsat urme adînci o 
străveche civilizație, dar și cele 
două secole de dominație străi
nă — constituie o perioadă de 
eforturi . concentrate spre lichi
darea tarelor subdezvoltării — 
foametea, șomajul, bolile, anal
fabetismul — modernizarea u- 
nor structuri învechite, crearea 
unui climat favorabil transfor
mărilor înnoitoare. Rezultate 
remarcabile au fost dobîndite 
pe parcursul planurilor cincina
le (inițiate începînd din 3961) 
avînd ca obiective principale 
făurirea unei industrii naționale, 
valorificarea resurselor natura
le. creșterea standardului de 
viață al populației.

Au fost construite fabrici și 
uzine moderne, s-au dezvoltat 
ramuri noi, ca siderurgia, me
talurgia, industria construcțiilor 
de mașini, petrochimia.

Evident, în fața poporului in
dian se mai găsesc, așa cum au 
declarat de altfel în repetate 
rînduri conducătorii Indiei, des
tule dificultăți. înaintarea pe★

calea progresului —, subliniază 
conducătorii indieni — impune 
cu acuitate renovarea structuri
lor sociale. în sensul acesta, au 
fost întreprinse în ultima perioa
dă o serie de măsuri avînd ca 
obiectiv întărirea sectorului de 
stat în economie.

Poporul român, tineretul 
României, urmăresc cu viu inte
res eforturile poporului indian 
în procesul de consolidare a 
independentei, de dezvoltare de 
sine stătătoare, de afirmare a 
tendințelor de prosperitate și 
progres social. Datând din tim
puri îndepărtate, relațiile ro- 
mâno-indiene s-au întărit și a- 
profundat în ultimii ani în in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării inter
naționale. O expresie a bunelor 
relații dintre țările și popoarele 
noastre o constituie vizitele re
ciproce ale conducătorilor ro
mâni și indieni, numeroasele a- 
corduri de colaborare încheiate 
pe tărîm economic, științific, 
tehnic și cultural. Un exemplu 
de conlucrare rodnică îl repre
zintă, astfel, participarea spe
cialiștilor români la valorifi
carea resurselor de petrol ale 
Indiei, la dezvoltarea industriei 
de rafinărie și petrochimică. 
Rafinăria de la Gauhati, termo
centrala de la Singareni, baza 
mecanică de Ia Baroda, Com
binatul de lubrifianți de la Hal- 
dia sînt roade ale colaborării 
fructuoase dintre cele două țări 
ale noastre.★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
India, V. V. GIRI, următoarea telegramă ;

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, 
al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, 
să adresez Excelenței Voastre, cu prilejul zilei naționale a Re
publicii India, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului indian prieten.

Sînt încredințat că bunele relații existente între Republica 
Socialistă România și Republica India se vor dezvolta în con
tinuare în interesul reciproc al popoarelor noastre, al înțelege
rii și colaborării internaționale.

D
rumul de la Pe
kin la An-Șan tre
ce prin Senyang, 
oraș cu vreo trei 
milioane de lo
cuitori, una dintre 

