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U.T.C. SEMICENTENAR U.T.C.

Tinerii din întreaga țară cin
stesc — prin fapte — marea lor 
sărbătoare — semicentenarul 
U.T.C.

execute, peste prevederile de 
plan, bobine pentru 
a 12 motoare de 
Diesel-electrice, să dea 
producție de bună calitate, 
nu înregistreze 
elice necontenit 
sională.

echiparea 
locomotive 

numai 
să 

rebuturi, să-și rl- 
pregătirea profe-

precum și la amenajarea pentru 
irigații a 350 ha și la executa
rea unor lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe alte 
1100 ha.

prinderile și instituțiile muni
cipiului Galați au colectat și 
trimis oțelăriilor hunedorene 
peste 500 tone de metale vechi. 
Totodată, ei și-au propus să 
recupereze pentru economie 
alte 8 000 tone metale.

Astfel, tineretul CAPITALEI 
s-a angajat să realizeze, pînă 
Ia data sărbătoririi semicentena
rului, circa 30 la sută din pre
vederile 
muncă 
tul este 
ziasm și 
electrice 
Uzinei 
va, unde a fost 
brigadă a tineretului

anual de 
Evenimen- 
cu 

de 
din cadrul

planului 
patriotică, 
întîmpinat 
la Fabrica 

rotative 
„Electroputere“—Craio- 

" ' constituită o
______ ... a cărei 
activitate_ se desfășoară sub de
viza „Să muncim și să ne com
portăm în chip socialist“.
Membrii brigăzii au hotărît să

entu- 
mașini

Județele PRA-Uteciștif din „__ .
HOVA, BUZĂU și DÎMBOVIȚA 
anunță și ei cu mîndrie că au 
executat, în prima lună a anu
lui, prin muncă patriotică, lu
crări în valoare de peste 5 mi
lioane Iei. Ei au strîns circa 
1 200 tone fier vechi și au par
ticipat Ia acțiunile de regulari
zare a unor cursuri de apă pe 
o lungime de 80 km. Ia deseca
rea unei suprafețe de 800 ha,

Tinerii din comunele județului 
CONSTANȚA se prezintă, de 
asemenea, în aceste zile, cu un 
frumos bilanț : colectarea a 
peste 65 000 kg fier vechi ; 
transportarea a 1 200 mc dc pia
tră pentru amenajarea străzilor 
și șoselelor ; contribuții însem
nate la curățirea și întreținerea 
a 15 ha islazuri, la împrăștie- 
rea pe cîmp a 135 tone de în
grășăminte chimice și naturale; 
La rîndul lor, tinerii din între-

In același timp, tinerii con
tinuă să inițieze un mare nu
măr de manifestări cultural- 
artistice, pe teme adecvate 
semicentenarului organizației 
lor revoluționare. La cluburi și 
case de cultură, în școli și in
stituții sînt organizate simpo
zioane, sesiuni științifice, cic
luri de expuneri, montaje lite
rare, în cadrul cărora sînt re
levate momente de seamă din 
lupta eroică a U.T.C., condusă 
de partid, precum și aspecte 
semnificative din munca plină 
de însuflețire a tineretului pusă 
in slujba edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Proletari din toate țările, uniți-vă ! (Agerpes)

In cartea de onoare a tineri
lor care și-au primit carnetul 
de utecist la Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și de- x 
mocratice din România, s-au 
adăugat recent și semnăturile 
a 50 de elevi de la școlile ge
nerale nr. 96, 120, 190 și 194, 
din Sectorul 5 al Capitalei.

Foto: SANDU PRUNDEANU
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Să mobilizăm toate forfele materiale

Și umane la îndeplinirea și depășirea

prevederilor sarcinilor de plan

pe anul 7972 !

Repere permanente in activitatea organizațiilor U.T.C. I
I Chemări

I
I
I
I 
I

I AZI DIN CE S-A
SPUS ACUM 0 SĂPTĂMÎNĂ?

Productivitate ia întrecerea I
I

I I

consum specific 
redus.

I
I
I
I

cheltuieli minime
Convorbire cu tov. GHEORGHE SAS,

prim secretar al Comitetului 
județean Maramureș 

al U.T.C.

Echipați în ținuta de protecție 
pentru subteran, un grup de ac
tiviști ai Gomitetului județean 
Maramureș al U.T.G. coboară 
spre sectorul II al minei Cavnic. 
în fruntea lor, tovarășul Gheor. 
ghe Sas. E ora 18,00, ora la care 
schimbul II predă uneltele și u- 
tilajele schimbului III. Activiș
tii, și împreună cu ei directorul, 
secretarul de partid, președinte
le sindicatului și-au propus un 
dialog cu tinerii mineri tocmai 
aici în abatajele lor, unde mun
ca și viața, satisfacțiile și greu
tățile lor pot fi cel mai bine vă
zute, cel mai concret apreciate. 
Era prevăzută de fapt o adunare 
U.T.C. deschisă, cu participarea 
tuturor tinerilor dar și a maiștri
lor și șefilor de echipă din 
schimbul respectiv.

— Ce probleme ați urmărit la 
mina Cavnic și care din acestea 
și-au găsit soluția imediat?

— I-am ascultat pe tineri. Și 
dacă știi să-i îndemni la vorbă, 
dacă știi să-i asculți ei nu scapă 
nimic să-ți spună din ceea ce-i 
frământă. Am discutat despre 
condițiile de muncă, despre dis
ciplină și îndeplinirea sarcini
lor de producție, despre ceea ce 
trebuie făcut pentru creșterea 
aportului lor la realizarea unor 
nivele înalte de producție, des
pre cîștiguri, despre relațiile cu 
șefii de echipe și maiștrii, cu in
ginerii. Apoi, despre activitatea 
politică și educativă a organiza
ției U.T.C., despre condițiile so
ciale în care trăiesc. Pot afir
ma că multe din neajunsurile pe 
linie de organizație, producție 
și sociale au fost rezolvate cu 
concursul și de către conduce
rea minei. Altele urmează să se 
rezolve pe parcurs.

— Cum veți urmări acest lu
cru?

— Un activist al comitetului 
județean va rămîne aici mai 
multe zile și va urmări îndepli
nirea în termenele cuvenite a 
tuturor măsurilor stabilite.

Am pornit în convorbirea 
noastră cu tovarășul Gheorghe 
Sas de la această relatare, al că
rei subiect s-a consumat recent, 
nu pentru că prin ea însăși ar fi 
fost o acțiune de excepție ci 
pentru că intervenția operativă 
și eficientă a activiștilor în orga
nizațiile oare le solicită ajuto
rul se înscrie ca modalitate, ca 
stil în munca aparatului comi
tetului județean al U.T.C.

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a lll-a)
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socialistă I
I

alte mobilizatoare I 
: ale unor unitati I

Publicăm, în continuare, în pagina a lll-a < 
chemări la întrecere adresate de colective--- ------ - -------
fruntașe. Drept rezultat al unor analize temeinice, în spirit 
democratic, pe care oamenii muncii le-au întreprins asupra re
surselor existente, aceste însuflețitoare chemări ilustrează ca
pacitatea remarcabilă de mobilizare. înalta responsabilitate 
politică și socială a clasei noastre muncitoare în < 
înfăptuire a programului de dezvoltare multilaterală _ ____
niei socialiste.

opera de I 
I a Roma- I

J

Nimic mai simplu, la urma 
urmei, decît să apreciezi conți
nutul și calitatea unei instruiri 
după efectele pe care le deter
mină în rîndul participanților. 
Sigur că dacă îți propui să ur
mărești toate acestea în zilele 
imediat următoare prelucrării 
modalităților practice prin inter
mediul cărora pot fi materiali
zate obiectivele precise 
unei perioade întregi, 
să ții seama de un fapt 
timpul este realmente 
cient pentru declanșarea 
acțiuni bine gîndite și 
pentru stabilirea fermă a 
angajamente în jurul cărora să 
se concentreze, deja, toate for
țele colectivului. Dar, nu e mai 
puțin adevărat, că dacă instrui
rea jalonează în modul cel mai 
decis direcțiile fundamentale de 
intervenție ale organului nou 
ales, dacă biroul investit de cu
rînd cu responsabilitatea coordo
nării pentru tot restul anului a 
r-tivității organizației cîștigă, 
cu prilejul instruirii, înțelegerea

ale 
trebuie 

— că 
insufi- 

unor 
chiar 

acelor

a ceea ce are de înfăptuit și 
mai cu seamă a chipului concret 
cum trebuie să-și facă simțită 
prezența în viața celorlalți ute- 
ciști, fiecare din membrii aces
teia devin apți să releve, în ca
zul unei discuții, cel puțin pro
iectele de care

Aceasta mi-a 
rea cînd m-am 
întreprinderea

sînt animați.
și fost convinge- 

îndreptat spre 
„Textila-Dună- 

reana“ din Giurgiu. j^-aș afirma 
că bagajul meu de informații în 
ceea ce privește starea lucrurilor 
în organizațiile U.T.C. de aici 
era cît de cît cuprinzător. Tot 
ce știam se limita doar la de
taliul că timp de două zile se 
desfășurase la nivelul comitetu
lui municipal instruirea organe
lor nou alese, că cel puțin la una 
din acestea luaseră parte, aproa
pe în totalitate, și fetele din 
componența celor 9 birouri ale 
organizațiilor U.T.C. de la „Du
năreană“, și că de atunci trecu
se o jumătate de săptămînă.

Din capul locului m-a sur
prins, însă, caracterul abstract al

cunoștințelor în domeniul vieții 
de organizație vădite de cîteva 
din reprezentantele a trei din 
cele nouă organizații U.T.C. de 
la „Dunăreană“ — ing. Liliana 
DRAGOMIR, secretara biroului 
organizației nr. 8, Teodora MA
TEI, secretara biroului organi
zației nr. 3, locțiitoarea ei, An- 
gela SIMION, Georgeta PA- 
TENTAȘU și Elisabeta NAGHI, 
prima locțiitoare a secretarei bi
roului organizației nr. 6, cealal
tă responsabilă a comisiei politi- 
co-ideologice.

— Atribuțiile membrilor bi
roului U.T.C., îmi spunea, de 
pildă, Liliana Dragomir, evitînd 
în 
să 
la 
să 
că 
multiple. Secretarul trebuie 
le repartizeze sarcini celorlalți 
și să-i atragă la adoptarea unor 
măsuri și hotărîri. Locțiitorul

mod sistematic sau neputînd 
facă referiri la datele proprii, 
împrejurări care să o solicite, 
constituie acreditarea practi- 
a mandatului încredințat, sînt ... , „ ----- . . . .. să

preia sarcinile secretarului în 
lipsa acestuia. Casierul stringe 
cotizația și urmărește ca eviden
ța să fie pusă la punct. Cînte- 
cele patriotice se cîntă în ședin
țe. Cam asta e tot. Nu cred să 
fi uitat nimic de importanță 
fundamentală din toate cîte ni 
s-au spus la instruire.

Frunzărindu-și carnetul din fi
lele căruia acum nu se dumirea 
ce să aleagă, Matei Teodora îmi 
rezuma într-o terminologie sa
vantă îndrumări universale refe
ritoare la ridicarea calitativă a 
învățămîntului politic U.T.C., 
„formă agitatorică importantă 
în activitatea organizației“.

— Dintre modalitățile reco
mandate, enumera ea ca dintr-o 
lecție învățată pe de rost, fac 
parte dezbaterile, discuțiile cu 
invitați pe bază de întrebări și

MIRCEA TACCIU

„Mîini de aur" — sub această 
metaforă de laudă sînt cu
noscute cele trei tinere mun
citoare — ANGELICA AN
TON, TINCUȚA DOROBAN- 
ȚU și VASILICA GRIGO- 
RAȘ, din secția de finisaj a 
Fabricii de confecții din 

Focșani
Foto : P. TlNJALA
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Ce „vicii ascunse"
au făcut din căminul tinerilor

o tristă casă a nimănui ?
Coborînd din tren la Ștefănești 

Argeș nu întîmpinăm nici o di
ficultate în a găsi blocul de ne- 
familiști al Uzinei de autoturisme 
Pitești. „Mergeți drept înainte 
— ne informează, binevoitor, un 
tînăr — și după ce veți traversa 
o alee care acum, aveți noroc, e 
înghețată, așa că nu există peri
colul înnămolirii, veți ajunge în 
fața clădirii căutate, încă nefini-

sată exterior". Indicațiile se do
vedesc exacte. Constructorii, din 
grabă, au renunțat să execute toa
te lucrările prevăzute în proiect. 
Le-au amînat pentru mai tîrziu. 
In curînd se va împlini însă a- 
proape un an de la darea lui în 
funcțiune și lucrurile au rămas în 
stadiul inițial. Au uitat probabil 
să mai revină. Sînt primele imagini 
pe care ni le formăm despre acu-

ratețea muncii lor. Primele, dar 
nu și ultimele. Pentru că o dată 
ajunși, intrați în interiorul blocu
lui despre care vorbim fără ca 
nimeni să ne oprească — portarul, 
refugiat din cauza defectării ca
loriferului în camera alăturată, a 
dispărut și de acolo — ni se ofe
ră cu generozitate alte și alte 
mostre la fel de concludente. 
Pășim, mai întîi, în spațiul rezer-

vat, la parter, grupului social, 
depistăm după apa scursă pe 
loar, după aerul pestilențial 
care-l emană.

Mergem mai departe, 
dreapta, unde sînt instalate 
șurile, ușa este blocată.

n 
cu
pe

La 
du-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IV-a)

însemnări
pe marginea

activității
2»

de informare
politică

a studenților
agronomi 

din București

0
 retrospectivă a activității 

de informare și îndrumare 
politico-ideologică a stu

denților agronomi presupune ex
plicarea de la început a unor 

condiții specifice în care s-a 
desfășurat primul semestru al 
anului universitar : participarea 
tuturor studenților la lucrările 
agricole din luna octombrie și 
începerea deci a procesului di
dactic în institut la 1 noiembrie. 
Le recunoaștem ca atare avînd 
o anume înrîurire asupra for
mulei de organizare a acțiuni
lor politioo-ideologice ale A.S. 
Merită să subliniem de aceea, 
inițiativa C.U.A.S. de a difuza 
brigăzilor studențești aflate la 
Ostrov, Odobești, Perișoru, Co- 
tești și în alte localități mate
rialele conținind cele mai recen
te documente de partid. 
Ceea ce a urmat în luna noiem
brie și decembrie nu mai ține 
de acest specific, ci de, interesul 
și maniera în care consiliile și 
birourile A.S. au știut să organi
zeze dezbaterile și informările 
politice, programul clubului, al 
stației de amplificare.

Parcurgind tematica supusă 
dezbaterii studenților nu putem 
să nu observăm următoarele as
pecte. Iată, în tot Institutul a- 
gronomic au fost alese 12 teme 
dintre care cele mai solicitate 
au fost temele privitoare la de
finirea conceptului de societate 
socialistă multilateral dezvoltată 
și la făurirea acestei societăți ca 
obiectiv principal al politicii

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a 11-a)

GER
de ȘTEFAN IUREȘ

CELĂLALT

întîlnind un cunoscut pe stradă, Trecătorul și-a înălțat pă
lăria cu un gest larg și deferent. Zgribuliții care alergau 
în toate părțile s-au oprit fără voie, examinîndu-l o clipă. 
Erau surprinși și iată de ce. Politicosul se înfățișa ca un 
om în vîrstă, gestul dezvelise o frunte socratică, iar tem
peratura aerului în acel moment era de minus 15 grade, 
dacă nu cumva mai puțin. Salutul în asemenea condiții 
avînd ceva absolut, e greu de presupus că putea veni nu
mai dintr-o mecanică deprindere, oricît de îndelungată. El 
semnala categoric niște principii perfect asimilate, mai 
mult, o scară de valori cu toate treptele superioare rezer
vate respectului pentru om.

Uneori sîntem însă puși în contact cu cîte un ins aflai 
tot atît de departe de acest nivel al urbanității ca și de 
Casiopeea. Un individ care a pățit tot ce poate fi mai 
rău. în ciuda aparenței prospere, l-a degerat inima.

Gerul interior, acela care înțepenește toate impulsurile 
generoase, nu congelează cu scopul de a prezerva ceva, 
n-are funcție frigorifică. El este metafora termică pen'ru 
egocentrismul fără nuanțe. Orice apel, orice vibrație, orice 
devenire lăuntrică s-a supus înghețului total. Simplă excres
cență a gheții, timpul s-a chircit. Noaptea nu tinde spre zi, 
azi nu se tîrăște spre mîine, sensul noțiunii de viitor este 
inexistent. In absența faunei și florei, în ignorarea oricărui 
ciclu și a oricărei prefaceri în care să fie presupusă viața, 
n-a mai rămas altceva decît ger care devorează ger și 
clocește ger, într-o lume închisă, fără altă rațiune de a fi 
decît gerul.

Și totuși această pustietate dezolantă, de neconceput, 
are o identitate omenească și i s-a atribuit, în consecință, 
un anume sector în conveerul interacțiunilor noastre, so
cietatea contînd pe un aport concret, oportun, eficace etc 
la efortul ei genera! de creație. Temperatura stupefiant 
de scăzută din perimetrul etic al acestui caz de excepție 
— să-l privească numai pe el ? Ideie, obiect, acțiune, cu- 
vînt, totul suferă de pe urma gerului paralizant dintr-o 
singură verigă socială.

Cînd entuziaștii, eroii zilelor noastre, familiarizați cu in
candescența oțelului sau a gîndului blamează înverșunai 
tentația participării minimale, „călduțe" la marea strădanie 
colectivă, insul cu inima degerată nici nu intră în perime
trul discuției. Dar ce facem cînd dăm peste acest bloc de 
gheață tocmai cînd ne e lumea mai dragă ? Vom admite 
întreruperea ștafetei unei brigăzi de producție sau a unei 
echipe colegiale de studiu numai ca să nu-l deranjăm 
pe el ? Vom accepta așa, dintr-o stranie, aberantă politețe, 

să-i socotim sacrosanct gerul din piept, deși știm și sîntem 
convinși că este vorba de o monstruoasă anomalie, cu 
consecințe rele pentru toți — nu prin primejdia contagiunii, 
ci prin blocarea, într-un punct, a circuitului ? Nimeni nu 
ne-ar putea constrînge la o pasivitate atît de condamna
bilă. Toate mijloacele de intervenție sînt admisibile și salu
tare ca să redea societății o inimă în locul unui sloi.

Să nu uităm, însă : e mai ușor să previi un asemenea 
fenomen decît să-l remediez!. Gerul de acest tip s-a in
staurat treptat, încă din anii formării caracterului. Asupra 
pericolului în evoluție, pedagogia este capabilă să prevină 
societatea mai din vreme și, neîndoielnic, cu mai multe 
procente de probabilitate decît o face meteorologia cu 
masele ei de aer rece, rătăcitoare în spațiul dintre cele 
două calote polare.
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a trimis 
Maiestății Sale, Birendra Bir 
Bikram Shah Deva, regele Ne
palului, următoarea telegramă : 

Cu ocazia proclamării Maies
tății Voastre ca rege al Nepalu
lui, vă transmit calde felicitări.

Folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima convingerea că re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Nepal se 
vor dezvolta continuu, in intere
sul celor două popoare, al păcii 
și cooperării internaționale.

Luni, a plecat la Stockholm de
legația condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care, la invitația condu
cerii Partidului Social-Derr.ocrat 
din Suedia, va face o vizită în 
această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Petre Dănică, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului județean - Vllcea al 
Frontului Unității Socialiste, Oc- 
tavian Paler, redactor-șef al zia
rului „România liberă“, cotidian 
al Consiliului Național al F.U.S., 
și Gheorghe Prodea, activist la 
C.C. al P.C.R.

Ministrul 
afacerilor externe, 
Corneliu Mânescu, 

va face o vizită 
în Austria

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, va face o vi
zită oficială în Austria, împre
ună cu soția, în perioada 15—19 
februarie 1972 la invitația minis
trului afacerilor externe al Aus
triei, Rudolf Kirchschläger.

O delegație guvernamentală a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de Hă Dam, 
ministrul afacerilor externe, va 
face o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România, în pe
rioada 10—15 februarie a.c.

★

Cu ocazia Celei de-a 24-a ani
versări a Zilei Armatei populare 
coreene, ministrul Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, general de armată Ion 
Ioniță, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului Apărării 
Naționale a Republicii Populare 
Democrate Coreene, general de 
armată Toi Hian.

„CONTUL 45“
Contul 45 este completat zilnic 

cu importante sume bănești. 
Pentru a aduce o contribuție cit 
mai substanțială la sporirea lui, 
Consiliul municipal Petroșani al 
Frontului Unității Socialiste, îm
preună cu organizațiile sindicale 
au hotărit să organizeze serbări 
și programe cultural-artistice în 
toate localitățile din Valea Jiu
lui. Asociația studenților de la 
Institutul de mine din Petroșani 
și organizațiile U.T.C. din liceele 
și școlile profesionale ale muni
cipiului au stabilit un bogat pro
gram cultural-artistic ce urmează 
a fi susținut în localitățile din 
Valea Jiului.

Și in județul Suceava vor avea 
loc o serie de manifestări ale 
căror venituri urmează să fie de
puse în contul 45. Este vorba de 
spectacolele prezentate de Corul 
de cameră al municipiului Su
ceava, Ansamblul folcloric de 
amatori „Hora“ și altele. La a- 
cestea se vor adăuga unele ac
țiuni inițiate de comisiile și co
mitetele de femei, numeroase 
spectacole

în județul Teleorman, pe lingă 
acțiunea de difuzare a unui nu
măr de 70 000 de timbre. Comite
tul județean U.T.C. s-a angajat 
să contribuie la sporirea fondului 
de solidaritate internațională cu 
aproape 120 000 lei, prin organi
zarea unor spectaoole și prin do
nații din fondurile organizațiilor 
de tineret.

(Urmate din pag. I) 
răspunsuri, expunerile, întîlnirile, 
vizitele la locuri și case memo
riale.

Sugestia de a situa centrul de 
greutate al discuției mai aproa
pe de noi a pus-o pe gînduri.

— Cercurile noastre de învă- 
țămînt politic U.T.C. ? Nu știu, 
recunoaște în derută Matei Teo
dora, nu-mi amintesc dacă s-au 
deschis.

— Dar cind ar fi trebuit des
chise ?

— O dată cu intrarea în func
țiune a fabricii, însă, știți, eu 
m-am angajat aici abia din 10 
august 1971.

