
Proletari din toate țările, uniți-vă ! Președintele Consiliului de Stat»

Nicolae, Ceaușescu, a primit scrisorile
de acreditare a noului ambasador
al Regatului Unit al Marii Britanii
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ÎN î NT îMP IN ARE A SEMICENTENARULUI U.T.C

O vibrantă chemare patriotică, un obiectiv 
de onoare pentru fiecare organizație U.T.C.

50. 000 DE TINERI

Luni, 31 ianuarie a.c., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Derick Rosslyn Ashe, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Regatu
lui Unit al Marii Britanii în țara 
noastră.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor, ambasadorul Derick Rosslyn 
Ashe a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, guvernului și 
poporului român urări de bună
stare și prosperitate din partea 
reginei Angliei, Elisabeta a II-a.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a urat ambasadorului

englez bun venit în țara noastră 
și i-a mulțumit pentru urările ce 
i-au fost adresate personal, pre
cum și guvernului și poporului 
român, din partea reginei Elisa
beta a II-a, a guvernului și po
porului englez.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae ” 
convorbire prietenească cu amba
sadorul Derick Rosslyn Ashe.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, și 

Mănescu, ministrul 
externe. Au fost 
prezenți, membri 
Regatului Unit
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PE ȘANTIERE
și în întreprinderile industriale 

care generalizează schimburile II si III
A

Constructor — o meserie cu 
căutare. Un număr tot mai 
mare de tineri îfi făuresc pla
nuri, învață pentru a se în
cadra în 
lor care

nice

marea familie a ce- 
ridică edificiile trai- 
ale socialismului

• In cinstea aniversării Semicentenarului creării Uniunii Tine
retului Comunist, — o amplă acțiune de sprijinire a șantierelor 
de construcții și întreprinderi industriale.

e Pentru desfășurarea acțiunii de recrutare — în fiecare județ, 
colective speciale care o conduc în mod nemijlocit.

e Sensul întregii acțiuni : acoperirea necesarului de forță de 
muncă pe șantierele de construcții și întreprinderi, ca urmare a 
punerii în funcțiune a noilor capacități de producție, generali
zării schimbului II și extinderii treptate a schimbului III.

e De la caz la caz, trebuie acționat pentru dirijarea forței de 
muncă disponibilă în alte județe.

e O susținută activitate politică de explicare a conținutului 
acțiunii, de cunoaștere a viitoarelor locuri de muncă.

e Pe un număr de șantiere mari ale țării, Comitetul Central 
al U.T.C. va sprijini în mod deosebit recrutarea și trimiterea 
organizată a tinerilor.

Zilele trecute la Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a fost definitivat pro
gramul de măsuri privind par
ticiparea organizațiilor U.T.C. la 
acțiunea de mobilizare și recru
tare a tinerilor pe șantierele de 
construcții, în unități industri
ale, în conformitate cu planul 
forțelor de muncă existent la 
nivelul economiei naționale. A- 
mănunte în legătură cu conți
nutul măsurilor adoptate cu di
recțiile de activitate preconi
zate. ne prezintă tovarășul ing. 
GHEORGHE MIRON, șeful sec
ției Tineret Muncitoresc a C.C. 
al U.T.C., desemnat să conducă 
colectivul permanent căruia îi 
revine sarcina de coordonare a 
întregii acțiuni.

De la început aș vrea să pre
cizez că acțiunea de sprijinire a 
șantierelor de construcții și a 
întreprinderilor industriale, pri
vind recrutarea a aproape 50 000 
de tineri, acțiune pe care 
Uniunea Tineretului Comunist 
o întreprinde în colaborare cu 
Ministerul Muncii nu are un ca
racter izolat. Deși intervalul de 
timp prevăzut este delimitat 
precis, 30 ianuarie — 15 iulie

1972, măsurile propuse acum se 
sprijină pe experiența existentă 
deja la nivelul județelor, al mu
nicipiilor, orașelor și satelor, 
programul alcătuit la nivel cen
tral avînd drept scop principal 
intensificarea eforturilor pe .toa
te planurile astfel incit, în cin
stea Semicentenarului creării 
Uniunii Tineretului Comunist, 
activitatea noastră să marcheze 
un ascendent în acest domeniu. 
Astfel încît, în fiecare județ, or
ganizațiile U.T.C. să se poată 
înscrie cu o contribuție cît mai 
mare la rezolvarea sarcinilor ce 
revin unităților industriale și de 
construcții în actualul cincinal.

Fără îndoială că o acțiune de 
asemenea amploare are nevoie, 
pentru succesul său, de un ca
dru organizatoric adecvat, cît 
mai bine pus la punct, presu
pune sincronizarea eforturilor 
tuturor celor chemați să parti
cipe într-un fel sau altul la în
făptuirea obiectivelor stabilite.

Avînd în vedere acest lucru, 
secretariatul C.C. al U.T.C., de 
comun acord cu Ministerul Mun
cii a prevăzut constituirea de co-

(Continuare in pag. a 111-a)

Pe agenda de lucru a semestrului II la I.M.F. •

Valorificarea inițiativelor»

itat,
Ceaușescu, a avut o

Corneliu 
afacerilor 
asemenea 
ambasadei
Marii Britanii la București.

cupările concrete ale ît 
gutui activ al organizației,

a muncii de organizație într-un 
asemenea colectiv 
muncă. Ieșeau în 
atunci, hotărîrea

într-adevăr, avicultura pre
feră fetele. O dovadă o consti
tuie șl rezultatele concursului, 
care, așa cum am anunțat, a 
avut loc recent în cadrul Con
sfătuirii pe țară a tinerilor 
crescători de păsări. lată-le pe 
primele trei cîștigătoare ale 
concursului :

Locul I : DUMITRA FRA- 
NECI — Stațiunea centrală de 
cercetări avicole Corbeanca — 
Ilfov.

Locul II : BEL FLORICA — 
ferma nr. 4, întreprinderea a- 
vicolă de stat Craiova.

Locul III : NAZARICA BRlN- 
CEANU — ferma nr. 5 Apahl- 
da, I.A.S. Cluj.

Amănunte despre consfătu
irea amintită, în pagina a III-a.

ale activelor
Notam, de curînd cu pri

lejul desfășurării instruirii ac
tivului U.T.C. de la întreprinde
rea de prefabricate de beton din 
Buzău, unitate industrială intra
tă nu demult în producție, tră
sături ale unei realități speci
fice, avînd multiple semnifica
ții pentru perspectiva imediată

„Dispunem de căi

greutăților“

SFAGIAFIJRA -PERIOADĂ DE

FORMARE 4 SPECIALISE
Cei trei ani care preced con

firmarea calităților de cercetă
tor sau proiectant sînt fără în
doială anii unor importante

cumulări cantitative și calitative. 
In această 
specialist se 
problemele specifice cercetării.

perioadă viitorul 
familiarizează cu

nou de 
evidență, 

și preo- 
’ între-

=___ .. _ , , re
cent ales, de a-și desfășura in 
așa fel activitatea încît tinerii 
muncitori să se constituie cît 
mai curînd într-un puternic 
nucleu de uteeiști, afirmîtndu-se 
ca un exigent colectiv de luptă 
pentru educația comunistă a 
tineretului.

— întreprinderea noastră este 
nouă, a început să producă de 
puține luni, întii cu o singură 
linie tehnologică, mai recent cu 
încă una. Va intra în funcțiune, 
nu peste mult timp, și a treia. 
De unde, ia început, erau aici 
doar vreo zece uteeiști, intr-o 
perioadă scurtă situația s-a mo
dificat, am ajuns să fim 25, 
apoi 60, iar astăzi organizația 
U.T.C. a tinerei noastre fabrici 
cuprinde peste 200 de membri. 
Fiind de curînd împreună, aici, 
în mod firesc abia acum se 
formează, se încheagă treptat și 
colectivul organizației, începînd 
să existe într-adevăr prin acti
vitate. ca factor educativ, cu un 
program propriu de acțiuni, de 
manifestări — arăta MIHAI MI- 
HAILESCU, secretarul comite
tului U.T.C. 
Mai' înainte, 
nentei fluctuații 
tulul că tinerii 
trimiși la școli 
care, chiar dacă 
măr de uteeiști
dere, n-am putea spune, în a-

acțiunile organizației, Ernest 
BERNEVIG, secretarul organi
zației de. la lotul canalizare, 
șantiei-ul nr. 2, arăta spre e- 
xemplu că îmbunătățirea ei de
pinde printre altele de stabiliza
rea pe locul de muncă. Tot
odată, el a evidențiat faptul că 
există destule căi în măsură să 
contribuie la atingerea acestui 
obiectiv. Folosirea mijloacelor 
proprii ‘ agitației 
punctele de lucru, 
strînsă conlucrare 
bilii administrativi
(prin natura 
ceștia cunosc 
timp deplasările profesionale ale

TRAIAN GÎNJU

Instruirea activului U.T.C. de 
pe șantierele de construcții din 
Bacău s-a circumscris în mod 
firesc și necesar condițiilor spe
cifice în care își desfășoară ac
tivitatea organizațiile U.T.C. din 
unitățile economice cu acest pro
fil. S-a plecat, aișadar, de la o 
serie de greutăți pe care natura 
muncii profesionale, organizarea 
economico-administrativă a șan
tierelor le pun în oentrul aten
ției organizațiilor U.T.C. S-au 
reamintit fenomenele de fluc
tuație pe locurile de muncă, 
între punctele de control, loturi, 
șantierele componente ale trustu
lui de construcții, apoi navetis- 
mul, răspindirea tinerilor, ale 
căror locuri de muncă se află în 
toate zonele orașului, ritmul de
osebit de intens al programului 
de muncă. Toți acești factori, s-a 
apreciat unanim în instruire, 
creează dificultăți pentru mobi
lizarea operativă a tuturor ute- 
ciștilor la una sau alta din ac
țiunile organizației, pentru ține
rea unei evidențe stricte a ute- 
ciștilor. în același timp, însă, 
s-a mai semnalat și faptul că, 
dincolo de aceste împrejurări, se 
manifestă neajunsuri a căror 

trebuie 
în stilul 
muncă al 
ca și ale 

birourilor U.T.C., al

vizuale la 
ca și o mai 
cu responsa- 
ai loturilor 

funcției lor, a- 
totdeauna și la

pe întreprindere, 
datorită perma- 

de cadre, fap- 
angajați erau 
pentru califi- 

au fost un nu- 
în întreprin-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare in pag. a IV-a)

ORGANIZARE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

manifestă 
proveniență 
mai ales 
tuos de 
organizații 
tetelor și 
calității îndrumării și ajutorului 
activiștilor, în lipsa preocupării 
constante pentru valorificarea 
tuturor forțelor capabile să con
tracareze acele obstacole puse 
îndeobște pe seama specificu
lui muncii de șantier. Tocmai de 
aceea în instruire a și fost evi
dent efortul depus pentru găsi
rea unor soluții care să ducă la 
optimizarea activității în raport 
de factorii obiectivi și cu pre
cădere de cei subiectivi.

Abordînd problema mobilizării, 
a atragerii tinerilor, în final, la

căutată 
defec- 

unor 
comi-Toată această perioadă — preci

zau interlocutorii noștri — nu 
trebuie privită ca o etapă de a- 
comodare. — 
doar 
unor 
formate în 
Iată de ce 
utilizează perioada stagiaturii, 
felul cum este antrenat tînărul 
în treburile institutului, au un 
rol decisiv pentru activitatea de 
mai tîrziu. Dar cît, cum și de 
cine depinde modul de utilizare 
a timpului, de antrenare a ti
nerilor la activitatea institutu
lui ? Răspunsul care ar atribui 
numai stagiarului sau numai co
lectivului rolul de bază, ar fi 
fără doar și poate eronat. Pentru 
că proaspătul absolvent dorește 
să se afirme, să-și valorifice în
tregul potențial de cunoștințe 
iar oamenii în mijlocul cărora 
se află, urmăresc formarea unui 
specialist pe măsura probleme-

Vorbim adeseori despre miturile care asaltează conștiința 
omului actual, și ne referim îndeobște la elemente din via
ța bovaricâ a unei midinete : industria star-urilor de cine
ma, competițiile sportive edulcorate și fastuoase etc., etc. 
Ar trebui însă cercetată odată proporția de irizare mitică 
a unor articulații fundamentale, a unor factori semnificativi 
pentru viata de azi a umanității, lată, de pildă,' sîntem în
conjurați de o masă imensă de aparate. Ele devin la un 
moment dat o lume în sine, investită cu legi proprii, ca o 
plasă inextricabilă în care se hotărăște destinul nostru. 
Omul necunoscător este tentat să-și mute explicațiile din 
zona rațiunii în aceea a unor determinări obscure. Tehnica 
este ea însăși mitizată, transformîndu-se de multe ori din- 
tr-un instrument convenabil, în mîna unor ființe luminate, 
metamorfozîndu-se înfr-o supralume înzestrată cu energie 
proprie, lucru fals, desigur. Mai plină de semnificație ni 
se pare însă considerarea din această perspectivă a unui 
alt aspect esențial : organizarea.

Societatea modernă cunoaște o adevărată fervoare or
ganizatorică. Putem spune de altfel că nimic nu există în 
afară de ordo, nici un fenomen nu ’mai scapă funcțiilor 
asamblatoare și planificatoare ale minții omenești. Orga
nizăm lumea și societatea, organizăm pacea, organizăm 
uzinele, școlile și bucătăriile, timpul unei zile, spațiul unei 
întreprinderi sau al unui cinematograf. Nimic nu este însă 
întîmplător, totul trebuie în-temeiat pe studiu și gîndit, în 
funcție de scop. Mi se pare a descoperi aici una dintre cele 
mai nobile tentative umane și n-aș refuza obiecția că fe
tișizez, aplecarea ordonatoare a naturii umane. Omul 
introduce finalitățile în natură, 
iar organizarea înseamnă în f 
ordonare în vederea realizării unui scop, 
seamnă a întreprinde demersul propriu _____ ..
versul înconjurător. A dez-organiza reprezintă, cea 
semnificativă abdicare de la funcția 
este cancer social. Așa stînd lucrurile, putem 
orice formă de ordine reală include v~ F': - -
ritual care-i acordă semnificație și o transcende, o pune 
în acord cu marile scopuri ale umanității.

Dincolo de această perspectivă mare a lucrurilor, tre
buie subliniat un aspect important, care ține de viața co
tidiană a omului. Organizarea înseamnă eficacitate, posi
bilitatea omului, de a munci mai bine și mai ușor, reali
zarea unei poziții favorabile, situarea celui care întreprin
de ceva în imediata apropiere a scopului. A fi bine or
ganizat într-o lucrare înseamnă a fi deja la jumătatea dru
mului. Domnia întîmplătorului este conjugată cu mulțimea 
erorilor, cu rătăcirea drumului și înmulțirea eforturilor. Pri
mul lucru pe care îl studiezi astăzi într-o profesie este felul 
cum a fost organizată. Toate aceste elemente se transformă 
Intr-uri. fel de cod al civilizației profesiei respective, asigu- 
rînd libertatea, permanenta, eficiența și. într-un cuvînt suc
cesul. acțiunii. In afara lor energiile se adună degeaba.

Orice fenomen organizatoric are un conținut social bine 
precizat. Uneori este dificil de exprimat semnificația une
ia sau olteia dintre structurile organizatorice ale unși 
lumi. Ea există însă cu siguranță. Școala de tip medieval,

(Continuare în pag. a 11-a)

destinată 
întregirii 

deprinderi 
facultate.

se

Ea este 
perfecționării, 
aptitudini și 

anii de 
modul în careîn activitatea politică

Ne aflăm la sfîrșitul primului semestru de activitate, marcat 
în acest an universitar de efervescența politică produsă de docu
mentele din iulie și noiembrie ale partidului nostru.

Ceea ce a demonstrat în esență preocupările existente in 
această perioadă a fost nu numai o sporită inițiativă și o mai 
mare perseverență a asociațiilor studențești în formularea unui 
program mai bogat de activități politico-educative, ci și o par
ticipare mai intensă, o adeziune mai plină, mai conștientă, 
mai angajantă a masei studenților Ia aceste activități organizate 
în anii de studii, facultăți și institute.

Parte integrantă a procesului de educație comunistă, infor
marea politică a studenților — aceasta însemnînd concomi
tent dezbatere, schimb de opinii, de idei — a constituit un 
obiectiv căruia A. S., îndrumate de organizațiile de partid, de 
conducerile facultăților și institutelor i-au acordat o însemnătate 
de prim ordin. Afirmația este valabilă și in cazul Institutului 
medico-farmaceutic din București Ia care ne vom referi in 
cele ce urmează, nu atît pentru a sublinia unele reușite în 
acest sens confirmate de pe acum, ci pentru a pune în evidență, 
pe de o parte, unele inițiative meritorii ale acestui institut, 
iar, pe de altă parte, unele învățăminte necesare pentru con
tinua îmbunătățire a acestei activități în semestrul al doilea. 
Nu putem să nu remarcăm faptul că aceste concluzii, în ter
menii specifici ai fiecărui institut, pot căpăta pe alocuri, valoare 
generală.

Informările politice organi
zate lunar pe grupuri de 
ani de studii s-au bucu

rat de o largă audiență din par
tea studenților. Explicația este 
simplă : au fost prezentate și 
lămurite probleme formulate 
chiar de la nivelul grupei de 
studenți înșiși, adică întrebări 
pe care ei le ridică direct, iar 
nu cele pe care uneori activiș
tii A. S. le intuiesc ; apoi, cei 
care au dialogat cu studenții 
sînt personalități cunoscute ale 
vieții politice, conducători ai 
organizațiilor de tineret, publi
ciști care reușesc să confere 
prestanța necesară informațiilor 
și explicațiilor oferite. Dar sem
nificația cea mai înaltă o au 
întrebările adresate de studenți 
invitaților lor. Dintre acestea 
reformulăm, într-o manieră ge
nerală, citeva : Care sînt pers
pectivele economice ale țârii 
noastre și ale lumii contempo
rane ; Cum se realizează pre
vederile Congresului al X-lea al

GEORGETA RUȚA

(Continuare in pag. a IV-a)
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să discutam despre tinerețe, educație, răspunderi

CUM A FOST REGĂSITĂ
BRAȚARA DE AUR

y

RADIOGRAFIA
UNEI ACȚIUNI»

naturii
, sub forma valorilor, 
primul rînd asamblare, 

A organiza în- 
omuiui în uni- 

mai 
umană. Anarhia 

spune că 
un principiu spi-

aș zice eu, oarecum disparat : 
organizația de partid pe căile 
sale, cea de U.T.C. prin formele 
sale specifice, ceilalți factori — 
de asemenea. Am observat, în 
consecință, că și rezultatele au 
fost... fărâmițate. De aici, ideea 
unei acțiuni colective, a unor 
eforturi conjugate. Sub directa 
îndrumare a comitetului de par
tid al sectorului am luat iniția
tiva organizării unui comanda
ment din care fac parte primul 
secretar al Comitetului U.T.C. 
al sectorului, comandantul mi
liției, un reprezentant al consi
liului popular, conducători de 
mari întreprinderi („23 August", 
F.M.U.A.B., F.R.B. etc.), direc
tori ai unor școli generale și li-

în legătură cu antrenarea ti- 
i, în mod deo

sebit a celor care, deși la o 
vîrstă majoră, n-au cunoscut 

- încă o asemenea îndeletnicire, 
s-au depus în ultimul timp e- 
forturi susținute, oglindite nu 
de puține ori și în coloanele 
ziarului nostru. Rîndurile de față 
nu se vor o simplă revenire a- 
supra fenomenului, ci radiogra-

Iîn legătură cu 
nerilor la muncă, .o rolnv r-si

J

fia unei inițiative — aparținînd 
sectorului 3 din Capitală — care 
la trei luni de la lansare a în
registrat rezultate frumoase.

— N-aș putea spune că pro
blema integrării tinerilor în 
muncă nu ne-a preocupat și 
pînă acum, — ne declară tova
rășul BARBU PETRESCU, se
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului 3. Dar am acționat,

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIMIRE IA TOVARĂȘUL

ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, luni după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii

OMAGIU LUI 
FILIMON SÎRBU

Din inițiativa Comitetului 
U.T.C «ti sectorului 5 din Capi
tală, ieri, a avut loc la Tehmc- 
Cîub mtilnirea unui mare nu
măr de tineri, pionieri, elevi, 
muncitori, intelectuali, cu fa
milia eroului utecist Fihmon 
SÎRBU. La această emoțio
nantă manifestare a fost de a- 
semenea, prezent și scriitorul 
Tudor ȘTEFANESCU, secretar 
U.T.C. în anii ilegalității.

In cuvinte pline de căldură. 
Rozalia SÎRBU, mama, ionel 
SÎRBU, fratele, precum și Tudor 
Ștefănescu, au împărtășit audi
toriului momente importante ale 
vieții eroului, ale luptei grele 
duse de tineret, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
împotriva exploatării, a dictatu
rii fasciste, pentru idealurile de 
libertate și democrație ale po
porului nostru. Evocarea figurii 
luptătorului utecist a fost am
plu marcată de înfățișarea in 
fața participanților la întilnire, 
a tabloului sumbru pe care-1 
evidenția viața din trecut, 
condițiilor de crunta asuprire 
in care munceau și trăiau tine
rii. Abnegația, lupta dusă pină 
la sacrificiul suprem, a fost 
răspunsul pe care tinerii l-au 
dat chemării partidului de a 
zdrobi orinduirea exploatatoa
re, de a se încadra in frontul 
bătăliei pentru o viață nouă. Fi- 
limon Sirbu, viața și lupta lui, 
curajul cu care a Înfruntat plu
tonul de execuție este unul din
tre ei. Pentru uteciștii prezent! 
în sala de la Tehnic-Club intil- 
nirea cu familia eroului a prile
juit un mobilizator dialog intre 
lupta din trecut a tineretului și 
angajamentul plenar al tinerilor 
din zilele noastre la eforturile 
construcției socialiste, de împli
nire a idealurilor pentru care au 
luptat și s-au sacrificat atiția fii 
ai poporului, printre care se nu
mără și utecistul Fllimon Sîrbu.

a

T. G.

SCHIMB DE 
EXPERIENȚĂ ÎNTRE 
SOCIETĂȚILE TEHNI 
CO-ȘTIINȚIFICE Șl 
CULTURAL-ARTISTICE 
ALE ELEVILOR

Comitetul municipal U.T.G. 
Pitești a organizat un schimb de 
experiență între societățile teh- 
nico-științifice și cultural-artis- 
tice de la liceele din localitate. 
Inscriindu-se pe linia acțiunilor 
menite să sporească rolul pe 
care societățile îl au în perfec
ționarea sistemului de învăță
mînt, a legării permanente a 
școlii de cerințele practice, în- 
tilnirea a constituit un prilej de 
generalizare a metodelor menite 
să stimuleze interesul elevilor 
pentru cercetarea științifică, a 
valorificării aptitudinilor și pa
siunilor elevilor.

Expunerea prezentată cu acest 
prilej de prof. Ileana Mateica 
— secretar al comitetului muni
cipal U T.C. cu probleme de în
vățămînt — a scos în evidență 
aspectele pozitive și negative ale 
activității societăților elevilor. 
S-au făcut totodată recomandări 
menite să îmbunătățească pe 
viitor atît tematica cit și con
ținutul activităților pe care ele
vii le desfășoară în cadrul so
cietăților.