cele mai mari aglomerări urba
ne din Republica Populară Chi
neză. Orașul are o istorie stră
veche, fiind mulți ani reședin
ța mai multor dinastii domni
toare. Vestigiile acestui trecut 
se păstrează și azi. între zidu
rile vechi, mereu renovate, și 
recolorate in nuanțele ce le-au 
dat strălucire cu multe secole 
în urmă, sînt păstrate inesti
mabile comori de artă, dovezi 
indubitabile ale geniului crea
tor al marelui popor chinez. 
Construcția palatelor, și nu nu
mai a celor din Senyang, tră
dează un gust plin de rafina
ment. E limpede, arhitectura 
era la mare preț pe aceste me
leaguri. Aceste vestigii consti
tuie, desigur, principalul punct 
de atracție al turiștilor de pre
tutindeni, dar ele nu mai sint 
demult reprezentative pentru 
Senyangul de azi. Pentru că, 
depășind zidurile ce încorpo
rează zgura trecutului milenar, 
privirea descoperă un oraș nou, 
modern, foarte tânăr. Bulevar
de largi, mărginite de clădiri 
înalte de 7—10 etaje — siluete 
zvelte din beton și sticlă — tra
versează orașul de la un capăt 
la altul. Magazine cu vitrine 
elegante, inundate de lumini 
fluorescente, te avertizează că 
producția bunurilor de consum 
cunoaște aici o mare dezvolta
re. Nu numai industria ușoară 
sau alimentară. Căci nu trebuie 
să uităm, ne aflăm la Senyang, 
oraș reședință a provinciei 
Liao-Ning, țara oțelului, a fie
rului și cărbunelui, regiunea în 
care industria grea din China 
a atins punctul său cel mai 
înalt, și unde populația ocupată 
în ramurile neagricole a deve
nit demult precumpănitoare. 
După 1949 — an crucial în isto
ria multimilenară a Chinei, 
cind a fost proclamată Republi
ca Populară — Senyang, ca de 
altfel întreaga provincie, a cu
noscut o dezvoltare prodigioasă. 
Forța sa industrială îl situează 
acum pe locul patru în țară 
după Șanhai, Pekin și Tiensin. 

însemne ale acestei forțe eco
nomice se întîlnesc Ia tot pa
sul, iar imaginea sa nu poate 
fi despărțită de fluviile aeriene 
ale rețelelor electrice de înaltă 
tensiune, de aglomerările hale
lor imense, de pilcurile de co
șuri fumeginde ce-și profilează 
maiestuos siluetele în văzduh. 
Aceste însemne — viguroasă 
replică a prezentului — repre
zintă de fapt adevăratul blazon 
al orașului. Numărul uzinelor, 
al fabricilor, de Ia cele utilate 
ultramodern pînă la atelierele 
minuscule, bazate într-o mai 
mare măsură pe măiestria meș
terilor decît a mașinilor — este 
impresionant. Iată cartierul 
Tie-Shie. O uriașă îngrămădire 
de uzine în care fabricile de 
mașini-unelte și diverse alte 
utilaje se învecinează cu cele 
de tablă, de șine de cale fera
tă, de lanțuri fără sudură, sau 
cu geometria zveltă a retorte
lor chimice. Da. Denumirea 
dată mai târziu Senyangului de 
principal atelier de prelucrare 
a imenselor bogății din această 
parte a Chinei, nu-i o simplă 
metaforă ci. o realitate palpa
bilă. Prelungirea sa metalurgi
că e An-Șan.

D
istanța dintre ce
le două orașe e 
surprinzător de 
mică pentru spa
țiile chineze, croi
te parcă după alte 

dimensiuni. Altfel, deosebirile 
rămîn aproape insesizabile. A- 
celași stil arhitectonic, aceleași 
artere largi ce străbat orașul 
de la un capăt Ia altul, tăiate 
în unghiuri drepte de o puzde
rie de străduțe laterale, aceeași 
stradă animată.

Strada aici are o personalita
te a sa, total diferită de ima
ginile întâlnite pe alte melea
guri. Mi se pare mai plină de 
culoare, mai vivace. Poate mul
țimea de pietoni, grăbită să a- 
jungă mai repede Ia destinații 
doar de ea știute, stă la baza 
acestei impresii. Poate această 
impresie o sugerează eșaloanele 
de tinere-grupuri compacte de 
băieți și fete cu fețele lumina
te de enigmaticul lor surîs — 
echipați sumar, dar cu nelipsi
tul ruksak in spate, porniți în- 
tr-un nou și lung marș de una, 
două sau mai multe săptămîni, 
„ca să-și cunoască țara și să se 
călească fizic". Sau poate șiru
rile viu colorate de copii, pă
șind solemn, nevoie mare, în 
ritmul cadențat al atît de zgo
motoaselor lor tobe și trompe
te. Dacă nu toate astea atunci 
cu siguranță aceste cohorte de 
bicicliști care, sfidând orice re
gulă de circulație, alunecă cu 
suplețe printre miile de pie
toni, printre autobuze și auto
camioane, sfidînd prin rulajul 
lor elegant, mersul greoi al a- 
cestora din urmă. Nicăieri, ca 
în China, n-am văzut atitea bi
ciclete și nu mi-ași fi închipuit 
vreodată că acest prozaic vehi
cul poate căpăta atitea între
buințări — de la banala pro
menadă pînă la transportul 
destul de rapid al unor colete 
de mai multe sute de kilogra