în al doilea rînd m-a frapat 
absența oricărei idei care să țină 
seama de tipul de organizație de 
la „Dunăreană“. în ceea ce mă 
privește m-am străduit să sesizez, 
fie și în germene, o cît de neîn
semnată sugestie referitoare la 
specificul muncii educative în 
rîndul fetelor pentru că „Dună
reană" nu este numai cea mai 
mare organizație din oraș, ci și 
aceea în care ponderea fetelor 
atinge procentul de aproape 
sută la sută. Nu m-am hazardat 
să ating subiectul programelor 
de activități. Am urmat alte căi 
pe care le-am crezut mai realis
te și mai aproape de condițiile 
momentului. Am adus, astfel, 
vorba de adunările generale, 
despre temele care pot fi abor
date în acest cadru, adecvate 
exigențelor acelora cărora li se 
adresează, despre acțiunile cu 
caracter profesional, diferite în 
întreprindere de la un sector de 
muncă la altul, despre cele cul
turale, moral-cetățenești, sporti

MANIFESTĂRI 
POLITICE

La Lugoj sfera manifestărilor 
politice dedicate aniversării se
micentenarului U.T.C. au căpătat 
o deosebită amploare. Numai în 
cursul ultimei săptămîni peste 
1100 de tineri au participat la di
verse tntilniri cu activiști de 
partid și de stat, activiști U.T.C. 
din cuprinsul cărora notăm: ex
punerea susținută de primarul 
municipiului, tovarășul Pavel 
Fișteag „România pe drumul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate“ susținută în 
fața activului U.T.C. din între
prinderi și instituții. Nu au lipsit 
cu acest prilej nici referirile la 
obiect care vizează modul în care 
politica economică desfășurată 
de către partid se materializea
ză în chiar dimensiunile orașu
lui. De asemenea, întîlnirea cu 
secretarul Comitetului județean 
Timiș al U.T.C., tovarășul Vasile 
Bolog, intitulată „Fapte de lup
tă și muncă înscrise de organiza
ția U.T.C. în istoria patriei noas
tre“ s-a bucurat de un deosebit 
interes. Toate acestea, ca și alte
le constituie, de fapt, în momen
tul de față, activități curente 
care preced pe cele de mare am
ploare de la sfîrșitul acestei luni 
și începutul lunii martie.

I. DANCEA

A apărut în Editura Politică

„Comuna din Paris 
și mișcarea muncito
rească și democratică 

din România"

Elaborata sub egida Institu
tului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. — lucrarea cuprinde 
studii și documente privind 
desfășurarea luptei pentru vic
toria Comunei din Paris, im
portanța și semnificația pe 
care a avut-o instaurarea pri
mului stat de dictatură a pro
letariatului, precum și ecoul 
Comunei din Paris, influența ei 
în mișcarea muncitorească din 
România.

MECANIZATORII 
DESPRE PROFESIA 
LOR

în discuție s-a aflat profesia 
lor. Aceea de mecanizator. Iar 
cei care au discutat despre cum 
s-a muncit anul trecut și despre 
obiectivele de îndeplinit anul a- 
cesta au fost tinerii mecanizatori 
și ingineri mecanici din județul 
Ilfov, participanți la cea de a pa
tra ediție a consfătuirii și con
cursului profesional inițiate de 
către U.T.C. S-a realizat un util 
schimb de experiență. De la 
S.M.A. Gorneni, secretarul comi
tetului U.T.C., tovarășul Ion 
Păun, a prezentat în amănunt 
acțiunea ce cumulează energia ti
nerilor specialiști ai stațiunii pri
vind pregătirea în meseria de 
mecanizator a elevilor din clasele 
a VIII-a de la școlile generale, 
în ce constă această acțiune ? în 
cadrul secțiilor de mecanizare și 
în atelierele stațiunii, elevii parti
cipă, săptămînal, la cercul de în
vățare a tractorului și mașinilor 
agricole. „îndrumați de către 
inginerii Comei Cozmescu și 
Adrian Paraschivoiu și de șefii de

ve, turistice, de petrecere a 
timpului liber, despre cercurile 
aplicative, despre formarea de
prinderilor gospodărești nece
sare vieții de familie, despre 
tact și feminitate, despre rolul 
social al femeii în orinduirea 
noastră.

Puțin cîte puțin îmi dădeam 
seama că departe de a fi lipsite 
de bunăvoință sau de dorința de 
a împărtăși altora din propria 
lor experiență organizatorică în- 
tr-un domeniu în care nici nu 
s-ar cuveni să aibă dificultăți

„Expedițiile Cutezătorilor"

secție, sublinia secretarul comi
tetului U.T.C., elevii vor deprin
de în așa măsură stăpînirea trac
torului și a mașinilor agricole în
cît, în campania de vară, cel pu
țin 30 de băieți vor putea lucra 
efectiv în schimbul doi". Pre- 
zentînd, sumar, realizările anului 
trecut — o depășire de șase sute 
de mii de lei a veniturilor, o re
ducere cu 3 la sută a cheltuie
lilor la o mie de lei venituri și 
sporirea cu peste o mie de kilo
grame a producției medii de po
rumb pe suprafața cultivată, Ște
fan Drăgușin evidenția contribu
ția tinerilor mecanizatori. „Toți 
tinerii și-au depășit sarcinile de 
plan, fiecare dintre tractoarele 
deservite de ei au realizat în 
brazdă cel puțin 80 la sută din 
orele funcționare". De la S.M.A. 
Frăsinet, directorul Dumitru Ian- 
cu a subliniat efectul cuprinderii 
tinerilor mecanizatori în acțiunea 
utecistă „Secția de mecanizare cu 
cele mai bune rezultate", iar 
Gheorghe Vișinescu, de la S.M.A. 
Băneasa, și Mihai Cristescu, de la 
S.M.A. Anghelești, au insistat a- 
supra rolului organizației U.T.C. 
în acțiunea de educare în spiritul 
muncii a tinerilor tractoriști — și 
fără excepție, participanții la 
dezbaterile prilejuite de consfă
tuire au insistat asupra obiecti
velor muncii din acest an rezu
mate la : extinderea și diversifi
carea lucrărilor de mecanizare ; 
creșterea numărului de ore de 
funcționare în brazdă a tractoa
relor ; folosirea la întreaga capa
citate tehnologică a mașinilor prin 
dimensionarea exactă a agregate
lor ; cuprinderea în formațiile 
mixte de lucru a tuturor tinerilor 
mecanizatori ; folosirea mai efi
cientă a tehnicii noi; ridicarea la 
rang de principiu a întrebării „ce 
producem și cu ce cheltuieli?" ; 
acumularea de noi cunoștințe 
profesionale prin integrarea tu
turor tinerilor în formule inițiate.

în încheierea consfătuirii s-a 
desfășurat concursul profesional 
gen „Cine știe, cîștigă". După o 
dispută spectaculoasă a cîștigat 
Gheorghe Buturugă de la S.M.A. 
Ciorogîrla.

GH. FECIORU

La Palatul Pionierilor din 
Capitală s-a deschis cea de a 
treia expoziție „Expedițiile 
Cutezătorilor” care reunește 
:ele mai interesante exponate 
eulese de sutele de echipaje 
pionierești aflate în vara tre
cută în diverse zone geografice 
din țară.

Materiale etnografice, isto
rice, exemplare de faună și 
floră, roci sînt alăturate jurna
lelor în care fiecare echipaj a 
descris călătoria. Un juriu re
publican va acorda premii e- 
chipajelor cu cele mai bune 
rezultate.

A ÎNCURCAT
Se analiza ’ activitatea pa

triotică a tineretului. Invitații — 
conducători ai unor întreprinderi 
din oraș — și-au spus punctul 
de vedere, au solicitat în oonti- 
nuare aportul tinerilor la reali
zarea unor acțiuni ce interesau 
unitățile respective. S-au stabi
lit obiectivele și tinerii din Foc
șani — căci la ei ne referim — 
animați de dorința respectării 
angajamentelor cît mai bine cu 
putință, au pornit la treabă, 
între altele, se preconiza preda
rea la I.R.V.A. a unui important 
număr de sticle și borcane. în 
acest scop, la inițiativa comite
tului municipal U.T.C. ziua de 
27 ianuarie a fost hotărîtă ca 
„zi a acțiunii colectării sticlelor 
și borcanelor în școli și în în
treprinderi“. Un borcan de aici, 
o sticlă de colo : fiecare a adus 
de unde a putut Grămezi de 
sticle și borcane au răsărit prin 
cancelariile școlilor, prin sediile 
organizațiilor U T.C., devenind 
dintr-o dată incomode.

— Nu veniți să le luați ? Au 
întrebat tinerii de la Școala de 
construcții, Liceul industrial. Li
ceul „Al. Cuza“, Școala genera
lă nr. 7, Fabrica de confecții și 
alte organizații care au strîns 
cel mai mare număr de sticle 
și borcane.

— Mai așteptați o zi-două.
— N-avem unde să le mai pu

nem !
— Luni dimineața, o să vină 

o mașină cu lăzi. Le așezați în 
ele și o să revină să le încarce. 
Zis si făcut. Numai că luni n-a 
venit nimeni. Din nou zbîrniie 
telefoanele.

— Să încercăm la cooperație, 
au zi» tovarășii de la comitetul 
municipal U.T.C. Dînșii colec
tează din județ și poate ne ser
vesc.

— Adresați-vă la I.R.V.A.

Și i-am dat dreptate de vreme 
ce „folositor" pentru ea dar și 
pentru celelalte ar fi fost să-și 
reprezinte clar nu numai prin
cipiile în sine după care ne 
structurăm activitatea pe do
menii în cadrul organizației, ci 
și cheia care duce la plierea 
principiilor pe conturul specific 
al unei organizații cu aproape 
800 de fete. I-a dat dreptate și 
tovarășul Ignat GALUS, primul 
secretar al Comitetului munici
pal Giurgiu al U.T.C., deși la

Cît se mai știe azi
J

din ce s-a spus 
acum o săptămînă ?

sau să le lipsească fantezia, fe
tele de la „Dunăreană" nu știau, 
din păcate, și nici nu învățaseră 
la instruirea organizată de comi
tetul municipal cum să aducă în 
viața organizației lor nota deo
sebită care să le distingă în an
samblul celorlalte colective de 
uteciști din oraș.

— Nu cred, îmi mărturisea 
referindu-se la instruire cu un 
sentiment sesizabil de regret 
Angela Simion, că o să vă pot 
spune ce am reținut eu folositor 
de acolo.

început mai puțin convins că 
sursa unor posibile neajunsuri 
viitoare în munca organizațiilor 
U.T.C. de la „Dunăreană" s-ar 
putea afla, paradoxal, chiar în 
conținutul instruirii pregătite la 
nivelul comitetului. Și iată în ce 
constă paradoxul. Bine chibzui
tă, instruirea la care ne referim 
și-a concentrat atenția asupra 
cîtorva aspecte, îndeosebi orga
nizatorice, de o maximă impor
tanță : rolul biroului, atribuțiile 
acestuia în organizarea și plani
ficarea muncii, problemele care 
intră în competența sa și a ac

tivului — pregătirea politică, 
ideologică, activitatea culturală, 
caracterul analitic al adunărilor 
generale. Tratate, însă, prea teo
retic, prea nediferențiat, în ace
lași timp pentru toată lumea, fie 
că erau destinate celor de la 
Șantierul naval, fie celor de la 
„Dunăreană“ sau de la „Steagul 
roșu", fără să se țină seama de 
situațiile de fapt din organizații, 
subiectele enunțate s-au adresat 
mai degrabă unor cadre rutina
te, care simt nevoia să-și reîm
prospăteze cunoștințele decît 
noilor aleși lipsiți de discemă- 
mîntul practic al celor dinții. 
Ca să nu ne mai referim la fap
tul, deloc lipsit de importanță, 
că organizațiile U.T.C. de la 
„Dunăreană", întreprindere in
trată nu de mult în producție, 
se află ele însele într-un proces 
de căutare a unei structuri orga
nizatorice corespunzătoare așa 
încît instruirea birourilor de a- 
colo trebuia să se facă de două 
ori mai atent.

Și pentru că tot există la 
Giurgiu intenția reluării acestei 
instruiri la nivelul organizațiilor 
U.T.C., de data aceasta de ce să 
nu se aibă măcar acum în ve
dere posibilitatea colaborării 
strînse cu consiliul tinerelor 
fete ? Dacă într-o primă ediție 
cel puțin o parte a auditoriului 
a fost neglijată, laolaltă cu pro
blemele sale specifice, n-ar fi 
mai bine ca a doua oară să ne 
amintim că o pregătire a birou
rilor U.T.C. din organizațiile în 
care ponderea o dețin fetele se 
raportează la o sferă de preocu
pări cărora tocmai birourile a- 
celea și nu altcineva trebuie să 
le găsească rezolvarea ?

și erou sai

A 11-a ediție a Olimpiadei albe 
de la Sapporo se află în plină 
desfășurare. In a cincea zi a com
petiției, pe muntele Eniwa, la 
Makomanay, pe inelul stadionu
lui de gheață, laurii olimpici au 
încununat din nou pe cei mai 
merituoși, dar eroul zilei, șl poate 
chiar al acestei ediții a jocurilor, 
a fost patinatorul olandez Ard 
Schenk, care a repurtat a treia 
victorie, cîștigînd și proba de 
10 ooo m.

„Gigantul ghețli” (i se spune 
nu numai pentru că este foarte 
înalt — 1.90 m., dar și pentru 
palmaresul său) intră în legenda 
olimpicilor, egalînd performanța 
prestigioșilor patinatori norvegieni 
Ivar Balangrud (1936) și Kjalmar 
Andersen (1952), singurii înaintea 
lui care au reușit să obțină trei 
medalii de aur la Jocurile Olim
pice de Iarnă.

Proba de 10 000 m.. ultima din 
concursul de patinaj viteză, a a- 
tras în tribunele stadionului peste 
30 000 de spectatori. Decis sa nu 
rateze prilejul de a urca a treia 
oară pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului, Schenk a făcut o 
veritabilă demonstrație a posibili
tăților sale, termlnînd cursa _ în

timpul de 15’01” 35/100 — nou re
cord olimpic. 2. Cees Verkerk 
(Olanda) — 15’04” 70/100 ; 3. Sten 
Stensen (Norvegia) — 15’07” 08/100.

Dacă Olanda, odinioară o țară 
Ignorată la Olimpiadele albe, a 
reușit să impresioneze la Sapporo 
prin victoriile iul Schenk, nu mai 
puțin spectaculos este succesul 
elvețienilor datorită „eventului” 
realizat la schi alpin în proba de 
coborîre. După Mărie Terese Na- 
dig, cîștigătoarea medaliei de 
aur în cursa feminină, compatrio
tul său Bernhard Russl l-a repe
tat performanța, adjudeeîndu-și 
titlul olimpic în întrecerea rezer
vată bărbaților. Triumful elveție
nilor a fost absolut în această 
coborîre : ei au obținut și meda
lia de argint cu Rolland Collom- 
bin, un loc patru cu Andreas 
Sprecher și un loc șase cu Wal- 
ter Tresch. Pe cît de categorică 
a fost dominarea elvețienilor, pe 
atît de dezolantă a apărut com
portarea marilor favoriți, schiorii

eu Japonia iar R. F. a Germaniei 
a dispus cu 6—2 (2—1, 3—1, 1—0) 
de Iugoslavia.

★
Reprezentanții R.D. Germane 

în probele de săniuțe au re
purtat un remarcabil succes 
cîștigînd 6 medalii olimpice 
(aur, argint și bronz). Confir- 
mînd pronosticurile, proba femi
nină a revenit marei favorite 
Anna Maria Muller.

Sportivii din R.D. Germană 
au ocupat primele trei locuri și 
în proba de săniuțe (masculin). 
Titlul olimpic a fost cucerit de 
Wolfgang Scheidel.

★
Patinatoarea artistică austria

ca Beatrix Schuba a demon
strat clasa sa internațională in- 
trînd în posesia invidiatului 
titlu de campioană olimpică. Ea 
a adus pînă acum prima meda
lie de aur delegației Austriei. 
Beatrix Schuba a arătat multă 
precizie în execuția figurilor 
libere reușind la sfîrșitul con
cursului să totalizeze 2 751,5 
puncte. Medalia de argint a fost 
cucerită de canadianca Karen 
Magnussen — 2 673,2 puncte iar 
cea de bronz de Janet Lynn 
(S.U.A. — 2 663,1 puncte.
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BORCANELE
— Mai încearcă, 11 îndeamnă 

tov. Tuvene Dumitrache, primul 
secretar al comitetului munici
pal U.T.C., pe unul dintre acti
viști.Discuția e aprinsă, cel de la 
capătul firului nu știe ce să 
răspundă precis și se degajează 
de obligații.

— Tovarășul Paganagiu se o- 
cupă de această chestiune, ce 
mă întrebați pe mine ? 1

— Am mai vorbit cu dinsul 
și...

— Alo ! Tovarășul Paganagiu ?
— Nu tovarășe, e plecat la 

Galați.
— Cind să mai revenim ?
— Mîine îl găsiți cu siguranță ! 
Dar mîine :
— Tovarășul Paganagiu nu e 

Ia birou E plecat prin oraș
Nu știm cind va putea fi găsit 

tovarășul respectiv, cel care răs
punde de această chestiune, dar 
știm că tocmai I.R.V.A. este cea 
care încurcă atît de neplăcut 
borcanele.

V. R.

DE

TIRIAC SI NASTASE
ÀU CÎȘTIGAT PROBA 
PERECHI LA TURNEUL 
DE LA KANSAS CITY

S-a încheiat turneul de la 
Kansas City, al clncelea concurs 
din circuitul „indoor” american. 
Românii Ilie Năstase și Ion Tiriac, 
care continuă să formeze un du
blu redutabil, și-au adjudecat și 
în acest oraș proba de perechi, 
întrecînd în finală cu 6—7, 6—4. 
7—6 cuplul spaniol Manuel Oran- 
tes-Andres Gimeno.

Proba de simplu a revenit ame
ricanului Tom Edlejsen (cel care-1 
eliminase pe Năstase în „sfer
turi“), învingător în finală cu 6—4, 
6—3 în fata compatriotului său 
Erik van Dillen.

Aflate în turneu în Australia, 
echipele de fotbal Cruzelro (Bra- 
ziliaj și Slovan Bratislava s-au în- 
tîlnit într-un meci demonstrativ 
pe stadionul central din Melbour- 
ne. Victoria a revenit cu scorul 
de 3—0 (1—0) fotbaliștilor brazi
lieni. prin golurile înscrise de 
Tostao, Lazaro și Mendes.

Sapporo *72 BREVIAR OLIMPIC

francezi, italieni și austrieci. Cîș- 
tigătorul „Cupei Mondiale“, Gus- 
tavo Thoeni (Italia), a ocupat lo
cui 13, francezul Henri Duvillard, 
cel căruia 1 se acorda prima șan
să după excluderea lui Sehranz, 
s-a clasat doar pe locul 19, în 
timp ce primul francez în clasa
ment era Roger ---- — ’*
cui 15.

Schiorii români 
Virgil Brenci au 
39 (2’01” 26/100)
(2’04” 33/100).

învinși în cursa____ ___  _____
schiorii scandinavi au Izbutit să 
termine victorioși în cursa de 15 
km., obținînd o medalie de aur 
cu suedezul Sven-Ake Lundback 
și una de bronz cu norv'gianul 
Ivar Formo. Fondlștli sovietici 
s-au comportat și ei bine, piasînd 
pe locul doi pe Fedor Simașev 
și pe locul 5 pe Iuri Skobov.

★
O mare surpriză a fost înre

gistrată în grupa „A" a turneu
lui olimpic de hochei pe gheață. 
Echipa S.U.A. a reușit să învingă 
cu scorul de 5—1 (1—1, 3—0, 1—0) 
echipa Cehoslovaciei, prin puncte
le marcate de Naslund, Ahearn, 
Christiansen, Sarner și Sander. 
Pentru echipa cehoslovacă a în
scris Novak. Echipele Suediei și 
U.R.S.S. au terminat la egalitate :
3— 3 (0—1, 0—1, 3—1). Finlanda a
cîștigat cu scorul de 5—1 (0—0,
4— 0, 1—1) meciul cu Polonia.

In grupa „B” Elveția a terminat 
Ia egalitate : 3—3 (1—1. 2—0, 0—2)

Mignod, pe lo

Dan Cristea și 
ocupat locurile 

șl respectiv 48

de 30 km. fond,

Cu prilejul lucrărilor congre
sului Federației internaționale 
de bob care au avut loc la 
Sapporo a fost prelungit manda
tul de președinte al lui Amilcare 
Ilotta (Italia). S-a stabilit ca în
trecerile campionatelor mondiale 
din anul 1973 să aibă loc la Lake 
Placid (S.U.A.), deoarece oficia
litățile stațiunii de sporturi de 
iarnă de la Saint Moritz și-au re
tras candidatura.

Locul de desfășurare al cam
pionatelor mondiale de schi 
(masculin probe alpine) nu a 
fost încă definitivat de federația 
internațională de specialitate care 
se va pronunța în următoarele 
zile. Numeroase federații națio
nale au cerut, pentru a se evi
ta cheltuielile mari, ca întreceri
le să aibă loc în Europa.

In cursul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Sapporo, 
Akiko Kasaya, conducătorul e- 
chipei săritorilor japonezi și 
fratele campionului olimpic, a 
declarat că victoria sportivilor 
niponi repurtată în proba de 
trambulină (70 m.) se datorează 
dezvoltării pe care a luat-o acest 
sport în ultimii 10 ani.

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Sala Pa
latului (orele 17; 20), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI ; rulează la Capitol, (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Favo
rit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30), București (orele 8,30: 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
Ia Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomls (orele 9,30; 12; 
14.30; 17,15; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Scala (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FUGA : rulează la Central (ore
le 10; 15: 19).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Feroviar (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia orele (9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15). Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează Ia 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15;
....................... " 20,15), Miorița: 

13,30; 15,45; 18;

• La Hemsbach s-a disputat a 
doua întîlnire dintre selecționa
tele olimpice de box ale R. F. a 
Germaniei și Iugoslaviei. Ca și la 
Hanovra, rezultatul a fost egal : 
10—io. O mare surpriză a fost 
înregistrată Ia cat. ușoară, unde 
vest-germanul Anton Habermayer 
a dispus la puncte de cunoscutul 
internațional iugoslav Vujin.

3—1 (15—11, 13- -li. ') e-
-hipa olandeză Delta Amsterdam.

In partida pentru locurile 3—4, 
Ruin! Florența (Italia) a întrecut 
cu scorul de 3—2 — - --
15—0, 15—9, 15—11) 
mo Tirana.

(3—15, 8—15, 
echipa Dlna-

TURNEUL ECHIPEI
A R.P. CHINEZE

DE HOCHEI

o Turneul internațional de te
nis de la Des Moines (Iowa) s-a 
încheiat cu victoria „veteranu
lui” american Pancho Gonzales, 
în vîrstă de 44 de ani. în parti
da finală, care a necesitat 5 se
turi, Gonzales l-a învins cu 3—6, 
4—6, 6—3, 6—4, 6—2 pe jucătorul 
francez Georges Goven.

« Primul turneu internațional 
de tenis rezervat jucătorilor pro
fesioniști din grupul W.C.T. s-a 
încheiat la Rlchmond cu victoria 
celebrului campion australian 
Rod Laver care l-a întrecut în 
finală cu 2—6, 6—3, 7—5. 6—3 pe 
jucătorul sud-african Cliff Drys- 
dale.

A, „Cupa campionilor europeni” 
la volei masculin a fost cîștigată 
de formația Zetor Brno. In finala 
tradiționalei competiții, voleiba
liștii cehoslovaci au învins cu

Reprezentativa de hochei pe 
gheață a R.P. Chineze, aflată 
în turneu în țara noastră pen- 

. tru a participa la întrecerile 
grupei C a campionatului mon
dial (3—12 martie, Ia Miercurea 
Ciuc), întîlnește astăzi și mîine 
pe patinoarul artificial de la 
Poiana Brașov selecționata de 
tineret a României. După a- 
ceste meciuri, la sfîrșitul săp- 
tămînii (12 și 13 februarie), ho- 
cheiștii din R.P. Chineză vor 
evolua la București, unde, pe 
patinoarul acoperit „23 August“, 
vor disputa alte două partide. 
In primul joc vor întîlni for
mația României, iar în cel de-al 
doilea, o selecționată de tine
ret.