I. VOICÜ

EFTIMIE IONESCU

ORGANIZARE

SĂPTĂMÎNĂ ACEASTA PE ECRANE

Populare Congo, Jean-Baptiste 
Lounda.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordiali
tate, a participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

CRONICA
U. T. C

Plecarea unor tineri 
medici în Chile

Au părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Santiago 
de Chile, tovarășii Virgil 
Popa, medic, prim secretar 
al Comitetului U.T.C. al sec
torului sănătate din munici
piul București și Andrei 
Neagu, medic la Spitalul cli
nic de pediatrie „Emilia Irsa" 
care vor face parte dintr-o 
brigadă internațională ce ur
mează să acorde asistență 
medicală în Chile.

★
Luni dimineața a părăsit 

Capitala indreptîndu-se spre 
Hamburg — R.F. a Germa
niei. delegația U.A.S.R., for
mată din tovarășii Ionescu 
Mihail Sorin, secretar al 
Consiliului U.A.S.R. și Schuch 
Cristina Maria, membră a 
Consiliului U.A.S.R., care ur
mează să participe la Semi
narul Internațional Studen
țesc, pe tema „Pentru o 
știință și o universitate în 
slujba păcii și progresului so
cial“ de la Hamburg.

La aeroport, delegația a 
fost însoțită de tovarășul 
Boștină Constantin, secretar 
al Consiliului U.A.S.R., de 
activiști ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R.

CUM EVOLUEAZĂ 
„MAGNETOSCOPUL 
INDIVIDUAL" ?

ȘiIn urmă cu doi ani, discul . 
banda magnetică destinate înre
gistrării și reproducerii după do
rință a sunetului își aflau co
respondentul pentru imagini în 
inventarea videodiscului și vi- 
deocasetei. Procedeele, puse la 
punct, permit astăzi înregistra
rea de către oricine dispune de 
aparatura respectivă, a emisiu
nii preferate și reproducerea ei 
pe ecranul televizorului sau 
achiziționarea de emisiuni pre
înregistrate pentru a fi urmărite 
pe micul ecran de acasă. Apari
ția acestei poosibilități de înma- 
gazinare și difuzare la domici
liu a imaginii și sunetului este 
considerată ca una din cele mai 
importante revoluții în istoria 
comunicațiilor și a civilizației, 
comparabilă cu inventarea tipa
rului.

In competiție se află la , ora 
actuală următoarele procedee : 
E.V.R. — un film special, pro
dus de industria americană, 
bandă magnetică capabilă să în
magazineze imagini — procedeu 
utilizat de Philips și firmele ja
poneze „Sony" și ..Matsushita“, 
videodiscul — inventat de Decca 
și Telefunken ; în perspecti
vă : Selectavision — care va u- 
tiliza laserul pentru a fotografia 
undele luminoase pe o bandă 
de vinii. Se apreciază că in 1980 
piața mondială pentru aceste 
creații ale tehnicii audio-vizua- 
le se va ridica la cca 2 miliarde 
de dolari anual.

Pină atunci rămîn de rezolvat 
o serie de probleme cu caracter 
economic de care depinde lan
sarea pe scară largă a „cutiei 
cu imagini“. In primul rind, 
costul aparatului destinat înre
gistrării și reproducerii la do
miciliu a semnalelor video este 
foarte ridicat — cca 5 000 de 

franci francezi. Cum majorita
tea programelor preînregistrate 
sînt in culori, se adaugă și pre
țul unui televizor color — cea 
3—4 COO franci. în plus, prețul 
unui minut de înregistrare a 
programelor, inclusiv cheltuieli
le de multiplicare necesare di
fuzării de masă sint încă mari, 
ceea ce scumpește sensibil cos
tul unei videocasete, sau al unui 
videodisc. (A. B.).

CONDIȚII AVANTA 
JOASE BUFETELOR 
PENTRU ELEVI Șl STU 
DENTI.

Interviul nostru cu tovarășul 
Aurel Cergâu, șef de serviciu 

în Ministerul Comerțului 
Interior

— Incepînd de la 7 februarie 
a.c. la bufetele organizate în șco
lile de toate gradele și în institute
le de învățămînt superior se va 
aplica recentul ordin al Ministe
rului Comerțului Interior privind 
aplicarea unui regim preferențial. 
Care sînt principalele sale preve
deri ?

— Ordinul Ministerului Comer
țului Interior prevede extinderea 
in toate unitățile școlare în incin
ta cărora se află bufete a ordi
nului nr. 1266 din 1967 referitor la 
prețurile existente în bufetele din 
întreprinderi și instituții. Aceasta 
înseamnă practic reduceri de pre
țuri la brînzeturi, mezeluri, legu
me proaspete, sandvișuri, și la 
preparate la comandă, cu 15—20 
la sută față de prețurile la care 
aceste produse se vînd în prezent. 
O serie de produse cum ar fi cele 
de panificație, biscuiți, napolita
ne. zaharoase, sucuri de fructe, 
nectar, suc de roșii, fructe proas
pete, lapte, iaurt, brînzeturi pre- 
ambalate, conserve de fructe vor 
putea fi cumpărate la prețurile 
practicate în magazinele alimen
tare sau chioșcuri. Produsele de 
cofetărie, băuturi calde nealcooli
zate, ape minerale, gogoși vor fi 
vîndute la preț de cofetărie. Ho- 
târîrea va fi aplicată de toate u- 
nitățile de alimentație publică de 
stat și ale cooperației de consum 
care organizează astfel de bufe
te în unități școlare.

— Ce obligații revin în acest 
sens conducerilor de unități șco
lare șl de” învățămînt superior 
care găzduiesc aceste bufete 7

— Unitățile școlare și instituțiile 
de învățămînt superior vor trebui 
să asigure toate condițiile pentru 
o funcționare normală a acestora 
prin convențiile încheiate cu trus
turile de alimentație. Ordinul an
terior prevede asigurarea din par
tea unităților școlare a spațiului, 
energiei electrice, instalațiilor de 
apă-eanal, încălzit, mobilier, chel
tuieli de întreținere și curățenie 
și, eventual, transportul mărfuri
lor și ambalajelor conform con
vențiilor încheiate între părți. 
Aici, cu un prețios sprijin ar pu
tea contribui la organizarea bu
fetelor din școli comitetele de pă
rinți. De asemenea și trusturile de 
alimentație pot sprijini activitatea 
acestor bufete prin măsuri vizînd, 
în special, îmbunătățirea calității 
preparatelor calde. Astfel se pot 
consolida posibilitățile de organiza
re mai bună pentru aceste unități 
existente în școli și institute în 
folosul elevilor, studenților și ca
drelor didactice.

C. 8.

I ■ I
UN AMENDAMENT 
LA... TIMPUL PROBABIL

Institutul de Meteorologie și 
Hidrologie comunică următorul 
amendament la prognoza meteo
rologică anunțată pe luna fe
bruarie: evoluția bruscă a cen
trilor de acțiune atmosferică din 
Europa a determinat o schimba
re a vremii în țara noastră, di
ferită de cea prognozată. Astfel, 
în perioada 1—5 februarie vre
mea va fi friguroasă, cu nopți 
geroase în nord-estul țării, mai 
ales in prima parte a acestui 
interval. Temperaturile minime 
vor cobori pînă Ia minus 20 
grade în Moldova și în estul 
Transilvaniei, iar în celelalte re
giuni ale țării vor oscila între 
minus 5 grade și minus 15 gra
de Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între minus 7 grade 
și plus 3 grade. Va ninge tem
porar. în primele zile, cînd șiporar. în primele zile, cînd și 
vîntul va prezenta intensificări, 
viscolind pe alocuri zăpada în 
estul țării. Apoi, ninsorile vor 
deveni izolate.

• La Păltiniș s-a dat în folosință un teleferic • A început 
construcția noului hotel turistic din Zalău proiectat de ing. Gheor
ghe Florea • Un nou tip de tramvai fără zgomot va fi dat în 
circulație în Timișoara la începutul lunii februarie • La Bacău, 
în prezența a peste 150 de tineri, s-a deschis la Librăria „Va- 
sile Alecsandri" — „Decada cărții social-politice pentru tineret” 
• 15 000 mc. de părnînt s-au săpat pe șantierele de hidroame
liorații din județul Timiș. Pe primul loc se află locuitorii co
munei Boldur cu 3 000 m.c. e Pe agenda muncii voluntar-patrio- 
tice : tinerii din Lugoj au colectat 125 tone metale vechi și 3 tone 
deșeuri de hîrtie ; în comuna Recea, județul Maramureș s-a 
inaugurat șantierul tineretului pentru lucrări de hidroamelio
rații; un alt șantier a fost deschis în comuna Ilia, județul Hu
nedoara • Actorii Teatrului Național din Timișoara au realizat 
cea de a 130-a reprezentație cu piesa „Despot-Vodă“ • Clubul 
tineretului din Mediaș a găzduit olimpiada de tenis de masă 
pentru elevi și întrecerile de șah dotate cu „Cupa Unirii” ® Peste 
150 de studenți ai Facultății de drept din București au parti
cipat la seminarul „Dezvoltarea mișcării muncitorești din Ro
mânia“, seminar care a avut loc la Muzeul de istorie a mișcării 
comuniste și muncitorești • La cea de a IlI-a ediție a Festiva
lului „Călușarul“ formația din Geoagiu a primit „Premiul tine
reții“ și Diploma de onoare a Comitetului județean Hunedoara 
al U.T.C. • „Fruntași în producție — model în comportare“ a 
fost tema serii cultural-distrarctive organizate de Casa de cul
tură a tineretului din Craiova • Elevii din Cîmpina participă la 
dezbaterile care au ca temă comportarea în școală și în afara 
școlii. Au fost organizate simpozionul „Azi elev, mîine muncitor 
fruntaș", concursurile „Cine știe cîștigă" cu temele „Tineri eroi 
comuniști“, „Partidul și tineretul“, ..Eroi au fost, eroi sînt 
încă“ • La Casa de cultură din Rm. Vîlcea a avut loc simpo
zionul „File din istoria mișcării de tineret din țara noastră“. Un 
colectiv al Teatrul popular din municipiu a prezentat frag
mente din piesa „Oameni care tac” (De la corespondenții noștri : 
Maria Jugănariu, Ioan Vlad, Comeliu Nuțu, Thomas Breier, 
Valeriu Bârgău, Ion Tomescu, Aurel Crîng, Ioan V. Vasiu, Costea 
MArinoiu, Ion Budărescu)

t FOTBAL

PREGĂTIRI 
PREGĂTIRI

•••

Astăzi, ne propunem să vă 
punem la curent cu preocu
pările actuale ale atleților 
români. Viorica Viscopolea- 
nu, Carol Corbu și Csaba 
Doja au luat parte la un 
concurs de sală la Berlin, 
Valeria Bufanu, după un u- 
șor accident mușchiular, și-a 
reluat antrenamentele, dar în 
schimb, Cornelia ~ 
este încă în afara 
lui, continuînd un 
la un genunchi, 
care s-a prelungit 1 
mult.

în prezent se 
pregătirile alergătorilor de 
distanțe lungi, pentru crosul

Popescu 
, stadionu- 
tratament 
tratament 

nedorit de

desfășoară

ATLETISM
balcanic, care se va desfă
șura, în acest an, la Atena, 
Sînt cițiva atleți. mai ales cei 
tineri, care au hiat în serios 
acest cros și se pregătesc cu 
asiduitate. Sarcina atleților 
noștri este, însă, ingrată, de
oarece crosul urmează după 
alte trei ediții în care repre
zentanții noștri nu au prea 
strălucit, iar în prezent, gaz
dele, dornice de afirmare, au 
angajat un antrenor cu ex
periență din străinătate pen
tru a conduce pregătirile a- 
tleților greci. De altfel, din 
surse atletice federale, aflăm 
că există intenția de a nu se 
trimite Ia Atena decît atleții 
care vor dovedi o bună pre
gătire, chiar dacă pentru 
prima dată de cînd partici
păm Ia această competiție, 
nu ne vom prezenta cu echi
pe complete la toate catego
riile.

Cit despre sezonul compe- 
tițional de sală din București, 
urnit cu greu din loc. din 
cauza unei interminabile re
novări a sălii de Ia ..23 Au
gust“. sperăm cel puțin In 
viitor să putem înregistra lu
cruri bune. Deocamdată a- 
nunțăm că după trei amînări 
succesive s-a reușit, sîm- 
bătă, să se organizeze în sala 
Viitorul un concurs de atle
tism și pentru seniorii din 
București. Sincere felicitări 1

CRONOMETKOR

MISIUNEA 
TINEREI

Nguyen 
duc 

Hinh

Spre

turneul final
pe rută modificată

MECIURI DE VERIFICARE

LA INSTANBUL Șl SALONIC
Componențil echipei naționale 

de fotbal au fost reuniți, ieri, la 
București, Ia Centrul sportiv „23 
August”. Turneul echipei în A- 
merica latină a fost contraman
dat în ultimă instanță, hotărîre la 
baza căreia au stat, după cum 
ne-a mărturisit antrenorul Angelo 
Niculescu, două argumente : 1.
S-au comunicat tîrziu datele și 
programul turneului. 2. Ne-au fost 
propuse meciuri la sfîrșitul lunii 
februarie și începutul lunii mar
tie, adică într-o perioadă incon
venabilă.

Reanalizîndu-se programul de 
pregătire al lotului reprezentativ 
Federația a decis să renunțe la 
turneu și a intrat imediat „în dia
log“ cu federațiile din Turcia și 
Grecia pentru a perfecta turnee în 
aceste țări. Tratativele au fost 
fructuoase, așa că „tricolorii“ vor 
pleca luni, 7 februarie, în Turcia, 
la Istanbul, unde se vor antrena 
8 zile, după care se vor deplasa 
în Grecia Ia Salonic, pentru o 
săptămînă. Atît în Turcia cît și 
în Grecia, reprezentativa noastră 
va susține meciuri de verificare, 
doi dintre adversari fiind deja 
stabiliți ; Fenerbahce (Istanbul) șl 
PAOC Salonic.

MERIDIAN
• TURNEUL Internațional_ ___ de

tenis de la Omaha (Nebraska), al 
patrulea din Circuitul „indoor” 
american, s-a încheiat cu o dublă 
victorie a reprezentanților culori
lor sportive românești. După cum 
se știe in finala probei de sim
plu s-au întîlnlt Iile Năstase și 
Ion Tiriac. Intr-o partidă de ex
celent nivel tehnic, aplaudată de 
spectatori, Năstase a cîștlgat tu 
trei seturi cu 2—6, 6—0, 6—1. Este 
pentru a doua oară consecutiv 
cînd „asul” român își înscrie 
numele în palmaresul acestui tur
neu. Anul trecut, tot la Omaha, 
Iile Năstase și-a adjudecat finala, 
Intreclndu-l cu 6—4. 6—3, 6—1 pe 
americanul Cliff Richey.

Ilie Năstase a început promiță
tor acest sezon, reușind ca în 
turneele din prima lună a acestui 
an să obțină două victorii (Balti- 
more și omaha) și un loc trei la 
Londra.

Cuplul român Năstase — Tiriac a 
terminat învingător și la dublu, 
întrecînd în finală cu 5—7, 6—4, 
7—6 perechea spaniolă Manuel O- 
rantes — Andres Gimeno.
• EDMOPDSON. unul din condu

cătorii Federației de șah a S.U.A., 
a vizitat recent orașele Belgrad și 
Sarajevo care s-au oferit să găz-

U.T.C. Semicentenar
• în aceste zile premergătoa

re semicentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist, numeroase 
grupuri de tineri muncitori, e- 
levi, studenți și militari din Ca
pitală, vizitează Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democrati
ce din România, oprindu-se, cu 
emoție și interes, în fața expo
natelor care înfățișează momen
te de seamă din lupta poporului, 
condus de partid, pentru elibe
rare națională și socială, pentru 
socialism.

• Animați de aceleași senti
mente de dragoste și recunoștin
ță față de partid, mii de tineri 
bucureșteni și din alte localități 
ale țârii poposesc la Muzeul 
Doftana, luînd cunoștință de 
lupta eroică a oomuniștilor, de 
spiritul lor Înalt de sacrificiu și 
de abnegația lor revoluționară.

• Tot sub semnul „semicente
narului“. la Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani a avut loc 
simpozionul „50 de ani de mun
că și de luptă sub conducerea 
Partidului Comunist Român“, în 
cadrul căruia au fost relevate 
principalele realizări social-eco- 
nomice înfăptuite In așezările 
miniere din Valea Jiului, reali
zări la care tineretul și-a adus 
o contribuție deosebită. Simpo
zioane și expuneri pe tema 
„P.C.R. — părintele iubit al tl-

în zilele în care se va antrena 
la București, lotul are următorul 
program :

Luni (n.r. ieri) : ora 16, tntîlnire 
cu elevii șl conducerea liceului cu 
profil de fotbal; ora 20, ședință cu 
conducerea Federației.

Marți : dimineața, control me
dical multilateral, la complexul 
„23 August”; după-amiază antre
nament de pregătire fizică și teh
nică.

Miercuri : Două antrenamente, 
unul dimineața, altul după-amiază.

Joi ; dimineața — ședință tehni
că, după-amiază joc amical, pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare cu echipa de tlneret-rezerve 
a Clubului Dinamo.

Vineri : Un antrenament la ora 
10, iar seara vizionarea unul spec
tacol de teatru.

Sîmbătă : dimineața antrena
ment, după-amiază pregătire la 
bazin. întreceri de tnot, pentru re
cuperare activă.

Duminică : Joc amical, la Pitești, 
cu F. C. Argeș.

Lotul n-a suferit nici o modifi
care față de cel anunțat tn nu
mărul ziarului nostru de ieri.

dulască meciul pentru titlul mon
dial dintre marii maeștri Boris 
Spasski șl Robert Fischer. Oficia
lul american a declarat că Saraje
vo, cu sala sa modernă de 20 000 
de locuri, oferă condiții optime șl 
ar avea șansa să fie preferat ca 
loc de disputare a acestei mult 
așteptate întîlnirl.

Șalangerul la titlul mondial de 
șah, Robert Fischer, se află în a- 
ceste zile la Amsterdam, unde a 
fost primit de președintele Federa
ției internaționale de șah, Max 
Euwe. în discuțiile pe marginea 
orașului în care ar prefera să joa
ce. Fischer a declarat că „optează 
pentru acela care va oferi cel mal 
mare premiu în bani”.

S-a discutat, de asemenea, șl 
data meciului, inițial fixată pen
tru luna mai.

Dar atît Fischer cît și Spasski 
au declarat că preferă să înceapă 
meciul lor mal tîrziu, eventual în 
luna iunie sau iulie.

® ÎN CADRUL turneului inter
național de lupte greco-romane, 
de la Klippan, sportivii ro
mâni Gheorghe Berceanu șl 
Nicolae Martinescu au evoluat 
remarcabil, reușind să termi
ne, învingători. Gheorghe Bercea
nu (cat. 48 kg.) l-a învins la punc
te în finală pe vest-germanul 
Maas. iar Nicolae Martinescu [cat. 
100 kg.) l-a întrecut la puncte în 
meciul decisiv' pe norvegianul 
Holm.

★
Turneul Internațional de lupte 

greco-romane de la Tbilisi a fost 
dominat de sportivii sovietici vic
torioși la toate categoriile. Iată 
cîștigătorii competiției : cat. 48 
kg. Kurbanov (Ion Stoiciu a ocu
pat locul 5); cat. 52 kg. : Arutiu- 
nian; cat. 57 kg. : Davidian; cat. 
62 kg. : Tokarev; cat. 68 kg. : Ko
zin; cat. 74 kg. : Stativka; cat. 82 
kg. : Muhanov; cat. 90 kg. : Șa- 
ladze; cat. 100 kg. : Bagoșln; cat. 
peste 100 kg. : Merkulov. 
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cu magistrul autoritar, oficiind adevărurile sale, corespun
dea, gîndirii epocii. Cuvîntul era revelat, excluzînd orice 
posibilitate de contradicție. Tn fiecare nouă cucerire a știin
ței se ascundea un act de grație. în centru era divinitatea, 
iar în jur se mișcau oamenii, cu pasiunile și orbirea lor. 
Lecția se desfășura în cadrul riguros, ca de predică, pro
fesorul era înălțat la un pupitru, ca la un amvon, iar dis
cipolii se aflau împrejur, cu gurile căscate. Sistemul ar fi 
astăzi anacronic, explicabil însă din punct de vedere isto
ric, adecvat unui tip de gîndire și ordinii sociale a Evului de 
mijloc. A fost apoi școala care pregătea pe viitorii cetă
țeni ai lumii industriale capitaliste. ~, , , .------- î-y - ---- Organizarea fabricii
aâdea modelul acelei societâti. Clasele aveau monitori, o 
întreaga instituție, cu șefi de rînduri și de clasa, pînâ la 
profesor și director,. investiți cu un tip special de autori
tate. Fabrica avea și ea meșterii, maiștrii, șefii mai mari și 
mai mici, pînâ la director. Continuînd achizițiile de pînâ 
acum, învâțâmîntul se mutâ în cabinete, pe bazâ de discu
ții si de colaborare între diferifii factori antrenați. Socialis
mul introduce în procesul de învâțâmînt tumultul vieții co
lective, necesitatea socialâ, subliniind participarea con- 
știentâ, rolul înțelegerii procesului istoric și posibilitatea 
guvernârii de câtre om a propriului sâu destin. Învâțâmîn- 
tu-l devine social, educația se face în permanențâ. Cadrul 
este uzina, cooperativa agricolâ, sau alt loc de muncâ.

Organizarea este o operâ umanâ, cu conținut social, în 
care trebuie create elementele de ansamblu ale unei vieți 
armonioase, productive și libere, supusâ unui sco-p înalt.

neretului“ s-au ținut șl ta alte 
localități din județ.

• întîmpinînd marea lor săr
bătoare cu noi succese în mun
că, tinerii constructori de pe 
șantierul noului ansamblu de 
locuințe din municipiul Deva 
s-au angajat să contribuie la 
terminarea și darea în folosință 
cu cinci zile înainte de termen 
a două blocuri.

• In cinstea aceluiași eveni
ment, la sediul Comitetului mu
nicipal Roman al U.T.C. a fost 
deschisă o expoziție documen
tară, care evocă viața și lupta 
unor eroi uteciști. La rîndul 
său, Comitetul județean Arad 
al U.T.C. a Inițiat o „ștafetă 
culturală a tineretului“, care își 
propune să oontribuie la răspîn- 
direa experienței bune din mun
ca organizațiilor U.T.C. din ju
deț. Tot la Arad se lucrează la 
editarea unui „Documentar bi
bliografic“, care se va referi la 
materialele apărute în presa a- 
rădeană, în perioada anilor 
1944—1972, privind activitatea și 
lupta U.T.C., sub conducerea 
P.C.R.

Simpozioane, intîlniri ale tine
rilor cu personalități de seamă 
ale vieții social-politice. seri li
terare, spectacole, evocări — pe 
teme adecvate semicentenarului 
U.T.C. — continuă să se desfă
șoare în întreaga țară.