me. Pare că întregul oraș, In
diferent unde ar fi situat, la 
sud ca și la nord, alunecă pe 
două roți.

Dar să revenim la An-Șan.
rașul respiră prin 

uriașul său plă- 
mîn siderurgic — 
marele combinat 
ce-i poartă nume
le. Mai mic decît

Senyang, dispune în schimb de 
o putere industrială mai poten
țată. Din cei aproape un milion 
de locuitori, 150 000 lucrează în 
cele cincizeci de fabrici ale 
combinatului sau la puzderia 
de exploatări miniere din îm
prejurimi, care furnizează co
losului pîinea cea de toate zi
lele — minereul de fier. Chiar 
și numai aceste date iți dimen
sionează cu destulă exactitate 
adevăratele proporții ale pro
ducției de metal de aici. Ai să
vârși, insă, o mare eroare dacă 
ai identifica forța industrială 
a An-Șan-ului doar cu producția 
combinatului. Alte cincizeci de 
fabrici — cu un nomenclator de 
produse extrem de divers, de 
la mașini-unelte cu un inalt 
grad de perfecționare, motoare 
Diesel, aparate de precizie, uti
laje și produse chimice și pînă 
la finele țesături sau ceasuri 
de mină, multe dintre ele fiind 
de acum cunoscute și elogios 
apreciate nu numai între gra
nițele provinciei sau ale Chi
nei, ci pe multiple meridiane

diție. Prin 1916, s-au extras pri
mele cantități notabile de mi
nereu de fier. Peste numai doi 
ani, în 1918, se obținuseră deja 
primele șarje de fontă, urma
te, un an mai târziu, de cele 
de oțel. Capacitățile de pro
ducție, reduse ca proporții, a- 
parțineau capitaliștilor autoh
toni care le exploatau, ca și pe 
lucrători, într-o comuniune de 
interese cu cei japonezi. Am 
uitat să spun, că orașul An-Șan 
s-a aflat, timp de 29 de ani, 
sub ocupația japoneză. Alți doi 
ani a fost ocupat de trupele lui 
Cian-Kai-Și. „Și unii și alții — 
îmi spune Li Că, membru al 
comitetului revoluționar al o- 
rașului — au jefuit ținutul de 
bogățiile sale, au exploatat la 
singe masele muncitoare. Când 
au plecat ciankaișiștii au jefuit 
și distrus aproape tot. Iată ce-a 
găsit armata populară la 29 
februarie 1948, când a eliberat 
orașul. După eliberare, continuă 
el, totul era o ruină. Cuptoa
rele, atitea cîte erau, îngheța
seră. Instalațiile erau deterio
rate...“.

Și a început marea epopee a 
reconstrucției. Țara avea ne
voie de oțel ca de aer. De fapt 
totul a fost reconstruit din te
melii. „Mai întîi a fost ridicat 
combinatul, își reia firul amin
tirilor tovarășul Li Că. Cind 
capitaliștii japonezi au fost ne- 
voiți să părăsească orașul spu
neau că cei din An-Șan nu vor 
face siderurgie în vecii vecilor.

ȘCOALA
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ale globului — beneficiază de 
hărnicia și puterea de creație 
a încă 150 000 de lucrători. 
Combinatul metalurgic rămîne 
totuși unitatea cea mai repre
zentativă. Istoria sa se confundă 
aproape cu aceea a orașului. 
Sau invers.