13,30; 15.45; 18;
(orele 9; 11,15; 
20,30).

LIVADA DIN 
la Munca (orele

ANNA CELOR__________ __
rulează la Doina (orele 11,30; 16;
19,30; la orele 10 Program de de
sene animate pentru copii).

DECOLAREA : rulează la Raho- 
va (orele 15,30; 18; 20,15).

TkENUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Cosmos (ora 20,15).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Bucegl (orele 15,45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare; PROGRAM DE 
DOCUMENTARE (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 19).

neînfricatul gyula vara 
ȘI IARNA : rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

DUELUL STRANIU : rulează Ia 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Gluleștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

STEAUA DE TINICHEA : 
lează la Pacea (orele 15,45 
20), Laromet (orele 15.30;
19.30) .

VAGABONDUL : rulează 
mina (orele 8,30—14,30 în 
nuare; 17,30; 20,30).

DUPĂ VULPE ■ rulează 
frățirea (orele 15,30; 17.45;

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Floreasca (orele 
10; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

PETRECEREA : rulează la Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

STEPA : rulează 
16; 18; 20).
O MIE DE ZILE:

: 16;

ru- 
18; 

17,30;

Ia Lu- 
conti-

la In-
20). 
RAr~

ROMÄNIA-FILM ANUNȚA :

Opera Română : RIGOLETTO
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale” (Sala Comedia) : 
SURORILE BOGA — ora 20; (Sala 
Studio) : JOCUL DE-A VACANȚA
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara”
(Sala Magheru) : SCHIMBUL — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Buiandra” (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : SPECTACOL DE 
POEZIE ȘI MUZICA — ora 20; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ
CUT O MINUNE — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : DE VIAȚA, DE 
DRAGOSTE... — recital — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase” (Sala 
Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Sala victoria) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu” : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19.30; Teatrul „Țăndărică” (Ca
lea Victoriei) : PETER PAN_
ora 15; (Str. Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — 
ora 17; Teatrul Evreiesc : UN ȘI
RAG DE PERLE — ora 19,30; Cir
cul „Globus” : 72 CIRC 72 — ora 
19,30; A.T.M. (la Universal-club, 
Casa de cultură a sectorului 3) : 
7 BALADE CU TUDOR GHEOR
GHE — ora 18,30.

DRAGOSTE... — recital 
19,30; Teatrul „C, Tănase4

TRIA" DIN CAPITALĂ

LA CEREREA PUBLICULUI, DIN NOU LA CINEMATOGRAFUL

PROGRAMUL II

Scenariul : Titus Popovici
20,00 Desene animate. 20,20 Tl- 

l neri interpreti. Violonistul Arnold 
Scherer — student ai Conservato 
rulul din Bucureșu. *0,4« o—.u 

I sitarla. Februarie — luna fierbin
te a sesiunii. 20,55 Buletin de 
ștfri. 21,00 Cărți șl idei. Paul 
Everac : Dialoguri contemporane. 
Participă Gheorghe Achlței și 
Nicolae Dragoș. 21,20 Blocnotes de 
Eugen Mandrie. 21,35 Mica paradă 
a șlagărelor. Emisiune de muzică 
ușoară realizată de Televiziunea 
din Bratislava. 22,00 Film serial 
„Planeta giganților” (reluare).

„Atunci i-am condamnat pe toți la moarte

Regia : Sergiu Nicolaescu

Film propus pentru a concura la Festivalul Internațional al Filmului de

la Cannes 1972

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.9,05 Teleșcoală. In
sectele (Zoologie, clasa a X-a) ; 
Digestia (Anatomia ți fiziologia 
omului, clasa a xi-a) ; Elemente 
de geometrie (II) Relații trigono
metrice (Matematică, clasa a 
VIII-a). 10,00 Curs de limba rusă 
(Lecția a 2-a). 10,30 Căminul (re
luare). 11,10 Roman foileton : „Pa
tru tanchlști și un cîine“ (I) — 
film serial produs de Televiziunea 
poloneză. 12,05 Telejurnal. 16,30— 
17,00 Curs de limba franceză (Lec
ția întîl — reluare). 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază.
17.35 Steaua polară. Cabinet de 
orientare școlară șl profesională. 
Emisiunea prezintă meseria de la
minor. 18,05 Micii meșteri mari.
18.35 Muzică populară cu Dumitru 
Margine șl Ștefanla Stere. 18,50 
Virtuozi ai baletului sovietic : 
Nlna Kondraeikova, Ecaterina 
Maxlmova Marius Llepa, Vladl- 
mir Vaslliov. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.10 Seară de teatru : recitai 
Clody Berthola în regia lui Liviu 
Ciulei. Iși dă concursul un colec
tiv de actori ai Teatrului „Lucia 
Sturdza Buiandra”. 21,45 Teleglob : 
R. P. Congo. 22,05 Vedete ale mu
zicii ușoare. 22,30 24 de ore.
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Chemări la
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI

Către toate colectivele de muncă
din unită file miniere
ecoul hotărîrii co- 
tuturor muncitori-

Făcîndu-se 
muniștilor, a 
lor, inginerilor și tehnicienilor, a 
celorlalți salariați, adunarea ge
nerală a reprezentanților oame
nilor muncii de la Exploatarea 
minieră Lupeni, cheamă la în
trecere unitățile din industria 
extractivă a substanțelor mine
rale solide, de pe întreg cuprin
sul țării, pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor economice și 
sociale pe anul 1972.

însuflețiți de mărețele obiec
tive stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului și de pro
gramul adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971, ne angajăm ca prin per
fecționarea continuă a activită
ții, folosirea intensivă a capaci
tăților de producție, gospodă
rirea judicioasă a mijloacelor 
materiale, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și ridicare pe o 
treaptă superioară a muncii 
politico-educative, să realizăm 
următoarele obiective t

— Depășirea planului produc
ției globale cu 3 880 mii lei și a 
producției marfă cu 3 780 mii lei.

— Extragerea peste plan a 
20 000 tone cărbune cocsificabil, 
depășindu-se astfel nivelul pre
văzut în documentațiile tehnice 
aprobate cu 100 000 tone.

— Creșterea productivității 
muncii, peste sarcina de plan, cu 
20 kg/post la productivitatea fi
zică și cu 965 lei pe salariat Ia 
productivitatea valorică.

— Reducerea conținutului de 
cenușă a cărbunelui extras cu 
0,1 puncte, prin îmbunătățirea 
tehnologiei la fronturile de lu
cru.

— Creșterea vitezelor de avan
sare cu 30,9 Ia sută Ia abataj« 
frontale și cu 5,4 la sută la lu
crările miniere de pregătire, 
față de realizările anului 1971.

— Extinderea metodelor noi 
de exploatare cu productivitate 
ridicată și a unor metode mo
derne și economice de susținere 
in subteran, prin aceasta obți- 
nîndu-se depășirea cu 14 000 tone 
cărbune a producției planificate 
cu susținere metalică și cu 
6 000 tone la tăierea mecanizată. 
De asemenea, prin exploatarea 
rațională a complexelor de me
canizare, se va realiza crește
rea cu 100 la sută a producției 
pe utilaj.

— îmbunătățirea utilizării fon
dului de timp cu 0,5 la sută prin 
întărirea ordinei, disciplinei 
îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

— Reducerea consumului 
materiale prin folosirea înlocui
torilor, îmbunătățirea tehnologii
lor de exploatare și raționaliza
rea consumului de energie eu :

— 760 mc material lemnos.

Și de
de

— 200 tone metal,
— 380 000 kWh energie elec

trică.
— Reducerea cu 4 lei a chel

tuielilor planificate Ia 1000 lei 
producție marfă, reprezentînd o 
economie suplimentară de 1422 
mii lei.

— Realizarea unui benefieiu 
suplimentar de 1865 mii lei.

— La activitatea de investiții 
se va realiza o economie de 
200 inii lei peste sarcina de 
reducere a cheltuielilor de de
viz.

— Punerea in funcțiune cu 15 
zile inainte de termenul planifi
cat a complexului de lucrări de 
la puțul centru și cu 60 de zile a 
galeriei direcționale din str. 3, 
bloc IV, oriz. 400, lucrări de o 
importanță deosebită pentru asi
gurarea continuității și dezvoltă
rii în perspectivă a producției.

— Creșterea producției globa
le la 1 000 lei fonduri fixe cu 
4,5 lei.

— Pentru creșterea gradului de 
pregătire tehnico-profesională, se 
vor organiza cursuri pentru ca
lificarea a 170 mineri și ajutori 
mineri, 25 vulcanizatori pentru 
subteran, 50 lăcătuși și electri
cieni de mină și se vor organi
za formele de perfecționare a 
pregătirii profesionale pentru 
1 000 salariați.

— Prin îmbunătățirea activită
ții de invenții, inovații șl rațio
nalizări și reducerea timpului de 
aplicare a acestora, vor crește 
economiile postcalculate cu 10 la 
sută față de realizările anului 
1971. Fiecare cadru tehnic-ingi- 
neresc va contribui la rezolva
rea cel puțin a unei probleme 
tehnice și organizatorice în afa
ra sarcinilor de serviciu în 
scopul îmbunătățirii organizării 
producției și a muncii.

— în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de lucru și de viață, 
se va extinde metoda degazării 
panourilor ce urmează a fi ex
ploatate, umectarea în zăcămînt, 
ventilația cu utilaje electro- 
pneumatice, se vor dota cu me- 
tonometre toți șefii de echipă de 
la locurile de muncă productive 
și se va da in funcțiune o sală 
pentru apelul muncitorilor.

— Se vor efectua 25 000 ore 
de muncă patriotică pentru a- 
menajarea de zone verzi, între
ținerea bazelor sportive, întreți
nerea galeriilor de acces și co
lectarea a 350 tone fier vechi.

Angajamentele ce . ni le asu
măm exprimă încrederea noas
tră în politica internă și exter
nă a partidului, hotărîrea de a 
ne consacra toate forțele și ca
pacitatea noastră de muncă 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor istorice trasate de 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

— Incărcat-descărcat de la 61 
la sută la 64 la sută.

b) Creșterea productivității fi
zice prin reducerea manoperei 
specifice la următoarele pro
duse :

— Cherestea de rășinoase cu 1 
la sută ;

— Binale cu 1 la sută ;
— Placaj cu 1 Ia sută ;
— Mobilă corp cu 1,5 la sută.
c) Majorarea indicelui de uti

lizarea timpului de lucru de la 
96,3 Ia sută la 96,8 la sută pe 
seama îmbunătățirii aprovizio
nării tehnico-materiale a locu
rilor de muncă, reducerea stag
nărilor, absențelor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

d) Pentru acoperirea în mai 
mare măsură a nevoilor proprii 
de utilaje și piese de schimb, în 
cadrul acțiunii de autodotare, a- 
ceastă producție va crește în 1972 
cu 80 la sută față de realizările 
pe 1971, asigurîndu-se pe această 
cale peste 45 la sută din nece
sarul de piese de schimb.

e) Indicele de folosire a timpu
lui de lucru a mașinilor-unelte 
va crește cu 8 Ia sută, îndeosebi 
prin îmbunătățirea exploatării, 
întreținerii, reparațiilor și trece
rea în regim de lucru pe 2 și 3 
schimburi.

f) Generalizarea pe combinat a 
inițiativei ca în anul 1972 fiecare 
cadru cu studii superioare, indi
vidual sau în grup, să elaboreze 
șî să aplice cel puțin cite un 
studiu de organizare științifică a 
producției și a muncii, a căror 
eficiență economică să contribuie 
Ia realizarea angajamentelor lua
te. Studiile vor avea ca obiecti
ve principale, aplicarea cercetă
rilor uzinale încheiate, reducerea 
cheltuielilor materiale de pro
ducție, modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, asimilarea 
de produse noi, creșterea gradu
lui de utilizarea deșeurilor, or
ganizarea rațională a locurilor 
de muncă și altele.

g) In anul 1972 vor fi calificați 
prin școli profesionale, ucenicie 
la locul de muncă și cursuri de 
calificare 760 salariați, asigurîn
du-se astfel integral necesarul de

DEPOUL DE
C. F.

C. E. I. L
Către toate

PITEȘTI
Combinatele

de Exploatare și Industrializare
a Lemnului și Combinatele 

de Celuloză și Hirtie
Exprimind dorința unanimă a 

muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și economiștilor din ca
drul Combinatului de Exploa
tare ți Industrializare a Lemnu
lui Pitești, consiliul oamenilor 
muncii și reprezentanții organi
zațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. de la toate unitățile și 
secțiile componente ale Combi
natului, cheamă la întrecere 
colectivele de muncă din toate 
Combinatele de Exploatare 
Industrializare a Lemnului 
Combinatele de Hîrtie și Celu
loză pentru îndeplinirea ți de
pășirea sarcinilor prevăzute 
pentru anul 1972, în principal 
la următoarele obiective :

rată la fondul pieței și export : 
— mobilă 1 000 mii lei
— cherestea total 3 000 mc
— placaj 100 mc
— P.f.l. 300 t.
— parchete 5 000 mp
— lăzi pentru fructe

și legume 500 mc
~ diverse produse 7 000 mii lei

ȘÎ 
Șl

1. Depășirea producției 
marfă industrială cu 2,5 la 
față de plan, în condițiile in 
masa lemnoasă de exploatat__
prevăzută să scadă cu 8 la sută. 
Producția suplimentară se va ob
ține in principal :

a) Printr-o sortare mai judi
cioasă a masei lemnoase, volu
mul lemnului de lucru industrial 
va crește cu :

— 1,3 la sută la fag,
— 1 la sută la stejar, respectiv 

cu 12 500 m cubi din masa lem
noasă planificată a se exploata 
in 1972.

b) Creșterea gradului de utili
zare a masei lemnoase și econo
misirea lemnului in procesul de 
prelucrare vor asigura realiza
rea peste plan a următoarelor 
sortimente cu desfacere asigu-

de 
sută 
care 
este

c) Generalizarea schimbului II 
șl extinderea schimbului III la 
fabricile de prelucrare și indus
trializare cu procese de pro
ducție discontinui.

2. Producția de calități supe
rioare va crește prin îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație, 
ridicarea calificării, organizarea 
asistenței tehnice in toate 
schimburile la următoarele pro
duse :

— cherestea de rășinoase cu 
1,6 procente ;

— cherestea de fag cu 1,1 pro- 
eente ;

— placaj cu 1,8 procente.
3. Depășirea producției marfă 

vindută și încasată cu 2,5 la 
sută.

4. Productivitatea muncii se va 
depăși cu 0,5 Ia sută pe seama 
următoarelor măsuri :

a) Reducerea volumului de 
muncă manuală prin extinderea 
mecanizării Ia principalele ope
rațiuni din exploatările forestie
re, astfel :

— Fasonat de la 96 Ia sută la 
96.5 la sută.

— Scos-apropiat de la 82 Ia 
sută Ia 83,5 la sută.

întrecerea socialistă
cadre calificate, iar prin acțiu
nea de reciclare își vor perfec
ționa cunoștințele 30 la sută din 
numărul total al salariaților ca
lificați din C.E.I.L.

5. In activitatea de transpor
turi forestiere prin îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a par
cului și a capacității acestuia, 
vom asigura depășirea producti
vității, realizîndu-se pe această 
cale peste plan 1 500 mii t/km.

6. Volumul livrărilor se va de
păși :

a) La export cu 1,5 milioane 
lei valută din care țări cu devize 
libere 550 mii lei valută ;

b) La fondul pieței cu 5 mi
lioane Iei.

7. Cheltuielile de producție vor 
fi reduse, peste prevederile pla
nului, cu 3 milioane lei din care 
2 milioane Iei pe seama reduce
rii cheltuielilor materiale, în 
special prin :

— revizuirea normelor de con
sum la materii prime și mate
riale ;

— diminuarea pierderilor teh
nologice în procesul de exploa
tarea lemnului cu 6 000 mc, masă 
lemnoasă ;

— reducerea consumurilor de 
energie electrică, termică și apă, 
rezultînd o economie totală de 
700 mii Iei.

8. Volumul beneficiilor va creș
te cu 6 Ia sută peste prevederile 
planului.

9. Din fondurile de investiții 
necentralizate, constituite pe sea
ma beneficiilor, se va aloca un 
volum de peste 30 Ia sută pentru 
îmbunătățirea condițiilor de ca
zare, alimentare și transport la 
și de la locui de muncă.

10. Se vor lua ample măsuri de 
instruire, perfecționarea cunoș
tințelor și dotarea cu echipament 
de protecție, pentru ca în 1972 
numărul accidentelor de muncă 
să cunoască o reducere substan
țială.

11. Prin muncă patriotică vom 
efectua amenajări în incinta sec
țiilor, înfrumusețarea zonelor ex
terioare,'sistematizarea căilor de 
acces.

ale și bănești. în acest sens, vom 
întreprinde un complex de mă
suri care vizează reducerea 
cheltuielilor de exploatare și a 
normelor de consum prin îmbu
nătățirea stării aparatelor de in
jecție de la motoarele Diesel și 
a bateriilor de acumulatori.

Se va urmări zilnic încărca
rea optimă a trenurilor în raport 
cu forța de remorcare prevăzută.

Pe agenda de lucru a------:
zației de partid au fost 
numeroase inițiative în

FABRICA
Către

organi- 
înscrise 
vederea

DE

LOCOMOTIVE 
BRAȘOV

Către toate colectivele de muncă
ale unitàfilor de tracfiune din

refeaua de cale ferata
Analizînd rezultatele obținute 

în anul trecut, precum și resur
sele existente în vederea realiză
rii și depășirii sarcinilor de plan 
pe anul în curs, colectivul de
poului C.F.R. Brașov, în frunte 
cu comuniștii, adresează o entu
ziastă chemare la întrecere so
cialistă către toate colectivele 
din unitățile de tracțiune din re
țeaua de cale ferată, în princi
pal, la următoarele obiective :

de 
la

de 
520 
mii
de

ce 
de

de

1. Depășirea planului produc
ției globale exprimat în mii tone 
brute km echivalente cu 3 Ia 
sută, ceea ce reprezintă realiza
rea unei producții suplimentare 
de 353 031 mii tone brute km e- 
chivalente, adică remorcarea în 
plus cu aceleași mijloace de 
tracțiune a unui număr de 68 
trenuri pe secțiile de remorcare 
ale depoului Brașov.

2. Reducerea cheltuielilor 
exploatare planificate cu 1 
sută prin :

— reducerea consumului 
combustibil convențional cu 
tone, ceea ce reprezintă 306 
lei ;

— reducerea consumului
materiale și lubrefianți utilizate 
la întreținerea și repararea lo
comotivelor, prin reducerea nor
melor de consum, recondiționa- 
rea pieselor de schimb, ceea 
va conduce la o economie 
460 mii lei ;

— raționalizarea regimului
muncă Ia personalul de locomo
tivă prin asigurarea împereche
rilor optime in turnus, întocmi
rea judicioasă a programelor de 
lucru, în funcție de volumul de 
prestații și de numărul de ore 
realizate de acest personal, fapt 
ce va contribui in mod direct la 
realizarea unei economii la fon
dul de salarii în valoare de 507 
mii lei.

3. îmbunătățirea parcursului 
mediu zilnic global al locomoti
velor cu 0,5 Ia sută prin optimi
zarea împerecherilor la capetele 
de secție, atît între depourile de 
cale ferată ale regionalei Bra
șov, cit și între regionale.

4. Sporirea productivității lo
comotivelor Diesel electrice, Die
sel hidraulice și electrice cu 1 
la sută prin reducerea servicii
lor auxiliare ți remorcarea unor

tonaje sporite pe secțiile de cir
culație.

5. Reducerea timpului de imo
bilizare a locomotivelor în re
parații cu 1 la sută, față de 
norma planificată, prin extin
derea sistemului de reparații 
prin schimb de subansamble și 
piese, pregătite anticipat și în
tărirea controlului asupra proce
sului tehnologic de echipare.

6. îmbunătățirea indicelui de 
utilizare a mașinilor-unelte cu 
10 la sută peste sarcina de plan 
pe anul 1972, prin extinderea 
confecționării pieselor de schimb 
deficitare și prin preluarea 
comenzi de la alte unități 
cale ferată.

7. Realizarea de instalații 
dispozitive prin autodotare 
valoare de 1 000 mii lei.

8. Realizarea de economii 
valoare de cel puțin 500 mii 
prin aplicarea în procesul 
producție de inovații și raționa
lizări. Aceste economii vor re
zulta prin orientarea mișcării 
de inovații și raționalizări în 
direcția găsirii de soluții tehnice 
pentru înlocuirea de piese și 
subansamble din import, precum 
și realizarea de dispozitive care 
să ușureze eforturile fizice și să 
contribuie la creșterea producti
vității muncii.

Ne propunem ca aceste reali
zări să se obțină în condițiile 
unei depline siguranțe și regu
larități a circulației.

Colectivul depoului C.F.R. 
Brașov, în frunte cu comuniștii, 
este hotărit ca, în vederea rea
lizării angajamentelor asumate 
să îmbunătățească necontenit 
starea tehnică a parcului de lo
comotive pentru creșterea parcu
lui activ necesar remorcării tre
nurilor din programul zilnic de 
circulație și a celor suplimen
tare. Organizațiile sindicale și 
de tineret, sub conducerea orga
nizației de partid, vor desfășura 
o intensă muncă politică în ve
derea creșterii răspunderii tutu
ror salariaților pentru optimiza
rea programului de lucru al per
sonalului de locomotivă și folo
sirea cu randament sporit a 
timpului de lucru. Conștienți de 
dubla noastră calitate de produ
cători și proprietari vom urmări 
necontenit gospodărirea cît mai 
judicioasă a fondurilor materi-

de 
de

Și în
în 
lei 
de

desfășurării unei multilaterale 
munci politice pentru perfecțio
narea conducerii și organizării 
proceselor de muncă, ridicarea 
necontenită a nivelului profesio
nal al salariaților. întărirea dis
ciplinei în muncă și ridicarea 
conștiinței comuniste a întregu
lui nostru colectiv, asigurînd 
astfel o sporire continuă a apor
tului fiecărui salariat la obține
rea unor rezultate superioare în 
toate compartimentele de acti
vitate.

CIMENT BICAZ
toate unitățile

din industria materialelor
de construcfii

Adunarea generală a oameni
lor muncii din cadrul Fabricii 
de ciment Bicaz, întrunită cu 
prilejul analizei activității des
fășurate în anul 1971 și al dez
baterii măsurilor ce se impun a 
fi luate pentru realizarea și de
pășirea planului pe anul 1972, 
constată cu satisfacție că între
gul colectiv de muncă al fabri
cii, sub conducerea organizației 
de partid, și-a adus o contribuție 
sporită Ia traducerea în viață a 
programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării, adoptat 
de Congresul al X-lea al P.C.R.