Da, iată, sîntem în măsură să 
vi-i prezentăm pe primii cîștigă- 
torl ai întîlnirilor din „Campio
natul Europei”, dintre selecționa
tele Ungariei și Românîei ! Sînt... 
15 studenți bucureșteni care au 
învins în concursul de prono
sticuri inițiat cu cîteva zile înain
tea tragerii la sorți de la Ztirich. 
în serile așa de frumoase — des
pre care am mai avut plăcerea să 
scriu tot aici — de la Casa de 
cultură a studenților, de la „Clu
bul Ing” sau de la căminele din 
zona Grozăvești, am organizat un 
asemenea concurs. Fiecare dintre 
cel prezent! a fost invitat să trea
că pe un buletin ad-hoc (o foaie 
dintr-o agendă, dintr-un carnet 
de note etc.) meciul pe care cre
de că îl vor hotărî și bilețelele 
scoase din urnă de grațioasa atle
tă Meta Antenen. Și iată-i, pe cei 
15 învingători care au obținut, 
automat, și cîte un bilet la partida 
de la București, din ziua de 14 
mai. O dată cu felicitările mele și 
cu... amenințarea de a-i mai con
sulta pe acești maeștri ai prono
sticurilor :

Dinu Iulian (I.E.F.S. — anul I) ; 
Paul Dumitrescu (Mașini-unelte 
anul IV) ; Alexandru Nicolae Ene 
— București (nu a trecut pe „bu
letin” și institutul unde studiază) ; 
Adrian Barbu (Energetică) ; Marin

PRIMII
ÎNVINGĂTORI

Al MECIULUI

UNGARIA

ROMANIA 

15 STUDENTI

BUCUREȘTENI

Liță (Energetică) ; Iulian Clsmaru 
(Mecanică fină — anul I) ; Gheor- 
ghe Iftlmie (Metalurgie — anul I) ; 
Titu Tudosle (Transporturi — anul 
II) ; Ioan Cara (Metalurgie — anul 
II) ; Lucian Roșlu (Mecanică — 
anul IV) ; Vlorel Muscă (Chimie 
industrială — anul I) ; Gheorghe 
Lupa (Energetică — anu I) ; Vasile 
Fălăuș (Chimie industrială — anul 
I) ; Lucian Gherase (Transporturi
— anul I) ; Cezar Bălan (Trans
porturi — anul I). Observați că, 
departe de a fl o specialitate a 
studenților de la I.E.F.S., reușita 
în materie de pronosticuri fotba
listice se dovedește a fi, în mare 
măsură, de partea viitorilor Ingi
neri chimiștl, din transporturi sau 
metalurgie.

Trebuie să vă mal spunem că 
cei mal mulțl dintre cîștlgătorll 
mal sus citați 
rurile pe care 
două înttlnirl. 
lucruri, ca șl 
din interesantul subiect „partidele 
din sferturile de finală ale Cam
pionatului Europei aflate pe agen
da reprezentativei României” va 
fi vorba joi seara cînd, la 
„Student club” de la Casa de cul
tură a .studenților, ne vom întîlni
— împreună cu invitații de onoa
re ai studenților, fostul interna
țional Emerich Jenei și internațio
nalul Răducanu — cu simpaticii 
studenți bucureșteni.

au indicat și sco- 
le „văd" ei în cele 
Dar despre aceste 
despre altele, tot

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBER

țcfnema
FUGA — Panoramic ambele se

rii — rulează la Patria (orele 1»; 
15; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,3#; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Sala Palatu
lui (ora 17,20).

MISIUNEA TINEREI NHUNG I 
rulează la Lumina (orele 9—30 la 
continuare).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOTI LA MOARTE : rulează la 
Capitol (orele 9; 11,30; 14; 18.15;
18,30; 20,45), Melodia (orele 9.39: 
12; 16; 18,30; 20,45).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; ÎS,30; 18; 
18.30; 21), București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează ia Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 18;
18.15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Vlo- 
torla (orele 9; 11,15; 13,30; 18;
18,30; 20,45), Grlvlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15; 20,30).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Doina (orele 11,30; ÎS,45; 16; 18,15; 
20,30).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelslor (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30). .

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

COPACII MOR ÎN PICIOARE t 
rulează la Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modem (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DECOLAREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la înfrățirea (orele 15,30; 17,45: 20).

ABEL, FRATELE TAU : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Buzeștl (orele 15,30; 18:
20.15) .

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45: 20), Floreasca (orele 
15,30; 17; 20,30), Arta (orele 15.30; 
18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE ! 
rulează la Bucegl (orele 15,45; 18;
20.15) , Glulești (orele 15,30; 17,45; 20).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

SUNETUL Muzicn : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

ARTICOLUL 420 : rulează la Lira (orele 15,30; 19).
SORGUL ROȘU : rulează Ia Fe

rentari (orele 15,30; 17,45; 20).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 19), Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Progresul (orele 16; 19).
AEROPORTUL : rulează la Vii

torul (orele 16; 19), Cosmos (orele 15,30; 19).
ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 

rulează la Rahova (orele 15,30; 19).
HELLO DOLLY : rulează la Moșilor (orele 15,30; 19).
RITMURI SPANIOLE : rulează 

la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MARȚI, 1 FEBRUARIE 197Î
Teatrul de Operetă : CONTELE 

DE LUXEMBURG — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Studio) ; JOCUL DE-A VA
CANȚA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : O SCRISOAP.E PIERDU
TA — ora 20; (Sala Studio) : 
SPECTACOL DE POEZIE ȘI MU
ZICĂ — ora 20; Teatrul Mic : BA
LUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19.30, A.T.M. (la Teatrul de Co
medie) : ȘAPTE BALADE CU
TUDOR GHEORGHE — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasllescu” ; FLOA
REA DE CACTUS — ora 19,30- 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei) • 
PETER PAN — ora 15; (Str. Aca
demiei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 17; Teatrul Evre
iesc : DOUĂ NUNTI ȘI UN DI
VORȚ — ora 19,30; Circul Globus : 
72 CIRC 72 — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : SNOAVE CU 
MĂȘTI — ora 9,30.

MARȚI, 1 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I

8,55 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,00 Telex. 9,05 Tele- 
școală. 10,00 Ora de limba rusă (I). 
10.30 Căminul (reluarea emisiunii 
do luni 31 ianuarie). 11,10 Roman 
foileton ; „Davld Copperfield" 
(reluare episodul I). 12,00 Telejur
nal. 17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiaza. 17,35 Cum vorbim. 
17.50 Muzică populară interpretată 
de Nicu Moldovan. 18,00 De la 
Alfa la Omega — enciclopedie 
pentru elevi. 18,25 Film documen
tar; Reflexe șl reflecții. 18,50 
Gala interpreților — Martha Kess- 
ler, într-un recital cuprlnzînd lie
duri de Mozart, Mussorgski, 
Tudor Ciortea șl Paul Con- 
stantinescu. 19,20 1001 de seri — e- 
mlsiune pentru cei mici. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Seară de teatru ; 
„Zestrea” de Paul Everac. 21,50 
„Invitație la vals” de Weber, în 
interpretarea orchestrelor reunite 
ale Radioteleviziunii Italiene. 22,10 
Teleglob : Orele Șanhaiului... 22,30 
„24 de ore".

PROGRAMUL II
20,00 Desene animate. 20,10 Ti

neri lnterprețl : pianista Dana 
Protopopescu. 20,30 Unlversitarla. 
20,45 Buletin de știri. 20,50 Cărți 
și Idei. 21,20 Blocnotes de Eugen 
Mândrie. 21,35 Portativ '72 — re
vista muzicii ușoare TV. 22,00 
Film serial „Planeta giganților” 
(reluare).
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50000 DE TINER *

PE ȘANTIERE»

țiunea de autoutilare a 
uzinei.

Organizația noastră care 
cuprinde 
ingineri 
propune 
perioada

1 200 muncitori, 
și tehnicieni își 
să participe în 
1972—1973 la rea-

ca- 
eco-

mai 
par-

INDUSTRIE

BUCUREȘTI : Uzinele „23 
August", Uzinele „Vulcan", 
întreprinderea de prefabrica
te „Progresul", întreprinde
rea de materiale de Con
strucții „7 Noiembrie".

BRAȘOV : Uzinele „Stea
gul roșu", Uzina de trac
toare. Uzinele „Rulmentul", 
Uzina nr. 2, Uzina Metrom, 
Uzina Colorom Codlea.

ARAD : Uzina de vagoa
ne, Uzinele textile.

TIMIȘ : Electrobanatul, U- 
zina mecanică Timișoara, 
Fabrica de ceramică Jimbo- 
lia.

CARAȘ-SEVERIN : între
prinderea minieră Moldova 
Nouă, Combinatul siderur
gic Reșița, Uzina construc
toare ele mașini Reșița.

HUNEDOARA: Centrala 
minelor neferoase Deva.

SUCEAVA : Combinatul 
minier Suceava.

BRĂILA: Combinatul de 
fibre artificiale.

o
■

■

■
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La Titu, în județul Dîmbovița, se construiește o întreprindere de 
aparataj electric. Paralel cu lucrările de construcție, ajunse /în 
stadiu de finisare, se desfășoară o vie activitate pentru instruirea șl 
calificarea muncitorilor. Peste 120 de tineri, repartizați la Fabrica 
„Electroaparataj“ din București și în cadrul altor unități cu profil 
similar, au obținut de pe acum calificarea în diferite meserii. Ei 
vor forma nucleul viitorului colectiv de muncă al întreprinderii din 
Titu. De asemenea, numeroși tineri absolvenți ai liceelor de cultură 
generală din județul Dîmbovița și-au exprimat dorința de a lucra 
în această nouă întreprindere. (Agerpres)

• •••••
t

(Urmare din pag. I)

CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Trustul de 
construcții industriale, între
prinderea de construcții spe; 
ciale industriale și montaj 
— Șantierul 1 București, îm 
treprinderile de construcții 
montaj nr. 1 și nr. 2.

HUNEDOARA: întreprin
derea de construcții siderur
gice Hunedoara, Trustul de 
construcții Hunedoara.

TIMIȘ: Trustul de con
strucții industriale Timișoa
ra, Trustul de construcții.

CARAȘ-SEVERIN : între
prinderea de construcții și 
montaj metalurgic Reșița.

BRAȘOV : Trustul de con
strucții industriale (Șantie
rul Hoghiz) întreprinderea 
de construcții industriale 
montaj Brașov, întreprinde
rea de construcții locale 
Brașov.

ARAD : Trustul de con
strucții industriale Cluj (Șan- 
tieruî Arad) Trustul de con
strucții industriale Timișoara 
(Șantierul Arad), întreprin
derea de construcții montaj 
Arad.

CONSTANȚA : Trustul de

lective formate din activiști și 
reprezentanți ai direcțiilor teri- 

. toriale de specialitate,- tMn dele
gați ai întreprinderilor care să 
preia și să rezolve în întregime 
multitudinea de probleme impli
cate în recrutarea cadrelor. în 
județe ca și în municipiul Bucu
rești, în cîteva zile, vor trebui 
identificate șantierele de con
strucții deficitare la capitolul 
forță de muncă, urmînd ca de 
asigurarea necesarului acestor 
unități să răspundă nemijlocit 
comitetele județene ale U.T.C. 
Tinînd cont însă de cerințele de 
mînă de lucru pe seama intră
rii în funcțiune a noi capacități 
de producție, acoperirii cu ca
dre calificate a schimburilor II 
și III în mod firesc comitetele 
județene și Comitetul municipal 
București al U.T.C. vor avea în 
vedere și întreprinderile res
pective. O dată soluționată a- 
ceastă primă chestiune, pe baza 
cunoașterii necesarului și a re
surselor indicate în planul for
țelor de muncă, activul U.T.C. 
va proceda la organizarea re
crutării pe localități atît în orașe 
cit și la sate. Se va urmări, cu 
prioritate, atragerea forței de 
muncă disponibilă din județ, ac
tivitatea colectivelor existente 
deja din anul trecut la nivelu’ 
municipiilor și orașelor pentru 
încadrarea tinerilor fără ocu
pație trebuind să fie intensificată 
și subordonată acestei impor
tante acțiuni. Acolo unde se es
timează un surplus de forță de 
muncă, comitetele județene ale 
U.T.C. vor acorda tot sprijinul 
direcțiilor pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale în ve
derea dirijării excedentului 
existent către alte județe. Pen
tru a soluționa operativ și efi
cient problemele ce apar în a- 
cest domeniu este nevoie de o 
strînsă colaborare la nivelul or
ganizațiilor județene ale U.T.C., 
de contacte permanente în ve
derea cunoașterii și eliminării 
eventualelor neajunsuri pe tra
seul acțiunii de recrutare, diri
jare și încadrare în muncă.

Deplasarea tinerilor din loca
litățile de origine la viitoarele 
locuri de muncă se va face or
ganizat. încadrarea noilor an
gajați revenind unităților bene
ficiare, ea realizîndu-se în for-

mațiunile de lucru existente în 
raport de cerințe.

Ne aflăm de bună seamă în 
fața unei acțiuni complexe. Se 
cer bine puse la punct și așe
zate în drepturile lor chestiuni 
importante de ordin organiza
toric și economic. Trebuie lu
crat operativ și apelat la toți 
factorii de colaborare interesați. 
Dincolo de toate acestea însă, 
comitetele județene, i împreună 
cu direcțiile pentru problemele 
de munca și ocrotiri sociale vor 
trebui să desfășoare o intensă 
activitate politică, să facă cu
noscute în rîndul tinerilor de la 
orașe și sate sensurile acțiunii 
de recrutare a cadrelor, impor
tanța încadrării într-o muncă 
direct productivă, utilă societă
ții. în cadrul organizațiilor 
U.T.C. se vor prezenta tinerilor 
unitățile unde se pot angaja, 
importanța lor în economia ju
dețului, în economia națională, 
specificul meseriilor, posibilită
țile de calificare, condițiile de 
muncă și de viață în perspec
tiva angajării.

Pentru buna desfășurare a ac
țiunii de recrutare și încadrare 
in muncă a celor 50 000 de ti- 

. neri prevăzuți pentru această 
primă parte a anului, în cadrul 
secretariatului comitetelor jude
țene ale U.T.C. se va analiza pe
riodic stadiul lucrurilor urmînd 
a se adopta măsurile corespun
zătoare. Aș menționa că la ni
velul C.C. al U.T.C. atribuțiile 
pe această linie sînt încredințate 
unui colectiv permanent alcătuit 
din activiști ai secțiilor organi
zatorică, tineret muncitoresc, 
tineret sătesc, din reprezentanți 
ai Ministerului Muncii.

în încheiere țin să subliniez 
faptul că, dată fiind dificultatea 
asigurării cu forță de muncă a 
unor întreprinderi de construcții 
montaj ou o arie mai complexă 
de activitate, s-a hotărît recru
tarea și trimiterea organizată a 
tinerilor, cu sprijinul direct al 
Comitetului Central al U.T.C. pe 
o seamă de obiective. Este vorba 
în primul rînd de întreprinde
rea. de construcții Hunedoara și 
întreprinderea de construcții și 
montaj metalurgic Reșița, șan
tierul industrial Arad, portul 
combinatului siderurgic Galați, 
platforma industrială Tîrgoviște, 
întreprinderea de construcții hi
droelectrice Lotru, Combinatul 
minier Suceava.

onsfătuirea și 
concursul „Cel 
mai harnic și 
priceput crescă
tor de păsări“ 
care au avut loc

la sfirștul săptămînii precedente 
au oferit un cadru prielnic și 
premisele necesare pentru ca 
reprezentanții tinerilor avicul- 
tori din întreaga țară să dezba
tă amplu, concret, problemele 
care îi frămintă. în dorința de 
a aduce o contribuție mai 
mare la îndeplinirea și depăși
rea prevederilor actualului cin
cinal pentru dezvoltarea acestui 
sector de primă importanță în 
buna aprovizionare a populației. 
„Beneficiem de condiții"' mate
riale dintre cele mai bune pen
tru realizarea cu succes a tutu
ror sarcinilor ce revin unități
lor în care lucrăm — spunea în 
intervenția sa, tovarășul inginer 
S. Țîrlea, director general al 
Trustului de producție avicolă. 
Din totalul investițiilor cincina
lului pentru agricultură, aproape 
o cincime revine aviculturii ceea 
ce ne asigură posibilitatea ridi
cării unor obiective noi, a mo
dernizării celor mai vechi. Dis
punem de utilaje perfecționate, 
de material avicol cu înalte ca
lități morfo-productive, —orga
nizarea mătcii de reproducție in 
țară este unul din marile noas
tre succese, dispărînd dependen
ța față de firmele străine — de 
un sistem de unități bine pus la 
punct, lucruri care ne permit să 
spunem fără rezerve că munca 
in avicultură a devenit o va
riantă a muncii industriale. De
pinde în consecință numai de 
dumneavoastră, tinerii specia
liști și îngrijitori, care repre
zentanți peste 80 la sută din to
talul personalului angajat, cum 
și în ce proporții vor fi materia
lizate însufleți toarele prevederi 
ale cincinalului“.

Pornind de la aceste conside
rente, unanim recunoscute, luă
rile de cuvînt ale participanți- 
lor la dezbateri, majoritatea 
constituind-o fetele, (proporția 
lor este de altfel majoritară în 
toate unitățile avicole) au conți
nut preocupări, frămîntări, pro
puneri pe care uteciștii le au 
tocmai in sensul sporirii contri
buției lor la bunul mers al pro
ducției. „Se poate vorbi de un 
specific al muncii noastre — de
clara Tudora Petrescu, crescă
toare la întreprinderea avicolă 
de stat Craiova. Lucrăm în hale 
moderne, 10 ore pe zi, majorita
tea sîntem fete ce nu au trecut 
de 25 de ani. Avem în față mul
te exigențe profesionale căci și 
această specie este foarte pre
tențioasă. Iată de ce consider că 
trebuie să se acorde o mai 
mare atenție pregătirii noilor 
sosite în această meserie.

spunea aici că, în cel mai scurt 
timp sistemul de creștere la ba
terii se va generaliza. Este bine 
să fim școlarizate din timp pen
tru acest sistem, acolo unde 
există deja o experiență, să nu 
așteptăm vremea cînd bateriile 
vor fi introduse la noi și să în
vățăm experimentînd, greșind.

construcții industriale Con
stanța, trustul de construc
ții locale Constanța.

MEHEDINȚI : Trustul de 
construcții industriale — 
Craiova (Șantierul Turnu 
Severin) și întreprinderea 
de construcții hidro-tehnice 
Tr. Severin.

VÎLCEA: întreprinderea
de construcții hidro-tehnice 
Lotru, Trustul de construcții 
industriale Pitești, (Șantierul 
Govora).

DÎMBOVIȚA : Trustul de 
construcții industriale Bucu
rești (Șantierul Tîrgoviște).

NOTA REDACȚIEI. Des- 
chizînd această rubrică zia
rul nostru își propune să re
flecte aspecte din desfășu
rarea acțiunii de recrutare 
și încadrare în muncă. Vom 
răspunde de asemenea ace
lor tineri care ne scriu în 
dorința de a afla amănunte 
despre obiectivele susmen
ționate despre meseriile în 
care se fac angajări.

area de seamă 
prezentată de 
inginerul Vasile 
Roth, șeful sec
ției electroliză 
de la Uzina me

talurgică pentru metale neferoa
se Baia Mare, remarca faptul 
că în cursul anului trecut toți 
indicatorii planului de stat au 
fost îndepliniți în mod exem
plar. S-au obținut importante 
depășiri la productivitatea mun
cii pe salariat și la economiile 
planificate la prețul de cost. Ca
litatea producției finite a atins 
baremul cel mai pretențios. Un 
factor apreciat ca hotărîtor în 
consemnarea succeselor relie
fate l-a constituit aducerea î.n- 
tr-un timp record a instalației 
de electroliză, după revizia ge
nerală la parametrii maximi de 
funcționare.

— Revizia nu mai suporta a- 
mînare, spune în cuvîntul său 
inginerul Leș Aurelian, locțiito
rul secretarului U.T.G. pe u- 
zină. Trecuseră 8 ani de la ul
tima pe care o efectuasem, dar 
în același timp aveam de făcut 
față unor sarcini de plan deloc 
ușoare. O singură soluție se în
trezărea : revizia să se facă din 
mers, producția să nu se o- 
prească, iar lucrările să fie de 
cea mai bună calitate și execu
tate în cel mai scurt timp po
sibil. Comuniștii, uteciștii, toți 
salariații noștri au înțeles că li 
se cer eforturi mari. Graficul 
întocmit de noi, în spiritul de

sgîrcenie cu timpul de care vor
beam, prevedea terminarea re
viziei și reintrarea în parametrii 
proiectați în numai o lună de 
zile. Or, pînă acum, o asemenea 
treabă dura cîteva luni și tot la 
fel durează și acum, în multe

I

Întreprinderea Electro
banatul din Timișoara dis
pune de un valoros fond de 
cadre tinere de muncitori, 
ingineri și tehnicieni care 
alături de întregul colec
tiv de muncă în frunte cu 
comuniștii își aduc contri
buția la realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan, la 
diversificarea producției, 
la ridicarea nivelului 
litativ și al eficienței 
nomice a producției.

In ultimii ani tot 
mulți tineri au avut o
ticipare activă la ridicarea 
nivelului tehnic al pro
ducției, la asimilarea de 
noi produse, la introducerea 
noutăților tehnico-științi- 
fice in procesul de produc
ție. Pe această linie se în
scriu cele 47 inovații reali
zate de tineri precum și 
participarea la autodotarea 
uzinei noastre cu o serie 
de instalații.

Exprimîndu-ne dorința de 
a aplica în viață indicațiile 
secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, adresate tutu
ror colectivelor de muncă 
de a realiza mașini, utilaje 
și dispozitive cu forțe pro
prii renunțîndu-se la achi
ziționarea lor din străină
tate pornind de la expe
riența pe care am acumu
lat-o pînă în prezent ne 
angajăm ca în cinstea semi
centenarului creării Uniunii 
Tineretului Comunist să 
desfășurăm o largă miș
care de masă pentru an
trenarea tineretului la ac

DUMITRU HALASZ. secreta
rul Comitetului U.T.C. de la 
„Electrobanatul" — Timișoa

ra ne prezintă :
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PENTRU

AUTOUTILARE ?"
O acțiune declanșată de 

comitetul uzinal U.T.C.

Uzarea a cel puțin 95 de 
poziții din planul de auto
utilare.

In acest scop, comitetul 
ți birourile U.T.C. vor în
făptui următoarele măsuri:

• Dezbaterea cu sprijinul 
specialiștilor in adunările ge
nerale ale organizațiilor 
U.T.C. de la nivelul secțiilor 
a realizărilor obținute în ac
țiunea de autoutilare, a «ar-

cinilor de viitor, a contribu
ției tinerilor.

• Tinerii de la atelierul 
mecanizări vor executa pe 
baza documentației existen
te prin muncă în afara ore
lor de program un fierăstrău 
cu disc abraziv, o linie pen
tru nichelare capace iar ti
nerii specialiști vor realiza în 
fază de proiect documenta
ția pentru un cuptor cu in
ducție.

• Venind în sprijinul ate
lierelor de autoutilare comi
tetul U.T.C. va recomanda 
pe cei mai buni meseriași 
din rîndul tinerilor pre- 
mianți la concursurile pe me
serii, de a munci în aceste 
ateliere. De asemenea, prin 
atelierul școală vor fi execu
tate importante lucrări de 
autoutilare.

• Cu sprijinul specialiști
lor se vor organiza dezbateri 
și demonstrații practice asu
pra mașinilor și utilajelor 
concepute și executate în în
treprindere.

• Comitetul U.T.C., în co
laborare cu conducerile sec
țiilor productive, vor intro
duce lunar „Ziua de docu
mentare și informare“, prilej 
cu care se vor prezenta ti
nerilor proiectele pentru ma
șini — ce se vor executa, 
caracteristicile constructive și 
procesele tehnologice ce le 
realizează.