Orice vizită la An-Șan trece 
obligatoriu prin combinat și o- 
rice discuție cu tovarășii chi
nezi despre o întreprindere cu 
o istorie mai îndelungată înce
pe cu „a fost...“ și are neapărat 
ca principal moment de refe
rință anul 1949 — anul graniță 
pentru China, între lumea ex
ploatării și mizeriei și lumea 
nouă, incomensurabil mai tână
ră, a socialismului, a libertății 
și a pașilor siguri și evidenți 
pentru bunăstarea întregului 
popor. E, într-adevăr, emoțio
nant să urmărești cu cită răb
dare îți vorbesc aceste gazde, 
extrem de amabile, despre tre
cutul întunecat, despre lungul 
și funestul cortegiu al dinastii
lor feudale, despre veacurile de 
împilare și luptă pentru liber
tate, pentru că, adaugă ele, e 
oricum dificil pentru cel care vi
ne pentru prima dată in contact 
direct cu realitățile chineze să 
discearnă cu ușurință izbînzile 
impresionante obținute în ulti
mii 22 de ani de poporul chi
nez, în paleta atît de bogată a 
creației socialiste, în industrie, 
în agricultură, în știință și 
tehnică, în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale. Dis
cuția de la An-Șan n-a făcut 
excepție de la această regulă.

înapoi la trecut, așadar.
Meșteșugul extragerii și fa

sonării fierului are aici la An- 
Șan, o veche și puternică tra-

Chinezii, susțineau ei cu aro
ganță, nu știu decît să cultive 
sorg. Cită valoare au avut aceste 
preziceri vă puteți convinge 
singur. Ne-au trebuit doar trei 
ani ca să repunem pe picioare 
producția de metal".

Alte două cincinale, în timpul 
cărora cei din An-Șan au bene
ficiat de sprijinul întregii țări, 
au adus producția la dimen
siuni apropiate de cele de azi.

Dar, afirmă gazdele noastre, 
furnale, cuptoare pentru pro
ducerea oțelului, laminoare se 
construiesc ușor sau relativ mai 
ușor. Numai că pentru a avea 
siderurgie nu-i suficient să con
struiești furnale. Trebuie să-ți 
asiguri baza de materii prime. 
Altfel te uiți la ele, pățești ca 
acel om dintr-un vechi proverb 
chinezesc care vrînd să mă
nânce și-a cheltuit toți banii pe 
blide de aur, uitind să cumpere 
ceea ce era principal — orez. 
De prisos să mai spunem că 
pentru siderurgiștii din An-Șan 
orezul din străvechiul proverb 
însemna minereu de fier. Ei 
aveau orezul în casă, nici nu 
era nevoie. să-I mai cumpere, 
căci munții din jurul orașului 
conțineau destul minereu. Poa
te nu tocmai bogat în fier ca 
cel adus de la cîteva mii de 
kilometri tocmai dintr-o insulă 
din sudul Chinei, însă suficient 
ca să asigure materia primă 
necesară și să evite consumarea 
unor fonduri uriașe cu trans
portul, cu procurarea mijloace
lor de transport. Dar cele cîte
va mine care produceau înainte 
de eliberare fuseseră închise. 
Redeschiderea minelor, amena
jarea și pregătirea lor pentru

exploatare, a fost prima hotă
rîre luată de comitetul revolu
ționar al orașului imediat după 
înființare. La acea ședință a 
fost lansată lozinca : „să asigu
răm prin forțe proprii aprovi
zionarea cu materii prime și 
piese de schimb pentru utilaje".