Exprimînd voința unanimă a 
tuturor salariaților Fabricii de 
ciment Bicaz chemăm la între
cere pe anul 1972, pe bază de 
obiective concrete, toate unită
țile din ramura industriei ma
terialelor de construcții, luîn- 
du-ne următoarele angajamente:

3. RIDICAREA CALITĂȚII 
PRODUSELOR, DIVERSIFI

CAREA ȘI ASIMILAREA 
DE PRODUSE NOI

1. depășirea planului 
DE PRODUCȚIE

a)
1,8 1<* suia piauui pr uuucțivi
marfă, realizind peste plan 16 000 
tone ciment, 10 000 tone 
75 000 mp - ' -

b) Cele 
producția 
1 la sută 
— se vor 
superioare, Ia care, în anul 1972, 
se va realiza o creștere de 
Ia sută față de 1971.

c) In secțiile auxiliare se 
lua măsuri de extindere 
schimburilor 2 și 3 și de creștere 
cu 10 Ia sută față de Plan a in
dicelui de utilizare a fondului de 
timp la mașiniie-unelte, ceea ce 
va asigura realizarea unei pro
ducții suplimentare de piese de 
schimb și utilaje prin autouti
lare în valoare de 600 mii lei.

In 
la

anul 1972 vom depăși cu 
sută planul producției

__  var, 
plăci din azbociment, 
mai mari depășiri la 
de ciment — de cea 
față de planul anual 
obține la sortimentele

30,8

vor 
a

2. CREȘTEREA PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII

Prin utilizarea mai bună a 
timpului de muncă, ridicarea ni
velului pregătirii profesionale a 
salariaților șl organizarea judi
cioasă a locurilor de muncă vom 
asigura depășirea cu 1 Ia sută 
a planului productivității muncii.

Productivitatea fizică planifi
cată la ciment se va depăși cu 
1,2 la sută, respectiv cu 33 tone 
pe muncitor.

FABRICA DE CONFECȚII 
Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI

Către colectivele întreprinderilor 
din industria ușoară

a) Vom lua măsuri de respec
tare strictă a tehnologiilor de 
fabricație, întărirea controlului 
de calitate pe faze și 
a tuturor parametrilor 
ceea ce va conduce la 
indicelui de calitate la 
azbociment de la 81 la 
nificat Ia 95,2 la sută, 
și mufe din azbociment de la 85 
la 96,2 la sută, la var de la 95 la 
97,9 la sută.

b) Vom asigura instruirea Și 
pregătirea laboranților îh vede
rea însușirii metodelor comple- 
xometrice de aplicare cît și de
terminării rezistențelor pe mor
tare plastice.

c) în vederea diversificării 
producției se va asigura peste 
prevederile de plan asimilarea a 
două sortimente noi și anume : 
cimenturile R.I.M. 300 și varul 
industrial tip B.C.A. pentru in
dustria prefabricatelor.

asigurare 
calitativi, 
creșterea 
plăci din 
sută pte~ 
la tuburi

4. REDUCEREA CHELTUIE
LILOR DE PRODUCȚIE ȘI 
SPORIREA BENEFICIILOR
a) Prin valorificarea superi

oară a materiilor prime, redu
cerea consumului specific de e- 
nergie electrică cu 1 KWh tona 
de ciment, înlocuirea unor sor
timente superioare de fibră de 
azbest din import ș.a. se va ob
ține în anul' 1972 o reducere a 
cheltuielilor de producție cu 2 
lei la 1 000 lei producție marfă, 
cît și economii la import în va
loare de 20 mii lei valută.

b) Reducerea cheltuielilor de 
fabricație și depășirea planului 
de producție vor conduce la ob
ținerea unor beneficii cu 2,8 Ia 
sută peste nivelul planificat ; 
volumul acumulărilor nete la 
1 000 lei fonduri fixe va spori cu 
2,6 Ia sută față de plan.
5. RIDICAREA EFICIENȚEI 

ECONOMICE A INVESTI
ȚIILOR

Vom asigura în cursul anului 
1972 punerea în funcțiune a cup
torului de var nr. 7 cu 15 zile 
înainte de termenul planificat, 
cît și atingerea parametrilor pro
iectați Ia acest obiectiv cu 3 
luni mai devreme față de grafic.

Dorind să continue și să îm
bogățească această tradiție, 
spiritul sarcinilor trasate 
partid, de iubitul 
conducător tovarășul 
Ceaușescu, colectivul 
de Confecții și Tricotaje — 
București cheamă la întrecere 
toate întreprinderile din indus
tria ușoară, pentru a munci în 
spiritul sarcinilor majore pe care 
ni le impune, în toate sectoarele 
de activitate — „Cincinalul ca
lității“ — angajîndu-se să 
țină, în anul 1972, 
derile planului :

— La producția 
trială un spor de 
lei.

Se vor realiza 
peste 250 000 buc. 
fire bumbac, bumbac în amestec 
și fire sintetice pentru copii, 
precum și 100 000 perechi cio
rapi.

Din producția suplimentară 
prevăzută un volum de cea. 65 
milioane lei va fi destinat des
facerii pe piața internă.

— Planul de export pe 1972, va 
fi depășit cu 3,0 milioane lei va
lută.

— Productivitatea muncii va 
crește cu 2,5 la sută față de sar
cina planificată, aceasta se va 
realiza pe seama :

•

în 
de 

nostru 
Nicolae 
Fabricii

ob-
peste preve-

marfă indus-
130 milioane
suplimentar 

tricotaje din

sută din producția ce se va rea
liza, iar la confecții din țesături 
vom lua toate măsurile necesare 
pentru a asigura produse de cea 
mai bună calitate.

Realizarea acestor obiective va 
fi asigurată prin aplicarea mă
surilor prevăzute în studiul 
complex elaborat de întreprin
dere, privind calitatea muncii 
în toate domeniile de activitate 
în cincinalul 1971—1975, contri
buind astfel pentru ca acesta 
să devină, în fapt, cincinalul ca
lității. Dintre multiplele proble
me abordate in lucrare, pentru 
a fi rezolvate la un nivel supe
rior în 1972, precum și în anii 
viitori ai cincinalului, arătăm :• pregătirea și organizarea 

fabricației ;
introducerea de tehnologii 
și procedee tehnologice noi ; 
cercetarea științifică aplica
tivă ;
îmbunătățirea activității co
merciale ;
căi de ridicare a eficienței 
economice generale a în
treprinderii.
anul 1972, se vor realiza 
autoutilare mașini și insta- 
speciale în valoare de cca. 

3 milioane lei. Dintre 
menționăm :

•

In 
prin 
lății

acestea

(Urmare din pag. I)
— Care sînt obiectivele esen

țiale la realizarea cărora veți 
mobiliza în acest an tinerii din 
întreprinderile județului dum
neavoastră și prin ce forme ale 
muncii politice și educative?

— încercînd o retrospectivă în 
activitatea noastră pe anul tre
cut cred că este potrivit să a- 
mintesc că planul de producție 
la nivelul județului a fost înde
plinit cu 12 zile mai devreme 
ceea ce a permis colectivelor de 
salariați să dea o producție su
plimentară în valoare de multe 
milioane.

Despre partea de contribuție 
a celor 22 000 de tineri din in
dustria maramureșeană nu mai 
era nevoie ca interlocutorul 
nostru să adauge ceva în plus, 
însăși prezența lor majoritară în 
aceste colective este suficient de 
expresivă. Sau, o cifră și mai 
concludentă: Un număr de 9 000 
tineri — aproape jumătate din 
efectivul total — au fost decla
rați în 1971 fruntași în întrece
rea socialistă organizată de sin
dicat.

— Cu toate succesele amintite, 
reia tovarășul Gheorghe Sas, nu 
ne putem declara mulțumiți de 
nivelul la care au fost realizați 
unii indicatori. In analiza bi
roului comitetului județean al

P.C.R., in adunările generale ale 
oamenilor muncii a căror des
fășurare se află în toi, s-a scos 
în evidență faptul că producti
vitatea muncii pe salariat n-a a- 
tins nici pe departe cotele co
respunzătoare condițiilor, că în 
multe unități s-au depășit con
sumurile specifice de materiale, 
că se înregistrează încă mult 
prea mari cheltuieli de produc
ție. Sînt indicatori pe care-i vom 
urmări cu toată intransigența în 
activitatea noastră pe anul în 
curs.

— Care sînt factorii determi
nant i ai acestor neajunsuri?

— Aș dori să mă refer la a- 
cele cauze care ne privesc di
rect, care trebuie să constituie în 
primul rînd pentru organizațiile 
U.T.C. un semnal. Este vorba pe 
de o parte de nefolosirea inte
grală, de către toți tinerii a 
timpului de muncă și aceasta în 
general din pricina întârzierilor 
de la program. Cine sînt cei 
care întârzie? ne-am întrebat la 
un moment dat. Răspunsul a fost 
ușor de găsit: navetiștii. Peste 
70 la sută din tinerii noștri sînt 
navetiști. Cum spuneam mai îna
inte, tocmai anumite aspecte re
feritoare la munca și compor
tarea navetiștilor ne-au deter
minat să coborîm acum cîteva 
zile în abatajele sectorului II al 
minei Cavnic și să prevedem

pentru o lungă perioadă de timp 
de aici înainte asemenea acțiuni. 
Ca și de data aceasta, grupuri 
de activiști se vor deplasa în di
ferite organizații, vor întârzia a- 
colo cite zile va fi nevoie și-i 
vor ajuta efectiv pe tineri în ac
tivitatea lor de producție și e- 
duoație. Ne dăm seama însă că 
va trebui să intervenim mai e-

— Ce pîrghie veți acționa pen
tru modificarea comportării lor?

— Majoritatea uteciștilor noș
tri sînt și membri de partid. Cu 
alte cuvinte, modele în muncă 
și comportament. Fiecare dintre 
ei au primit sarcina ca prin au
toritatea, prestigiul și competen
ța lor să intervină în atitudinea 
colegilor certați cu buna coindui-

extinderii aplicării metode
lor de chimizare în execu
ția pnor operații din proce
sul de confecționare ; 
creșterii gradului de meca
nizare și semiautomatizare 
în execuția diferitelor faze 
și operații la principalele 
produse : 
reorganizării proceselor 
tehnologice în flux conti
nuu în atelierele de croit : 
perfecționării și reorganiză
rii unităților de lucru prin 
introducerea unor tehnolo
gii optime la fiecare pro
dus.

— Atenție deosebită vom da 
valorificării materiilor prime in
digene, realizînd produse într-o 
structură sortimentală diversifi
cată. din fire și fibre sintetice 
fabricate în țară.

Se vor elabora în anul 1972 noi 
colecții de modele de confecții 
și tricotaje, care să satisfacă 
cerințele consumatorilor interni 
și externi, pe sezoane, grupe de 
vîrstă și destinații, realizîndu-se 
în acest scop 3 000 modele con
fecții din țesături, 400 
confecții din tricot și 50 
turi diverse.

— Produsele fabricii 
vor cunoaște o substanțială îm
bunătățire a calității, astfel ca 
marca de fabrică 
garanție și să se 
prestigiu crescind 
consumatorilor.

In anul 1972, din volumul to
tal al producției de tricotaje din 
fire sintetice și bumbac 91 la 
sută va fi de calitatea I, cu o 
imbunătățire de 2 Ia sută față 
de sarcina planificată ; la ciorapi 
calitatea I va reprezenta 90 la

modele 
contex

noastre

să prezinte o 
bucure de un 

din partea

Secția motoare Diesel U. M. — Reșița. O îngemănare fericită: experiența vîrstei cu entuziasmul 
tinereții

nu ne putem declara mulțumiți, 
și nu vom înceta de-a milita, 
pentru un asemenea nivel de dis
ciplină în rîndul tineretului nos
tru.

O altă oaiuză care a influențat 
negativ anumiți parametri ai 
producției, o constituie, după o- 
pinia tovarășului prim secretar 
necunoașterea de către tineri a

Iui specific de lemn, metal, ci
ment sau alte materiale dacă ei 
nu cunosc temeinic normele pla
nificate și eu atît mai puțin căi
le de realizare a acestora? Ca o 
primă măsură am indicat și ur
mărit ca în toate organizațiile 
U.T.C. să se organizeze întâlniri 
ale tinerilor cu directorii, ingi
nerii șefi, cu normatorii, cu șe-

PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ
nergic pentru eliminarea și a 
altor acte de indisciplină și mă 
gîndeso mai întâi la absențele 
nemotivate. E neplăcut, dar tre
buie să spun că în 1971 econo
mia județului nostru și în ace
lași timp economia națională a 
înregistrat pierderi de multe mi
lioane din pricina absențelor. 
Ele nu se datorează în cea mai 
mare parte tinerilor dar avem 
totuși destui care săvîrșesc aba
teri.

tă, să se apropie mai mult de 
ei, să-i ajute profesional, să-i de
termine a se integra în spiritul 
de muncă ordonată a colectivu
lui. Un fapt înjbucurător: în ia
nuarie, în comparație cu aceeași 
lună a anului trecut, numărul 
absențelor efectuate de tineri 
s-au redus de patru ori. Darsîn- 
tem conștienți că atâta vreme cît 
mai avem chiar și un singur tâ
năr care nu se aliniază în rîndul 
celor mai disciplinați muncitori

sarcinilor proprii de producție 
și a sarcinilor colectivului.

— Un sondaj la mina Băiuț 
ne-a convins încă o dată că ma
joritatea tinerilor ca de altfel și 
ceilalți muncitori nu-și cunosc 
în amănunt sarcinile personale, 
normele de producție, nu cunosc 
indicatorii principali ai planu
lui. Concluzia este valabilă și 
pentru tinerii din celelalte uni
tăți economice. Cum să acțione
ze pentru reducerea consum u-

fii serviciilor plan și alți specia
liști pentru ca aceștia să detalie
ze încă o dată sarcinile respecti
ve în lumina exigenței conduce
rii partidului nostru, să le îm
părtășească metodele de lucru și 
de organizare prin care să se ur
mărească sporirea productivită
ții, reducerea consumurilor spe
cifice, a cheltuielilor materiale 
de producție. Avînd în vedere 
experiența foarte bună a unor 
colective de salariați ca cele de

Foto: GH. CUCU

2 instalații pentru chimiza
rea materialelor 
destinate furniturilor :
20 mașini de tricotat produ
se semifasonate pentru co
pii ;
20 de mașini de cusut se vor 
perfecționa pentru execuția 
unor operații speciale.

Prin introducerea acestor utila
je se va obține o producție de 
30 milioane lei.

— Prin folosirea mai rațională 
a materiilor prime și materiale
lor, prin aplicarea unor procedee 
tehnologice noi, prin creșterea 
productivității muncii și depăși
rea planului de producție, vom 
realiza o reducere de 27,70 lei 
la 1 000 lei producție marfă față 
de anul 1971, din care 3,50 lei 
reprezintă angajamentul 
față de sarcina pe 1972.

Prin măsurile propuse 
obține :

textile

nostru
se vor

16 mi-• beneficii peste plan, 
lioane lei ;

• economii din reducerea chel
tuielilor la producția indus
trială, 10 milioane lei ;

• economii din reducerea chel
tuielilor materiale, 7 mili
oane Iei.

Utilizarea judicioasă a supra
feței țesăturilor, prin așezarea 
rațională a tiparelor, precum Și 
buna gospodărire a acestora, va 
conduce Ia reducerea consumu
lui de materii prime astfel :• țesături din lină și tip lină, 

30 000 mp ;
țesături din bumbac și 
bumbac, 65 000 mp ; 
alte țesături, 25 000 mp.

consumul

tip
•
Se va reduce 

combustibilul convențional 
1,2 la sută, iar cel de energie 
electrică cu 0,2 la sută.

— Se va intensifica activitatea 
de invenții și Inovații, astfel in
cit acestea să devină o acțiune 
de masă. Prin aplicarea acesto
ra în producție se va obține In 
1972 o eficiență de 5 milioane 
lei ;

— In anul 1972, se vor orga
niza în întreprindere cursuri 
de perfecționare pentru urmă
toarele categorii de salariați :

• muncitori, 2 300 ;
• personal tehnic mediu, 285 I 
Se vor folosi în acest scop me

tode noi de predare prin diver
se mijloace ca : film, diapozi
tive și demonstrații practice.

De asemenea, 36 cadre vor 
urma diverse cursuri de perfec
ționare la nivel superior.

— Pentru evitarea accidente
lor și a imbolnăvirilor profesio
nale, se vor Îmbunătăți condi
țiile de muncă, în care scop se 
vor aloca peste 2 milioane lei.

• Se vor întocmi studii pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
microclimat și iluminat în sec
țiile de producție.

Pentru îmbunătățirea în conti
nuare a condițiilor de muncă și 
de viață ale oamenilor muncii 
din întreprinderea noastră :

• se va realiza dotarea canti- 
nei-restaurant cu o linie moder
nă de autoservire și introduce
rea pe scară largă a servirii cu 
semipreparate și preparate de 
tip gospodina ;

• se vor construi noi spații 
destinate activității social-cultu
rale.

La aceste acțiuni, 
de muncă al fabricii 
va aduce contribuția 
tarea unui volum de 
muncă patriotică.

la exploatarea „Herja“, între
prinderea județeană de construc
ții, CEIL Sighetul Marmației 
etc. în acest domeniu, am pro
gramat și trecut la organizarea 
unor schimburi de experiență pe 
bază de discuții, demonstrații, 
sugestii, competiții între tineri.

în convorbirea noastră pe tema 
aplicării inițiativei: „fiecare u- 
tecist — fruntaș în producție, 
model în comportare“, interlocu
torul a insistat și asupra altor 
forme educative specifice orga
nizației U.T.C.: concursurile pro
fesionale, gazetele proprii „Ti
neretul și producția“, activități
le privind reciclarea și califica
rea tinerilor.

— Cred că nu mai e nevoie să 
spun că în abordarea acestor ac
țiuni avem întotdeauna în vede
re participarea mai dinamică a 
tinerilor la îndeplinirea și depă
șirea cifrelor de plan, la îmbu
nătățirea indicatorilor la care 
mă refeream mai înainte. Și voi 
exemplifica această idee cu con
cursul pe ca.re l-am inițiat de 
curînd „Trofeul minerilor“. 
Sînt cuprinși în această compe
tiție 10 000 de tineri, adică în
tregul efectiv din minerit. Faza 
de masă durează cîteva luni 
timp în care se acordă un anu
mit punctaj pentru îndeplinirea

te 
cu

colectivul 
noastre își 
prin pres- 
250 000 ore

fiecărei sarcini. Orice abatere 
disciplinară: întârziere, absențe, 
rămîneri sub normă, proasta 
gospodărire a materialelor, ne- 
îngrijirea utilajelor, duce la 
scoaterea din concurs. Iată de 
ce el a devenit foarte antrenant 
și cu foarte maire priză la tineri. 
Nici un tânăr n-a ieșit din con
curs în luna ianuarie.

— Cu oe sentimente vor par
ticipa tinerii. din .industria jude
țului Maramureș, reprezentanții 
lor la conferința pe țară a ca
drelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale 
și de construcții?

— Cu sentimentul responsabi
lității socialiste, a exigenței față 
de munca sa și a tovarășilor săi, 
cu hotărîrea entuziastă de a-și 
mobiliza toate forțele pentru o 
înaltă eficiență economică a ac
tivităților, pentru creșterea ne
contenită a productivității mun
cii, reducerea consumurilor spe
cifice de materiale — în indus
tria minieră, forestieră și de 
construcții îndeosebi — a chel
tuielilor materiale de producție 
în general. Și avem certitudinea 
că in cinstea Semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist 
vom putea raporta partidului un 
prim bilanț al succeselor tinere
tului din industria județului Ma
ramureș.
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CA SĂ APLICI NOILE
începem această a treia parte 

a anchetei noastre cu preciza
rea pe care o făcea inginerul 
Ștefan Sîrbu de la I.P.R.A.N. : 
„Este foarte probabil ca un in
giner venit intr-un institut de 
proiectări după trei ani de ac
tivitate într-o uzină, să nu poată 
executa lucrări mai complexe, 
cu un mai mare grad de difi
cultate ca cele executate de un 
om venit direct din facultate“. 
Am supus observația de mai 
sus atenției cîtorva cercetători 
și proiectanți de diferite spe
cialități în majoritate ei au 
susținut același lucru. Sigur, nu 
trebuie să se înțeleagă de aici 
că un absolvent de facultate, 
mergînd în producție neapărat 
se plafonează, neavînd prilejul 
să-și perfecționeze pregătirea 
profesională.

Faptul că el se situează — 
chiar după o perioadă de acti
vitate — Ia același nivel cu un 
proaspăt absolvent se constată 
doar in activitatea de cercetare 
și proiectare. Aceasta pentru că 
specificul muncii într-un sector 
direct productiv diferă sensibil 
de cel al concepției și creației 
în primul caz ți se cere să ur
mărești o tehnologie de fabrica
ție, să coordonezi o activitate 
stabilită, cunoscută, pe cînd în 
cercetare și proiectare ți se 
cere să aduci ceva nou, să 
schimbi, să modernizezi. Cu alte 
cuvinte în acest din urmă caz 
ți se cere să fii la zi cu nou
tățile mai mult sau mai puțin 
importante din propriul dome
niu de activitate. „Dacă un sin
gur moment — era de părere 
ing. Florin Bădulescu de la 
ÎNCERC — ai impresia că poți 
cerceta stînd intr-un birou cu 
creionul in mină, și gîndindu-te 
la ce să faci, atunci nu vei obți
ne niciodată ceva valoros. De 
fiecare dată cînd iți propui să 
faci ceva trebuie să știi perfect 
ce au încercat și mai ales ce 
au reușit să obțină alții înaintea 
ta, în domeniul respectiv".

Altfel spus, unui specialist 
care lucrează într-un institut 
de cercetare sau proiectare i se 
cere să fie bine documentat, să 
studieze tot timpul. Cu atît mai 
evidentă devine această necesi
tate în cazul stagiarului, care 
de-abia a trecut pragul univer
sului informațional în care tre
buie să se plaseze tot timpul, 
pentru a fi în pas cu noul în 
lume, pentru a elabora soluții și 
procedee competitive pe plan 
mondial. Problema documentă
rii trebuie privită fără doar și 
poate ca făcînd parte integrantă 
din formarea unui bun specia
list. „înainte de toate — susți
neau interlocutorii noștri — se 
simte nevoia unei inițieri în a 
ști să te documentezi. Este o la
cună cu care venim din faculta
te. Mulți profesori spun „Nu le 
dau bibliografie, că tot nu o 
studiază" lipsindu-ne astfel de 
obișnuința de a căuta cînd și 
unde avem nevoie". Din păcate, 
uneori, institutele de cercetare 
și proiectare nu fac altceva de- 
cît să prelungească lipsa unei 
asemenea inițieri. Vom desprin
de din noianul de aspecte rela
tate doar cîteva — suficiente 
credem pentru a ne edifica a- 
supra importanței cu care este 
privită documentarea.

Ea Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii ni 
se vorbea de greutățile cărora 
stagiarii trebuie să le facă față

CE „ VICII
ASCUNSE"
AU FĂCUT DIN 
CĂMINUL 

TINERILOR
0 TRISTĂ CASĂ A NIMĂNUI?

(Urmare din pag. I)

— Și așa nu puteau fi folosi
te — ne spune un locatar, ingi
nerul Matei Schneider. De cînd 
m-am mutat aici nu știu ce este 
apa caldă. Ba nu! E drept, vreo 
două zile la început, a curs. Era 
oprită în schimb cea rece.