• Cu sprijinul specialiști
lor, comitetul U.T.C. va or
ganiza concursul „Cea mai 
eficientă inovație propusă de 
un tînăr“ pe anul 1972 cit și 
concursul pentru cele mai 
bune inovații propuse și ac
ceptate.

• In colaborare cu Biblio
teca Tehnică se vor organi
za trimestrial discuții și in
formări cu noutățile tehnice.

tul anului să obțină în plus 
200 000 bucăți ouă și 10 000 pui 
pentru carne“. „în unitatea 
noastră sîntem 122 de tineri și 
lucrăm la 8 ferme — arăta teh
niciană veterinară Aexandrina 
Dumitru de la întreprinderea 
avicolă de stat Mihăilești. 
ceasta nu ne-a

SFATUL
A-

oprit să fim

CRESCĂTOARELOR
DE PĂSĂRI

• Obiective prioritare : sporirea producției ; 
reducerea consumului de furaje ; ridicarea ca* 
lificârii © O inițiativă ce trebuie extinsă — fie
care utecist să crească în gospodăria proprie 

și să predea statului 15 păsări pentru carne
Bineînțeles, tinerele crescătoare 
vor trebui să depună eforturi 
mai mari, să fie acelea care an
trenează la muncă și perfecțio
nare pe toți ceilalți lucră
tori. Aniversarea semicentena
rului U.T.C. este un prilej de a 
ne mobiliza și mai mult. Utecis- 
tele de la I.A.S. Craiova s-au 
angajat ca in cinstea semicente
narului să îndeplinească sarcini
le trimestrului I cu două săptă- 
rnini mai devreme, iar la sfîrși-

uniți, să constituim un puternic 
nucleu al întrecerilor, al inițiati
velor. Comitetul U.T.C. a orga
nizat și va organiza și de-acum 
înainte dezbateri, consfătuiri, la 
care au fost invitați și șefi de 
ferme, directorul, secretarul de 
partid, fruntașii in producție, 
făcind din aceste întîlniri o ade
vărată școală în care noi tinerii 
învățăm cum să muncim mai bine 
dar și cum să ne comportăm, 
cum să gindim ca niște comu-

niști. în fiecare fermă veți găsi 
grafice în care sînt reprezentate 
rezultatele întrecerii ce se des
fășoară în permanență între ti
nerele îngrijitoare. Lunar, co
mitetul U.T.C. analizează situa
ția și acționează acolo unde 
curbele de producție au intrat 
în scădere. Periodic se inițiază 
și concursuri gen „Cine știe câș
tigă“ care pregătesc din vreme 
desfășurarea etapei pe întreprin
dere a concursului național 
„Cel mai harnic și priceput 
crescător de păsări". In felul a- 
cesta se întreține o permanentă 
atmosferă de întrecere, de per
fecționare a pregătirii profesio
nale, de modelare a caractere
lor“. Medicul veterinar Roland 
Mergi, de la întreprinderea 
avicolă de stat Giarmata, jude
țul Timiș, a insitat asupra obli
gativității ca organizațiile U.T.C. 
să-și intensifice activitatea pen
tru atragerea unui număr mai 
mare de tineri și tinere la prac
ticarea meseriei de crescător de 
păsări. Mai sînt încă ferme, și 
mai ales la complexele intercoo- 
peratiste sau la cooperativele 
agricole care cooperează cu fer
mele de stat, unde numărul de 
îngrijitoare pricepute, conștiin
cioase, este insuficient. Sînt 
prevăzute a fi date în folosință 
noi capacități de producție care 
necesită și un plus de oameni 
calificați. E de datoria noastră, 
a uteciștilor, să convingem și 
alți tineri să ni se alăture, ară- 
tindu-le cum muncim, cit cîști- 
găm“.

Dorința tinerilor crescători de 
păsări de a lucra mai bine, mai 
eficient, a reieșit și din faptul 
că absolut toți vorbitorii au fă
cut propuneri și au cerut Trus
tului de producție avicolă să îi 
sprijine mai consistent în vede
rea ridicării calificării lor prin : 
organizarea unor schimburi de 
experiență între întreprinderi 
învecinate (Elena Brodeală — 
I.A.S. Titu) ; difuzarea filmelor 
de specialitate cu mai multă o- 
perativitate ; editarea unor bro
șuri de popularizare pe înțele
sul tuturor (Gherghina Miță — 
Combinatul avicol Galați) ; — 
întreprinderea unor cursuri pe
riodice de instruire profesională 
(Tudora Petrescu — I.A.S. Cra
iova).

De o totală adeziune s-a bu
curat inițiativa utecistclor de la 
întreprinderea avicolă de stat 
Titu, adusă la cunoștința parti- 
cipanților de către medicul ve
terinar Ana Loliceru, prin care 
acestea se angajează ca fiecare 
să crească în gospodăria pro
prie cîte 15 pui de carne pe care 
apoi să-i livreze statului, în ve
derea unei mai bune aprovizio
nări cu carne de pasăre a popu
lației.

OCTAVIAN MILEA

HEYEL CARL:
ENCICLOPEDIA CONDU
CERII ȘI ORGANIZĂRII 
ȘTIINȚIFICE
(traducere din limba engleză).

Sub acest titlu este pre
zentată cititorilor din Româ
nia traducerea selectivă a 
uneia dintre cele mai repre
zentative și mai apreciate lu
crări de specialitate din a- 
cest domeniu. — „THE EN
CYCLOPEDIA OF MANA
GEMENT“, editată de, Cari 
Heyel la New York, în edi
tura Reinhold.

„Enciclopedia conducerii 
și organizării științifice“ este 
mai mult decît o lucrare de 
referință de la A la Z, me
nită, de obicei, să furnizeze 
un răspuns imediat la o pro
blemă urgentă din oricare 
sector al întregului domeniu 
deși — de fapt — acesta-i 
este caracterul; ea constituie 
un program de studiu pen
tru perfecționarea sistema
tică a cunoștințelor de spe-

în librării

în acest an

In „Biblioteca
organizării

și conducerii
științifice“

cu laudă, numele unor tineri ca 
Ion Rotor, Fuszesy Gavril, Li- 
vius Sîmpetreanu, Alexandru 
Petruța care și-au adus o re
marcabilă contribuție la aceste 
lucrări. Avea așadar dreptate 
inginerul șef al uzinelor, adu-

muncitorești, să stabilim modul 
în care va trebui să acționăm pe 
mai departe pentru a face față 
unor sarcini mult mai grele, mai 
mobilizatoare. Și totuși sporul 
de circa 8 milioane lei produc
ție în comparație cu anul pre-

UTECIȘTII LA TRIBUNA ADUNĂRILOR 
GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
ÎN CENTRUL
DEZBATERII COMPETENȚA

PROFESIONALĂ
alte țări avansate. în competi
ția noastră cu timpul nu ne pu
tem însă îngădui mai mult.

Au fost zile și nopți de muncă 
încordată. Inginerul Leș, ingi
nerul Roth, maiștrii secției, ală
turi de muncitori au întîrziat în 
acest timp multe ore după pro
gramul normal de muncă, mun
cind fără răgaz pentru realiza
rea propriului lor angajament. 
Am auzit în adunare, pomenite

narea generală și-a spus ea în
săși cuvîntul și a apreciat cu e- 
logii cota aportului celor 28 de 
tineri din secție la îndeplinirea 
planului de stat, cota la care se 
situează ei față de exigențele 
producției și ale colectivului.

— Dar astăzi ne-am adunat 
aici — ia cuvîntul în continuare 
utecistul Gheorghe Hoban, pen
tru a chibzui împreună, în acest 
forum al democrației noastre

cedent nu e peste puterile noas
tre, avem suficiente rezerve pen
tru a-1 depăși. Va trebui să 
procedăm în așa fel încît să li
chidăm definitiv abaterile de la 
disciplină și în primul rînd ab
sențele și întîrzierile de la pro
gram. Eu vorbeso în calitate de 
utecist, deci mă refer la ceea 
ce ne aparține nouă. Am avut

și noi cîțiva uteciști care au a- 
lăturat greșelile lor la ale al
tora afectînd activitatea noastră, 
a tuturor. Noi, organizația 
U.T.C., sîntem hotărîți să facem 
totul pentru întronarea unei dis
cipline severe în rîndul tineri
lor, dar rugăm totodată condu
cerea uzinei și conducerea sec
ției să nu mai permită transfe
rările dintr-o secție în alta fără 
motive întemeiate.

Un accent deosebit a fost pus 
în continuare, în toate luările 
de cuvînt, asupra a ceea ce a- 
precia inginerul șef Alexandru 
Pop în discuția dinaintea adună
rii — ca o condiție precumpăni
toare — pregătirea profesională 
a salariaților, creșterea compe
tenței lor în producție.

— Anul trecut în secția noas
tră au venit prin angajare opt 
tineri necalificați, spune tovară
șa Milica Boroda, locțiitoarea 
secretarului organizației U.T.C. 
Mai avem cîțiva necalificați mai 
vechi și am propus conducerii 
secției organizarea cu aceștia a 
unor cursuri de calificare. Ele 
s-au deschis în luna noiembrie. 
Toți uteciștii sînt prezenți la a- 
ceste cursuri. Noi le urmărim 
modul în care se pregătesc și 
comportarea. Tinerii propun 
însă conducerii secției să se stu
dieze posibilitatea rotării lor pe 
locurile 
așa fel 
luni de 
llficare

de muncă din secție în 
ca în timpul celor 8 

cursuri să obțină o ca
ma! competentă, să a-

profundeze cunoașterea procesu
lui tehnologic.

Ideea a fost reluată pe alt 
plan de alți participanți la dis
cuție.

— După cum se știe toți mun
citorii sînt cuprinși în recicla
re, conform legii nr. 2 apărute 
anul trecut: Cursurile se țin o 
dată la 3 săptămîni, spune mais
trul Gavril Filip. Cred că trece 
prea mult timp, însă, între 2 
expuneri. Ceea ce eu consider 
că instructorii trebuie să facă 
este efortul de a conferi cursu
rilor un caracter mai practic, 
să folosim mai mult demonstra
țiile și exemplificările pe viu 
în secție iar seminariile să aibă 
în atenție în cea mai mare pj/rte 
soluționarea practică a dificul
tăților ce apar pe fluxul pro
ducției. în ce mă privește am și 
trecut la acest mod de predare 
a tematicii la cercul pe care îl 
conduc. Va trebui, însă, ca con
ducerea secției noastre să ob
țină transferarea unui număr 
de cărți de specialitate din bi
blioteca uzinelor aici în secție, 
pentru ca ele să fie la înde- 
mîna și mai la vederea munci
torilor. Organizația U.T.C. să 
inițieze în paralel cu tinerii un 
program de acțiune cu caracter 
de specialitate: recenzii, con
cursuri, dezbateri pe capitole 
referitoare la specificul nostru. 
Noi, maiștrii și inginerii, îi vom 
acorda tot concursul.

ROMULUS LAL

cialitate ale conducătorilor 
din economie și ale organi
zatorilor producției, este o 
„carte esențială“ în proble
mele conducerii și organiză
rii, care cuprinde într-un sin
gur volum o tratare compe
tentă a întregului domeniu.
BAȘTUREA PARASCHIV: 
PROBLEME ACTUALE ALE 
CONDUCERII ÎNTREPRIN
DERII

Lucrarea abordează prin
cipalele probleme cu care 
practica și știința conducerii 
întreprinderii este confrun
tată în prezent în țările dez- 

---- -- ------------  „a studiu
carac- 

con-

voltate industrial. Un 
introductiv va prezenta 
teristicile esențiale ale 
ducerii modeme.

Prin problematica ___
dată și modul de prezentare, 
lucrarea este indispensabilă 
tuturor celor care se 'ocupă 
de problemele conducerii și 
organizării științifice.

CRETU LILIANA : 
MODALITĂȚI DE DETER
MINARE A RENTABILI
TĂȚII COMERȚULUI EX
TERIOR

Lucrarea oferă cadrelor din 
economie un sistem complet 
și închegat de indicatori ai 
rentabilității comerțului ex
terior, menit să răspundă la 
cele mai diverse situații și 
să îmbine interesele ge
nerale ale economiei națio
nale cu interesele întreprin
derilor și în final să ducă la 
mobilizarea rezervelor de 
creștere a eficienței schimbu
rilor noastre comerciale ex
terne.

abor-
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Intre două duminici

„BRAȚARA DE AUR" STAG I ATU R A

A fost dat săptămînii trecute 
să aibă un repertoriu cinemato
grafic model. Chiar dacă umorul 
lui Pierre Etaix n-a fost repre
zentat de cel mai bun film al său, 
preferîndu-se, dimpotrivă, pro
ducția sa cea mai modestă, „Cît 
timp ești sănătos", micul ecran 
ne-a oferit un bun film polițist 
care reflectă, în același timp, și 
conflictele rasiale ale Americii 
contemporane, „In arșița nopții"; 
o excepțională realizare a cine
matografiei bulgare, filmul „Am 
fost tineri" inspirat din activita
tea antifascistă și, in sfîrșit, o 
retrospectivă Walt Disney în care 
am reîntîlnit pe îndrăgitul Mi- 
ckey Mouse, Pe Donald rățoiul și 
pe toate celelalte personaje de 
neuitat care farmecă de citeva 
decenii pe mai micii și mai marii 
în vîrstă ai acestei lumi.

Dacă mai adăugăm tot la ceea 
ce numeam repertoriu cinemato
grafic al săptămînii și o ecraniza
re reprezentată în maniera foile
tonului, cu „Va urma", David 
Copperfield, o reluare a unui 
film de desene animate mult a- 
preciat la premiera lui de la în
ceputul anului: „Poveste cu O- 
blio și săgeata", dacă mai adău
găm — fără a mai aminti în 
vreun fel de seriale — și noile 
secvențe antologice ale „comici
lor vestiți ai ecranului", atunci 
înseamnă că apropierea de... per
fecțiune (în materie de selecție) 
nu este un lucru prea greu. Și 
așa stînd lucrurile ne putem în
treba de ce pentru vinerea ce 
vine ni s-a rezervat un film de 
duzină, banala melodramă „Me
lodii nemuritoare" ?

Ca să-ți dai seama de un lu-

Astăzi, la orele 20,00, pe programul 1 are loc premiera piesei lui 
Paul Everac „Zestrea“, piesă distinsă cu premiul I la Concursul 
de scenarii al rodioteleviziunii. In fotografie doi dintre actori: 

Margareta Pogonat și Victor Rehengiuc

Momentul

confruntării
Capribioase sînt uneori evolu

țiile talentelor... Ani in șir fiecare 
dintre noi l-a urmărit pe Dan 
Grigore pe scenele de concert ale 
țării, în etapele unui concurs 
cnescian cu speranța că în conste
lația artei interpretative româ
nești a apărut o stea de primă 
mărime. Forța, degajarea, liniș
tea, farmecul căutărilor tînărului 
pianist impuneau, subjugau au
ditoriul.

Mai tirziu, o anumită stagnare 
stilistică, o anumită detașare de 
sala de concerte ne-au făcut une
ori să încercăm sentimentul amar 
al unei premature dezamăgiri, al 
unei prea rapide îndepărtări de 
tonalitatea inițială...

Dan Grigore este un artist năs
cut pentru claviatură și „eclipse
le" sale nu pot fi decît de scurtă 
durată.

In tălmăcirea Concertului lui 
Grieg, Dan Grigore a știut să 
pună în valoare pagini de frumu
sețe romantică. Sunetul lui Dan 
Grigore este cald, pătrunzător, 
rotund. Versiunea sa a avut vir
tuozitate, adîncime conceptuală, 
seînteiere aș zice — chiar dacă 
mi-e teamă că voi fi rău înțeles 
— un grad de cuceritoare „spor
tivitate”.

Partitura a fost decantată de 
false sentimentalități și o perfec
tă reconstituire arhitectonică a 
creat „familiaritatea“ care ne-a 
apropiat de intimitatea muzicii. 
Acum nu putem aștepta decît a- 
propierea sa de marea muzică: 
Mozart, Beethoven, Bralims.

„Redescoperirea" lui Dan Gri
gore nu a fost unica revelație a 
ultimelor concerte ale Filarmoni
cii „George Enescu", pentru că 
ea a fost „dublată" de autentifi
carea unui talent dirijoral de o

o unică dimensiune: clujeanul 
Emil Simon.

Gestica sa moderată, redusă la 
esență, capacitatea de a pătrunde 
spre izvoarele materiei sonore, 
capacitatea de a fixa „pilonii" li
nei lucrări impun de la. prima în- 

' tîlnire. Nimic nu este afectat. 
Nici o linie polifonică nu este 
opacizată. Totul este logic, strins, 
aerisit. Nici o clipă ansamblul 
nu poate scăpa din mina dirijo
rului, nu poate ieși dintr-un cerc 
de înaltă tensiune.

Programul concertelor Filarmo
nicii a fost poate mai puțin de
finitoriu pentru valorile ca și pen
tru marea cultură a dirijorului: 
Acteonul lui Alfred Alessandres- 
cu, Concertul lui Grieg, două 
momente simfonice wagneriene 
(Preludiul la Lohengrin și Intra
rea zeilor în Walhala din Amur
gul zeilor) și Variațiunile pe o te
mă de Mozart de Max Reger.

După recentul turneu de 
succes din Canada concertul lui 
F.mil Simon la București este 
plin de semnificații. Tradiționala 
școală dirijorală românească are 
continuatori de prim ordin.

Peste citeva săptămini Emil 
Simon (nu întotdeauna cultivat 
de instituțiile muzicale ale Ca
pitalei așa cum merită), va avea 
și el posibilitatea unei confrun
tări definitorii cu publicul bucu- 
reștean în două concerte ale Or
chestrei Simfonice a Radtotele- 
viziunii in care va dirija, după 
cum îmi declara, un Festival 
Debussy și un Festival de muzi
că românească.

Vom putea repeta cu acel pri
lej judecățile de valoare de as
tăzi ?

UN COLECTIV
(Urmare din pag. I)

și 
ti
să 

se fi organizat vreo activitate 
specifică de organizație. Așa că, 
la noi. perioada care a început 
o dată cu alegerile de la sfîr- 
șitul lunii decembrie marchea
ză însuși debutul vieții de or
ganizație. Atunci am elaborat 
împreună și cel dinții program 
de activități...

Tocmai despre modul con
cret in care prevederile aces
tui program urmează să fie 
realizate in săptăminile și lu
nile următoare s-au sfătuit, la 
instruire, membrii comitetului 
și ai activului U.T.C. din între
prindere, au repartizat diferite 
sarcini, și-au însușit, totodată, 
un complex de obiective, mij
loace și modalități concrete, di
recte. Asupra lor, pe bună drep
tate, se insista cu precizări mi
nuțioase, reliefindu-se necesita
tea deosebită pentru un aseme
nea început de activitate. In 
legătură cu ansamblul acestei 
intilniri de lucru, metodice și 
practice, se cuvine să remar
căm principala concluzie : or
ganizația U.T.C. din întreprin
dere trebuie și poate să-și a- 
firme existența înfăptuind pro
gramul de activitate adoptat, 
fiecare acțiune realizată in co- 
r >n- n”ntru toți, urmînd să 
răspundă, ca important exerci
țiu educativ, cerințelor de for-

devăratul sens, că a existat 
organizație U.T.C. ; nu s-au 
nut adunările nu cunosc nici 
se fi organizat

IOSIF SAVA

DE UTECIȘTI
mare și de consolidare a colec
tivului, în așa fel incit să se 
amplifice permanent capacita
tea sa de influență, in sprijinul 
producției, al educării comu
niste a tinerilor. De aceea, o 
parte din cele dinții activități 
au în vedere ca tinerii să se 
cunoască mai bine între ei. Se 
află în pragul inaugurării un 
club, unde vor avea loc săptă- 
mînal seri cultural-educative, 
întilniri cu muncitori fruntași, 
organizate pe rînd de membrii 
fiecăreia dintre eele nouă orga
nizații. De asemenea, adunările 
generale 
bruarie 
abordînd
ale răspunderii uteciștilor din 
fiecare organizație față de 
muncă și disciplină, față de 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale, să coreleze per
manent faptele și atitudinile ti
nerilor cu activitatea lor în pro
ducție ; să arate consecințele 
pe care, de exemplu, neînde- 
plinirea sarcinilor de producție 
sau de organizație de către ti
nerii de la -servicluil mecano- 
energetic le au asupra activită
ții celorlalți, a întreprinderii în 
general. în consensul aceleiași 
unificări a eforturilor tuturor 
uteciștilor pentru bunul mers 
ai întreprinderii, ca un mod 
specific de întîmpinare cu suc
cese de muncă a jubileului îm
plinirii a 50 de ani de la crea
rea U.T.C., tinerii din atelierul 
de întreținere au lansat o în-

din ianuarie și fe- 
și-au, propus ca, 

felurite probleme

cru bun, repertoriul unei săptă
mâni, e oare neapărat nevoie ca 
in următoarea săptămînă același 
repertoriu să-și piardă busola și 
să ne trezească nostalgii ? E aici 
un fel de „tehnică“ care devine 
modă la TV ? Nu de alta dar a- 
ceeași mentalitate e lesne de ob
servat și în anchete. In emisiu
nea sa „Ignoranța și consecințele 
ei sociale" Anca Arion ne-a pre
zentat, sub acest titlu de confe
rință, cîțiva indivizi „certați" con
comitent și cu morala și cu cul
tura. Dar asta n-a avut nimic 
de-a face nici cu titlul emisiu
nii și nici cu frumoasele exem
ple ce le reprezentau bătrânul 
Toader Hrib, autorul „Cronicii de 
la Arbore", și tînărul strungar 
clujean aflat in pragul debutului 
său editorial ca poet. Oare ca să 
ne dăm seama de ceea ce în
seamnă niște oameni adevărați cu 
exemplară comportare civică, în 
primul rînd, și apoi de o solidă 
cultură, cum e cazul celor doi 
sus amintiți, era nevoie de acel 
„teleinsectar" care să ne arate 
citeva cazuri aproape clinice de 
indivizi total lipsiți de cultură, 
clienți ai secțiilor de moravuri 
ale miliției ? Spre exemplu, acel 
tînăr giuleștean care la 27 de ani 
nu are nici o meserie, care n-a 
reușit să termine nici 4 clase ele
mentare, trebuia numaidecît în
trebat dacă știe cine este George 
Călinescu ? La fel și acel insolent 
amator de jocuri de noroc trebuia 
numaidecît să recite versurile lui 
Bolintineanu p Sau, celălalt cinic 
care a profitat de prilejul că e 
televizat trebuia lăsat să ne spună 
„ideile sale" despre viață, era 
nevoie să fie cedate atitea minu
te din emisiune pentru a ne „a- 
muza" în compania unor aseme
nea specimene P Și apoi ce legă
tură există între acești „eroi" și 
titlul emisiunii P Nu ignoranța, in 
nici un caz, a făcut din ei oameni 
cu cazier...