Ș
i a început a doua 
mare bătălie : re
deschiderea și pu
nerea în funcțiune 
a minelor de fier. 
„Opera de redes

chidere a minelor, afirma 
Li Că, a fost o excelentă școală 
de călire revoluționară a tine
rei generații". Peste zece mii de 
oameni — muncitori, țărani, 
elevi, studenți, tineri de cele 
mai diverse profesii, au partici
pat la această bătălie. Au fost 
învinse greutăți care la un mo
ment dat păreau insurmontabile. 
Trebuia utilaje, în primul rînd 
piese de schimb pentru repa
rarea și funcționarea celor 
existente. Numai combinele de 
scoatere a minereului aveau 
nevoie de trei sute piese de 
schimb importante. înainte se 
aduceau de la alte combinate 
și fabrici din țară. Producerea 
lor e destul de complicată. A 
recurge la aceeași cale ar fi 
însemnat să deplasezi greutăți^ 
le pe umerii altora. Muncitorii 
din ântreprinderile regiunii au 
hotărit să degreveze economia 
națională de această sarcină. 
Le-au fabricat ei „prin forțe 
proprii“. Acum 90 la sută din a- 
ceste piese de schimb se pro
duc la An-Șan și în alte uni
tăți din provincie.

Marea aventură a Început cu 
muntele Ci-Pa. 175 de tone 
explozibil au fost introduse în 
măruntaiele muntelui : o ex
plozie uriașă i-a retezat vîr- 
ful scoțînd la suprafață,, din
tr-o dată, 750 000 de tone 
minereu d.e fier. Intr-un singur 
an reconstrucția minelor a fost, 
în linii mari, terminată. înain
te, mi se spune, reconstrucția 
ar fi durat de trei ori pe atât.

Anii au trecut. Greutățile au 
fost învinse rînd pe rînd. Mine
le din jurul An-Șanului furni
zează acum peste patru milioa
ne tone minereu brut din care 
trei milioane utilizabil. Focu
rile combinatului rămîn mereu 
aprinse, iar fluviul de oțel 
curge neîntrerupt la debitul do
rit, și o dată cu el crește bună
starea celor care i-au dimensio
nat cursul, potrivindu-i șuvoiul 
incandescent după ritmurile 
trepidante impuse de construc
ția desfășurată a socialismului.

Construcția combinatului de 
la An-Șan, conchid gazdele, re
prezintă o strălucită victorie a 
maselor populare împotriva vi
tregiilor naturii, demonstrează 
ce-i în stare să înfăptuiască 
un popor atunci când își ia 
soarta în propriile mîini, cînd 
dispune singur și de nimeni 
stingherit de propriile sale re
surse. An-Șan-ul este astăzi lo
cul în care siderurgia Republi
cii Populare Chineze â atins 
punctul său cel mai înalt. El a 
devenit nu numai un mare 
producător de metal, ci și un 
puternic generator de idei și 
experiențe valoroase, un im
portant centru de pregătire n 
cadrelor. Școli de diverse pro- 
file —■ profesionale, tehnice — 
o politehnică, pregătesc cadre 
cu înaltă calificare care asigu
ră într-o măsură tot mai mare 
nevoite unei ramuri aflată în 
plin proces de dezvoltare și 
modernizare, o ramură care-și 
lărgește neconetenit aria geo
grafică, avînd deja avanposturi 
în mai toate provinciile Chinei. 
„Ori unde veți merge în China 
și veți vizita întreprinderi me
talurgice mari, mijlocii sau 
mici, ni se spune, veți intîlni 
furnaliști, oțelari sau lamino- 
rițti — tineri sau mai vîrstnici 
— care aici, la An-Șan, și-au 
făcut ucenicia".

Scrutând cu încredere viito
rul, oamenii An-Șan-ului își a- 
mintesc mereu de faptele emo
ționante din timpul reconstruc
ției — pildă mereu vie a erois
mului popular. O fac în mod 
deliberat pentru că, afirmă ei, 
rememorarea marilor victorii, 
prezentarea veridică a realități
lor, a_ luptei pentru înfringerca 
greutăților, este cel mai eficace 
mijloc de călire revoluționară 
a tinerei generații, de educare 
a tinerilor în spiritul muncii, 
pentru ca aceștia să știe să pre- 
țuiască truda maselor munci
toare.