— Pentru a nu mai vorbi 
intervine muncitorul Dumitru 
Crivac, că nici în ceea ce priveș
te temperatura din camere nu 
stăm mai bine. Zile de-a rîndul 
caloriferele servesc doar ca mo
bilier. ,

— Iar în ianuarie, comple
tează administratorul Ion Cili- 
blea. cînd termometrul a cobo- 
rît mult sub O8 au înghețat. In 
momentul cînd, din nou, a ve
nit căldura, 5 dintre ele s-au de
fectat, așa incit în camerele res
pective și acum este frig ca a- 
fară.

Intrerupem pentru un timp 
investigațiile din interiorul blo
cului pentru a merge, distanță de 
cîțiva metri, la centrala termică.

— Este foarte adevărat — ex
plică sudorul Petre Bădulescu, 
devenit, nici el nu știe cum, me
canic de întreținere în urma de

DESCOPERIRI
TREBUIE,

MAI ÎNTÎI, 
SĂ LE CUNOȘTI

tocmai datorită lipsei din bi
bliotecă a unei serii de lucrări 
de specialitate. Lucru constatat 
de altfel și la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
industria alimentară. Mai mult, 
aici ni se semnala un aspect 
care după părerea noastră nu-și 
poate găsi nici o justificare, in
diferent de sectorul sau dome
niul în care apare. Este vorba 
de lipsa din bibliotecă a unor 
publicații externe, care în 
schimb pot fi găsite pe la dife
rite întreprinderi unde nimeni 
nu se arată dispus să le stu
dieze. Și totuși pe ele s-au dat 
bani, cineva le duce lipsa. Evi
dent, la nivelul departamental 
o redistribuire a fondurilor 
pentru abonamente ar fi necesa-

Cercetătorii 
și prolectanții 

in fața atestării

ră. La ÎNCERC, din motive lip
site — la o analiză mai atentă 
— de orice temei nu există, un 
documentarist. Cu atît mai re
gretabilă este o atare situație 
cu cît aici ni s-a semnalat și o 
preocupare căreia merită a i 
se acorda atenția cuvenită. „Șe
fii de secții — ne Spunea ing. 
Elena Garofil — ne trimit la bi
bliotecă ori de cîte ori avem 
timp liber, să întocmim fișe bi
bliografice cu diferite tematici 
pe care să le utilizăm la nevoie. 
In acest mod ne familiarizăm 
cu profilul publicațiilor, luăm 
contact cu noutățile. Desigur, 
prezența documentaristului ar 
spori considerabil eficiența 
unor asemenea inițiative ; consi
der că este de neconceput ca 
unul din cele mai puternice 
departamente de cercetări să 
nu aibă măcar un specialist în 
documentare !

„Cel puțin o zi pe săptămînă 
— opina ing. Elena Popovici de 
la IPRAN — trebuie folosită în 
primii trei ani de activitate 
pentru documentarea la I.D.T. 
și la centrele diferitelor mi- 

ciziei aceluiași Trust de con
strucții — nu am reușit să asi
gur, oricît aș fi vrut-o, încălzirea 
corespunzătoare a apartamentelor. 
Nu am reușit întrucît atunci cînd 
am fost transferat aici, din patru 
cazane funcționau doar două.

— Ce anume a condus la a- 
ceastă situație ?

— Neglijența, lipsa de interes 
sau cum vreți să-i spuneți a în
treprinderi» la care lucrez. In 
ultimii patru ani cazonele nu au 
fost curățate; s-a depus zgură 
iar în final elemenții s-au ars. 
Cit despre apa caldă, cum s-o 
furnizezi dacă boylerele fie că 
sînt defecte, fie că nu fac față 
consumului necesar ?

Considerăm necesară o preci
zare : aspectele la care ne-am 
referit nu se întîlnesc numai la 
parter, ci și la celelalte nivele; 
lor li se adaugă, din păcate, 
multe altele și pe care le obser
văm fără nici o greutate — uși 
așezate între tocuri necorespun
zătoare, de proastă calitate, so
luții nefericite în alegerea mate
rialului din care este confecționat 
postamentul pentru chiuvete, nu 
ciment, nu faianță, ci cărămizi 
acoperite cu un strat de tencu- 

nistere. In birouri nu se poato 
face documentare. Este zgomot, 
se discută. I’e de altă parte aici 
nici nu ai publicațiile necesare". 
Numai că uneori chiar și Insti
tutul de documentare tehnică 
privește cu ușurință importanța 
unei documentări exacte și a- 
decvate temei solicitate. La 
ÎNCERC ni s-a vorbit despre 
un studiu necorespunzător pe 
care I.D.T. l-a întocmit în baza 
unei cereri. De asemenea ar 
trebui luată în discuție și rapi
ditatea cu care institutele si 
centrele de documentare răs
pund comenzilor făcute. „Tre
buie avut în vedere — preciza 
ing. Petruș Păun de la Insti
tutul de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii — că cerce
tarea se face pe bază de con
tracte. Sub nici o formă nu no 
putem permite să amînăm o 
temă pentru că I.D.T.-ul ne lasă 
să așteptăm luni de zile pentru 
un simplu extras dintr-o pu
blicație“.

Iată de ce problema docu
mentării trebuie privită totuși 
ca o adevărată ecuație matema
tică ce nu admite un număr in
finit de soluții. Aici totul tre
buie să fie corespunzător, exact 
și mai ales, făcut cu rapiditate. 
Cu aceeași rapiditate cu care 
informațiile inundă în zilele 
noastre toate sferele activității 
tehnico-științifice. Atît institu
tele de cercetări și proiectări 
cît și ministerele au obligația 
de a lua măsuri pentru ca siste
mul de documentare să func
ționeze cu exactitatea unui cea
sornic. Iar pentru stagiari nu 
trebuie uitat că așa cum încer
căm să-i deprindem cu specifi
cul muncii de creație și concep
ție, tot la fel este necesar a-i 
obișnui să fie permanent în 
contact cu noul. Poate că nu ar 
fi rău dacă periodic cercetătorii 
și proiectanții stagiari ar fi o- 
bligați să prezinte în fața unor 
colective de specialiști din insti
tut, sinteze ale publicațiilor in
terne și externe intrate în in
ventarul centrelor de documen
tare. Bineînțeles că se cere ca 
o asemenea acțiune să fie la 
început îndrumată și urmărită 
de cadre cu vechime și expe
riență.

IOAN VOICU

ială care în contact cu apa se 
desprinde, instalații electrice in
complete etc. Responsabilitatea 
Trustului de construcții Pitești 
este neîndoielnică. S-a lucrat de 
mîntuială, s-a lucrat fără nici un 
pic de răspundere, s-a lucrat de 
parcă construcția n-ar fi trebuit 
să aibă nici o utilizare. Și așa 
stînd lucrurile cei aproape 250 
de tineri cazați în blocul nefa- 
miliștilor suportă consecințele. 
Nu mai puțin adevărat însă este 
un alt fapt: nici beneficiarul ■— 
respectiv Uzina de autoturisme 
Pitești — nu a mișcat un deget 
măcar pentru a preveni o astfel 
de situație. Deși avea acest drept, 
deși îi revenea această datorie. 
Deficiențele de execuție sînt și 
au fost de la bun început vizibi
le pentru oricine. Recepția, însă, 
s-a făcut cu ochii închiși. Căci 
la ce altă concluzie putem ajun
ge cînd însuși șeful biroului so- 
cial-administrativ al întreprinderii, 
tovarășul Constantin Nicuță, ne 
spune cu o dezinvoltură demnă 
de o cauză mai bună:

— Ce era să fac eu atunci cînd 
constructorul a spus că totul e 
în ordine, cînd cei de la serviciul 
de investiții — care a dat banii

Gh. Negru :
„Tirg la
Cîmpulung"

Foto :
ȘT. ALBESCU

MESAGERI 
Al ARTEI 

ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE
Ansamblul „Nuntașii Bi

horului“ a plecat, luni, in 
Italia, pentru a participa la 
cel de-al 19-lea Festival- 
concurs de folclor de la 
Agrigento.

In această lună, mai mulți 
artiști din țara noastră vor 
Întreprinde turnee peste ho
tare.

Dirijorul Erich Bergel. de 
la Filarmonica din Cluj, a 
plecat în Republica Demo
crată Germană, pentru două 
concerte simfonice, iar com
pozitorul Cornel Trâilescu, 
dirijor la Opera Română din 
București, se va deplasa la 
Belgrad unde va conduce 
spectacolul cu opera „Mota
nul încălțat“.

Alți doi cunoscuți dirijori, 
Iosif Conta și Mircea Cris- 
tescu, au fost invitați la Ha
vana și respectiv Lisabona.

La rîndul lor. pianistul 
Richard Oschanitzky și 
violoncelistul Cătălin Ilea 
vor susține concerte în 
R.D. Germană, iar violonis
ta Gabriela Ijak și pianistul 
Alexandru Hrisanide în R.F. 
a Germaniei. Alexandru 
Hrisanide, va fi. de aseme
nea, oaspetele publicului din 
Belgia și Olanda.

(Agerpres)

— au fost de acord cu acest 
punct de vedere. M-am uitat 
doar la cîteva globuri de ilumi
nat — erau la locul lor, am des
chis un robinet — se învîrtea, 
așa că am semnat.

După cum la fel de ușor a 
fost semnată și plata mobilierului 
de o calitate, sau mai corect zis 
de o lipsă de calitate flagrantă și 
care, în mare parte, poate fi de 
acum folosii ca lemn de foc — 
în măsura în care plăcile aglome
rate din care este confecționat 
pot lua o asemenea destinație.

Dar, să ne reîntoarcem la blo
cul cu pricina și să continuăm in
vestigațiile de unde le-am lăsat. 
Continuarea și aprofundarea lor 
ne relevă alte aspecte, cu nimic 
mai prejos decât cele enumerate 
anterior. In majoritatea locurilor 
de folosință comună — spălătoa
re, holuri, culoare — becurile au 
fost luate, duliile smulse, unde 
trebuiau să se afle comutatoare 
au rămas doar găuri în zid, robi
netele și țevile de evacuare a a- 
pei de la chiuvete s-au subtilizat, 
o ușă a fost spartă. Cine anume 
a făcut toate aceste acte de van

îndeletnicirea lui Gheorghe 
Mitrăchiță de a zugrăvi oameni 
sublimează, în parte, vocația sa 
de povestitor. Fiecare pînză e o 
„poveste" al cărui tîlc nu va fi 
luminat îndeaj'uns fără interven
ția orală a autorului. El știe și 
explică că un anumit personaj e 
cumnat cu altul, și asta are ma
re importanță în economia lucră
rii, că trei personaje „simboli- 
zînd“ trei generații sînt de fapt 
trei persoane cu identitate pre
cisă, că boieroaica dintr-o evoca
re a culesului de vii în trecut a- 
pare alături de boier cu rost pre
cis, „adulmecînd“ banii și cu
lanta bărbatului într-un asemenea 
moment, că în jocul „Călușului“ 
se referă, de fapt, la o tradiție 
daco-romană așa cum va fi fost 
pusă în circulație prin cărțile de 
citire ale începutului de secol, 
dar de adevărul căreia, în ciu
da naivității sale, nu se îndoieș
te o clipă ș.a.m.d. Mit răchită 
încheagă un fel de cronică pic
tată a satului său și nu rareori 
preferința sa se îndreaptă către 
imaginile antitetice : un registru 
evocă viața din trecut, un altul 
viața nouă („Ieri vrăjitoarea —■ 
azi dispensar“, „Ieri paparude-

Formația de călușari a ansam
blului studențesc 

„Ciuleandra“

Foto : P. TlNJALA 

dalism nu se știe. Poate înșiși lo
catarii. poate cineva venit din a- 
fară. Căci — ne simțim obligați 
să o subliniem — deși blocul are 
un portar, Gheorghe Irina, deși 
în regulamentul de ordine inte
rioară al căminelor muncitorești 
este prevăzut că accesul persoa
nelor străine este strict interzis, 
la „nefamiliști" intră cine vrea și 
cine nu vrea, la orice oră doreș
te, fără ca nimeni să-l împiedi
ce. Dar ce vorbim de regulament, 
de ordine interioară cînd de fapt 
aici el este inexistent.

— De la uzină — se justifică 
administratorul — nu mi s-a spus 
că trebuie să am așa ceva.

Bunul plac se află, așadar, ca 
la el acasă. Vrei să-ți pui, în ca
meră, un reșou pentru a găti, 
nimeni nu te împiedică. Ca atare 
toți locatarii și-au cumpărat sau, 
mai comod, și-au improvizat cîte 
unul. Ce contează că astfel se 
creează pericolul unor incendii. E 
drept, există și spații special a- 
menajate destinate bucătăriilor. 
Acolo urmau să fie instalate ara- 
gazele. Numai că, tot din grabă, 
uzina nu a pus la dispoziție de
cât plitele; buteliile... mai tîrziu. 
Și, nu ne sfiim să o spunem, cum 
buteliile se află la mare preț, 
cum „casa tuturora“ este de fapt 
a nimănui, nu este delac exclus 
ba dimpotrivă, ca ele să dispară 
în cel mai scurt timp. Dar, am

CRONICI
le — azi motopompele" etc). în 
scenele istorice, ca și în cele care 
se referă la existența cotidiană, 
artistul se manifestă ca o conști
ință civică, politică. Dar, fără în
doială, în termenii în care o fă
ceau Moromete, Cimpoacă, Bo- 
țoghină, Țugurlan, Cocoșilă la 
fierăria lui Iocan...

Acest fapt nu amendează acu
itatea sau adevărul unor observa
ții, ci numai forma caracteristi
că pe care o îmbracă. în ciuda 
acestor trăsături, a unor defini

Mitrăchiță 
și Negru")

ții ce nu depășesc textul și ilus
trația cărții de citire, a „idealu
lui“ plastic situat la nivelul „ca
lendarelor agricole" ce „împodo
beau“ acum cîteva decenii mai 
toate locuințele țăranilor noștri, 
Mitrăchiță e un pictor autentic. 
Un simț deosebit al decorativu
lui, o decizie, o claritate a în
tregii compoziții, o cromatică vie, 
fosforescentă (de pildă asocierea 
foarte personală a unui roșu in
tens cu un galben-ocru) sînt tot 
atîtea trăsături ale viziunii sale 
plastice originale. Ca orice pic
tor „naiv“, se exprimă stjngaci. 
înregistrez totuși o remarcabilă 
siguranță în tot ce face (chiar 
în lucrările de debut, de pildă). 
Față de oameni, de evenimente, 
față de viață în general, se pare 
că Mitrăchiță nu mai are între
bări ; are numai răspunsuri. El ne 
învață, ne „moralizează“ pe un 
ton ingenuu, bonom, ușor ironic 
uneori. Nu e prezumțios pentru 
că n-a făcut, nu știe sau n» doreș
te să facă din „morală“, o profe
sie. M-am uitat atent la lucrările 
sale. Pictează pe tot ce-i cade sub 
mînă : hîrtie, carton, mușama ; 
nu știe să-și facă un șasiu ca lu
mea și nici să întindă corect pîn- 
za pe el; sînt convins că nici pre- 
parația pregătitoare a pînzei nu-i 
reține prea mult atenția ; nu știe 
să-și pună în valoare o lucrare 
prin înrămare... O, dar nu știe 
mult mai multe lucruri despre 
perspectivă (pe care intuitiv o 
marchează uneori printr-un plan

MUZICĂ i MOMENTE
• OPERA ROMANA, teatrul 

care datorează atît de mult iu
bitorilor muzicii, instituția care a 
făcut în ultimul timp atît de pu
țin pentru o temeinică lărgire 
repertorialii, pentru atragerea ti
nerilor spre comorile artei lirice 
și coregiafice, ne-a oferit săptă- 
mina trecută un îmbucurător 
semn de primenire : premiera ba
letului lui Paul Constantinescu 
,,Nunta în Carpați“.

Scris în anul 1938 pe baza in
vestigării producției folclorice a 
unui sat din zona de munte, ba
letul (propunîndu-și o „retro
spectivă“ a datinilor și obiceiuri
lor legate de ceremonialul nun
ții) a însemnat, la acea dată, un 
moment hotărîtor în istoria artei 
coregrafice naționale, fiind salu
tat de marii reprezentanți ai mu
zici» noastre (Mihail fora, Geor- 
ge Breazul), drept o capodoperă 
caracterizată prin simplitate, ori
ginalitate, forță expresivă.

După premiera din 1938 bale
tul lui Paul Constantinescu a 
„trăit“ neostenit în sălile de con
cert, George Enescu, Ionel Per- 
lea, Mircea Basarab programînd 
permanent, în țară și peste hotare, 
suita orchestrală extrasă din par
titură.

Noua viziune scenică vine nu 
numai să sublinieze perenitatea 
unei lucrări împlîntate în glia 
folclorică, ci și să demonstreze 
arta cu care realizatorii spectaco

putea fi întrebați, acolo nu exis
tă un comitet de bloc care să a- 
jute la buna gospodărire a imobi
lului ? Ba da, a fost înființat, se 
cunoaște chiar și numele preșe
dintelui — Iordache Croitoru. 
Ce preocupări are acest organism 
al locatarilor ? Nici un fel de 
preocupări. Fiecare este cu ca
mera lui. Atît. Pe nimeni nu-l in
teresează ce se întîmplă dincolo 
de cei patru pereți. Cit despre 
comitetul U.T.C. al uzinei care, 
și el, are atribuții precise în asi
gurarea unui climat sănătos în 
cămin, acesta se mulțumește să 
privească pasiv la cele ce se în
tîmplă dacă, bineînțeles, află 
printr-o minune că se întîmplă 
ceva.

Este de înțeles, situația întîlni- 
tă la blocul nefamiliștilor din 
Ștefănești nu trebuie să mai dăi
nuie. Se cer grabnic luate mă
suri pentru ca și acolo ca, de
altfel, în atîtea alte cămine mun
citorești din țară lucrurile să in
tre pe făgașul lor normal, casa 
tinerilor să devină efectiv un loc 
unde să se poată trăi în mod ci
vilizat. Considerăm de aceea ne
cesar să formulăm cîteva propu
neri a căror aplicare, după opi
nia noastră, ar putea servi aces
tui scop:

1. Trustul de construcții Pitești 
să treacă în cel mai scurt timp la 
remedierea deficiențelor pe care 

oblic în compoziție), despre le
gea contrastului simultan, despre 
ton rupt sau tentă plată, dar... 
și aici stă miracolul e pictor îna
inte de a ști toate acestea și încă 
multe altele.

★

Colegul său de expoziție 
Gheorghe Negru se situează în
tr-o altă zonă. A învățat o me
serie (e dulgher), a trecut în 1936 
(an în care a și început să pic
teze) prin redacția unui ziar din

București, fie și ca om de ser
viciu, nu va fi vizitat atunci mu
zee, dar a reținut că decorurile 
idilice folosite de fotografii vre
mii ca fundal se cheamă că este 
pictură (ca într-un „Autoportret“ 
prezentat și în actuala expoziție, 
regizat după tipicul unei foto
grafii de epocă). A vizitat mai 
apoi și muzee, a răsfoit cărți do 
artă, a făcut copii după tablouri 
celebre. Din 1958 beneficiază de 
îndrumările profesorilor de la cer
cul de pictură din Cîmpulung. E 
limpede că are noțiunea genuri
lor : peisaj, compoziție, natură 
moartă, că posedă anumite no
țiuni tehnică picturală. N-am 
vrea să fim înțeleși greșit. Gheor
ghe Negru ' are totuși structura 
unui pictor autodidact, peisajul 
rămîne mai mult o scenă de gen, 
destul de inegal realizată de la 
lucrare la lucrare, aspirînd în ge
neral către o imagine „frumoasă“, 
pe care stîngăcia, înțelegerea ne
aprofundată a unor mijloace, do
rința de a se exprima uneori mai 
liber, o salvează de maniera 
„academistă“ și calofilie. Tot 
ceea ce e valoros, datorăm mai 
mult instinctului său plastic și 
mai puțin cunoștințelor, care a- 
desea, în asemenea cazuri, apla
tizează. deconcertează prin pu
ternicul lor ascendent moral, per
sonalitatea creatoare a artistului 
amator. Acest instinct se manifes
tă mai ales în naturile moarte și 
flori, de o remarcabilă delicatețe, 
de un lirism reținut, introspectiv.

lului au știut s-o aducă în de
plină actualitate, într-o „zonă“ 
capabilă să incinte orice specta
tor contemporan.

Montarea „redimensionată“ de 
Floria Capsați (semnatara în 
urmă cu 34 de ani și a primei 
coregrafii) în colaborare cu Miti- 
ță Dumitrescu are tensiune, far
mec, simplitate.

Noua premieră a fost „cupla
tă“ cu una dintre realizările mai 
vechi ale ansamblului nostru ■ 
baletul lui Cornel Trăilescu 
„Nastasia“ vibrant montat de 
Oleg Danovski.

Perfect adoptat dramaturgiei 
lui G. M. Zamfirescu, spectaco
lul are vigoare, densitate, voltaj 
emoțional.

Eforturilor deosebite ale echi
pei de balerini (și o mențiune 
deosebită trebuie s-o facem pen
tru arta Valentinei Massini), nu 
i-au corespuns insă nici de astă 
dată interpretarea orchestrei 
care sună neomogen, fad, în, care 
se cintă continuu fără umbră de 
pasiune...

• L-am ascultat din nou, în 
săptămînă trecută, pe Aurelian 
Octav Popa, unul dintre marii ar
tiști pe care (ara noastră i-a dat 
lumii contemporane.

Aurelian Octav Popa, clarine
tistul care a biruit limitele unui 
instrument, a cunoscut la Bucu
rești și în centrele muzicale ale 

le-a lăsat în urmă, sau a acelora 
apărute din vicii ascunse.

2. Beneficiarul — Uzina de 
autoturisme Pitești — să proce
deze la un control exigent asup>a 
modului în care se vor achita de 
această îndatorire; să așeze în
treaga viață a blocului așa după 
cum, de altfel, prevăd Instrucțiu
nile privind condițiile de folosire 
și stabilire a tarifelor pentru că
minele construite potrivit preve
derilor H.C.M. 207 din 1989 des
tinate cazării tinerior din indus
trie în conformitate cu regula
mentul de ordine interioară. Se 
impune, de asemenea, revederea 
calculului privind plata întreține 
rii, chiriilor și amortismentelor 
pentru că ni se pare exagerat 
costul lor în condițiile în care se 
stă cîte patru în cameră în vre
me ce în alte cămine din raza 
municipiului Pitești, Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc, 
Argeșeana, suma este mult mai 
mică, aproape pe jumătate. ,

3. Comitetul U.T.C. al uzinei 
împreună cu comitetul de bloc 
— cel existent sau dacă adunarea 
generală a locatarilor va alege un 
altul — să-și ia în serios atribu
țiile, nemaineglijînd ca pînă a- 
cum rolul ce-i revine de a parti
cipa efectiv la conducerea blocu
lui, nemaineglijînd ca pînă acum 
rolul educativ pe care-l are.

Mai ales aici tonurile sale surde, 
estompate, pînă la subtile trans
parențe, ne dau întreaga măsură 
a sensibilității sale.