Salutăm extinderea, începînd de 
azi, a emisiunilor TV care vor 
avea și dimineața program și tot
odată salutăm inițiativa reluării 
de către acest matinal TV a celor 
mai interesante subiecte ale seri-

(Urmare din pag. I)
cee. Sarcina expresă a acestui 
comandament : identificarea ti
nerilor fără ocupație și spriji
nirea lor pentru încadrarea în
tr-un loc de muncă. Pentru a- 
ceasta însă, comandamentul a 
alcătuit colective pe circum
scripții electorale la nivel de 
municipiu, în care au intrat de- 
putați secretari ai organizațiilor 
de partid din cartiere, activiști 
U.T.C., președinți ai unor comi
tete de cetățeni. La ora actuală 
funcționează 38 de asemenea co
lective care, în profundă cu
noștință de cauză, fac vizite fa
miliilor ai căror copii nu mun
cesc, discută pe îndelete cu a- 
ceștia, îi invită pe tineri la di
verse întîlniri menite a-i con
vinge și orienta spre producție.

Menționînd că cel care con
duce întreaga activitate a co
mandamentului este însuși tova
rășul secretar Petrescu — și ln- 
țelegînd prin aceasta atenția 
deosebită de care se bucură ti
nerii din acest sector din partea 
organizației de partid — dăm cu- 
vîntul unui alt interlocutor, to
varășul GHEORGHE EREMIA, 
secretarul Consiliului popular î

— Practic, la această acțiune 
slnt antrenați circa 500 de tova
răși. Cifra nu e de natură să im
presioneze, nici să lase sugestia 
unei activități complicate. Există 
o organizare bine pusă la punct, 
colectivele avînd riguros delimi
tat spațiul de investigare, pînă 
la nivel de stradă și bloc. Și-a- 
poi, tovarășii care fac parte din 
aceste colective locuiesc tocmai 
pe strada sau în blocul respec
tiv, sînt în general cunoscuți, 
cum s-ar spune — vecini. De 
aceea, cred eu,' Inițiativa are 
un caracter de opinie de masă. 
Săptămînal tinerii, identificați 
ca rămași în afara muncii sînt 
invitați la Casa de cultură, unde 
se discută cu ei tovărășește, pri
etenește chiar. Ea aceste întîl
niri participă și reprezentanți al 
întreprinderilor care au nevoie 
de forță de muncă și cei con
vinși — totodată mulțumiți de 
ceea ce li se oferă — primesc 
pe loc repartizarea în produc
ție. De ce am considerat noi că 
este nevoie de o asemenea ac
țiune larga, de masă ? In pri
mul rînd, desigur, pentru că în- 
tr-o societate bazată pe cinstea 
și demnitatea muncii este ana
cronic fenomenul ca o parte din 
membrii ei, oricît de mică, 
rămînă în afara efortului co
mun. Un al doilea motiv, aș 
spune, este specific sectorului 
nostru : avem nevoie, uneori 
mare nevoie, de forță de muncă. 
Și nu este oare, hedrept ca în 
timp ce unele unități aduc a- 
ceastă forță din provincie —

știind cît de greu se pot asi
gura unele condiții în acest sens 
— zeci, sute de tineri, mii chiar, 
bat zilnic și fără rost bulevar
dul ?

Dînd perfectă dreptate tovară
șului Eremîa, reporterul nu și-a 
putut reține, la rîndul său, o 
întrebare : Ce se întîmplă to
tuși, după îndrumarea tînărului 
către producție, știut fiind că 
în alte cazuri similare, o dată cu 
înmînarea repartiției, acțiunea 
este considerată încheiată ?

Pentru un răspuns cît mal 
exact ne-am deplasat în oîteva 
din întreprinderile către care au 
fost îndrumați astfel de tineri.

I.I.S. „Progresul“ — Fabrica 
de încălțăminte. Pavel Stoica 
este un tînăr care la 19 ani nu 
se poate lăuda cu o meserie de
finită. „Pînă 
să precizeze,

— Am mai 
colo, dar am 
acum îmi dă

acum“ — ține el 
argumentînd : 
lucrat pe Ici, pe 
și hoinărit. Sigur, 
mina să spun că 

am fost cam inconștient, că 
pierdut mult timp fără să 
aleg cu ceva. Acum, adică 
noiembrie anul trecut, cînd 
fost îndrumat către această 
brică. Și poate că nici In noiem
brie sau decembrie n-aș fi avut 
curajul să fac această mărturi
sire. Pentru că fusesem reparti
zat la magazia de ambalaj, unde 
făceam muncă necalificată. Iar 
eu voiam să mă adun de pe dru
muri și să mă apuc de o mese
rie. Ca mine voia și Constantin 
Dumitru. (Acesta 
discuție, dă 
cap — n.n.)
oîteva ori pe 
varășul Ion Rădoi,

prezent 
afirmativ

A
la

să

am 
mi 
din 
am 
fa-

la 
din 
de 

to

TUDOR STANESCU

Oră de chimie

venit 
noi

_ secretarul
comitetului U.T.C. șl ne-a între
bat cum o ducem, dacă ne con
vine, ce necazuri avem pe-aca6ă | 
așa, ca intre oameni. Și noi, de, 
am zis că e bine. Dar nu prea 
era bine. Și-atunci ne-am dus 
noi la dînsul, rugîndu-1 să ne 
ajute să ne calificăm Intr-o me
serie. Cred că l-am convins că 
vrem să devenim oameni serioși, 
altfel nu ne ajuta să fim tran
sferați la secția croit, unde ne 
vom califica.

Despre Teodor Șerban Flo- 
rian, un alt tînăr, cu o „pauză“ 
de 2 ani de inactivitate ține 
să-și exprime părerea maistru 
Ion Apostol, altăuri de care lu
crează :

— Și el ne-a fost repartizat 
tot în noiembrie. Ea început, 
nu prea mi-a stîrnit mare încre
dere ; după ce că era neprice
put, mai era și mic de statură. 
Manifesta însă interes, mă si- 
cîia tot timpul cu întrebări. Nu 
mi-ar fi greu să refac drumul 
acomodării lui cu munca și tai
nele meseriei, dar ar lua prea 
mult spațiu. Cert e că acum lu
crează deja la bandă, în același 
ritm cu muncitori mai vechi. Și 
lucrează bine.

— Și cîștig bine, întărește 
Teodor. Nu credeam că am să 
merit așa de repede peste 1 000 
lei salariu lunar. M-am bucurat 
eu, s-au bucurat și cei de-acasă. 
Așa că mă puteți înțelege că nu 
mă mai despart de fabrică.

— Cei mai mulți sînt băieți 
buni, ne spune tovarășul Ion 
Rădoi, după ce tinerii și-au re
ocupat locurile de muncă. Pen
tru că nu cei mai mulți au bătut 
bulevardul de dragul bulevar
dului, ci, aș zice, au traversat 
o perioadă de oarecare dezorien
tare, „ajutați“ și de familii, care 
nu s-au preocupat îndeajuns de 
pregătirea și orientarea lor în 
viață. Unii, e drept, au plecat : 
Doina Cantemir, de exemplu. 
Pe Mihaela Diaconu a venit 
maică-sa și a luat-o acasă, ră- 
mînînd insensibilă la toate în
cercările noastre de discuție pe 
făgașul unei înțelegeri. Dar 
Ioana Cucti, Petruța Dinu, Mă
ria Căldăraru au rămas să de
prindă meseria traiului demn. 
Fiecare dintre acești tineri sînt 
înconjurați cu atenție și căldură 
din partea noastră, sînt cunos- 
cuți îndeaproape de secretarii 
organizațiilor de bază, de șefii 
de echipe, de uteciști, sînt aju
tați să se obișnuiască mai rapid 
cu munca, să se încadreze în 
colectiv. Desigur, fără a mini
maliza exigența corespunză
toare...

Cu acest prim răspuns — a- 
vem și înțelegerea mai deplină 
a celor susținute, în prealabil, 
de către tovarășul STELIAN 
ANGHEL, primul secretar al 
comitetului U.T.C. de sector :

— O dată cu depistarea tine
rilor care nu muncesc, o dată cu 
convingerea lor șl recomandarea

către producție, activitatea noas
tră nu se încheie, ne spunea dîn
sul.

Fără a apela la cuvinte mari, 
am considerat că lucrurile vor 
merge bine numai dacă fiecare 
secretar de comitet de între
prindere îi va cunoaște și îi va 
urmări îndeaproape pe acești 
tineri mai puțin obișnuiți cu 
munca, știiind să și-i apropie, 
dacă uteciștii alături de care lu
crează vor depune eforturi și 
vor avea tactul de a face din 
noii lor tovarăși de muncă 
membri cu drepturi egale ai co
lectivului.

Pe Margareta Rădulescu și 
Ileana Loczu le-am întîlnit la 
întreprinderea de panificație 
„Titan“. Ambele au ținut să ne 
dea citeva explicații.

Margareta Rădulescu : „E cam 
rușinos să spun că la 25 de ani 
nu am încă o meserie, că de 6 
ani n-am făcut chiar nimic. 
Poate că o vină o are și soțul, 
care a ținut ca eu să rămîn a- 
casă, să Îngrijesc de copil. Dar 
copilul e mare — și eu am vrut 
să muncesc. Și-apoi, 1 000 de lei 
în plus lunar într-o familie tl- 
nără nu-i de colea. Mărturiseso 
Insă că am simțit și gustul mun
cii | nu știu cum să mă exprim, 
dar mă simt mai altfel, mai om“.

Ileana Loczu : „Cu mine lu
crurile par ceva mai complicate. 
Nu sînt din București, dar stau 
la o rudă. Am avut neșansa să 
nu iau concursul de admitere în 
facultate și m-am bucurat că 
am putut să fiu încadrată In 
muncă ; pînă tn toamnă, olnd 
încerc din nou la facultate. Dacă 
nici atunci nu voi avea succes, 
voi rămlne definitiv aici, la „Ti
tan“.

Alături de aceste opinii, altele, 
în esență asemănătoare, le-am 
putea consemna : pe cele ale ti
nerilor Dumitru Timircan șl 
Florin Manea, recomandați Uzi
nei „23 August“. Cel dinții lu
crează deocamdată la transport ; 
Manea a optat pentru forjă. Și 
ei au la ora de față toate asi
gurările — și condițiile, firește 
unei bune și temeinice calificări,

...Punem punct aici dialogului 
cu o parte din tinerii care, cu 
mai puțin de trei luni în urmă, 
nu-ți puteau oferi o adresă și 
care acum pot fi întîlniți la 
locurile de muncă. Aidoma lor, 
în sectorul 3 sînt mult mal 
mulți. Rodul „la zi“ al iniția
tivei de pare vorbeam este ur
mătorul :

— s-a discutat, In mod organi
zat, la întîlnirile săptămînale de 
'la Casa de cultură, cu 400 de 
tineri identificați ca neavînd o 
ocupație stabilă.

— 200 dintre aceștia își însu
șesc deja o meserie, și-au ales 
un drum în viață.

S-ar părea, totuși, că propor
ția nu e de natură să Înlesnească 
rapide și deplin satisfăcute 
semne ae exclamare. Ea este, 
însă,demnă de toată stima. Pen
tru că, judecind de la om la om, 
200 de destine, pînă ieri fără o 
adresă precisă — canalizate, 
printr-un proces de profundă 
conștientizare, pe făgașul fertil 
al muncii, în ațnplul destin co
lectiv al celor ce știu să-și tră-' 
iască viața demn constituie, de
sigur, o frumoasă izbîndă. Ini
țiativa fiind la început de drum 
avem convingerea că nume
roase alte destine tinere se vor 
alătura celor care se făuresc 
deja la nobila flacără a muncii.

(Urmare din pag. 1) 
lor ce stau în fața colectivului. 
Este vorba așadar de interese co
mune, reciproce, bine 
cute de fiecare.

De modul în care se 
dează concret, se aplică 
practic bunele intenții, 
succesele viitoare. „Dacă 
stagiar — opina ing.
TON GHERGHINESCU de la 
ÎNCERC — este pus să linieze 
și să capseze tabele, să facă pe 
curierul între secții, nu va avea 
ce învăța. De la început fiecare 
om trebuie să știe ce are de fă
cut, cum și în cît timp să-și re
zolve problemele. Cu condiția 
ca aceste probleme să fie strict 
profesionale, să nu aparțină do
meniului de „umplere a timpu
lui“. Uneori însă, acordarea res
ponsabilităților rămîne un joc al 
întîmplării, este lăsată la latitu
dinea unuia sau altuia din mem
brii colectivului. Părerea că nu 
trebuie să aștepți să ți se dea 
de lucru, ci singur să-fi alegi și 
să-fi găsești ce să faci este in
corectă. „Important este nu „să 
faci ceva“ — ne spunea ingi
nerul GRIGORE MITREA 
de la Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii — 
ci să vezi dacă ceea ce faci este 
pe măsura posibilităților și cu
noștințelor tale. Dacă reușești 
cu fiecare sarcină îndeplinită să 
acumulezi ceva nou, să înțelegi 
mai bine niște lucruri, pînă a- 
tunci neclare, și mai ales dacă 
poți să vezi în perspectivă cum 
ar trebui procedat pentru o so
luție și mai bună, abia atunci 
poți spune că ai făcut un lucru 
ce ți se potrivea“.

A nu-i da de rezolvat unui 
tînăr sarcini mai grele, înseam
nă de fapt a-i arăta lipsă de în
credere, a te îndoi de capaci
tatea lui profesională. „Indicat 
este — după cum remarca ing. 
CONSTANTIN ROȘCA de la 
ICPIA — să nu se cadă nici în 
cealaltă extremă care presupune 
a i se da să facă lucrări cu a- 
celași grad de dificultate ca al 
celor executate de oameni cu 
15—20 de ani de experiență în 
profesie. In acest caz, insuc
cesul este aproape sigur și bine
înțeles urmat de un complex de 
inferioritate 
creează o 

de a 
de a

care, pe 
inhibare a 
cerceta și 

face
Ca

•ile

cunos-

proce- 
așadar 
depind 

un 
AN-

undeva, 
dorin- 

proiec- 
ceva mai 

valoroasă se 
lentru elimina- 

neajunsurilor ce decurg 
’ : — me

toda executării în paralel a unor 
lucrări și compararea în final a 
rezultatelor. Discutarea și 
terpretarea diferențelor sau co
respondențelor în rezultate 
vrea și trebuie să devină 
obicei pentru toate colectivele 
de cercetare și proiectare. în 
producție, la intervale stabilite, 
au loc adunări în care se discută 
problemele ivite într-un anume 
interval. Stă în obiceiul organi
zațiilor U.T.C. din fabrici șl 
uzine de a discuta cu aceste 
prilejuri și felul cum se inte
grează inginerii stagiari în ac-

tei 
ta, 
deosebit“, 
impune 
rea 
din asemenea procedee

in-

se
un

tivitatea productivă sau de con
cepție. Interlocutorii noștri ne-au 
demonstrat cît de utile ar fi a- 
semenea adunări și în institute. 
„Astfel am prinde cîte ceva din 
rutina și experiența celor mai 
buni, am reuși să evităm multe 
greșeli“ — este părerea una
nimă a celor cu care am stat de 
vorbă.

Revenind la metoda execută
rii în paralel a unor lucrări 
atît de către stagiar cît și de 
grupele de cercetare, amintim 
un procedeu folosit la IPRAN, 
a cărui eficiență este apreciată 
de înșiși cei ce l-au aplicat 
Este vorba de încredințarea exe
cutării unui proiect de com
plexitate medie proaspătului ab
solvent. încheierea proiectării 
înseamnă confruntarea rezultate
lor cu cele obținute de proiec- 
tanții în vîrstă la executarea în 
urmă cu cîtva timp a aceleiași 
teme.

np a aceleiași 
____  ___ idică atît ni
velul la care poate fi solicitat 
cel venit din facultate dar și di
recțiile în care el trebuie să 
persevereze mai mult în perfec-

ne

Aceasta in<

fionare. Că investirea cu 
credere nu este dăunătoare, 
conving spusele inginerului TI- 
BERIU ZORAPAPEL de la 
ÎNCERC:

— Venisem în secția de 
cercare și mecanica construcții
lor de două săptămini. Șeful 
secției mi-a spus că va trebui 
să continui lucrarea unui coleg 
plecat peste hotare pentru un 
timp mai îndelungat. Nu credeam 
că voi reuși. In cele din urmă 
m-am descurcat și — după a- 
Srecierile celor mai în vîrstă — 

estul de bine. Fără îndoială că 
atmosfera în care am lucrat pri
mele două săptămini, influența 
colectivului și-au spus din plin 
cuvîntul.

Care este de fapt rolul colec
tivului în care lucrezi ? Iată 
cîteva opinii în legătură cu a- 
cest aspect așa cum le-au ex
primat cei cu care am stat de 
vorbă de la ICPIA :

— In trei ani, de la colecti
vul din care fac parte am învă
țat lucruri pe care nu le-aș fi 
aflat din zeci de cărți de spe
cialitate (ing. Mîrcea Crețu).

— Perioada de stagiatură im
plică răspunderi mai mult pen
tru colectiv decît pentru sta
giar. Rolul fundamental este al 
colectivului (ing. Florin Du- 
țescu).

— După trei ani cercetătorul 
reflectă integral starea de fapt 
din colectivul respectiv. Mun
cește, concepe și se preocupă 
de inovare întocmai precum co
lectivul în mijlocul căruia s-a 
format (biolog Elena Popovici).

Opiniile de mai sus ni se par 
a ține loc de concluzii, arătînd 
cu toată claritatea că stagiarului 
trebuie să i se dea sarcini con
crete, responsabilități precise, a 
căror îndeplinire și eficiență de
pinde în primul rînd de cel in
vestit cu ele și în al doilea rînd 
— dar nu în mai mică măsură — 
de colectivul îți mijlocul căruia 
se creează cercetătorul.

în

Valorificarea inițiativelor
(Urmare din pag. I)

P.C.R. ; Care sînt implicațiile 
muncii de educație comunistă 
în instituțiile de invățămint su
perior ; Ce rol revine tineretu
lui și organizațiilor sale în so
cietatea de azi ; Care este situa
ția relațiilor intre diferite state 
ale lumii ; Care sint principalele 
aspecte actuale ale problemei 
securității europene ș.a. Și spu
neam că au o semnificație apar
te pentru a înțelege și sub a- 
cest raport care este amplitudi
nea și profunzimea interesului 
studenților. Ceea ce este foarte 
important pentru factorii impli
cați in procesul de educație. 
De aceea, nu putem să nu fim 
de acord cu acei activiști ai 
A.S. din I.M.F. care, recunos- 
cînd înaltul aport al catedrelor 
de științe sociale la activitatea 
de informare politică și ideolo
gică a studenților, exprimau 
totodată două importante dezi
derate. Mai întii, că predarea 
și studierea științelor sociale 
trebuie să realizeze cu tot mai 
multă insistență legătura între 
cunoștințele teoretice, funda
mentale și datele, exemplele 
concrete care le ilustrează și 
sint proprii vieții politice, eco-

nomice interne 
Și aceasta din 
nu trebuie să 
tăm : prelegerile și seminariile 
vor fi tot mai puțin abstracte, 
acțiunile de informare inițiate 
de organizațiile politice se vor 
consuma cu dezbaterea unor as
pecte care realmente nu pot fi 
detaliate la cursuri, vor putea 
rezerva mai mult spațiu anali
zei și dezbaterii propriu-zise. 
în al doilea rînd, organizarea 
în mai bune condiții a infor
mării politice a studenților îl 
solicită pe fiecare cadru didac
tic, inclusiv cadrele didactice 
să se manifeste și ca un edu
cator, de la disciplinele de 
specialitate medicală. Desigur 
nu numai ca o datorie organi- 

j- —----------- - cj ca un
continuu 

ce con- 
viitorilor

și internaționale, 
motive pe care 

le mai prezen-

zatorjcă; de moment, 
imperativ lăuntric 
al tuturor celor 
tribuie la formarea 
medici. Fapt care exprimă exi
gențe deosebite de autoinfor- 
mare continuă, dar fără îndoia
lă contribuie nemăsurat la creș
terea prestigiului profesorului, 
a celui ce îndrumă în profesie, 
la sporirea eficienței eforturilor 
instructiv-educative. Reținem 
din preocupările A.S. din I.M.F,

trecere între secții, organizațiile 
urmînd să-și cunoască și apre
cieze reciproc rezultatele înde
plinirii sarcinilor de producție, 
situația respectării timpului de 
lucru, a disciplinei tehnologice, 
calitatea lucrărilor, acțiunile de 
păstrare a ordinei și curățeniei 
locului de muncă.

Altor cerințe, specifice acestui 
început de drum, le sînt consa
crate întîlnirile, planificate în 
cadrul fiecărei organizații, cu 
directorul, cu inginerul-șef, 
maiștri și alte cadre ale condu
cerii tehnico-administrative. 
Cunoașterea de către tineri a 
locului și rolului întreprinderii 
în activitatea industrială a ju
dețului Buzău va fi înlesnită și 
prin organizarea de excursii, a 
unui simpozion și a unui con
curs „Cine știe, cîștigă“. Cum ti
nerii angajați sosesc din locuri 
și medii diferite, foarte mulți 
din localități rurale, o caracte
ristică importantă a vieții de 
organizație, a acțiunilor inițiate, 
este determinată, pe de altă 
parte, de preocupările pentru 
educația lor muncitorească, prin 
muncă și pentru muncă,' dez- 
voitîndu-.le orizontul de cunoș
tințe politice, ideologice.

— Astfel, prin cele mai dife
rite metode și mijloace ale ac
tivității politico-educative și or
ganizatorice, urmărim ca de la 
început organizațiile U.T.C. care 
se constituie în noile întreprin
deri să se formeze în spiritul 
deplinei exigențe, printr-o ma
ximă mobilizare a resurselor, 
convinși că numai așa creăm 
premisele unei combative și e- 
ficace activități de educație —

mărturisea, prezent la instruire, 
tovarășul VASILE ~ ’
prim-secretar al 
județean Buzău al ____ __
însumi am hotărît să mă ocup 
permanent, direct, de organiza
ția de aici, discutind pe
riodic, la două săptămini, 
cu tinerii, participînd la 
principalele acțiuni, Ia adu
nări. Este un adevărat labora
tor în care ai ocazia să te ve
rifici ca activist, să aplici cele 
mai diferite metode specifice 
muncii de organizație, folosind 
concluziile și pentru activitatea 
comitetului județean. Consider 
că numaj îndrumarea și con
trolul temeinic al acestor eo-

ZAHARIA, 
Comitetului 
U.T.C. Eu

CAI PENTRU

lective aflate în plin proces de 
consolidare Ie poate transforma 
în acele nuclee capabile să 
transmită 
tant. 
încît 
vină 
gii 
mai 
sitate, cu 
tacte ale 
proaspetelor 
ciști trebuie să răspundă 
așteptări 
care tinerii se îndreaptă firesc 
spre organizația lor.

Instruirea la care fusesem 
martor se dovedea, în sensul a- 
cesta, un început de bun augur.

nuclee
spiritul activ, mili- 

profund responsabil, astfel 
aceste 
coordonate 

lor 
mult

trăsături să de- 
ale între- 

activități. Cu atît 
aceasta este o nece- 
cît cele dinții con- 

noilor membri ai 
colective de ute- 

unor 
și unei încrederi cu

DEPĂȘIREA

GREUTĂȚILOR
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tinerilor), ar fi niște pîrghii utile 
muncii organizațiilor. în acest 
fel tinerii ar afla mai repede in
tențiile comitetelor și birouri
lor U.T.C., iar, la rindul lor, a- 
cestea din urmă ar cunoaște cu 
exactitate unde se găseiște fiecare 
utecist. Nemaivorbind că instau
rarea unei asemenea practici de 
colaborare, inclusiv cu serviciile 
de oadre ale șantierelor, ar con
tribui la o mai bună întocmire 
a evidenței celor cate pleacă sau 
vin în șantiere.