n fața tradițio
nalei cești de por
țelan cu ceai abu
rind gazdele își 
deapănă cu nostal
gie amintirile, iar

vorbirea lor cînd repezită, cînd 
monotonă, trădează o ome
nească undă de satisfacție 
pentru tut ce-au clădit, pentru 
tot ce vor mai construi. Căci 
proiectele de viitor sînt la fel 
de_ ambițioase dacă nu mai în
drăznețe. Le ascult rostirea ce 
mi-a devenit familiară și-n min
te mi se asociază alte imagini 
Ia fel de elocvente despre ac
tivitatea clocotitoare a poporu
lui chinez, închinată infloririi 
patriei — în industrie, in agri
cultură, în toate domeniile vie
ții social-economice. Dar des
pre toate acestea ântr-un viitor 
reportaj.

naționale a Re-
prosperitate

• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMAN1A 
în Republica Populară Mongolă, 
Traian Gîrba, și-a prezentat, 'a 
25 ianuarie 1972, scrisorile de 
acreditare președintelui Prezi
diului Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole, Jamsaranghiin 
Santbu. La ceremonie au luat 
parte Tedendambin Gotov, se
cretarul Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, 
Lodonghiin Rincin, ministrul a- 
facerilor externe, și alte oficia
lități mongole, precum și 
membri ai ambasadei române. 
După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele 
Jamsaranghiin Sambu și amba
sadorul Traian Gîrba a avut loc 
o convorbire desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Convorbirile S.A.L.T.
• LA SEDIUL AMBASADEI 

SOVIETICE DIN VIENA a avut loc, marți dimineață, o nonă în

trevedere Intre șefii delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. Ia tratativele sovieto-americane pentru limita
rea înarmărilor strategice (SALT). 
Convorbirile din cadrul celei de-a șasea runde a tratativelor SALT 
vor fi reluate vineri, Ia sediul 
ambasadei americane din capitala Austriei.

• LA PRAGA s-au desfășurat lucrările celei de a 6-a plenare a 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Socialist din Cehoslova
cia. Plenara, relatează agenția 
C.T.K., a hotărit convocarea pri
mului Congres al U.T.S. pentru 
27—30 septembrie a.c.

pe s O X3L
Prelungirea 

stării da urgență 
în Turcia

• PARLAMENTUL TURCIEI a 
aprobat, luni seara, cererea gu
vernului de prelungire, cu încă 
două luni, a stării de urgență, 
proclamată la 26 aprilie 1971, în 11 
departamente ale țării, Intre care 
și cele ale Ankarei, Istanbululul 
»1 Izmirulul.

• COMISIA FEDERALA A U.C.D. a decis să voteze împotri
va ratificării de către Bundestag 
a tratatelor încheiate de R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică șl cu R. P. 
Polonă — informează agenția 
vest-germană D.P.A.

Hotărirea Comisiei federale a 
U.C.D. a suscitat o vie reacție 
din partea opiniei publice, a gu
vernului Brandt și a unor parti
de din R.F.G. Criticînd poziția 
U.C.D.-U.C.S. față de tratatele cu 
U.R.S.S. șl Polonia, purtătorul de 
cuvtnt al guvernului vest-german.

Rudiger von Wechmar a subliniat 
că această hotărîre și recentele 
atacuri ale președintelui U.C.D., Barzel, la adresa tratatelor nu vor 
determina guvernul să se abată 
de pe calea ratificării lor. In le
gătură cu hotărîrea U.C.D.-U.C.S., Partidul liber-democrat, membru 
al coaliției guvernamentale, a 
apreciat că prin aceasta conducă
torii U.C.D.-U.C.S. s-au declarat 
adversari al politicii de destindere și pace.

Noi bombardamente 
asupra R.D. Vietnam
• AVIOANE ALE FORȚELOR 

AMERICANE au bombardat din 
nou teritoriul R.D. Vietnam. 
Bombardamentele, efectuate luni 
în cursul a două raiduri, au fost 
anunțate marți de comandamen
tul american la Saigon. Reluînd 
știrea, agenția France Presse 
menționează că teritoriul R.D. 
Vietnam a fost atacat și dumi
nică de aviația Statelor Unite.
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