★

Ne oprim din ce în ce mai des 
asupra creației artiștilor neprofe- 
sioniști. Este de netăgăduit că 
asistăm la cristalizarea unei școli 
naționale a picturii de amatori, 
a picturii, dacă folosim un ter
men consacrat, „naive“. Fenome
nul nu este întîmplător. „Cu cît 
te apropii mai mult de răsărit, 
cu atît este mai greu să stabilești 
o graniță între creația populară și 
cea de amatori, spunea criticul 
iugoslav Oto Bihaly Merijn, care 
a consacrat artei naive substan
țiale studii. Este limpede că ță
rile în care folclorul a constituit 
pînă acum cîteva decenii o reali
tate vie, îl continuă astăzi în for
me noi. Existența sa, legată de o 
societate patriarhală și o econo
mie naturală este periclitată, fi
resc, de fenomenul tot mai ra
pid de urbanizare, ce-i impu
ne forme individuale de manifes
tare, forme ce poartă tot mai 
vădit pecetea concepțiilor artis
tice ale creatorului individual, ale 
societății în care evoluează. Mu
tația e logică, dacă avem în ve
dere pe de o parte abolirea ine
vitabilă a unei funcționalități 
specifice în arta folclorică, și pe 
de altă parte, impulsul de afirma
re a talentelor populare, nevoia 
lor de frumos aplicată acum u- 
nor domenii strict estetice ca : 
pictura sau sculptura. Fără în
doială, legăturile cu foclorul sub
zistă și urmele acestei gîndiri ar
tistice colective sînt vizibile în 
creația multor pictori „naivi“, 
mai ales a acelora care evoluea
ză încă într-un mediu rural.

Nu ne putem imagina astăzi 
peisajul nostru artistic fără aceas
tă contribuție a pictorilor popu
lari, „naivi“, care ne reține prin 
farmecul exprimării lor fruste, 
prin decizia și robustețea viziunii, 
prin lipsa unei disimulări, care în 
actul artistic nu închide întotdea
una o idee generoasă sau dorin
ța de a comunica, care sînt prin 
aparițiile lor spontane neprevă
zute, un fel de „terra incogni- 
ta" a artei.

C. R. CONSTANTINESCU

*)Expoziția de pictură : Gheor
ghe Mitrăchiță (Bîrca-Doli) și 
Gheorghe Negru (Lerești-Ar- 
geș) — Galeriile de artă ale Cen
trului de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă — Piața Cosmonauților 
nr. 7.

Europei și Americii toate super
lativele cu care poate fi onora
tă arta unui instrumentist.

Fiecare recital al lui Aurelian 
Octav Popa este, înainte de toate, 
o operă de informare artistică 
în care ne sînt propuse tururi de 
orizont în creația mai nouă sau 
mai veche dedicată instrumentu
lui. De astă dată A. O. Popa 
ne-a oferit alături de cîteva pie
se de Debusstj, Honegger și 
Poulenc nu mai puțin de 5 prime 
audiții „semnate“ de Boulez, 
Bergamo, Lehmann, Alexandru 
Pașcanii și Eugen Wendel.

Nu numai arta interpretativă, 
ci și creația componistică româ
nească datorează mult lui A. O. 
Popa. Lucrările dedicate clarine
tistului au îmbogățit necontenit 
„catalogul“ componistic româ
nesc și cele două prime audiții 
ascultate săptămînă trecută, — 
„Balada“ de Al. Pașcanu și „Fu
ziune“ de E. Wendel — se con
stituie în opusuri definitorii pen
tru literatura instrumentală a zi
lelor noastre.

• ALEXANDRU PAȘCANU 
a fost într-un fel „sărbătoritul 
săptămînii“. Alături de Balada 
pentru clarinet, concertul Radio- 
televiziunii ne-a dăruit în primă 
audiție și o piesă simfonică a 
compozitorului — Dipticul pen
tru orchestră de coarde — o lu
crare plină de prospețime, încăr
cată cu culori din cele mai a- 
trăgătoare.

In simfonicul dirijat de Iosij 
Conta am mai ascultat unul din
tre cei mai înzestrați soliști de 
peste hotare care ne-au vizitat in 
această stagiune : violistul italian 
Dino Asciolla.

Muzician de autentică forma 
ție, cultivînd o artă de adîncuri 
și rafinament, Dino Asciolla (deși 
nu este posesorul unei fișe pu
blicitare de senzație ca unii so
liști mediocri care vor să ne „in- 
frîngă“ cu hîrtii pline de epi
tete), ne-a demonstrat că viola 
își merită locul și pe estrada so
listică.

lncîntător a fost pentru noi 
faptul că Dino Asciolla nu ne-a 
propus numai una dintre cele 
mai dificile pagini ale instrumen
tului — Concertul scris de Bela 
Bartok în ultimele zile de viață, 
(cunoscut iubitorilor de artă din
tr-o remarcabilă înregistrare a 
lui y. Menuhin), — ci și senti
mentul că regăsim în această 
partitură, cu ecouri melodice ro
mânești, dragostea pe care mare
le folclorist a purtat-o comorilor 
artei noastre populare.

IOSIF SA VA
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E N E RG ET IC A—domeniu larg
de afirmare pentru tineri

— Tovarășe director, 
în numele cititorilor noș
tri, vă rugăm să profilați 
locul energeticii în cadrul 
economiei naționale.

gata să primească absol
venții rețelei școlare a 
Ministerului Energiei Elec
trice ?

VIATA BATE
Convorbire cu 

tov. ing. TIBERIU POPESCU 
director în Ministerul Energiei Electrice

— Energetica este un do
meniu vital al întregii noas
tre economii. Fără energie e- 
lectrică este greu de închi
puit astăzi capacitatea atît 
de bogată și diversă a în
tregii producții naționale, fie 
că este vorba de industrie 
sau de agricultură. De altfel, 
ponderea energiei electrice 
și termice, alături de con
strucțiile de mașini și chimie 
— ramuri determinante pen
tru progresul întregii econo
mii — a reprezentat în anul 
1971 mai mult de jumătate 
din întreaga producție 
dustrială.

in-

— Care sînt cele 
importante obiective 
cincinalului care vor

mai 
ale 

fi

— Întreg sistemul energe
tic național, care cuprinde 
hidro și termocentrale, stații 
și linii electrice aflate în pre
zent în funcțiune și care în 
actualul cincinal aproape se 
dublează, va solicita ti
neretul pregătit în școli 
profesionale, licee de spe
cialitate sau prin cursuri 3e 
calificare și ucenicie la locul 
de muncă pe întreg teritoriul 
țării. Sistemele hidroenerge
tice de pe Dunăre, Sebeș, 
Olt și Argeș vor avea în 
afara centralelor mari, salbe 
de centrale a căror putere va 
egala punctul principal (nu
mai în bazinul Oltului se 
vor construi 31 astfel de 
hidrocentrale). Termocentra
lele Rogojelu, Chiscani, Go
vora, Mintia (lîngă Deva)

sînt doar cîteva din obiecti
vele în care energetica va 
solicita pe tinerii aflaji acum 
în pragul unei opțiuni profe
sionale.

— Paralel cu dezvol
tarea energeticii româ
nești sistemul de pregăti
re pentru acest domeniu 
a cunoscut și el o dina
mică semnificativă. Care 
ar fi coordonatele aces
tei dinamici ?

mînt a Ministerului Energiei 
Electrice au fost înființate 
cabinete de specialitate la 
majoritatea disciplinelor: 
desen, proteefia muncii, cen
trale electrice, de stații și 
rețele electrice, de științe so
ciale. în cadrul acestora, un 
accent deosebit este pus pe 
utilizarea în predare a mij
loacelor auaio-vizuale . de 
comunicare a tematicii disci
plinelor predate. Este în pli
nă desfășurare campania de 
dotare a școlilor cu poligoa-

ne experimentale de instrui; 
re practică induzînd părți 
de instalații energetice la 
scară normală sau la scară 
redusă. în cadrul acestor 
poligoane sînt reproduse 
condițiile funcționale ale a- 
paratajelor electrice pentru 
ca absolvenții să fie famili
arizați încă din timpul școla
rizării cu condițiile efective 
de muncă din profesiunea 
aleasă. Au început, de ase
menea, să se realizeze simu
latoare ale stațiilor și cen-

JUDEȚUL BRAȘOV
Școala profesională, Brașov — str. Zizinului nr. 106, tel. 2 31 95 

(pe lingă I.R.E.-Brașov a Ministerului Energiei Electrice) — elec
trician pentru centrale, stații și rețele electrice.

JUDEȚUL CLUJ
Școala profesională, Cluj — str. Pascaly nr. 2, tel. 2 37 59 (pe 

lîngă I.R.E.-Cluj a M.E.E.) — electrician pentru centrale, stații și 
rețele electrice.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Școala profesională, Constanța — bd. V.I.Lenin nr. 284, tel. 

2 33 84 (pe lingă I.E.C.-Constanța a M.E.E.) — electrician pentru 
centrale, stații și rețele electrice ; — lăcătuș mecanic pentru ca
zane și turbine cu abur

JUDEȚUL GALAȚI
Școala profesională, Galați — str. Silozului nr. 27, tel. 3 04 73 

(pe lingă I.R.E. — Galați a M.E.E.) — electrician pentru centrale, 
stații și rețele electrice ; lăcătuș mecanic pentru cazane și tur
bine de abur ; electromecanic aparate de măsură și control și 
automatizări : constructor finisor ; montator prefabricate.

JUDEȚUL HUNEDOARA
Școala profesională. Deva — str. Minerului nr. 24, tel. 1 28 13 (pe 

lingă I.E.C.-Deva a M.E.E.) — electrician pentru centrale, stații 
și rețele electrice ; lăcătuș mecanic pentru cazane și turbine cu 
abur ; constructor finisor ; montator prefabricate.

JUDEȚUL DOLJ
Școala profesională, Craiova — str A I. Pavlov nr. 93. tel. 

210 59 (pe lingă I.E.C. — Craiova a M.E.E.) — electrician pentru 
centrale, stații și rețele electrice ; lăcătuș mecanic pentru cazane 
și turbine cil abur.

JUDEȚUL IAȘI
Școala profesională energetică. Iași — str. Sooola nr. 188—190, 

tel. 1 60 92 (pe lîngă I.R.E.-Iași a M.E.E.) — electrician pentru 
centrale, etății șl rețele electrice ; lăcătuș mecanic pentru cazane 
și turbine cu abur ț constructor finisor | montator prefabricate.

lăcătuș construcții metalice ; constructor finisor ; montator prefa
bricate ; pentru ucenicie la locul de muncă : lăcătuș mecanic pen
tru utilaje de construcții și terasamente ; lăcătuș construcții me
talice ; montator prefabricate.

JUDEȚUL MUREȘ
Școala profesională energetică Luduș-Iernut (pe lingă I.E.C. 

Luduș-Iernut aparținînd M.E.E.) — electrician pentru centrale, 
stații și rețele electrice | lăcătuș mecanic pentru cazane și 
turbine cu abur | sudor | strungar.

JUDEȚUL PRAHOVA
Școala profesională energetică Ploiești — str. Carol Davila 

nr. 39. tel. 119 29 (pe lîngă I.E.C.-Ploiești aparținînd M.E.E.) — 
electrician pentru centrale, stații și rețele electrice; lăcătuș me
canic pentru cazane și turbine cu abur t constructor finisor | 
montator prefabricate ț sudor.

Școala profesională energetică Cîmpina-str. Griviței nr.l, tel.19 22 
(pe lingă I.R.E.-Ploiești a M.E.E.) — electrician pentru centrale, 
stații și rețele electrice ; electrician constructor de mașini elec
trice î lăcătuș mecanic pentru turbine hidraulice.

sKl

Atributele profesiei de electrician — măiestrie, cutezanță, sisuran*^

JUDEȚUL SIBIU
Școala profesională energetică Sibiu, str. Electricienilor nr.l, 

tel.2 32 80 (pe lîngă I.E.M.-Sibiu aparținînd M.E.E.) — electrician 
pentru centrale, stații și rețele electrice ; constructor finisor ; 
montator prefabricate.

— în anul școlar 1965/1966 
existau numai 4 școli profe
sionale în timp ce în viitorul 
an școlar vor funcționa 14 

astfel de unități. în 1966 s-a 
înființat primul liceu energe
tic, astăzi funcționează 10, 
iar numărul lor va mai crește 
în viitor cu trei unități. Nu
mărul total al elevilor cu
prinși în grupurile școlare 
energetice este de circa 
14 000, la care se adaugă un 
număr de aproape 1 100 vii
tori absolvenți ai liceului de 
specialitate — număr ce va 
crește în continuare.

— Prin ce se traduce 
în acest sector procesul 
de modernizare a învă- 
tămîntului ?

— în ultimii trei ani a fost 
inițiată o largă acțiune de 
îmbunătățire a planurilor și 
programelor de învățămînt 
în sensul adaptării la cerin
țele actuale impuse de dez
voltarea. sectorului energe
tic, cît și la perspectivele ur
mătorilor ani. Aceste cerințe 
nu sînt reflectate numai în 
conținutul teoretic al cursu
rilor,. ci și în aspectul lor 
practic. Laboratoarele disci- 
plinelpr clasice au fost di
versificate cu laboratoare de 
specialitate PRAM (protecție 
prin relee., automatizări și 
măsurători electrice), labora
toare de mașini electrice, 
termotehnice și de echipa
ment, termoenergetice, de în
cercări la înaltă tensiune. 
In cadrul rețelei de învăță-

Una din perlele Argeșului — microhidrocentrala Oiești—Albești

JUDEȚUL TIMIȘ
Școala profesională energetică Timișoara (pe lîngă I.R.E.-Timi- 

șoara aparținînd M.E.E.) — electrician pentru centrale, stații și 
rețele electrice.

JUDEȚUL VÎLCEA
Școala profesională energetică Voineasa-Lotru (pe lîngă între

prinderea de oonstrucții hidroenergetice București aparținînd 
M.E.E. ; secție a școlii profesionale Craiova) — electrician de 
mină; sondor foraje.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Școala profesională energetică „Ioslf Rangheț“, București — 

str. Gh. Șincai nr. 8—10, tel. 23 01 10 și 23 99 77 (pe lîngă I.D.E.E. 
aparținind M.E.E.) — electrician pentru centrale, stații și rețele 
electrice ; lăcătuș mecanic pentru cazane și turbine cu abur ; 
electrician constructor de mașini electrice ; lăcătuș mecanic în 
industria construcțiilor de mașini ; pentru ucenicie la locul de 
muncă : electrician pentru centrale, stații și rețele electrice j 
lăcătuș construcții metalice.

LICEE INDUSTRIALE CU PROFIL ENERGETIC
Liceul energetic Brașov — electroenergetică ;
Liceul energetic Cluj — electroenergetică (învățămînt de zi 

și seral) ;
Liceul energetic Constanța — electroenergetică (învățămînt de 

zi) ; mecanoenergetică (învățămînt de zi și seral) ț
Liceul energetic Craiova — electroenergetică (învățămînt de zi 

și seral) ; hidroenergetică (învățămînt de zi) ; mecanoenergetică 
(învățămînt de zi).

Liceul energetic Deva — electroenergetică ;
Liceul energetic Iași — electroenergetică (învățămînt de zi) | 

mecanoenergetică (învățămînt de zi și seral) |
Liceul energetic Cimpina — electroenergetică ;
Liceul energetic Sibiu — electroenergetică (învățămînt de zi și 

seral) ;
Liceul energetic Timișoara — electroenergetică ;
Liceul energetic București, șoseaua Giurgiului nr. 124 bis, tel. 

41 05 17. Sectorul 5. — mașini și aparate electrice (invățămint de 
zi și seral) ; mecanoenergetică.

Adresele liceelor industriale energetice din țară sînt similare 
eu cele ale școlilor profesionale de profil din județele respective.

tralelor electrice (București, 
Cîmpina, Brașov, Constanța), 
în care sînt reproduse con
dițiile 
vrelor 
ții și 
Aceste 
lizează ,
greșelile elevilor, urmînd sâ 
acorde în funcție de catego
riile acestor greșeli, și califi
cativele corespunzătoare. 
Pentru baza materială a 
școlilor, următoarele compa
rații sînt semnificative : în 
1965 existau 16 ateliere și 
două laboratoare, în 1969 — 
12 cabinete și un singur po
ligon, în timp ce astăzi ele
vii au la dispoziție 90 de 
ateliere, 79 de cabinete de 
specialitate, 75 de labora
toare și 13 poligoane expe
rimentale.

reale ale mane- 
complexe din sta

rețele electrice, 
simulatoare contabi- 

în același timp și

. — Disciplinele energe
ticii sînt, prin calitățile 
care le reclamă viitorilor 
profesioniști, adresate, în 
special, băieților. Pot 
oare și fetele să aborde
ze acest domeniu al posi
bilei opțiuni ?

— Este drept că în ener
getică îți trebuie mult curaj, 
stăpînire de sine, promptitu
dine a reacțiilor, putere de 
decizie. Aceasta nu înseam
nă însă că domeniul este 
prohibit absolventelor școlii 
generale sau liceului teore
tic, care pot găsi un cîmp 
larg de afirmare și satisfac
ții profesionale.

— Ce perspective se 
conturează în viitor pen
tru tinerii care doresc să 
abordeze energetica în 
cadrul opțiunilor profe
sionale ?

— O dezvoltare tot mai 
mare se manifestă statistic și 
la numărul de locuri care 
cer. un nivel mediu de pre
gătire pentru personalul de 
deservire și întreținere a 
diferitelor sectoare din siste
mul energetic. Creșterea gra
dului de automatizare și 
complexitate în funcționarea 
instalațiilor energetice im
pune un grad de cultură teh
nică.tot mai ridicat. Absol
venții liceelor energetice, 
prin pregătirea de speciali
tate care o primesc în timpul 
școlarizării pot concura cu 
succes la facultățile de pro
fil . din . cadrul institutelor 
politehnice din București, Ti
mișoara și lași, pr.ecum și 
la faculta.tea de construcții 
hidrotehnice din cadrul In
stitutului de construcții din 
Capitală. în cadrul acestor 
facultăți se accentuează 
mereu legătura intimă între 
învătămînt-cercetare și pro
ducție. Studenții prezenfi în 
amfiteatrele secțiilor cu 
profil energetic beneficiază, 
în același timp, de expe
riența practică a unor ca
dre din producție, asociate 
catedrelor de specialitate, în 
timp ce întreprinderile locale 
ale ministerului nostru depun 
toate eforturile pentru asi
gurarea unui cadru cores
punzător practicii viitorilor 
specialiști ai energiei elec
trice. In cadrul M. E. E. au 
fost luate noi măsuri, con
form indicațiilor de partid 
și de stat, care vor contri
bui și în continuare la îm
bunătățirea conținutului, pre
gătirii în toate unitățile șco
lare în care tinerii se pre
gătesc pentru profesiunile 
energeticii.

Convorbire consemnată 
de CALIN STÄNCULESCU

(Urmare din pag. I) 
partidului și statului nostru. 
Constatarea este simptomatică 
pentru interesul deosebit al stu
denților față de o problematică 
de acută actualitate. Dar tocmai 
dată fiind importanța acestei 
problematici, nevoia de a o lă
muri sub raport conceptual și 
concret, practic s-ar fi impus o 
consultare prealabilă a catedre
lor de științe sociale ; ceea ce 
ar fi îngăduit că termenii abor
dați de activitățile didactice Ia 
disciplinele de socialism științi
fic, economie politică să nu fie 
repetați sub același raport la 
dezbaterea politică. Opțiunea 
pentru un aspect decurgînd din- 
tr-o asemenea tematică, extrem 
de complexă, adecvat unei dez
bateri ar fi urmat să vizeze ele
mente a căror analizare și dis
cutare să-I situeze pe student în 
mijlocul discuțiilor — pe acest 
student capabil de opinie, dar 
încă în situația de a trebui să 
înțeleagă o serie de cerințe și 
exigențe privitoare Ia aportul 
său social ca cetățean și viitor 
specialist. Pe de altă parte, este 
bine cunoscut că o asemenea 
problematică poate fi și se cere 
imperios a fi aprofundată din- 
tr-un mare număr de unghiuri 
de vedere, pe care, desigur, nici 
sistemul de informare al A.S., 
nici activitățile didactice — fie
care în parte — nu le pot e- 
puiza.

este prin el însuși un ele
ment de colaborare : este vor
ba de a retine problemele, pe 
care studenții le formulează cu 
prilejul dezbaterilor, informări
lor politice, adunărilor A.S., cu 
prilejul discuțiilor din semina- 
rii și chiar al discuțiilor spon
tane provocate de studenți. Dar 
nu de a le aglomera în memo
rie, ceea ce este un obicei iar nu 
o practică avînd un sistem, ci de 
a Ie nota cu conștiința nevoii de

Pentru că, ce poate fi mal eloc
vent nu numai pentru modul de 
gîndlre — care el însuși poate 
fi corectat, ci și pentru conținu
tul acestei gîndiri, al preocupă
rilor profunde ale studenților — 
decit produsul acestei frămîn- 
tări materializat in intrebăriie 
pe care ei le formulează ? în 
esență ce dovedesc aceste între
bări ? Așa cum arăta unul din
tre cadrele didactice apreciate 
din institut, există un interes și

intilnirlle de Ia clubul studenți
lor, fie în seminarii.

Urmărind resorturile esențiale 
ale colaborării factorilor educa
ționali din Institutul agronomic 
s-a putut observa că printre ac
tiviștii A.S. se menține încă pă
gubitorul gest de a considera în 
bloc o acțiune sau alta, de a nu 
discerne asupra nuanțelor și 
semnificațiilor ce decurg din 
modul cum s-a prefigurat și s-a 
realizat o acțiune politică sau

Pregătirea politico-ideologică
3

I nsistăm. de asemenea, asu
pra încă unui aspect în 
legătură cu care atît acti

viștii A.S. din instituitul agro
nomic oît și cadrele didacti- 

și care7W^^^^V^^^^AAA<A^X«AAAAAAAA^A^AAAA«^AA-. ce ar putea întîrzia

a judeca asupra unei frecvențe 
relative, deci a unei preocupări, 
a unei frămîntărî care revine și 
se menține — poate pentru că 
eforturile anterioare de a ajuta 
la limpezirea lor au fost insufi
ciente sau ineficace, sau poate 
au intervenit elemente, fapte, 
care le-au resuscitat. Ceea ce în 
activitatea politică a A.S., în ac
tivitatea educativă la care par
ticipă cadrele didactice și cu e- 
xigențe noi — cadrele de la ca
tedrele de științe sociale — este 
un capitol care merită să fie 
disecat și elucidat cu mai multă 
stăruință și competență, repre- 
zentînd o însemnată pîrghie în 
direcționarea eforturilor edu
cative concrete, specifice, pentru 
o microcolectivitate sau alta.

o receptivitate mai mare pentru 
problematica social-politică ca 
urmare și a abordării masive a 
mijloacelor de informare exis
tente ; de asemenea, ca o con
secință a încrederii pe care au 
dobîndit-o studenții în faptul că 
există climatul propice și dorin
ța sinceră de a li se răspunde 
direct, deschis, clar, 
de natura întrebării. Există mai 
puțină goană după senzațional 
— ceea ce dovedește maturitate, 
un anume discernămînt intelec
tual. Or, această „deschidere“ a 
studenților către cunoaștere și 
înțelegere trebuie neapărat cul
tivată cu mai multă insistență 
de toți cei ce, pe pian educativ 
și didactic, participă la dialogul 
cu studenții, fie la dezbateri sau

indiferent

alta. în ultimă instanță, această 
atitudine este un tribut destul de 
greu care se plătește formalis
mului, unui anume spirit func
ționăresc pe care este simplist 
să-1 deducem numai din faptul 
că birourile A.S. au anunțat cu 
întîrziere data la care va avea 
loc o dezbatere, sau nu au în
demnat suficient pe studenți să 
parcurgă bibliografia stabilită — 
așa cum sînt explicate unele 
nereușite la anii III A și IV B 
sau V A ai Facultății de agro
nomie. Fără îndoială, a pătrun
de dincolo de aceste cauze este 
mai dificil dar dificultatea se 
păstrează și pentru că A.S. nu 
conferă colaborării cu cadrele 
didactice noi atribute de a căror 
eficiență să beneficieze. Aceasta

Gurgut Aurelia — Oravița : 
Școala profesională de cultură și 
artă cu secție pentru bibliotecari 
funcționează numai în București, 
Sos. Străulești nr. 1. Sectorul 1.