Despre mobilizare, înțeleasă

însă îndeosebi sub aspectul re
lației directe a acesteia cu va
loarea acțiunii la care sint che
mați să participe tinerii, a vorbit 
și Nicolae LUCA, secretarul co
mitetului U.T.C. al șantierului 
nr. 1. El a apreciat că greutăți
lor semnalate li se alătură și ab
sența preocupării pentru reparti
zarea de sarcini individuale ute- 
ciștilor. Mobilizarea se realizează 
greoi și din cauză că simțămîn- 
tul de responsabilitate al mem
brilor organizației este slab sti
mulat. întocmirea caietelor de 
sarcini, hotărîtă mai de mult dar 
neîndeplinită pînă în prezent,

poate ușura efortul de a stabili 
punți diverse de legătură între 
organizații și tineri. Adeseori 
reprezentanții colectivelor de u- 
teciști se rezumă doar la în
demnuri verbale fără a trece pe 
terenul concret al practicii de a 
distribui fiecăruia o parte din 
răspunderea ducerii la îndepli
nire a programelor de activități, 

al dezbate- 
asupra mo- 
desfăișurare 
PAVALAȘ,. 
organizației

Accentul principal 
rii a fost plasat însă 
dului de pregătire și 
a acțiunilor. Petru 
membru al biroului __=____
de la lotul II, șantierul nr. 1, so
licita în această privință depla
sarea centrului de greutate al 
activităților la punctele de 
lucru, cu participarea unor 
grupuri mai restrînse de tineri. 
Aceasta ar asigura un ritm mai 
consecvent activității, întrucît ac
țiunile cu un mare număr de 
participanți sînt dificil de rea
lizat și cer un timp de pregătire 
destul de mare. .Asemănătoare 
au fost și părerile lui Constan
tin LUNCANU, secretarul orga
nizației din lotul I, șantierul 
nr. 3, care evidenția posibilita
tea organizării de acțiuni în 
cămine, după terminarea pro
gramelor de muncă. Mai ales că 
aici s-ar putea folosi în condi
ții bune și bibliotecile existente. 
Acestea, ca și standurile de cărți 
din cluburile fiecărui șantier, ar 
trebui să fie mai intens și or
ganizat utilizate să se afirme ca 
focare de acțiune educativă.

Un alt subiect care a reținut 
atenția participanților au fost a- 
dunările generale. S-a remarcat, 
astfel, ca o realitate pozitivă, că 
în toate organizațiile ele au fost

ținute la termenele fixate. Dar, 
după cum spunea și Nicolae 
IVANOVICI, secretarul comite
tului U.T.C. al Șantierului nr. 3 
instalații, nu întotdeauna au avut 
și un conținut corespunzător. 
De multe ori materialele supuse 
dezbaterii au fost superficial în
tocmite, cu un conținut care nu 
reflecta realitățile concrete, pre
ocupările tinerilor. Remedierea 
acestei lacune s-a constituit in 
aoest context ca un deziderat 
firesc, de imediată actualitate.

Dacă premisa discuțiilor din 
instruire, confirmată insistent 
de referințele vorbitorilor, a 
format-o greutățile organizato
rice rezultate din specificul 
muncii pe șantierele de construc
ții. concluzia acesteia formulată 
chiar de cei care au cerut 
cuvîntul, drept condiție a îmbu
nătățirii activității a fost nece
sitatea depunerii unui efort mai 
intens pe linia valorificării ca
pacității organizatorice a colec
tivelor de uteciști, de către cei 
cărora le-a fost încredințat man
datul. Căci, realmente, în a- 
ceastă privință mai sînt încă 
destule lucruri de făcut. După 
cum au relevat dezbaterile,
xistă multiple posibilități de 
a acționa, rămase deocamdată în 
stare latentă. Cuvintele expri
mate în final de Constantin 
ARGHIR, secretarul comitetului 
U.T.C. al trustului de construc
ții : „Dispunem de mijloace pen
tru depășirea greutăților", n-au 
făcut altoeva decît să funda
menteze conștiința si hotărirea 
participanților la instruire de a 
da un curs practic acestui a- 
devăr.

e-

pentru cel de-al doilea semes
tru și găsirea unor modalități 
de a stimula in cadrul informă
rilor politice dialogul student- 
conierențiar, în sensul că stu
dentul trebuie nu numai să for
muleze întrebările care-1 preo
cupă, ci și să participe activ la 
analizarea problemelor ce de
curg din înseși întrebările sale. 
Daltă formă de activitate 

educativă și de informare 
în sensul cel mai larg sint 

dezbaterile pe probleme politice, 
ideologice, de etică, ateism, de
ontologie etc. Desfășurîndu-se pe 
baza unor referate ai căror au
tori sînt studenți și urmărind o 
tematică orientativă recoman
dată de Consiliul U.A.S.R., dez
baterile au avut loc la I.M.F.. 
la nivel de ani de studii sau se
rii. Abordînd, de exemplu, ast
fel de aspecte cum ar fi „Munca 
o datorie de onoare a fiecărui 
cetățean, a fiecărui tînăr", „Răs
punderea pentru îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și ob
ștești", „Combativitatea față de 
lipsuri", „Rolul A.S. in educarea 
comunistă a studenților, în for
marea lor ca militanți activi 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului", „Manifestarea acti
vă a opiniei colectivului stu
dențesc, adunările de la anii 
III, VI — Medicină generală, 
Pediatrie" ș.a. s-au declan
șat discuții concrete, pozi
ții combative din partea stu
denților față de cei ce se abat 
de la normele de disciplină uni
versitară și de organizație. Ceea 
ce trebuie să aibă in vedere 
A.S. din I.M.F. la nivel de an, 
facultate și institut este ca a- 
ceste dezbateri să nu capete un 
caracter tehnicist. îngust pro
fesional, așa cu s-a intîmplat in 
unele cazuri. Acest lucru este 
posibil, întrucit in I.M.F. există 
o preocupare clar definită pen
tru tratarea problemelor de eti
că profesională : sub îndrumarea 
catedrei de filozofie și a Con
siliului A. S. cercul de etică a 
pregătit șase referate care vor 
reprezenta participarea I.M.F. 
la Colocviul național studențesc 
de etică a profesiunii de medic 
și farmacist. Inițiativa de a or
ganiza acest colocviu consacrat 
Semicentenarului U.T.C. — co
locviu care va avea loc în zi
lele de 3—4 martie a.c. — apar
ține I.M.F. București.

în afara cercului de etică pro
fesională, la nivelul institutului 
își desfășoară activitatea un cerc 
de ateism, răspunzînd unor ce
rințe educaționale ale studente
lor căministe.

Activitatea de informare și 
dezbatere politică ideologică or
ganizată de Consiliu] A. S. din 
I.M.F. prezintă, după cum reiese 

xdin cele cîtșva aspecte prezen
tate. reușite și inițiative a că
ror continuitate trebuie asigu
rată in viitor printr-un control 
permanent din partea Consiliu
lui A. S., printr-o receptivitate 
mereu sporită la propunerile 
studenților, prin cultivarea ex
perienței dbbindite.
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— Tovarășe director ge
neral remarcăm un lucru 
pozitiv : anul acesta mi
nisterul a ținut seama de 
criticile și sugestiile șco
lilor și a oferit tinerilor 
mai devreme programele 
pentru concursurile de 
admitere în școlile profe
sionale și licee de spe
cialitate. Acestea au fost 
puse în vînzare, nu ne 
îndoim că elevii interesați 
și le-au procurat. Cores
pondența noastră la pa
gina „Profesia ta" ne su
gerează însă să vă cerem 
unele precizări legate de 
concursul de admitere. Vă 
solicităm în sensul acesta.

— într-arievăr, se simte ne
voia unei mai largi popu
larizări a apariției progra
melor pentru ca elevii să și le 
procure, să se orienteze asupra 
capitolelor pe care trebuie să le 
pregătească, să-și eșaloneze bine 
materia. Profesorii lor îi pot a- 
juta. pe baza programei, să-și 
sistematizeze recapitularea, or- 
ganizînd cu elevii ore de consul
tație. Subliniez : programele 
pentru concursul de admi
tere în școli profesionale și li
cee de specialitate pot fi procu
rate la chioșcurile presei și prin 
magazinele oooperației de con
sum. Peste un timp foarte scurt 
vor putea să-și procure și 
îndrumătoarele care conțin re
țeaua pe țară a invățămîntului 
profesional și, separat, a liceelor 
de specialitate, meseriile, condi
țiile de admitere și modul d» 
organizare a concursului.

— Ce puteți să le spu
neți tinerilor, presupunînd 
că și-au procurat progra
mele ? Ei vor să știe amă
nunte privind modul in 
care se va desfășura con
cursul.

— Considerăm că concursul de 
admitere pentru școala profesio
nală, ucenicia la locul de mun
că și liceele de specialitate este 
mai bine pus la punct pentru e- 
diția 1972. Adică, unele experi
mente se lărgesc, altele se gene
ralizează.

în privința obiectelor de 
examen, de pildă, concursul 
cuprinde în afara matema
ticii — care constituie dis
ciplină obligatorie pentru toate 
profesiile (minus cele date de 
învățămîntul profesional sanitar, 
care prevede științele biologice) 
încă o altă probă, la o disciplină 
din profilul meseriei respective. 
Astfel că, limba și literatura ro- 
mînă nu mai este disciplină ge
neral obligatorie decît pentru cî
teva meserii, ca cele ținînd de 
comerț, poligrafie, sanitare, unele 
meserii din industria ușoară și 
deservire. Dar, chiar aoeeași ma
terie, fizica, spre exemplu, nu 
trebuie însușită integral, indife
rent de meserie. Progra
ma pentru concursul de admitere 
este astfel alcătuită, pe capitole 
mari, îneît elevul își poate orien
ta în funcție de profesie și 
studiul. Exemplific : meseriile 
cu profil mecanic, de pildă, pre
supun însușirea capitolelor de 
mecanică ; meseriile ținînd de e- 
lectrotehnică și energetică, 
însușirea electricității etc.

O altă ’ ■' ' 
lor care 
mitere : 
menține 
țe : unele față de elevii cu opt 
clase (lor li se cere să parcurgă 
materia din clasele 5—8) și al
tele față de cei care absolvă 
școala generală cu zece clase ; 
(pentru ultimii se organizează 
în continuare clase separate, 
iar materia pe care trebuie 
repete este cea studiată în 
sele 9—10).

— Pentru cel care 
susține concursul de 
mitere la liceul de specia
litate, ce precizări aveți 
de făcut, cum trebuie să 
Înțeleagă prevederile pro
gramei ?

— Și pentru ei sînt bine al
cătuite capitolele pe care trebuie 
să le parcurgă la obiectele de 
concurs : matematică și limba 
română. Intervine însă o nou
tate ; tînărul care concurează la 
acest tip de liceu, poate, dacă 
dorește, să opteze între două 
posibilități. în locul limbii ro
mâne poate alege un obiect care 
stă Ia baza însușirii profesiei — 
fizica, chimia, biologia. Le faci- 

' lităm astfel posibilitatea să sus
țină examen la obiectul 
ferat, întrucît presupunem 
elevii s-au îndreptat spre 
anume liceu din pasiune pentru 
profesia în care-1 pregătește, 
deci pentru anumite obiecte de 
studiu. Această formulă de con
curs, credem noi, adîncește po
sibilitatea pentru o orientare 
profesională mai judicioasă.

subliniere, necesară 
se pregătesc pentru 
și în anul acesta 
diferențierea de cerln-

— Concursul rămîne cla
sic : proba scrisă și pro
ba orală ?

— într-un fel. da, concursul 
se bazează pe probele clasice. 
Se va lărgi însă folosirea 
tastelor la concurs, deocam
dată a testelor de cunoștințe. 
Precizez că se preconizează folo
sirea unor teste de cunoștințe și 
la proba orală, știut fiind că, în 
felul acesta, se poate asigura o 
mai mare obiectivitate în apre
cierea cunoștințelor elevului. Să 
nu se înțeleagă că se va confunda 
examenul scris cu cel oral. ~ 
tele de cunoștințe pentru 
vor avea subiecte diferite 
sînt și biletele examenului 
obișnuit. Examenul de admi
tere care folosește teste de cu
noștințe va oferi posibilitatea de 
a generaliza pentru concursu
rile de admitere teste de apti
tudini ; de altfel, adaug, în unele 
școli se utilizează, experimen- 

și teste de aptitudini.
— Profităm de ocazie 

și vă rugăm să depășim 
tema concursului de admi
tere, abordînd și bacalau
reatul pentru liceele de 
specialitate. A apărut, 
știm, programa pentru ba
calaureat și nu este lip-

Tes- 
oral 
cum 
oral

tal,

realizat la Grupul școlar M.I.U.-Evident: inițierea în meseria de țesător. Instantaneul ales este 
Sibiu.

CÎTEVA PRECIZĂRI PRIVIND

Concursul de admitere
în școala profesională

și liceul de specialitate
sit de Interes să faceți 
unele referiri la perfec
ționările care s-au adus 
acestui tip de bacalaureat.

— Bacalaureatul la liceele de 
specialitate prezintă — în ediția 
1972 — cîteva particularități.
Mai întîi, cum se observă din 
programă, s-a lucrat la redu
cerea volumului de cerințe 
care țineau de unele lu
cruri de amănunt, neesențiale, 
pentru formația viitoare a tî- 
nărului de la liceul de spe
cialitate. Apoi, s-a avut în 
vedere că tînărul bacalaureat 
dat de liceul de specialitate are 
două posibilități la 
să se încadreze în

urmeze

matematică, proba practică
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ARHITECT cu media 3,25
la matematică ?
INGINER cu media 4,33
la chimie ?

“cisi’.ș.'

ION PUȘCAȘU,
director general în Ministerul 

Educației și Invățămîntului

absolvire : 
producție 

învățămîn-

tul superior. în funcție de aceste 
posibilități, examenul de baca
laureat se diferențiază astfel. 
Rămîn obligatorii examenele 
limba și literatura română

la

matematică, proba practică de 
specialitate și două discipline 
din profilul profesiei. Diferen
țierile apar în ceea ce privește 
disciplinele de profil. Ele sînt 
două. Cei care intenționează să 
concureze la facultate, pot opta, 
înlocuind una din aceste disci
pline cu un obiect la care se 
pregătesc în mod special pentru 
admiterea în facultate. Li se fa
cilitează astfel posibilitatea să-și 
îndrepte atenția spre materia 
concursului la facultate și să 
treacă prin verificare exigentă a 
examenului de bacalaureat înain
tea admiterii la studenție. Ni se 
pare o facilitate necesară, în- 
trucît trebuie încurajată parti
ciparea la concursul de admi-

Indicații și

La Motru se învață mineritul. Cine dorește să îmbrățișeze me
seria poate deveni elev al școlii de mineri.

C. Elisabeta, Giurgiu, jud. Il
fov : Pregătiți-vă la: filozofie și 
socialism științific (scris și o- 
ral), economie politică (scris), a- 
naliză matematică (scris); pen
tru sociologie sau filozofie și 
socialism științific (scris și oral), 
istoria României (scris) pentru 
drept. în legătură cu celelalte 
informații, adresați-vă direct fa
cultăților respective.

Un grup de trei prieteni din 
Arad : Nu este de mirare că nu 
ați putut obține informațiile do
rite deoarece școlile alese nu fi
gurează în îndrumătoare. Ele au 
un caracter special și funcțio
nează în raport cu necesitățile 
de cadre ale întreprinderilor res
pective. Scriind direct la 
NAVROM (Constanța sau Galați), 
TAROM (București) veți obține 
mai multe informații decît v-am 
putea oferi noi.

Mioara Dobrescu, Sălaj : A- 
dresează-te direct celor pe care 
dorești să-i prezinți. Este mai 
firesc. Aș observa numai că a 
fi prezentator la televiziune pre
supune că ți-ai terminat pregă
tirea într-un domeniu și nu că 
abia trebuie să începi a te pre
găti. Bănuiesc, dragă Mioara, că 
ți se va cere chiar absolvirea 
unei facultăți.

Dorina Palade — Vulcan : Li
cee industriale de chimie se gă
sesc la Pitești (str. Mircea Vodă 
nr. 42), municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (str. Chimiștilor nr. 60), 
Făgăraș (str. Colonia Combinatu
lui chimic nr. 1), Turda (str. 
Amurgului nr. 2), Craiova (str.

contraindicații

Organele de simț sînt anexe 
ale sistemului nervos prin care 
Intrăm în relație cu lumea în
conjurătoare.

Adaptarea la viața profesio
nală presupune existența apti
tudinilor senzoriale în gradele 
cel puțin minime, cerute de 
fiecare meserie sau profesiune 
în parte. Altfel, învățarea și 
practicarea profesiunii poate fi 
nu numai compromisă ci chiar 
dăunătoare individului și ce
lor din jur. Așa se întîmplă cu 
cei ce vor vrea să învețe me
serii din sectorul transporturi
lor, avînd deficite de auz sau 
mai grav de vedere a culorilor 
De aceea, înainte de a ne deci
de ferm asupra < 
viitor, e bine să ne 
control medical și 
pentru a vedea dacă 
de însușirile psihice 
cerute de profesiunea ___
înclinăm. Pentru a ușura op
țiunea profesională, menționăm 
cîteva din contraindicațiile de 
ordin sensorial, spre a ajuta 
persoanele care eventual pre
zintă deficite care fac obiectul 
acestor contraindicații.

Există persoane care pot su
feri de miopie forte progres!-

ocupației de 
facem un 
psihologic 
dispunem 
și fizice 

spre care

A.I. Pavlov nr 93), Iași (str. Sf. 
Sava nr. 16), Piatra Neamț (str. 
Victoriei 156), Turnu Măgurele 
(str. Taberei nr. 2) și București 
(B-dul Ion Șulea nr. 216). Te-aș 
sfătui să mergi pe o singură cale 
din cele trei (fără legătură între 
ele) pe care ți le-ai propus, și ca 
lea aceasta mi se pare mai si
gură. Celelalte presupun aptitu
dini speciale și n-am izbutit să 
aflu dip scrisoare dacă le po
sezi.

C. ... ___ „
va : Pentru a putea urma o școa
lă tehnică sanitară, fiind absol-

A., Liteni, jud. Sucea-

liceale pentru depanatori radio- 
T.V. funcționează la București 
(str. Economu Cezărescu nr. 47, 
sectorul 7, pe lîngă UCECOM) 
și Constanța (str. Caraiman nr. 
1, pe lîngă Centrocoop); se dau 
examene de admitere la mate
matică (scris și oral), fizică (o- 
ral). Se cer însă anumite con
diții în legătură cu recrutarea 
teritorială a elevilor pe care 
le-ai putea afla eventual la ser
viciile de învățămînt ale insti
tuțiilor amintite

Dița Valentina, Jiana Mare, 
jud. Mehedinți : Pentru a de
veni cadru mediu sanitar ai de 
urmat una din aceste două căi: 
fie școala profesională sanitară, 
fie liceul sanitar. Școli profe
sionale sanitare funcționează la 
Turnu Severin (str. K. Marx), 
deci chiar în județul dumi-

narthy nr. 8). Se cer pentru ad
mitere : matematică pentru am
bele secții, limbă și literatură 
română ce poate fi schimbată cu 
fizica, pentru tehnica dentară și 
cu chimia, pentru laborator.

Tiț Mariana, Beiuș, jud. 
Bihor : Școli postliceale sînt 
multe, dar pentru a-ți putea, su
gera o alegere trebuia să-mi dai 
mai multe informații despre ap
titudinile și cunoștințele dumi
tale. La o astfel de scrisoare voi 
răspunde cu plăcere. La secția 
de economie a comerțului exte
rior din cadrul Facultății de co
merț a A.S.E. concursul se dă 
în două etape. Prima etapă (en
gleza, franceza, germana sau 
rusa — la alegere — scris și o- 
ral) este eliminatorie. A doua 
etapă prevede: matematica (al
gebră, trigonometrie, scris și o-

Viața bate la ușa
ventă de liceu, este suficient să 
luați examenul de admitere. 
Faptul că ați urmat secția uma
nă nu reprezintă un impedi
ment și nici faptul că lucrați a- 
cum în învățămînt. Vă puteți 
prezenta la Școala post-liceală 
sanitară din Roman (str. Soldat 
Porojan nr. 5), Iași (str. N. Băl- 
cescu nr. 28), Botoșani (str. Lun
gă nr. 198). în timpul școlari
zării, elevilor li se dau burse 
din fondurile de stat. Așa că 
nici alte probleme nu vi se pun. 
Succes !

Deak Franclsc, Satu Mare : 
Optimismul dumitale m-a mo
bilizat și pe mine așa că mă 
grăbesc să-ți răspund. Școli post-

de SEN ALEXANDRU

tale, la Craiova (str. Silozului 
nr. 65), la Rîmnicu Vîlcea (str. 
General Praporgescu nr. 36), a- 
cestea fiind cele mai apropiate 
de județul în care locuiești. Se 
cer pentru admitere: limba șl li
teratura română 
științe biologice 
ziologia omului, 
scris șî oral.

Licee sanitare 
tehnica dentară , 
dical de laborator funcționează 
la Galați (str. Mihai Bravu nr. 
48) și la Tg. Mureș (str. Voros-

(scris și oral), 
(anatomia, fi- 
igiena) — tot

avînd secțiile : 
și asistent me-

po-ral), elemente de economie 
litică (scris).

U. Ileana, București : 
mita de vîrstă este prevăzută 
numai pentru specialitatea de 
moașă. în re6t, citește răspun
sul dat mai sus pentru Dița Va
lentina.

S. Gr. Alexandrina, jud. 
Teleorman : Ai putea alege, 
după dorință, una din următoa
rele școli : Școala de specializare 
postliceală de fizică atomică 
(șoseaua Măgurele nr. 327 sec
tor 7), Școala de specializare 
postliceală de geologie cu sec
țiile : geologie, geofizică, topo
grafie (str. Justiției nr. 6, sec
torul 5). Ambele școli presupun

Ei-

• VOLUM DE CE
RINȚE MAI BINE 
PROFILAT SPRE 
SPECIFICUL MESE
RIILOR

• CANDIDATUL LA 
LICEUL DE SPECI
ALITATE POATE 
OPTA PENTRU UN 
OBIECT DIN PRO
FILUL PROFESIEI

• PERFECȚIONĂRI 
LA BACALAUREAT

tere în facultăți a tinerilor din 
licee de specialitate, aceștia 
deținînd și atu-ul unei pregă
tiri practice în profesie. De alt
fel trebuie să amintesc că li
ceele au primit îndrumările de 
rigoare pentru a organiza ore 
de consultație cu acești tineri 
c_are vor să devină studenți ; e 
lăudabil că unele instituții au 
pus la dispoziția liceelor broșuri 
cu probleme posibile a fi cerute 
la concurs, lucrări pe care pro
fesorii pot să le utilizeze în orele 
de pregătire cu viitori absol
venți.

Interviu realizat de
LUCREȚIA LUSTIG

• CE VREAU SA DEVIN ?
• DE CE MI-AM ALES ACEASTA PROFESIE î
• CINE M-A AJUTAT IN ALEGEREA El ?
Liceul nr. 10 din Timișoara (director : prof. 

Dușan Sablici) se bucură de o faimă binemeri
tată în multe domenii de activitate : laboratoa
re, cercuri literare și științifice,

Să răsfoim împreună pagini
le pe care tinerii timișo
reni și-au așternut răspun

surile lor. O parte dintre ei, re- 
prezentînd un procentaj, după 
Îjărerea noastră, minim, de 20,85 
a sută, vor să se îndrepte spre 

profesiuni pentru care au reale 
calități, confirmate în mod cert 
de mediile obținute la discipli
nele de „profil". Ne referim ast
fel la Tomoș Emilia care, dorind 
să devină ingineră chimistă, a ob
ținut pe primul trimestru al anu
lui IV, mediile nouă la chimie 
și opt la științe naturale. Cole
ga ei, Iulia Rață, una dintre ele
vele meritorii la fizică și mate
matici, dorește să urmeze Facul
tatea de matematică — secția 
informatică. Sanda Predescu, 
care, pe primul trimestru a obți
nut media 9,25 la matematici și 
media 10 la fizică, dorește, în 
mod cu totul justificat, să devi
nă inginer constructor. Una din
tre elevele pasionate de experien
țele și fenomenele chimice, Elvi- 
ra Mîțu, și-a exprimat dorința de 
a ajunge inginer chimist. Fără în
doială că media 9,50, obținută pe 
primul trimestru, la această dis
ciplină, justifică întru totul as
pirațiile ei. Cu multă perseve
rență se pregătește pentru arhi
tectură și Iuliana Kozma, înre- 
gistrînd, pe primul trimestru, me
diile : 7,62 la matematici, 9,50 la 
chimie și 9,75 la fizică. Sînt mai 
dificil de apreciat șansele pe care 
o elevă ca Monica Băleanu le 
are pentru a reuși la Institutul

activitâțî prac-

tice, unul dintre cele mal dotate cabinete de 
științe sociale, activități extrașcolare, revistă li
terară, cămin, cantină și o impresionantă vitri
nă cu trofee sportive. Suficiente și justificate 
motive și pentru angajarea unui dialog pe una 
dintre cele mai actuale teme pentru elevii anu
lui IV R(.

medico-farmaceutic, avînd în ve
dere numitorul comun : 7, la dis
ciplinele de bază pentru profesia 
de medic — chimie și științe na
turale. în măsura în care pasiu
nea ei pentru profesia aleasă este 
profundă și sinceră, sîntem con
vinși că „ștacheta“ mediilor la a- 
ceste discipline se va ridica per
manent, atingînd cotele primei și 
mult doritei „consacrări".

Am Citit cu interes și răspun
surile pe care ni le-au dat 
Heinrich Hager, Iosif Hal- 

mai, Liviu Mihai Drăgoi, Adrian 
Buzatu, Mihai Borceanu și Hed- 
vig Bergian, alegînd astfel doar 
cîteva „cazuri" din lunga listă a 
celor care suscită o mai îndelun
gată discuție. Fără îndoială că o 
frumos să visezi, să cutezi, să as
piri. Asta și așteptăm din partea 
tinerei generații. Dar să dormi 
numai pentru... a visa, să îndrăz
nești numai pentru că, prin vîrs- 
stă, sîntem contemporani ai re
voluției tehnico-științifice — toa
te la un loc se opun contempo
raneității printr-un acut anacio- 
nism. Aceasta a fost concluzia 
noastră atunci cînd am citit că 
Adrian Buzatu dorește să devină 
arhitect. Pe primul trimestru din 
anul IV, el a obținut la matema
tici, notele : 3, 4, 5, 6 (la teză : 
2), realizînd astfel media : .3,25. 
Colegul său, Carol Müller, și-a 
exprimat dorința să devină ingi
ner constructor. Opțiunea merită 
o stimă deosebită, avînd în vede
re grandioasele planuri ale eco-

nomiei noastre naționale. Dar un 
om care ajunge la o asemenea 
calificare trebuie să fie un dotat 
matematician, un pasionat fizi
cian, un bun specialist în dome
niul chimiei și să ofere, prin 
comportarea sa, un exemplu 
demn de urmat pentru toți co
laboratorii. în aceste condiții, era 
firesc să urmărim, în pragul con
cursului de admitere, modul în 
care Carol Miiller „se pregătește" 
pentru apropiatul eveniment. In 
acest scop, nu vom face decît să 
transcriem cu exactitatea necesa
ră mediile pe trimestrul I, din ca
talogul anului de studii respec
tiv : matematici: 5; fizică : 6,50; 
chimie : 4,33 și purtare : 7. Con
siderăm că orice comentarii în 
Îilus sînt de prisos. Din păcate, 
ista flagrantelor discordanțe este 

destul de lungă. Amintim doar 
că Heinrich Hager vrea să de
vină arhitect, avînd media 4 la 
matematici, pe Iosif Halmai îl 
pasionează ingineria, „înscriind" 
în catalog mediile : 5,87 la mate
matici, 5 la fizică și 4,50 la chi
mie ; Mihai Borceanu vrea să de
vină inginer economist, cu medii
le : 5,25 la matematici și 3,50 la 
.științe sociale, pentru că dorește 
„să producă" și el ceva pentru 
societate, iar această profesie co
respunde aptitudinilor sale (sic I) 
și crede că și... aspirațiilor sale I

Aptitudinile senzoriale 
și succesul în profesiune

Dr. M PETEANU

vă. Aceasta este o contraindi
cație absolută pentru profesiu
nile care cer eforturi vizuale 
continui, deoarece boala se poa
te agrava și da complicații de 
tipul dezlipirilor de retină, co- 
roiditelor, etc. Miopia benignă 
corectabilă prin lentile este 
compatibilă cu multe profe
siuni dar constituie contraindi
cație pentru profesiunile care 
cer o vedere ageră cum sînt 
cșle de marinar, aviator, con
ducător auto, mecanic de loco
motivă diesel, etc. unde oche
larii se pot aburi cu vapori de 
apă ce pot apărea pe neaștep
tate.

în unele cazuri, miopia re
dusă benignă, nu numai că nu 
constituie o contraindicație, 
dimpotrivă este chiar cerută de 
practicarea unor profesiuni 
unde se lucrează cu obiecte 
mici și de aproape. Așa sînt 
meseriile de ceasornicar, biju
tier gravor, sculptor, desenator, 
dactilografă, brodeză, meca
nic de precizie, tipograf c81e-

bogate cunoștințe la materiile 
pentru care ai înclinații. Cît 
despre biologie, Școala postlice- 
ală sanitară (str. Pitar Moș 
nr. 15, sectorul 1) mi se pare a fi 
cea mai indicată. Ia o decizie 
și începe pregătirea pentru ad
mitere : matematică — scris și 
oral, fizică — scris — pentru 
fizică atomică, geografie fizică 
și economică a R. S. România 
— scris și oral, geologia oral pen
tru geologie, matematică scris și 
oral — geografie fizică generală 
oral pentru topografie matemati
că — scris și oral, fizică oral 
pentru geofizică, desen ornamen
tal și geografic, geografia fizică 
și economică a R. S. România 
pentru cartografie — acestea 
fiind specialități ce se învață la 
școala postliceală de geologie.

Maria Radu, Ploiești : La 
Institutul pedagogic de 3 ani 
din Pitești funcționează o facul
tate de științe naturale (B-dul 
Gh. Doja nr. 41) cu secția : ști
ințe naturale și agricole. Dar eti 
aș spune să te informezi mai 
întîi la Institutul agronomic din 
București (Bd. Mărăști nr. 59 — 
telefon 18.22.30), în ce constă 
practica solicitată și numai apoi 
să iei o hotărîre. Sînt încre
dințat că îți vei putea urma vo
cația și vei deveni inginer a- 
gronotn.

Rădulescu Ion, Roșiorii de 
Vede, jud. Teleorman : Faculta
tea de industrii alimentare și 
tehnica pescuitului din cadrul 
Institutului politehnic din Ga
lați (str. Republicii nr. 111) pre
gătește — în cadrul unei secții 
cu patru ani de studii — ingi
neri în specialitatea dorită. Se 
dă examen la : zoologie sau bo
tanică la alegere (scris și oral), 
matematică — scris (algebră și 
trigonometrie).

optician,

un de- 
contrar 
contra-

gător (zețar), croitor, 
etc.

Hipermetropia este 
fect de vedere, care 
miopiei, reprezintă o
indicație pentru meseriile care 
se exercită de aproape, în a- 
cest fel, se agravează și mai 
mult deficitul. De aceea, hiper
metropilor li se recomandă me
serii în care se cere o bună ve
dere de la distanță: conducă
tor de vehicule, marinar, a- 
viator, păcrurar, păstor, paznic, 
lucrător la miliție, etc.

Cei cu astigmatism, care este 
un defect al vederii datorită 
faptului că curbura corneei sau 
a cristalinului este neegală și 
face ca ochiul să 
obiectele difuz, nu li 
mandă profesiuni care 
turi vizuale susținute, 
pildă : operator la

perceapă 
se reco- 
cer efor- 

ca de 
____ _ pupitrele 

sau tablourile de comandă, con
ducător de autovehicule, corec
tori de texte tipărite, etc.

Tulburările vederii colorate 
sau discromatopsia constituie 
un important capitol de pato
logie oculară, astăzi cînd cu
lorile joacă un rol din ce în 
ce mai mare în lumea profesiu
nilor : semnale rutiere, fișe co
lorate în clasoarele de birou, 
fire colorate în rețelele electri
ce ale mașinilor și aparatelor, 
analizele de laborator, hema
tologie, microbiologie, farma
cie, medicină, artă fotografică 
și cinematografică, pictură, etc.

Discromatopsiile constituie 
contraindicații absolute într-un 
număr de meserii unde se află 
în joc securitatea vieții pro
prii sau a altora, cum sînt : pi
lot aviator, șofer, mecanic de 
locomotivă, vatman, pilot ma
rină, operator chimist, labo
rant, medic, farmacist, ei«. De 
asemenea, cei cu tulburări în 
sectorul vedereii colorate, nu 
sînt indicați să practice mese
rii unde se cere depistarea 
fină a nuanțelor de culoare., 
ca cele din domeniul industriei 
textile, vopsitoriei, boiangeriei, 
asortării de piei și stofe colo
rate. pictura murală, arta foto
grafică, topitorie metale, furna
le, etc. sau din sectorul horti
culturii, pomiculturii, indus
triei alimentare (patiser, bom- 
bonier, etc.).

Adaptarea defectuoasă la 
schimbările rapide de la lumină 
la întuneric constituie contra
indicații pentru meseriile de 
conducător autovehicule, avia
tor, electrician, turnător, mi
ner, sondor, marinar, laborant 
rdentgen. etc.

Hemeralopia sau vederea sla
bă la lumina crepusculară (di
fuză) este o contraindicație 
pentru profesiunile de lucră
tori la miliție, paznic de noap
te, marinar, cercetaș, miner.

Deficitele auditive constituie 
o arie mai redusă de' contra
indicații profesionale decît cele 
vizuale. O acuitate auditivă ri
dicată se cere numai într-o se
rie de profesiuni cum sînt : a-

viator, șoferț funcționari în re
lații cu publicul, revizor de va
goane. mecanic de locomotivă, 
acordor de piane, telefonistă, 
vînzător în prăvălie, cadru di
dactic, medic etc.

Rinitele spasmodice se pot a- 
grava în cadrul profesiunilor 
care se exercită în profesiunile: . 
miner, morar, cioplitor în pia
tră, etc. Rinitele atrofice con
stituie contraindicații pentru 
meseriile ce se practică în con
diții de umiditate, iar otitele 
contraindică expunerea la in
temperii : meserii care se exer
cită pe șantiere, în agricultură, 
etc. Laringitele cronice, cu tul
burări de vorbire și hipoacuzie, 
fac dificilă activitatea în profe
siuni în contact cu publicul : 
funcționari, casieri, bibliotecari, 
avocați, vînzători, cadre didac
tice, etc.

Deficitele olfactive constituie 
contraindicații pentru mese
riile în care se lucrează cu 
substanțe mirositoare sau în 
care apariția acestora poate 
constitui un semnal de alarmă: 
apariția gazelor explozive din 
mine, procese patologice de 
fermentație sau putrefacție, 
etc. Deficitele olfactive sînt in
dicate însă, într-o serie de me
serii care se practică în condi
ții de mirosuri dezagreabile : 
tăbăcar, jupuitor de piei, unele 
meserii din industria chimică, 
etc.

Deficitele gustative sînt in
compatibile cu meseria de bu
cătar, cofetar, vînzător în pră
vălie de alimente, operator la 
fabricile de zahăr, bomboane, 
bere, etc. Persoanele care se 
ocupă cu controlul alimentelor 
și degustarea diferitelor băuturi 
nu pot fi recrutate dintre cei 
cu deficite gustative.

O serie de profesiuni, ca cele 
de bărbier, șlefuitor, lustruitor 
de mobilă, medic, chirurg, etc. 
nu pot fi exercitate de per
soane cu deficite în sfera sim
țului tactil-kinestezic. Aici se 
încadrează și alte meserii care 
cer o mare finețe în mișcări 
cum sînt ; mecanic de precizie, 
ceasornicar, confecționer piese 
radio și semiconductori, repa
rator aparate radio și televi
zoare, electrician reparator și 
montator, desenator industrial 
și altele.

Există apoi persoane cu o 
sensibilitate dureroasă ridicată 
care nu pot lucra în materiale 
corozive (droghist, farmacist, 
chimist, tăbăcar, boiangiu, foto
graf, etc.) sau cu materiale 
dure și aspre : cărămidar, zi
dar, sobar, etc. Este de aseme
nea, contraindicată pentru a- 
ceste persoane munca ce se 
efectuează aproape de surse 
puternice de căldură : oțelar, 
turnător, forjor, fochist, etc.

Domeniul indicațiilor și con- 
traindicațiilor senzoriale profe
sionale este vast și destul de 
complicat. Singuri ne va veni 
foatre greu. să ne dăm seama 
de capacitățile și lipsurile noas
tre în acest domeniu. Se 
pune deci un consult de 
cialitate în toate cazurile 
care vrem să ne decidem 
pra profesiunii de viitor

La cea de a treia întrebare, 
referitoare la cine i-a aju
tat în alegerea viitoarei 

profesii, am primit răspunsuri de 
o nemaiîntîlnită varietate, fapt 
care ne-a determinat să tran
scriem, pe măsura spațiului și 
pentru elucidarea cititorilor, mă
car o parte dintre ele :

„Sora mea (e tot inginer 
dor)“ — Carmen Popescu; „Nu 
pot spune că m-a îndrumat cine
va în alegerea acestei căi" — Io- 
sif Varga; „Singură mi-am ales a- 
ceastă viitoare profesiune de e- 
conomisț" — Dorina Rista; „La 
alegerea ei nu m-a ajutat ni
meni" — Aurel Marin Radu; „In 
alegerea acestei profesii m-ă aju
tat matematica" — Iulia Rață; 
„In alegere cred că nu m-a aju
tat nimeni" — Mihaela Radovici.

su-

Nici unul dintre cei 35 de 
elevi ai anului IV Rj nu 
a indicat, la ultima noas

tră întrebare, că în alegerea vii
toarei profesii au contribuit dis
cuțiile cu profesoara-dirigintă, în- 
tîlnirile cu directorul școlii, adu
nările generale ale organizației 
U.T.C. sau interesantele activi
tăți practice spre care au fost în
drumați în perioada liceală. Cele 
cîteva referințe despre influența 
unor cadre didactice (pe prim 
plan aflîndu-se exigenta și com
petenta profesoară de matematici, 
Felicia Papuc) nu confirmă, nici 
pe departe, o preocupare stator
nică pentru orientarea profesiona
lă a viitorilor absolvenți ai liceu
lui, în raport cu realele lor încli
nații și aptitudini. Considerăm că 
nu-i prea tîrziu ca la primul con
siliu profesoral, ca și la prima 
ședință cu părinții elevilor din 
ultimul an, să se discute această 
problemă cu seriozitatea, compe
tența și tot spiritul de răspundere 
care se impun.

Nici un 
elevi

im- 
spe- 

în 
asu-

IOAN N. CHITU

Rogojelu — unul dintre șan
tierele pe care lucrează nu

meroși tineri
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FAVOAREA CONVOCĂRII
CONFERINȚEI

GENERAL-EUROPENE
ASUPRA SECURITĂȚII

adoptată la Praga la Consfătui
rea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia are o 
mare importanță pentru trans
formarea continentului european 
într-o regiune a unei păci trai
nice și colaborării reciproc a- 
vantajoase a statelor suverane și 
egale în drepturi din Europa. 
El a relevat, de asemenea, rolul 
important pe care îl joacă în 
însănătoșirea climatului politic 
din Europa contactele dintre 
state europene cu orînduiri 
sociale diferite, care s-au multi
plicat în ultimul timp.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri au anali
zat darea de seamă a delegației 
Uniunii Sovietice, cu privire la 
rezultatele Consfătuirii de la 
Praga a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, și și-au 
exprimat sprijinul deplin pentru 
hotăririle adoptate.

„S-a constatat că hotărîrile 
Comitetului Politic Consultativ 
corespund pe deplin intereselor 
destinderii în continuare‘a încor
dării pe continentul european, 
răspund cerințelor urgente ale 
pregătirii practice și convocării 
Conferinței general-europene și 
vor juca, fără îndoială, un rol 
important în realizarea năzuințe
lor pașnice ale popoarelor eu
ropene“, se spune în comunicatul 
transmis de agenția TASS.
„r...................

securitatea și

RHODESIA DE SUD. — Aspect de la una din demonstrațiile de protest ale populației din 
orașul Gwelo împotriva acordului anglo-rhodesian

Declarația M.A.E.

al R. D. Vietnam
HANOI 31 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declara
ție în care arată că Statele Unite 
continuă să încalce suveranitatea 
și securitatea R. D. Vietnam. In
tre 23 și 30 ianuarie, relevă de
clarația, avioane americane, in
clusiv bombardiere „B-52“, au 
lansat permanent atacuri aeriene 
asupra comunei Huong Lap, iar 
artileria americană, situată la sud 
de zona demilitarizată, și cea de 
pe navele flotei a șaptea au des
chis focul asupra comunelor 
Minh Son și Vinh Giang, aflate 
Ia nord de paralela 17, în zona 
demilitarizată. La 28 ianuarie, a- 
viația S.U.A. a bombardat o se
rie de regiuni dens populate din 
provincia Quang Binh, provocînd 
victime omenești și pagube ma
teriale populației regiunii.

Purtătorul de cuvînt al M.A.E. 
a condamnat sever aceste acțiuni 
ale imperialiștilor americani și a 
cerut guvernului S.U.A. să'înce
teze imediat actele de război 
împotriva R. D. Vietnam.

TINERETUL. LUMII

BRAZILIA

universitare

Declarația privind pacea, 
___uritatea și colaborarea în Eu
ropa, adoptată de Comitetul Poli
tic Consultativ, — se spune în 
comunicat — acumulează expe
riența luptei îndelungate a state
lor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia pentru afirmarea prin
cipiilor coexistenței pașnice și 
ține seama de elementele realis
te constructive care au survenit 
în politica unei serii de țări ale 
Europei occidentale în ultimii 
ani. în declarație este trasată ca
lea clară spre consolidarea muta
țiilor pozitive care au loc în Eu
ropa, reglementarea în continua
re a problemelor europene, însă
nătoșirea stabilă și deplină a si
tuației pe continentul european".

a

HELSINKI 31 (Agerpres). — 
La Helsinki a luat sfîrșit se
siunea Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii. Din România 
a participat o delegație con
dusă de prof. Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii.

într-una din rezoluțiile adop
tate, Prezidiul se pronunță pen
tru convocarea, în anul 1972, a 
conferinței general-europene în 
problemele securității și coope
rării. Documentul subliniază că 
principiile de bază formulate cu 
prilejul recentei Consfătuiri a 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia furnizează noi 
motive de optimism. Se apre
ciază că încheierea tratatelor în
tre U.R.S.S. și R.F. a Germaniei 
și între R.P. Polonă și R.F. a 
Germaniei ca și acordul cvadri- 
partit în problema Berlinului 
occidental, cel dintre R.D. Ger
mană și R.F.G. și cel dintre 
R.D.G. și Senatul Berlinului oc
cidental creează condiții tot mai 
favorabile 
ței pentru 
rare.

convocării conferin- 
securitate și coope-

31 (Agerpres). —BERLIN . _ .
Participanții la ședința lărgită a 
Comitetului pentru pregătirea 
„Săptămînii Mării Baltice“, des
fășurată la Rostock, în R. D. 
Germană, au dat publicității o 
declarație în care se pronunță 
pentru pregătirea neîntîrziată și 
multilaterală a convocării con
ferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare, astfel 
îneît aceasta să poată avea loc 
anul acesta. Declarația sublinia
ză marea importanță a Adunării 
reprezentanților opiniei publice 
pentru securitate și colaborare 
europeană, prevăzută să aibă loc 
în iunie 1972, la Bruxelles.

In continuare, declarația Co
mitetului pentru pregătirea 
„Săptămînii Mării Baltice“ re
levă că este necesar ca toate 
statele europene să recunoască 
diplomatic R. D. Germană, fără 
vreo condiție preliminară, să fie 
stabilite relații normale, în con
formitate cu normele dreptului 
internațional, între R.D.G. și 
R.F.G. și acestea să devină 
membre egale în drepturi ale 
Organizației Națiunilor Unite și 
ale organismelor sale speciali
zate.

Propunerile R. D. Vietnam 
la Conferința de la Paris

PARIS 31 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. informează că dele
gația R.D. Vietnam la conferin
ța cvadripartită de la Paris a 
condamnat guvernul S.U.A. pen
tru faptul de a fi făcut public, 
în mod unilateral, conținutul 
discuțiilor particulare care au 
avut loc între reprezentanții
R. D. Vietnam și Statelor Unite, 
precum și pentru faptul de a fi 
denaturat conținutul acestor dis
cuții. In fața unei asemenea si
tuații, delegația R.D. Vietnam la 
conferința de la Paris a socotit 
util să dea publicității documen
tele remise în timpul întîlniri- 
lor particulare, îndeosebi docu
mentul intitulat „Inițiativa paș
nică în nouă puncte a guvernu
lui R.D. Vietnam“, prezentat Ia 
întîlnirea din 26 iunie 1971.

Textul acestui document este 
următorul :

1) Retragerea tuturor trupelor
S. U.A. și a trupelor străine a- 
parținînd țârilor din lagărul a- 
merican din Vietnamul de Sud 
și din celelalte țări indochineze 
trebuie să ia sfîrșit in anul 
1971.

2) Eliberarea tuturor .militari
lor și persoanelor civile luate 
în prizonierat în timpul răz
boiului va avea loc și se va în
cheia concomitent cu retragerea 
trupelor despre care se vorbește 
în nunctul nr. 1.

3) Statele Unite încetează să 
mai sprijine pe Nguyen Van 
Thieu, Nguyen Kao Ky și Kiem 
în Vietnamul de Sud pentru a 
permite formarea la Saigon a 
unei noi administrații, care să 
se pronunțe pentru pace, inde
pendență, neutralitate și demo
crație. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud va angaja convor
biri cu această administrație în 
vederea reglementării probleme
lor interne ale Vietnamului de 
Sud si realizării înțelegerii na
ționale.

4) Guvernul S.U.A. trebuie să 
poarte întreaga răspundere pen
tru nreiudiciile aduse de State
le Unite întregului popor viet
namez. Guvernul R.D. Vietnam 
și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud cer despăgubiri cen
tru daunele provocate de S.U.A. 
în cele două zone ale Vietnamu
lui.