înscrierile se fac între 1—22 
septembrie, cel puțin așa s-au 
făcut în ceilalți am. Examenele 
s-au dat după cum urmează : 
25—26 septembrie, scris — 27—30 
septembrie — oral. S-ar putea 
însă ca în acest an să fie altă 
dată. S-au dat examene la limba 
română (scris și oral), Istoria 
României (oral). Să sperăm to
tuși, că îți vei putea împlini pla
nul inițial, Eu îți urez succes.

Stoian Victoria — București : 
Nu numai că nu-ți pot lămuri 
nedumerirea dar mi-ai transmis 
și mie mirarea dumitale. Intr-a
devăr de ce nu primește Liceul 
pedagogic din... București can
didați din... București 7 Lămuri
rea nu poate veni decît de la or
ganele în drept, unde te sfătu
iesc să o soliciți, ca de altfel și 
pentru celelalte întrebări, ele a- 
vînd tot un caracter administra
tiv.

Un grup de elevi din Gurigești- 
Vulturești, jud. Suceava : Liceul 
industrial de poștă și telecomu
nicații funcționează în București, 
Aleea Barajului Bicaz nr. 9 și 
are următoarele secții : exploa
tarea rețelei poștale și de tele
comunicații, Instalații și teleco
municații. Programele pentru 
concursul de admitere în liceele 
de specialitate au apărut în 
tiraj de masă și se vînd prin 
centrele de difuzarea presei.

Badiu Virginica — Focșani : 
Visele, contradicțiile cu dumnea
ta însăți, schimbările rapide ale 
dispoziției sufletești se numesc 
într-un cuvînt adolescență șl nu 
prezintă nimic îngrijorător. 
Școala la oare te referi nu are 
o secție de comerț exterior ci de 
secretar dactilograf pentru limba 
română și limbi străine și nu se 
dă examen la geografie, iar le
găturile profesiunii cu geografia 
sînt destul de vagi. Mai multe 
relații cu geografiă ai avea dacă 
te-ai prezenta Ia un institut pe
dagogic de trei ani care are o 
facultate de istorle-geografie 
(cel din Bacău, Calea Mărășești 
nr. 157) sau cel din Suceava (str. 
Armi nr. 1). Devenind profe
soară ai putea prilejui și altora 
călătoriile pe care le faci dum
neata sau pe care dorești să le 
faci, presupunînd că părinții 
elevilor dumitale vor avea cura
jul să-i lase în excursie.

Sin Emil — Curtea de Argeș : 
îmi pare rău dar asta e realita
tea : nu sînt șanse să se reînfiin
țeze școala de literatură care a 
aparținut unei etape, astăzi de
pășite. Mulți dintre absolvenții 
ei și-au continuat studiile Ia fa
cultățile de filologie pe care, 
după cum vezi, nu o vei putea 
evita chiar dacă vei trebui să 
dai horribile dictu, examen la... 
pedagogie. Și ar mai trebui să-ți 
amintesc o definiție, pînă la un 
punct justă : „scriitor este un om 
care scrie“.

Constantinescu Dan — Tlrgo- 
viște ! N-aș putea fi, din păcate, 
niciodată în situația dumitale 
deoarece sînt un „antitalent“ 
tehnic absolut Școlile de aviație 
nu figurează în îndrumătoare 
dar poate că TAROMUb te-ar 
putea lămuri. însă, pentru că tot 
veni vorba de talent la mecani
că, ce ar fl să meditezi puțin la 
secția de aeronautică din cadrul 
facultății de mecanică a politeh
nicii bucureștene (Calea Griviței 
132) ? Faptul că ai învățat să 
construiești avioane nu te-ar 
împiedica să zbori cu ele, ba 
poate chiar dimpotrivă.

W. R. — Slobozia, județul Ia
lomița : în școlile postliceale sa
nitare se pregătesc următoarele 
profesiuni : asistentă medicală, 
asistentă medicală de ob- 
stretică și ginecologie, asistentă 
medicală de pediatrie, asistentă 
medicală de igienă, asistentă 
de ocrotire, asistentă medi-

ar însemna să investigheze for
mule noi, care să ridice ștacheta 
de la ajutorul dat pentru întoc
mirea unui referat sau pentru 
limpezirea unor nedumeriri — 
ajutor care fără îndoială există 
și nu numai din partea cadrelor 
didactice de la științele sociale 
— la sintetizarea tocmai a unor 
aspecte de larg și subtil interes 
științific, filozofic, la intuirea, 
pe baza unei cunoașteri anteri
oare, a unor probleme cheie care 
să incite pe un plan superior 
gîndirea studentului. Credem că 
tocmai căutarea unor astfel de 
forme noi, capabile să-I solicite 
și mai mult pe student vor fi 
în măsură să contrazică mai 
convingător o apreciere în ge
nere demobilizatoare dacă nu 
jignitoare cu privire la nivelul 
de cultură al studentului agro
nom.

E
ste foarte important ca a- 
sociațiile studențești din 
Institutul agronomic să nu 

piardă nici o clipă din vedere 
că însăși informarea politică a 

studenților este o mare proble
mă de stil de muncă în asociație, 
de comunicare politică, un ele
ment central al educației în me
diul universitar. De aceea, ea nu 
poate fi expediată ca un obiectiv 
adiacent procesului educațional, 
care se atașează singular unor 
preocupări de pregătire profe
sională, cetățenească, de cultură 
politică și științifică generală, ci 
face parte intrinsecă din acest 
proces. De aceea trebuie con- 
• aput și realizat ca atare.

LA UȘĂ
de SEN ALEXANDRU

cală de laborator, asistentă 
de farmacie, tehnica dentară, u- 
tilaje medicale. Ca asistentă me
dicală ai.putea desigur lucra în- 
tr-o secție de neurologie dar a- 
ceasta depinde de necesitățile de 
cadre în acest domeniu. Nu 
funcționează o astfel de secție în 
cadrul școlii dar vei lucra într-o 
unitate sanitară cu acest profil, 
vei .avea posibilitatea să te spe
cializezi prin cursuri de recicla
re. Pentru profilul „asistentă 
medicală“, cel mai apropiat de 
ceea oe dorești să realizezi dum
neata, se dau examene la ana
tomia . și fiziologia omului 
(scris și oral), chimie (scris) dar 
nu se specifică ce parte din chi
mie. Școlile postliceale cele mai 
apropiate se află la București 
(str. Pitar Moși nr. 15), Con
stanța (B-dul V. I. Lenin nr. 42), 
Plodești (str. Nîcolae Bălcescu 
nr. 35). Dar pentru că tot veni 
vorba : ai văzut vreodată cum a- 
rată o secție de neurologie ? Și 
știi ce se cere unei asistente în
tr-o astfel de secție 7 Dacă m-ai 
fi întrebat, ți-aș fi spus eu.

A. A. — Mangalia : Facultatea 
de calcul economic și cibernetică 
economică funcționează în ca
drul Academiei de studii econo
mice din București (Piața Ro
mană nr. 6) cu secțiile : statis
tica (4 */■> ani) ; mecanizarea și 
automatizarea calculului econo
mic (5 ani), Cibernetică econo
mică (5 ani). Pentru statistică se 
dau examene la matematică scris 
și oral (algebră, trigonometrie, 
elemente de analiză matematică 
din materia clasei a Xl-a) și E- 
lemente de economie politică sau 

' Statistica teoretică, industrială 
si economică (la alegere), scris. 
Pentru celelalte două secții, ace
eași materie la matematică și în 
plus., fizica. Aceste două secții 
ar fi deci mai indicate pentru 
dumneata.

Rădulescu Ion — Roșiorii de 
Vede : Intensitatea pasiunii du
mitale pentru pescuit aproape 
că m-a mcflipsit iar descrierea 
modului cum te zvîrcolești ca 
peștele pe uscat de dorul undi
tei atunci cînd nu poți pescui, 
ne-a mișcat. Din fericire, se află 
la Galați, în cadrul Institutului 
poli’rhnlc sau mai exact a Fa
cultății de Industrie alimentară 
și tehnica pescuitului (str. Repu
blicii 11), o secție de tehnica 
pescuitului șt piscicultura, care 
răspunde exact acestei patimi 
mistuitoare căreia i-ai închinat 
un imn atît de convingător în 
lunga dumitale scrisoare. Numai 
că, priceperea de a mînui undița 
nu va fi suficientă, mai sînt ne
cesare cunoștințe temeinice. 
Zoologia sau botanica, Ia alegere, 
scris și oral, matematică (alge
bră și trigonometrie), scris. 
Paradoxal, dar așa este : ca 
să-ți poți petrece restul vieții cu 
năvodul în mînă trebuie să cam 
pui pentru o vreme undița în 
cui. Succes !

A apărut colecția

Monografii
profesionale

In Editura didactică și pe
dagogică a apărut, sub egida 
Ministerului Educației și În
vățământului și a institutului 
de științe pedagogice, colecția 
„Monografii profesionale“ în 
fiecare volum sînt cuprinse 
profesiunile circumscrise unei 
industrii prezentate sub mul
tiple aspecte : obiectul și na
tura profesiunii, natura activi
tății, riscuri profesionale, ce
rințe relative la normele de 
securitate a muncii, cerința 
medicale și psihice, contra- 
indicații, pregătire, condiții so- 
cial-economice. Fiecare volum 
este precedat de o prezentare 
a importantei social econo
mice a profesiunilor din do
meniul respectiv. O bogată bi
bliografie și un indice de ter
meni folosiți într-o ramură in
dustrială încheie prezentarea 
profesiunilor. Redactate de 
specialiști, cercetători științi
fici, profesori, doctori, ingi
neri, capitolele fiecărui volum 
sînt un instrument prețios pen
tru absolvenții școlilor gene
rale, pentru cadre didactice, 
diriginți și consilieri de orien
tare profesională. Apărute sub 
coordonarea științifică a dr. 
Mihai Peteanu volumele colec
ției „Monografii profesionale" 
se impun și printr-o prezen
tare grafică de calitate, atră
gătoare și bogat ilustrate.

C. S.



I

’ i; •- '’ ''l-i

. .

»

V :

î
■ ii

..A!

l

I
•• Demonstrații *n 

Irlanda de nord DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

BRUXELLES 7 (Agerpres). 
„Analizînd actuala situație po
litică din Europa, se poate 
spune cu convingere că, după 
mulți ani, pe continentul nostru 
au apărut din nou speranțe“ — 
a declarat Paul Struye, pre
ședintele Senatului belgian. 
„Declarația privind pacea, secu
ritatea șt colaborarea tn Euro
pa, adoptată la consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia — a rele
vat el — propune, fără să mo
difice, raportul de forțe politi
ce de pe continent, dirijarea 
eforturilor statelor europene 
spre , construirea unui sistem 
trainic de securitate“.

Paul Struye a relevat, de a- 
semenea, abordarea serioasă și 
profundă a problemelor europe
ne de care au dat dovadă par
ticipanții la consfătuire, năzuin
ța lor de a găsi metode și mij
loace politice care să înlăture 
apariția pe continentul nostru a 
unor situații ce pot duce la noi 
conflicte și confruntări. Prin
cipiile declarației, a spus 
Stru.ve, stabilesc căile concrete 
de dezvoltare și întărire con
tinuă a păcii.

zentării Pieței comune la con
ferința general-euiropeană în 
problemele securității și colabo
rării. Se precizează că „această 
poziție este oonformă doctrinei 
de mult proclamată de guvernul 
francez in această chestiune, și 
anume că numai statele, și nu 
alianțele sau asociațiile dintre 
ele trebuie să participe la con
ferință“.

HELSINKI 7 (Agerpres). — 
Lutnd cuvîntul la un simpozion 
internațional in problemele 
securității europene, reprezen
tantul Ministerului Afacerilor 
Externe al Finlandei, Antti 
Karppinen, a afirmat că obiec
tivele politice externe finlan
deze sînt foarte apropiate de 
principiile fundamentale ale 
securității europene și ale re
lațiilor dintre statele continen
tului. așa cum au fost prezen
tate în Declarația de la Praga 
a statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. Finlanda, a 
spus Karppinen, este gata să în
ceapă neîntârziat, la Helsinki, 
pregătirile pentru organizarea 
și desfășurarea conferinței ge- 
neral-europene în problemele 
securității și colaborării.
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VIENA 7 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stănoescu, trans
mite : Ziarul austriac „Arbeiter 
Zeitung“ informează că. după 
încheierea reuniunii de la In- 
nsbruck a liderilor partidelor 
socialiste și social-democrate 
din Austria, Elveția, Italia și 
R.F. a Germaniei, cancelarul 
Bruno Kreisky a afirmat, la o 
întîlnire cu ziariștii, că „prin 
această reuniune nu se insti
tuie un mecanism suprastatal, 
ci în acest cadru se nasc idei 
care urmează să fie concreti
zate în fiecare țară in parte“. 
Abordînd unele probleme ac
tuale ale continentului, cance
larul Austriei și-a exprimat op
timismul în legătură cu posibi
litatea convocării în anul 1972 a 
conferinței pentru securitate și 
colaborare europeană, sublinia
ză „Arbeiter Zeitung“.

PARIS 7 (Agerpres). — După 
cum informează ziarul „Le 
Monde“. la Paris se confirmă 
știrea publicată de „Interna
țional Herald Tribune“ potrivit 
căreia Franța se opune repre-

BONN 7 (Agerpres). — Confe
rința general-europeană în pro
blemele securității și colaboră
rii corespunde speranțelor și 
aspirațiilor popoarelor conti
nentului nostru și ea trebuie să 
fie convocată încă în anul 1972. 
a declarat Joseph Rossen, pre
ședintele „Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști“ din 
R.F.G. Crearea unui sistem trai
nic de securitate colectiva în 
Europa este un imperativ incon
testabil al vremurilor noastre. 
Istoria Europei, a spus Rossen, 
a demonstrat nu o dată cît de 
necesare sînt pentru continen
tul nostru pacea 
reciprocă.

și înțelegerea
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U.R.S.S., R.D.G.,
(Agerpres) — 
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Demonstrație a tinerilor din Washington pentru retragerea imediată a trupelor 
americane din Indochina

BELFAST 7 (Agerpres). — In 
pofida avertismentelor lansate atît 
de guvernul britanic, cît și de 
Stormontul nord-irlandez, la ape
lul Asociației pentru drepturile 
civile, duminică s-au reunit la 
Newry, venind din toate regiu
nile țării, peste 20 000 de persoa
ne. Intrucît manifestanții au res
pectat consemnul organizatorilor, 
de a evita orice acțiune menită 
să provoace intervenția trupelor 
britanice, acțiunea de protest 
față de evenimentele violente, 
care s-au soldat cu o săptămînă 
în urmă la Londonderry cu uci
derea a 13 tineri nord-irlandezi, 
s-a desfășurat fără incidente. Cu 
toate acestea, la Belfast s-a anun
țat că autoritățile vor acționa în 
judecată un mare număr de per
soane prezente duminică la Ne- 
vvry, și mai ales pe organizatorii 
marșului.

Pe de altă parte, un lider al 
Asociației pentru drepturi civile 
a anunțat că, miercuri, va avea 
loc o nouă asemenea demonstra
ție în localitatea nord-irlandeză 
Enniskillen.

ORAȘUL
7

a

.A.

întrevederile tovarășului
Paul Niculescu-Mizil la Roma

I I rie
â:.;ț

PENTRU
RECUNOAȘTEREA 
R. D. GERMANE

DIFICULTĂȚI 
ECONOMICE

Apă pentru 
Sahara

Algeria și Tu
nisia au hotărît 
să pună in apli
care un vast pro
iect de studiu și 
valorificare a re
surselor de apă 
pentru Sahara. 
Proiectul respec
tiv urmează a fi 
pus în aplicare 
a trei ani, cu

sprijinul Organizației Na
țiunilor Unite pentru edu
cație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O.) și Programul 
Națiunilor Unite pentru dez
voltare (P.N.U.D.). Creșterea 
demografică a populației sa- 
hariene, de la circa un mi
lion în prezent (580 000 alge
rieni și 420 000 tunisieni) la 
două milioane către anul 
2000, necesită crearea a peste 
100 000 locuri noi de muncă în 
agricultură. Principalul motiv 
care a determinat cele două 
țări să pună în aplicare un 
asemenea proiect a fost se
carea înceată a forajelor ar
teziene. In anul 1970 pompa
rea sub presiune a devenit 
necesară la numeroase guri 
de apă. Problema nerezolvată 
încă, se referă la estimarea 
volumului de apă care poate 

fi extrasă din subteranul Sa
harei pe o perioadă cit mai 
îndelungată.

După cum se știe resursele 
in apă ale deșertului variază 
în funcție de regimul pluvio
metric, pe o durată cit mai 
mare. In mod deosebit autorii 
proiectului vizează nu atit o 
creștere absolută a volumului 
apei scoase la suprafață, cit 
posibilitatea descoperirii unor 
resurse capabile să asigure 
un debit de cîțiva metri cuhi 
de-a lungul mai multor de
cenii. Din cei 8 milioane kmp 
ai Saharei septentrionale, 
proiectul se ocupă de 800 000 
de kmp, ceea ce reprezintă a 
zecea parte. Potrivit ritmului 
propus, Algeria va urmări a- 
coperirea unor cantități de 
apă pentru început strict ne
cesară desfășurării normale a 
vieții în Sahara, și ulterior 
pentru crearea de noi planta
ții de palmieri pe 6 500 hec
tare pînă in anul 1980. Partea 
din program revenind Alge
riei necesită 55 de foraje, cu 
o investiție de 30 milioane di
nari algerieni pe an. Tunisia 
și-a propus 30 de foraje și 
extinderea plantațiilor de 
palmieri pe 7 500 hectare.

O recentă reuniune a Comi
tetului consultativ al proiec
tului, ținută la Tunis, a ajuns 
la concluzia că principalul 
obstacol al dezvoltării Saharei 
nu este atit lipsa apei — de
oarece cercetări efectuate 
de-a lungul mai multor ani 
au evidențiat existența unor 
importante rezerve — ci cos
tul pompajelor și al exploată
rii acestei ape. Ținînd seama 
de infrastructura necesară — 
sistem de pompare, de desa
linizare, răcire (apele extrase 
au o temperatură destul de 
ridicată) — cheltuielile de in
vestiții și exploatare sînt 
considerabile. Tunisia s-a a- 
dresat deja P.N.U.D. soliei- 
tînd o asistență pentru a de
gaja cit mai repede o „tranșă 
de apă“ suplimentară pentru 
dezvoltarea Saharei tunisiene. 
Proiectul algero-tunisian pre
vede de asemenea concerta
rea eforturilor pentru valori
ficarea potențialului uman, 
în acest sens se are în vede
re adoptarea unor măsuri 
privind stabilizarea triburilor 
nomade și pregătirea lor 
pentru munca de agricultor.

P. N.

HELSINKI 
Reprezentanți 
din Finlanda. 
R.F.G. și Suedia, care au parti
cipat la întîlnirea „Organizații
le sindicale și securitatea euro
peană“, desfășurată la Helsinki, 
s-au pronunțat pentru convoca
rea cît mai grabnică a confe
rinței general-europene în pro
blemele securității și colabo
rării. Participanții la întîlnire au 
apreciat, totodată, că adunarea 
reprezentanților opiniei publi
ce europene, convocată pentru 
luna iunie la Bruxelles, va juca 
un rol important în pregătirile 
pentru forumul paneuropean 
al statelor.

ROMA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La 7 februarie, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, s-a întîlnit 
— la sediul Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian al Unității Pro
letare (P.S.I.U.P.) — cu tovarășii 
Tullio Vecchietti, președintele 
partidului, Dario Valori, secretar 
general, și Lucio Luzzatto, mem
bru al Direcțiunii, șeful Secției 
externe a C.C. al P.S.I.U.P.

In convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej și care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, s-a făcut un schimb 
de informații privind activitatea

celor două partide, în special în 
problema securității europene.

în cadrul convorbirii s-a rea
firmat dorința celor două parti
de de a întări relațiile lor fră
țești și de a acționa pe calea pă
cii și a securității europene.

La întîlnire a fost de față Ia- 
cob Ionașcu, ambasadorul Româ
niei la Roma.

• LUNI seara, la sediul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, s-a întîl
nit cu activiști ai C.C. al P.C.I., 
ai Institutului de istorie a P.C.I. 
„Antonio Gramsci“, ai C.C. al 
Federației Tineretului Comu
nist Italian.

• ÎN SUEDIA a fost creat 
„Comitetul pentru recunoaște
rea R.D.G.“. din care fac parte 
reprezentanți ai diferitelor par
tide politice. organizații de 
masă, studențești și de tineret, 
ai parlamentarilor, oameni de 
știință, scriitori, informează zia
rul „Pravda“.

Fracțiunea parlamentară a 
Partidului de Stînga-Comuniș- 
tii a făcut propunerea ca Sue
dia să stabilească relații diplo
matice cu R.D.G. și să sprijine 
primirea în Organizația ^Nați li
nilor Unite a c-L- "tLtc
germane.

OCCIDENTALE

celor două state

INTERVIU acor- 
„Neues Deut-
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„Statul-punte“ revendică suveranitatea asupra
Canalului Panama

1 500 kmp., 40 000 de cetățeni americani. Albrok Field, Fort 
Howard, Fort Amador, Fort Clayton, Inter-american Air Forces 
Academy, Comandamentul de sud al U. S. Army. Un guvernator, 
David Parker, evident nord-american, numit de Casa Albă. 
Control sever al circulației. Aceasta este, în cîteva cuvinte, 
„Zona canalului" sau pe scurt „Z. C.". O suprafață de pămînt 
panamez, însușită în urma unui tratat inegal, devenit o imensă 
bază, militară americană, un cap de pod dl Pentagonului în 
America Latină. Dar, pentru „zoniani" — cum îi denumesc 
panamezii pe nord-americanii rezidenți de o parte și de alta 
a Canalului Panama — timpurile liniștite ou trecut de mult.

trimiși drept consilieri la sud de 
Rio Grande. Cei mai mulți au 
fost îmbarcați pentru luptele din 
delta Mekongului, din jungla 
sud-vietnameză, laoțiană sau 
cambodgiană. Aici este Cartie
rul general al comandamentului 
armatei americane de sud. La 
dispoziția sa se află efective a- 
preciate la 12 000 de oameni. Un 
imens poligon multilateral.