5) S.U.A. trebuie să respecte 
acordurile de la .Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam și 
îndoctrina și cele din 1962 cu 
privire la Laos. Ele trebuie să 
înceteze agresiunea și interven
ția în țările Indochinei pentru a 
permite popoarelor indochineze 
să-și rezolve singure propriile 
lor probleme.

6) Problemele care există în
tre țările Indochinei vor fi re
glementate de părțile îndoctri
neze, pe baza respectării reci
proce a independenței, suvera
nității, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile inter
ne. în ceea ce o privește, R.D. 
Vietnam este dispusă să parti
cipe la reglementarea acestor 
probleme.

7) Toate părțile vor realiza în
cetarea focului după încheierea 
acordurilor în problemele enu
merate mai sus.

8) Urmează să fie instituită o 
supraveghere internațională.

9) O garanție internațională 
va fi indispensabilă pentru rea
lizarea drepturilor naționale 
fundamentale ale popoarelor in
dochineze, pentru neutralitatea 
Vietnamului de Sud, Laosului și 
Cambodgiei și pentru 
rea unei păci trainice 
tă regiune.

Aceste nouă puncte 
un întreg.

instaura- 
în aceas-

Climat social încordat 
în Spania

• IN SPANIA, climatul 
social rămîne în continuare 
încordat. Dintre mișcările 
revendicative ce au loc în 
prezent în țară se impune, 
prin amploarea și intransi
gența ei, greva lucrătorilor 
din serviciile bancare, care 
a cuprins mai multe orașe. 
La Madrid, Barcelona și Bil- 
bao, ca urmare a dezacordu
rilor ivite cu ocazia negocie
rii noilor contracte de 
muncă, sute de funcționari 
ai Băncii au încetat lucrul și 
au organizat mai multe 
inonstrații.

Mișcarea revendicativă 
prinde și alte sectoare de 
tivitate. In Catalonia și 
Țara Bascilor, activitatea 
mai multor uzine a fost pa
ralizată de grevele parțiale, 
declanșate de muncitori în 
sprijinul revendicărilor lor. 
La Barcelona, muncitorii u- 
zinei de automobile „Seat" 
continuă greva începută la 
27 ianuarie, iar cei 2 000 de 
lucrători de la uzina meta
lurgică „Patricio Echeverria' 
se află în 
de o parte 
revendicări 
nomic, iar, 
reîncadrarea 
concediați.

de-

cu- 
ac- 
în

grevă, cerînd pe 
satisfacerea unor 
cu caracter eco- 
pe de altă parte, 

colegilor lor

PARIS 31 (Agerpres). »— Se
cretarul Confederației Generale 
a Muncii (C.G.T.) din Franța, 
Louis Saillant. a subliniat că 
Declarația privind pacea, secu
ritatea și colaborarea în Europa,

• CONSILIUL DE SECURITATE 
AL O.N.U. a hotărît luni, în una
nimitate, să audieze pe reprezen
tanții mișcărilor de eliberare na
țională din Africa, cu titlu perso
nal — adică fără menționarea or
ganizației căreia îi aparține vorbi
torul. Hotărîrea oficială a fost lua
tă la propunerea «actualului pre
ședinte al Consiliului, ambasado
rul somalez, Abdulrahim Abby Fa» 
rah, invocînd articolul 39 al regu
lamentului, care autorizează acest 
gen de procedură.

Listei reprezentanților aleși sîm- 
bătă de i 
în timpul 
sc adaugă 
general al 
fricane.

Constliul de Securitate, 
unei ședințe închise, 1 

. Diallo Telli, Secretarul 
Organizației Unității A-

PaKistanul a i|șit 

din

Commonwealth

• JUMJAAGHIIN ȚEDENBAU, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri ai Republicii Populare Mon
gole. l-a primit pe Traian Gîrba, 
ambasadorul Republicii Socialiste. 
România la Ulan Bator. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească.

formează

R. P. POLONA. — Construcții noi la Varșovia

după o boală îndelungată, 
Matvei Zaharov, mareșal al Uniu
nii Sovietice, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. deputat în Sovietul Su
prem șl de două ori Erou al 
Uniunii Sovietice.

Regele Mahendra 
al Nepalului a încetat 
din viată

Poziția guvernului R. P. Chineze 
in problema discriminării rasiale

Agenția China Nouă a dat publicității conținutul unei 
scrisori adresate de ministrul de externe al R. P. Chineze, 
Ci Pîn-fei, lui Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., în 
care este expusă poziția guvernului chinez în problema discri
minării rasiale ce persistă în unele regiuni din Africa.

RAWALPINDI 31 (Agerpres). 
— Pakistanul a hotărît să iasă 
din Commonwealth în semn de 
protest față de intenția manifes
tată de unele țărj membre ale 
Commonwealth-ului de a recu
noaște Republica Bangladesh, s-a 
anunțat duminică într-un docu
ment oficial difuzat de postul de 
radio pakistanez. Decizia de a 
părăsi Commonwealth-ul a fost 
„impusă“ Pakistanului și ea ră
mîne „definitivă și irevocabilă“, 
a declarat duminică președintele 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto. 
Totodată, președintele Bhutto a 
ținut să sublinieze că acest act nu 
pune capăt relațiilor diplomatice 
pe care Pakistanul le întreține cu 
fiecare țară membră a Common
wealth-ului.

închiderea sesiunii 
Comitetului Executiv 
al U.I.S.
• IN CAPITALA POLONEZA a 

luat sfîrșit sesiunea Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale 
a Studenților, la care au participat 
reprezentanți ai 42 de organizații 
naționale studențești. A fost a- 
doptată o rezoluție cu privire la 
viitoarea activitate a U.I.S. Comu
nicatul de presă, dat publicității la 
Varșovia precizează că în cursul 
lucrărilor sesiunii, o atenție deo
sebită a fost acordată securității 
europene și modului în care poa
te ea acționa asupra instaurării 
unei păci trainice în întreaga 
lume.

• COMITETUL CENTRAL AL 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au anunțat că luni a în
cetat din viață, în vîrstă de 74 de

■

• GUVERNUL AUSTRALIEI a 
anunțat oficial recunoașterea gu
vernului Bangladesh, condus de 
Mujibur Rahman, a declarat mi
nistrul afacerilor externe al Aus
traliei, N. Bowen, anunță agenția 
Reuter.

• NOUA ZEELANDA a anunțat 
luni, recunoașterea oficială a Re
publicii Bangladesh, relatează a- 
genția Reuter.

• REGELE NEPALULUI, Ma
hendra Bir Bikram Shah Deva, 
a încetat luni dimineață din viață 
In vîrstă de 52 de ani, în urma 
unui atac de cord suferit dumini
că — a anunțat un comunicat ofi
cial al guvernului nepalez difuzat 
de postul de radio Katmandu. 
După anunțarea încetării din viață 
a lui Mahendra, Consiliul de Stat, 
întrunit la Palatul regal, l-a pro
clamat rege pe prințul Birendra 
Bir Bikram Shah Deva, urmașul 
tronului, în vîrstă de 27 de ani. 
încoronarea noului rege urmează 
să aihă loc In decurs de un an.

„Săptămîna produselor 
românești" la Varșovia
• LA CUNOSCUTUL MAGAZIN 

UNIVERSAL „Junior" din cadrul 
complexului comercial „Centrum" 
din capitala poloneză a fost Inau
gurată luni „Săptămîna produse
lor românești”. întreprinderea 
hucureșteană „Romarta“ expune 
spre vînzare produse în valoare 
totală de cca. 5 milioane zloțl.

Guvernul chinez — se spune 
în scrisoare — consideră că dis
criminarea rasială și apartheidul 
din. Republica Sud-Africană și’ 
din alte regiuni ale continentu
lui sînt produse ale politicii co
lonialiste și imperialiste. încă 
de la înființarea sa, R. P. ChL 
neză a sprijinit neîntrerupt și 
consecvent lupta poporului a- 
frican și a altor popoare de cu
loare din Republica Sud-Afri- 
cană pentru drepturi umane 
fundamentale, împotriva discri
minării rasiale, pentru eliberare 
națională. Totodată, ea și-a ex
primat sprijinul ferm în favoa
rea luptei pentru independență 
națională a poporului din Nami
bia.

Referindu-se la situația din 
Rhodesia, scrisoarea arată că 
guvernul chinez a sprijinit tot
deauna ferm poporul zimbabwe 
în lupta contra colonialismului 
și rasismului, pentru indepen
dență națională, condamnînd 
așa-numita „independență“ pro
clamată de colonialiștii rhode-

sienl, și recentul acord dintre 
Marea Britanie și autoritățile 
rasiste rhodesiene.

Guvernul chinez sprijină ferm 
popoarele din Angola, Mozam- 
bic și Guineea (Bissgu) în lupta 
armată împotriva colonialiștilor 
portughezi, pentru independență 
națională.

In scrisoare se arată că nu
mai datorită ajutorului politic 
și economic al unor state, prin
tre care Statele Unite și Marea 
Britanie, și livrărilor lor directe 
sau indirecte de armament, au
toritățile sud-africane, rhodesi
ene și portugheze pot continua 
politica lor de cruntă discrimi
nare rasială.

Pentru a respecta scopurile și 
principiile Cartei sale, Organi
zația Națiunilor Unite trebuie 
să sprijine activ lupta dreaptă a 
popoarelor din Africa împotriva 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui, imperialismului și discrimi
nării rasiale, pentru eliberare 
națională — se spune în. scrisoa
rea lui Ci Pîn-fei.

Reizbucnire a tulburărilor
in Irlanda de nord

Zi singeroasd la Londonderry

LONDRA 31. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Orașul Londonderry a fost 
duminică teatrul celei mai sîn- 
geroase ciocniri produse în Ir
landa de nord, care s-a încheiat 
cu un bilanț tragic : 13 morți, 17 
răniți, și zeci de arestări. Uni
tăți de parașutiști britanici, după 
ce au încercat să-i împrăștie pe 
cei aproape 20 000 de cetățeni 
din localitate, participanți la o 
demonstrație pașnică organizată 
în semn de protest față de ares
tările ilegale și detențiunile fără 
proces, au deschis focul asupra 
manifestanților.

Președintele Consiliului Cen
tral al cetățenilor din localitate, 
Michael Canavan, a arătat că 
„trupele britanice au deschis fo
cul fără nici o discriminare. Tru
pele au tras chiar asupra perso
nalului Crucii Roșii, asupra ce
tățenilor care fluturau fîșii de 
pînză albă și chiar asupra celor 
care zăceau răniți pe caldarîm“.

Bernadette Devlin, deputată în 
Parlamentul de la Londra, a ca
lificat evenimentele de la Lon
donderry 
masă“.

Primul
Irlanda a
ra premierului britanic Edward

Heath, pentru a discuta evoluția 
situației. El a descris aceste inci
dente ca fiind „de necrezut“, iar 
comportarea trupelor britanice 
drept „inumană și sălbatică“.

Numeroase personalități politi
ce cer efectuarea unei anchete, 
retragerea imediată a trupelor 
britanice, preluarea controlului 
asupra Irlandei de nord de către 
parlamentul de la Londra și 
adoptarea de măsuri urgente în 
vederea reglementării situației.

drept „o ucidere în

ministru al Republicii 
telefonat duminică sea-

Guvernul Republicii Irlanda, 
reunit luni de urgență pentru a 
examina situația din Irlanda de 
nord în lumina evenimentelor de 
duminică, a hotărît rechemarea 
ambasadorului său de la Londra, 
pentru consultări. După ședința 
cabinetului, a fost dată publici
tății o declarație, care cere re
tragerea trupelor britanice din 
cartierele orașelor nord-irlandeze, 
locuite de minoritatea catolică, 
încetarea arestărilor și internări
lor preventive, precum și un an
gajament ferm din partea guver
nului britanic că va acționa pen
tru realizarea unei „reglementări 
defintive“ a problemei irlandeze.

• IN CAPITALA EGIPTEANA 
continuă interogatoriile unui grup 
<Ie aproximativ 30 de studenți acu
zați de a fi condus greva și de
monstrațiile care au avut Ioc re
cent la Universitatea din Cairo, 
anunță ziarul „Al Gumhuriya”, ci
tat de agenția M.E.N. Peste 900 de 
studenți reținuți cu același prilej 
au fost eliberați, după ce ancheta 
a stabilit că nu au nimic de a 
face cu planurile care au dus la 
tulburările de Ia Universitatea 
din Cairo, adaugă ziarul „Al 
Gumhuriya”.
• DUPĂ CUM ANUNȚA agen

ția MAROCANA de presă 
M.A.P., la tribunalul militar din 
Kenitra, localitate situată la 40 
km de Rabat, au început luni 
audierile în procesul Intentat îm
potriva a 1 033 de militari, impli
cați în tentativa de lovitură de 
stat de la 10 Iulie anul trecut. El 
sînt acuzați de „complot armat 
împotriva regimului, atentat la 
viața regelui, a prințului moșteni
tor șl a membrilor familiei regale, 
atingere la adresa securității inter
ne a statului șl complicitate, 
omucidere voluntară cu premedi
tare șl complicitate”. Procesul se 
desfășoară în ședințe publice. 
Peste 100 de avocați din barourile 
din Rabat, Casablanca și Meknes 
și-au oferit serviciile In apărarea 
lnculpaților.

Majoritatea celor 5 000 de sa- 
lariați din Londonderry — scena 
sîngeroaselor incidente de dumi
nică — au declarat o 
semn de ~ 
venția sol 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt al greviștilor, acțiunea va 
înceta numai după funeraliile 
celor 13 persoane care și-au pier
dut viața în cursul violentelor in
cidente de duminică.

— declarat o grevă în 
protest față de inter- 

ildaților britanici. După
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Preocupări
Vacanța universitară pare 

marcată în acest an în Bra
zilia de o preocupare mai 
accentuată a autorităților 
pentru problemele actuale și 
de perspectivă ale școlii bra
ziliene, în general, și ale u- 
niversității în special. For
marea unei comisii guverna
mentale „pentru formularea 
unei politici universitare de 
lungă durată“ și unele de
clarații privind o eventuală 
sporire a alocațiilor destina
te școlilor superioare consti
tuie indicii în acest sens.

Cu o populație care crește 
vertiginos, ca urmare a une
ia din cele mai ridicate na
talități din lume, Brazilia a 
depășit deja 90 de milioane 
de locuitori, peste jumătate 
din populație fiind alcătui
tă din tineri sub 18 ani. Di
ficultatea principală cu care 
e confruntată școala brazi
liană constă în faptul că a- 
proape jumătate din locui
tori sînt, la ora actuală, a- 
nalfabeți. Un recensămînt 
ale cărui rezultate nu au 
fost comunicate oficial pînă 
în prezent dar despre care 
s-a ocupat nu de mult influ
entul cotidian JOURNAL DO 
BRASIL, relevă că în țară 
lipsesc aproximativ 4 milioa
ne de lucrători în rețeaua în- 
văfămîntului elementar. Po
trivit cifrelor oficiale, în anul 
de învăfămînt 1971, în cele 
41 de instituții de învăfămînt 
superior braziliene au învă
țat mai puțin de 180 000 de 
studenți, cifră care plasează 
Brazilia printre țările cu un 
număr mic de studenți la 
mia de locuitori. Un raport 
concluziv elaborat la o re
centă conferință a rectori
lor desfășurată sub auspicii
le Universității din Sao Pau
lo vorbește despre „insufi
ciența serioasă în capacita
tea universităților" și despre 
„lipsa de cadre didactice 
care afectează posibilitatea 
unui proces normal de pre
gătire științifică".

O altă sursă de preocu
pări în domeniul școlii su
perioare braziliene o con
stituie nemulțumirea pro
nunțată — manifestată în 
rîndurile studenților și ale 
unei mari părți a cadrelor 
didactice din cauza menți
nerii unor structuri depășite

în viața universitară. „Une
le aspecte ale organizării 
universității — se notează 
într-o dare de seamă re
centă a rectoratului univer
sității din, Rio de Janeiro — 
constituie astăzi, probabil, 
singurele rămășițe ale struc
turilor secolului trecut în 
Brazilia secolului al XX-lea". 
De altfel nemulțumirile ge
nerate de această situație 
reprezintă una din principa
lele cauze ale frămîntărilor 
studențești care au punc
tat desfășurarea ultimilor 
ani universitari. Relatînd 
punctele de vedere expri
mate de tineretul studen
țesc, unele ziare din Rio ci
tează cerințele privind rein
troducerea autonomiei uni
versitare și totodată, permi
siunea de activitate liberă 
pentru organizațiile studen
țești. Studenții brazilieni șe 
piîng — remarcă presa din 
marea țară sud-americană 
— că trebuie să plătească 
taxe prea ridicate; ei criti
că, de asemenea, dificultă
țile pe care le întîmpină pe 
planul condițiilor de viață 
din cauza numărului mic de 
locuri la cămine și restau
rantele studențești.

Principala problemă și, 
totodată principala revendi
care a studențimii — ca și 
a opiniei publice braziliene 
în general — rămîne însă, 
dezvoltarea învățămîntului 
superior, construirea de noi 
universități și laboratoare 
care să facă față necesită
ților și dorinței de afirmare 
a tinerilor dintr-o țară ce 
ocupă locul al 8-lea în lume 
în ce privește numărul lo
cuitorilor. Voci pentru o ac
țiune energică în acest do
meniu se fac auzite în cele 
mai diferite sectoare ale 
vieții publice braziliene. în 
ce le privește, autoritățile 
de la Brasilia au anunțat, 
la începutul acestui an, prin 
declarația titularului mi
nisterului de resort că se 
caută actualmente „posibi
litățile unei măriri substan
țiale a alocațiilor destinate 
construcțiilor universitare 
și, în general, dezvoltării 
universității".
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de categoria a
Statistica U.N.E.S.C.O.
apartheidul școlar in

P. NICOARÄ

despre
R.S.A.

„Dacă aș controla educația populației Bantu (africană — n.n.)
aș organiza-o în așa fel îneît, încă din primii ani de viață 
le-aș da de înțeles copiilor că pentru ei nu poate exista 
egalitate cu europenii...“. „Locul africanilor în societate nu 
trebuie să treacă de acela ai muncii pur fizice“. Cuvintele 
aici reproduse au fost rostite în urmă cu ani de o bine
cunoscută personalitate sud-africană, care se afla pe atunci 
la începutul carierei sale politice : defunctul premier al 
R.S.A. Vervoerd. în acest domeniu el nu ar putea fi acuzat 
în nici un caz de lipsă de consecvență. Dimpotrivă, Vervoerd 
și actualul lui urmaș, Vorster, au introdus atîtea „reforme“ 
In sistemul educației din Republica Sud-Africană îneît șco
lile au devenit un fel de port-drapel al apartheidului.

Guvernele rasiste de la Pretoria nu au irosit nici un prilej 
pentru a face din copiii și mai tîrziu din adulții de culoare, 
cetățeni de categoria a doua. Cea mai concludentă mărturie 
o oonstituie actualul sistem de învățămînt din R.S.A. Școlile 
sînt separate riguros după principii rasiale. Pentru elevii de 
origine europeană guvernul alocă în actualul exercițiu bu
getar 75 de lire anual, iar pentru cei de culoare numai 7 
lire. Limbile engleză și afrikaans, cele două limbi oficiale 
ale statului sînt predate șoolarilor de culoare numai în 
măsura în care să poată să citească și să înțeleagă instruc
țiunile pe care li le vor da mai tîrziu patronii lor albi în 
industrie, comerț sau pe plantații. Localurile de școală pen
tru copiii de culoare, nu numai că sînt mult mai proaste în 
comparație cu cele rezervate albilor, dar numărul lor este 
total insuficient. Nu mai miră pe nimeni faptul, că mai bine 
de jumătate din copiii de vîrstă școlară din rîndul popu
lației Bantu nu frecventează școala elementară din simplul 
motiv că n-au unde să învețe.

Urmările unei asemenea „politici școlare“ pot fi sesizate 
în cele mai recente date statistice publicate de U.N.E.S.C.O. 
Din cei aproximativ 2 milioane de școlari de culoare, numai 
0,5 la sută reușesc să frecventeze ciclul învățămîntului mediu 
și numai 3 la mie reușesc să-și ia bacalaureatul. In ce pri
vește accesul la studiile superioare, sînt grăitoare cifrele pro
venite din anuarul statistic pentru Africa editat de sursa 
anterior citată (U.N.E.S.C.O.) : , în anul 1970 universitățile 
sud-africane au fost absolvite de 5 517 studenți albi și de 
41 studenți de culoare. Toate acestea raportate la o popu- 

' lație de 12,5 milioane negri și 3,5 milioane albi.
Rămîne să adăugăm, ca un aspect semnificativ, faptul că 

rasismul se face simțit și în sistemul de remunerare a oor- 
pului didactic. Un profesor de culoare primește un salariu 
lunar de aproximativ 20 de lire. Aceasta în condițiile în 
care, potrivit aprecierilor oficiale, minimul necesar de trai 
pentru o singură persoană este de 30 de lire lunar și în îm
prejurările în care un profesor alb primește minimum 100 
de lire lunar.

în fond, școlile „de categoria a doua“ ca și întreaga poli
tică rasială a guvernului de la Pretoria constituie o com
ponentă de bază a sistemului apartheidului. Sistem anacronic 
care urmărește țelul himeric al menținerii dominației unei 
pături subțiri de ooloni asupra a peste 12 milioane de 
africani băștinași.

P. N.

Colombo iși continuă consultările
ROMA 31 (Agerpres). — 

După încheierea celei de-a 
doua faze a consultărilor sale în 
vederea realizării unui nou gu
vern, premierul desemnat al Ita
liei, Emilio Colombo, va avea, 
săptămîna aceasta, o reuniune 
cu reprezentanții celor patru 
partide de centru-stînga — de- 
mocrat-creștin, socialist, socia
list-democratic și republican. 
„Reuniunea colegială“ — care 
se așteaptă să aibă loc marți — 
a fost cerută de liderii republi
cani, care și-au exprimat, din 
nou, dorința ca toate cele patru 
forțe componente ale unei vii
toare coaliții să-și asume răs
punderea în problemele ’e'ato

de rezolvarea crizei ministeriale, 
declanșate la 15 ianuarie.

Citînd ziarele italiene, 
A.N.S.A. subliniază că 
tățile ce stau în fața 
nării crizei continuă să 
meroase. Sînt aceleași, 
sursa citată, care au dus la de- 
misionarea precedentului cabi
net Colombo, pornind de la po
litica economică și socială pînă 
la relațiile dintre partidele 
coaliției și opoziție. (Este vorba, 
de fapt, despre colaborarea so
cialiștilor cu partidele de stînga 
situate în afara guvernului și, 
îndeosebi, cu Partidul Comunist 
— colaborare neacceptată de 
unii dintre parteneri).

Stare de urgență 
la Dacca
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DACCA 31 (Agerpres). — Ta 
două cartiere ale capitalei Repu
blicii Bangladesh, Dacca, a fost 
impusă, începînd de duminică 
dimineața, starea de urgență, 
anunță agențiile France Presse și 
Reuter. Această măsură a fost 
adoptată ca urmare a incidente
lor violente care au avut loc în 
ultimele trei zile între comunită
țile etnice bengaleză și bihareză 
din cele două cartiere ale orașu
lui. Potrivit agenției France 
Presse, ciocnirile dintre cele două 
comunități s-au soldat cu cel 
puțin patru morți, zeci 
și 65 de arestări.

de răniți