• ÎNTR-UN 
dat ziarului 
schland“. Hilmar Hansen, mem
bru al Prezidiului Partidului 
Social-Democrat din Danemar
ca, a relevat că, în prezent, 
majoritatea membrilor P.S.D. 
se pronunță pentru recunoaște
rea R.D. Germane. Hilmar Han
sen, care a vizitat recent, îm
preună cu o delegație, R.D. 
Germană, a arătat, totodată, că 
în problema recunoașterii 
R.D.G. se desfășoară în țara sa 
o discuție vie.

Presa din R.D.G! mai infor
mează că premierul statului in
dian Kerala, Achutha Menon, 
s-a pronunțat in favoarea unui 
schimb de ambasadori între In
dia și R. D. Germană.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Ritmul de creștere al economiei 
țărilor Europei occidentale se 
va menține, în acest an, la un 
nivel scăzut, ceea ce va avea ca 
efect, printre altele, eșuarea e- 
forturilor de reducere a șoma
jului — apreciază revista ameri
cană „Newsweek“. Germania fe
derală — arată revista — poate 
spera la un ritm de creștere de 
cel mult 2—3 la sută, aproxima
tiv egal slabei performanțe rea
lizate în 1971. Unele dintre in
dustriile sale de bază, cum este 
cea de bunuri capitale, vor avea 
de înfruntat dificultăți majore. 
Un purtător de cuvînt al firmei 
„Volkswagen“ și-a exprimat 
temerea că 1972 va fi un an 
„foarte prost“.

Anglia și Italia, continuă re
vista americană, vor realiza pro
babil o ameliorare față de anul 
trecut; nu este de așteptat, însă, 
ca ritmurile lor de creștere să 
depășească 4 la sută.

în ceea ce privește Franța, 
care anul trecut a avut situația 
cea mai bună în rindul țărilor 
Pieței comune (a realizat un 
ritm de creștere de cinci la 
sută), ea va trebui să depună e- 
forturi intense pentru a putea 
menține această evoluție. Dar 
majoritatea economiștilor prevăd 
o deteriorare a situației.

RHODESIA DE SUD

G
uvernul panamez se 
va adresa Consiliu
lui de Securitate in 
apărarea drepturi
lor sale asupra Ca
nalului Panama, în 

cazul în care negocierile de la 
Washington nu vor duce la în
cheierea unui nou tratat prin 
care să se recunoască suverani
tatea sa asupra acestuia — de
clara ministrul panamez de ex
terne, Juan Antonio Tack, cu cî- 
teva zile în urmă. O precizare a- 
semănătoare o făcuse și repre
zentantul statului Panama la Na
țiunile Unite, în calitate de re
prezentant nepermanent în Con
siliul de Securitate. Aceste de
clarații denotă impasul tratati
velor purtate de mai mult timp 
între Statele Unite și Panama în 
problema viitorului statut al Ca- 
naltilui care leagă Marea Carai- 
belor cu Oceanul Pacific. Nego
cierile au început în 1968, în 
urma unor puternice demonstra
ții înăbușite cu brutalitate de 
forțele de ordine din zona cana
lului. Pe atunci, tentativa unui 
grup de tineri de a arbora, pe 
una din clădirile din perimetrul 
canalului, drapelul panamez ală
turi de cel american, s-a soldat 
cu un bilanț tragic. Cîțiva din 
participanți au plătit cu viața a- 
ceastă încercare.

In ciuda unor înțelegeri mino
re privind relațiile de natură 
tehnică, tratativele de fond sînt 
departe de a fi încheiate. Cere
rilor legitime ale panamezilor 
Statele Unite le răspund fie 
prin tergiversarea unui răspuns 
ferm, fie prin declarații potriv
nice revendicărilor statului Pa
nama. Astfel David Parker, gu
vernatorul nord-american al 
Canalului, declara că actua
lele convorbiri bilaterale din 
capitala federală americană „vor 
trebui să stabilească controlul 
direct, unilateral și efectiv al 
Statelor Unite asupra operațiu
nilor și de apărare a canalului". 
„Noul tratat asupra Canalului 
Panama trebuie să stipuleze în 
mod clar și precis dreptul Repu
blicii Panama de a exercita su
veranitatea deplină și o juris
dicție efectivă asupra acestui te
ritoriu" — spunea in replică șe
ful diplomației panameze. Res- 
pingînd declarația guvernatoru
lui Parker, el adăuga că punctul 
de vedere american „este in
compatibil cu poziția guvernului 
și a delegației panameze la ne
gocierile cu Statele Unite".

nordul Americii și este în același 
timp un pod uriaș între Atlantic 
și Pacific. O adevărată placă 
turnantă spre patru zări. Sinion 
Bolivar spunea, la vremea sa, 
despre Panama: „canalele ce 
vor străbate istmul vor reduce 
drumurile spre alte țări ale lu
mii, rezervîndu-i un loc deose
bit în schimburile comerciale 
între Europa, cele două Ameriei 
și Asia, și-i vor aduce acestui 
ținut tributul celor patru con
tinente“. încercînd să pună par
că în valoare cuvintele lui Boli
var, în 1903 cînd a devenit stat 
independent, Panama și-a ales 
ca deviză „Pro mundi beneficio“ 
(pentru binele lumii)_Panamezii 
spun că încă dinaintea construi
rii canalului ei obțineau avanta
je substanțiale din situarea lor 
geografică, transportînd încăr
cături comerciale pe căile navi
gabile sau rutiere. După con
struirea Canalului și încheierea 
tratatului inegal din 1903, popu
lația afirmă cu amărăciune că 
deviza s-a schimbat în „Pro 
yanqui beneficio"... Asemenea si
tuație, se susține în rîndurile or
ganizațiilor politice progresiste 
panameze, nu mai poate fi tole
rată. La Ciudad de Panama se a- 
rată că acordurile semnate în ul
tima perioadă „au soluționat 
doar unele probleme secundare 
dar au lăsat intact aspectul e- 
sențial : dreptul statului și po
porului panamez asupra întregu
lui său teritoriu. Guvernul pana
mez dorește decolonizarea terito
riului prin intermediul unui a- 
cord total care să conțină toate 
aspectele importante ale proble
mei“.

P
anamezii susțin cu 
demnitate că una .

este 
fică 

ma este „poarta 
deschide accesul

bogățiile lor 
mai de preț 

poziția geogra- 
a țării: Pana- 
glisantă“ care 

din sudul spre

n zid, de înălțimea 
unui om, deasupra 
cu un grilaj, închi
de un perimetru 
inai vast decît tota
lul suprafeței state

lor pitice din Europa. Pretutin
deni flutură steagul cu Stars and 
Stripes. Este „Zona Canalului 
Panama“, care figurează ca o en
titate administrativă în toate a- 
nuarele geografice. Centrul său 
administrativ este Balboa 
Heights. Zona este un veritabil 
stat în stat : legi și tribunale a- 
mericane, limba oficială este en
gleza, în magazine pentru cei 
40 000 de americani se vînd nu
mai produse „Made in U.S.A ", 
Guvernatorul general este numit 
de către președintele Statelor U- 
nite și dispune de putere supre
mă asupra teritoriului. Bazele 
militare navale, terestre, aeriene 
se succed: Fort Clayton, Fort 
Howard etc. Aici în zona Cana
lului s-au antrenat primii Ran- 
gers, „beretele verzi", trupe spe
ciale antrenate pentru războiul 
de guerilă. O parte din ei au fost

acă Ia convorbirile 
de Ia Washington 
nu vom obține o so
luție definitivă asu
pra canalului și o 
veritabilă suverani

tate pentru țara noastră, aceas
ta va provoca o inevitabilă ex
plozie de indignare populară. In 
acest caz Garda națională, ar
mata panameză, puțin numeroa
să însă bine antrenată, se va găsi 
în fața unei dileme: să înăbușe 
insurecția populară sau să se si
tueze în fruntea sa. „Noi nu vom 
înăbuși-o“. Aceste cuvinte apar
țin generalului Omar Torrijos 
Herrera, comandantul Gărzii na
ționale, președintele actualului 
guvern și candidat prezidențial 
la alegerile din august a.c. O da
tă cu preluarea puterii, în oc
tombrie 1968, generalul, în vîrs
tă de 42 de ani, a promis înce
perea convorbirilor cu Statele 
Unite, înfăptuirea unui larg pro
gram de reforme economico-so- 
ciale, printre care ameliorarea 
condițiilor de viață pentru 
50 000 de familii cu un venit a- 
nual sub 100 balboas (un balboas 
egal un dolar), canalizarea cu 
apă a 35 Ia sută din locuințe, al
fabetizarea a 200 000 de persoa
ne, reajustarea dezvoltării, acum 
foarte inegală, în diferite re
giuni. în luna august, fiecare 
din cele 500 „corregimientos“, 
unități administrative ale țării, 
va trimite un reprezentant în ca
pitală. Această reuniune se va 
numi adunarea generală a repre
zentanților poporului și va deci
de structura politică a țării. însă, 
o problemă fundamentală pe care 
Panama va trebui să o rezolve 
este problema canalului. După 
cum afirma șeful guvernului pa
namez, aceasta este o chestiune 
de suveranitate, iar pentru pa
namezi, suveranitatea este o no
țiune indivizibilă.

Nu întîmplător 
numeroase case 
„Vom negocia în 
vom muri. Nu vom îngenunchia 
niciodată!“

pe zidurile a 
se poate citi 
demnitate sau

IOAN TIMOFTE

• O SAPTAMÎNA DE SOLI
DARITATE cu lupta poporului 
vietnamez a început luni în 
Olanda, din inițiativa a 16 or
ganizații de tineret și studen
țești, reunite în comitetul 
„Tineretul pentru Vietnam“. în 
cadrul acestei săptămîni de 
solidaritate, la Amsterdam, 
Haga, precum și în alte mari 
orașe olandeze vor avea loc 
mitinguri și demonstrații, vor 
fi organizate expoziții de foto
grafii privind viața și lupta 
Vietnamului. Comitetul se pro
nunță pentru retragerea trupe
lor americane din Indochina și 
pentru recunoașterea de către 
Olanda a Republicii Democrate 
Vietnam.

Populafia majoritară

împotriva misiunii Pearce
SALISBURY 7 (Agerpres). — 

Consiliul Național African — or
ganizație grupînd liderii popu
lației majoritare africane din Rho- 
desia, care se opune acceptării a- 
cordului încheiat între guvernul 
britanic și Ian Smith — a de
nunțat activitatea comisiei Pear- 
ce. Membrii acestei comisii de 
legislatori britanici, care au mi
siunea de a sonda opinia întregii 
populații față de acest acord, — 
afirmă liderii Consiliului Națio
nal African — conduc discuțiile 
cu africanii într-o asemenea ma
nieră, îneît să obțină un răspuns 
afirmativ. în prima etapă a. tes
telor, informează agenția Reuter, 
membrii comisiei înregistraseră 
un categoric Nu acordului înche
iat recent între Ian Smith și mi
nistrul de externe britanic, Alee 
Douglas Home. După incidentele 
soldate cu 14 morți și numeroși 
răniți, liderii populației africane 
au cerut comisiei Pearce să-și în
trerupă activitatea, deoarece în 
condițiile măsurilor de represiune 
și intimidării la care au recurs 
autoritățile de la Salisbury, chiar

în prezența membrilor acestei co
misii, nu mai poate fi vorba de o 
consultare imparțială.

)

î

ț

J

)

)
)

î
f

*

*
*

1
*

ț

(

ț

î

î 

î
(

(

ORAȘUL
Mașina aleargă pe imensa 

fîșie de beton. Pornisem de 
la Berlin, din orașul unde 
istoria, mai veche și mai 
nouă, nouă de tot e prezentă 
la tot pasul. Trei ore de 
mers și... Dresda. Bulevar
dele largi încărcate de ver
deață, apele Elbei care-și 
continuă pașnica lor curgere, 
blocurile construite după cele 
mai exigente cerințe ale ar
hitecturii moderne, și — 
„casă bună" cu maiestoasele 
siluete ale vechilor palate, 
nenumărate fînțîni — ade
vărate opere de artă. Toate 
îți vin în întîmpinare pentru 
a-ți povesti despre renașterea 
Dresdei. Pentru că, în isto
ria ei a existat 13 februarie 

.1945 cînd... Cînd atîta explo
ziv s-a folosit îneît totul a 
fost prefăcut în ruină. Intr-o 
singură oră au murit 150 000 
<le oameni. într-o singură 
oră, ziduri ce adăposteau va
lori inestimabile au devenit 
ruine. De atunci, au trecut 
două decenii și jumătate. 
Multe, chiar foarte multe din 
ruinele rămase în urma crîn- 
cenului bombardament au 
fost înlăturate. Ritmul con
strucției și reconstrucției 
este deosebit. Orașul a re
născut, Zwinger-ul, această 
remarcabilă operă arhitecto
nică adăpostește din nou 
pînzele Iui Leonardo da 
Vinci, Rafael, Rubens, Van 
Eyck, Van Dyck, Murillo, 
Durer și ale atîtor altor mari 
maeștri ai tuturor școlilor 
europene de artă. Galeriile 
Semper, fosta Biserică a 
Curții și multe alte capodo
pere realizate aici de-a lungul 
istoriei multiseculare au 
fost reconstruite cu miga- 

cartierele 
prin 
pai- 

încor- 
sută
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• IN DRUM SPRE BERLIN, 
unde va participa la ședința ordi
nară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, tovarășul 
Ion Ioniță, general de armată, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a fost 
întîmpinat în gara Nyugati, din 
Budapesta, de general de armată 
Czinege Lajos, ministrul apărării 
naționale al R. P. Ungare. Cu a- 
cest prilej, a avut loc o convorbi
re desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, la care au 
participat Ioan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta, și co
lonel Emilian Bîrlea, atașatul mi
litar al României la Budapesta.

Patrioti! laoțieni 
au eliberat orașul 

Muong Kassy
• AGENȚIA KHAOSAN PA- 

THET LAO anunță că forțele pa
triotice laoțiene au eliberat com
plet, în urma unor lupte grele, 
orașul Muong Kassy și suburbiile 
acestuia din zona șoselei nr. 13, 
provincia Luang Prabang.

lă. Centrul 
se impun 
blocuri de 
sprezece etaje > 
porează aproape 
de mii de apartamente. Uni
versitatea tehnică îi primește 
în aulele și laboratoarele 
sale pe cei 18 000 de stu
denți, iar uzinele, peste cin
cizeci la număr, produc și 
exportă.

Aici își au sediul numeroa
se întreprinderi a căror pro
ducție este larg cunoscută 
și pe plan internațional. 
Pentacon (aparate pentru 
filmat și fotografiat), Sach~ 
senwerk (motoare și genera
toare electrice), Uzina de 
transformatoare și aparate 
Rdntgen, Fabrica de mașini 
de scris, Combinatul „Robo- 
tron" unde se produc mașini 
electronice de calcul.

Vizitam 
formatoare și aparate 
tronlce, stea de primă mă
rime a industriei electroteh
nice din R.D.G. Ește produ
cătoarea celor mai mari în
trerupătoare electrice din 
țară, cu tensiuni de 400 ki- 
lovolți, a transformatoarelor 
de forță și tablourilor de co
mandă și — lucru amintit 
aici cu deosebită mîndrie — 
a unei largi game de apara
tură electronică folosită în 
medicină. Peste 90 la sută 
din operații sînt automati
zate, cea mai mare parte a 
utilajelor fiind realizate în 
sectorul de concepție și au- 
toutilare a] uzinei — sector 
prin tradiție încredințat ti
nerilor muncitori, maiștri și 
ingineri. Despre gradul ridi
cat de tehnicitate și compe
titivitate al produselor vor
besc de la sine cele peste o 
sută de medalii de aur obți
nute în ultimul deceniu la 
diferite tîrguri și expoziții 
internaționale, confirmarea 
întreprinderii de patru ori 
fruntașă în întrecerea socia
listă pe ramuri, decorarea cu

Uzina de trans, 
elec

ordine și medalii ale R.D.G. 
a mai bine de cinci sute de 
salariați ai uzinei. Realizato
rii ? Aproape 3 000 de mun
citori cu înaltă calificare 
pregătiți la școala întreprin
derii, maiștri și ingineri, un 
colectiv a cărui vîrstă medie 
nu depășește 27 de ani.

Dresda este și nucleul ac
tivității științifice desfășura
tă în multiplele domenii -ile 
fizicii, chimiei și matemati
cii și numitorul comun al 
tuturor acestor eforturi este 
acea idee ca rezultatele cer
cetării să asigure utilizarea 
cu eficiență mai mare a po
tențialului tehnic și științific. 
Institutul central de cerce
tări nucleare din Rossen- 
dorf, de pildă, a reușit să-și 
dezvolte într-atit capacita
tea îneît asigură livrarea 
izotopilor radioactivi în 12 
țări. Resursele țării consti
tuie criteriul pe care se ba
zează deciziile în materie de 
alegere a sectoarelor ce tre
buie reprofilate, iar între
prinderilor și combinatelor 
industriale, facultăților de 
profil din cadrul Universită
ții tehnice din oraș le revin 
sarcini importante în sensul 
rezolvării acestor probleme. 
Succesele sînt certe. Trans 
formarea științei într-unul 
din principalii factori de 
creștere a economiei națio
nale și de sporire a eficien
ței sale a făcut ca proporția 
produselor noi să crească, la 
sfîrșitul primului an al aces
tui cincinal, cu aproape 
cincizeci la sută față de 1965. 
In acest interval scurt a fost 
creată o întreagă ramură in
dustrială, cea a producției 
de instalații pentru prelucra
rea electronică a datelor. De 
asemenea, pe baza rezultate
lor obținute în activitatea de 
cercetare științifică, asistăm 
la o mare dezvoltare a pe
trochimiei, Ia sporirea pro
ducției de noi materiale plas
tice, cauciucuri și fibre sin
tetice. A fost pusă la punct 
fabricarea de articole elec
trotehnice și electronice, de 
utilaje hidraulice, de apara
tură de măsură și control, 
precum și de mijloace pen
tru producerea automată a 
datelor. Referindu-se la ac
tivitatea de cercetare desfă
șurată în cadrul Universită
ții tehnice, profesorul doctor 
în economie, Fritz Leibscher, 
rectorul acestei prestigioase 
instituții de învățămînt su
perior remarca faptul că în
treaga muncă este corelată, 
prin contacte ferme, cu ceea 
ce interesează unitățile in
dustriale. Capacitatea de cer
cetare a Universității a fost 
dezvoltată prin atragerea 
studenților la munca științi
fică. Astăzi, 50 la sută din 
temele de cercetare ale Uni
versității sînt rezolvate de 
către studenți. Iar obiectivele 
temelor de cercetare derivă 
din sarcinile de perspectivă 
și vizează dezvoltarea con
tinuă a industriei, mecaniza
rea și automatizarea produc
ției, aplicarea prelucrării e- 
lectronice a informațiilor, 
prelucrarea și utilizarea ma
terialelor sintetice în indus
tria constructoare de mașini, 
folosirea pe scară largă a e- 
nergiei atomice în producție.

...Dresda este orașul unde 
istoria domină geografia 
locurilor, unde, arta, cultura 
și învățămîntui sînt în... com
petiție cu știința și produc
ția, unde OMUL și-a scris 
și își va scrie faptele cu acea 
cerneală specială însemnînd 
hărnicie, pricepere, dăruire 
entuziasm și patriotism.
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R. P. CHINEZA, — La Fabrica de instrumente electronice din 
provincia Guandun

H. Wehner la Varșovia fost acceptată, data urmînd să fie 
stabilită ulterior.

• PIOTR JAROSZEWICZ, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, l-a primit luni 
pe Herbert Wehner, președintele 
fracțiunii parlamentare a Parti
dului Social-democrat în Bun- 
destagul vest-german, și a avut 
o convorbire cu acesta.

• AGENȚIA A.C.T.C. informea
ză că, în cadrul unei recepții ofe
rite de primarul orașului Sapporo 
în onoarea șefilor delegațiilor 
participante la Jocurile Olimpice, 
Chon Guan Sun, șeful delegației 
Comitetului Olimpic al R.P.D. Co
reene, a avut o convorbire cu

eașl zi, Herbert Wehner a mal 
fost primit de Dyzma Gala), 
mareșalul Seimului — Informează 
agenția P.A.P.

e, PRIMUL MINISTRU AL RE
PUBLICII BANGLADESH, Muji- 
bur Rahman, sosit duminică în- 
tr-o vizită oficială în India, și-a 
încheiat convorbirile pe care le-a 
avut la Calcutta cu primul mi
nistru indian, Indira Gandhi.

Agenția France Presse mențio
nează că Rahman a adresat pre
mierului indian invitația de a 
face o vizită la Dacca; invitația a

Chan Gî Yon, șeful delegației sud- 
coreene. Cu acest prilej, relevă a- 
genția, ei și-au exprimat regretul 
că actuala situație de divizare a 
țării împiedică dezvoltarea activi
tății sportive și prezentarea unita
ră în fața lumii a sportivilor din 
nordul și din sudul Coreei. Șefii 
celor două ,delegații au relevat 
utilitatea desfășurării în comun a 
activităților sportive ale celor 
două părți ale Coreei.

• LA TRIPOLI au fost semnate 
oficial documentele prin care sînt 
abrogate acordurile încheiate între

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul I Combinatul poligrafi» „Casa Scìnteli*

• LA SEDIUL ORGANI
ZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE din New York au început 
lucrările celei de-a V-a sesi
uni a Comitetului special 
O.N.U. pentru definirea a- 
gresiunii. Potrivit mandatu
lui încredințat de Adunarea 
Generală, lucrările Comitetu
lui au ca obiectiv elaborarea 
definiției agresiunii armate, 
instrument politic și juridic 
menit să contribuie la crește
rea eficacității mecanismului 
O.N.U. de menținere a păcii 
și securității internaționale.

La actuala sesiune a Co
mitetului special, participă o 
delegație română condusă de 
ambasadorul Ion Datcu, re
prezentant permanent al țării 
noastre la O.N.U.

Președinte al Comitetului 
la actuala sesiune a fost ales 
ambasadorul Zenon Rossides 
(Cipru), iar vicepreședinți — 
șefii delegațiilor României, 
Ecuadorului și Canadei.

Raportor al Comitetului a 
fost ales reprezentantul Re
publicii Arabe Egipt.

fostul regim monarhic libian și 
S.U.A. — informează agenția li- 
biană de presă L.N.A. Ele se refe
ră la vechile acorduri privind am
plasarea unor baze militare ame
ricane în Libia, ajutorul militar 
american pentru Libia, precum și 
Ia o serie de înțelegeri economice 
bilaterale.

Furtună violentă 
în Spania

• TREI PERSOANE au fost o- 
morîte și alte patru grav rănite 
în timpul unei violente furtuni, 
abătute, în ultimele 24 de ore. 
asupra Spaniei. Vîntul puternic a 
suflat, uneori, cu peste 170 km. 
pe oră. Aproape toate provinciile 
spaniole au fost afectate de fur
tună, regiunea cea mai devasta
tă fiind Galicia, din nord-vestul 
peninsulei, unde arborii au fost 
desrădăcinați pe alocuri, iar pe
reții caselor fisurați. Pagubele au 
fost evaluate la mai multe sute 
de milioane de pesetas.

In provincia Leon (la nord-vest 
de Madrid) ninsoarea abundentă 
a izolat mai multe sate. în Ca
talonia și în regiunea Madridu
lui, duminică a plouat aproape 
întreaga zi.


