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a Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

rat din funcția de ministru ol comerțului 
exterior.

In legătură cu numirea tovarășului Vaiile 
Patilineț în funcția de ministru al economiei 
forestiere și materialelor de construcții. Co
mitetul Central l-a eliberat din funcția de 
secretar al Comitetului Central al P.C.R.

Comitetul Central al P.C.R., întrunit într-o 
scurtă ședință de lucru în ziua de 16 februa
rie a.c., a hotărît alegerea tovarășului Cor
nel Burtică în funcția de secretar al Comi
tetului Central al P.C.R., urmînd a fi elibe-

Ședința de lucru

Ia

Astăzi, la pavilionul4

complexă și diversă.
țară ?

ARGUMENTE PENTRU 
EXTINDEREA UNEI INIȚIATIVE

O instruire,' oricît de bine ar 
fi organizată, nu poate elucida 
toate aspectele legate de activi
tatea organizațiilor U.T.C., nu 
poate da

din complexul expozițional al Pieței Scînteii își începe lucrările 
conferința pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de con
strucții. Timp de trei zile delegați ai colectivelor de oameni ai munci^ din întreaga țară vor 
dezbate o largă problematică privind activitatea economică în industrie și construcții. 

Vom regăsi în marea sală a conferinței printre cei mandatați să reprezinte pe tova
rășii lor de muncă și numeroși tineri muncitori, ingineri, tehnicieni, secretari U.T.C. din între
prinderi, activiști ai Uniunii Tineretului Comu nist. Am discutat cu cîțiva dintre acești delegați 
care în dimineața zilei de azi își vor ocupa locurile în amfiteatrul conferinței. Le-am adre
sat, tuturor aceeași întrebare : ce experiență proprie propuneți dezbaterii, cu ce gînduri vă 
prezentați la importantul dialog prilejuit de conferința pe

poate da răspuns multiplelor 
probleme pe care Ie ridică via
ța lor de zi cu. zi, extrem de 
complexă și diversă. Prin a- 
ceasta însă importanța instrui
rilor nu este diminuată, ele do- 
vedindu-se indispensabile în 
pregătirea sistematică, multila
terală a activiștilor, mai ales 
cînd e vorba de cei cărora li 
se încredințează pentru prima 
oară un mandat de conducere.

Birourile nou alese ale celor 
șapte organizații U.T.C. de la 
întreprinderea de prefabricate 
din beton Bîrcea au fost instrui
te timp de două zile la Comite
tul municipal Deva al U.T.C. 
Participanții ne-au mărturisit, 
așa cum era de așteptat, că ins
truirea le-a fost de mare folos, 
ajutîndu-i să cunoască mai bine

A DOUA ZI
DUPĂ

INSTRUIRE
PRIMA ZI

DE
ACTIVTATE

sarcinile și obiectivele care stau 
în fața organizațiilor U.T.C., 
modalitățile și formele specifi» 
ce prin care acestea contribuie 
la educarea tinerilor. Ei au as
cultat cu interes expuneri pe di- 
verse’probleme, au participat la 
dezbaterile privind modul de 
pregătire și desfășurare a adu
nărilor generale, pătrunzînd a- 
dînc în universul vieții de or
ganizație. De la instruire a tre
cut însă un timp suficient pen
tru a vedea cum sînt transpuse 
în viață recomandările primite, 
cum sînt valorificate cunoștin
țele dobîndite. Primul dialog îl 
avem cu GLIGOR CACOVEA- 
NU, secretarul organizației 
U.T.C. de la secția „premo“. 
Deși a fost nou ales, nu se poa
te spune că este un începător. 
Cu ani în urmă a mai fost se
cretar al unei organizații U.T.C. 
de la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara. Instruirea nu a fă
cut decît să-i reîmprospăteze 
unele cunoștințe, să-l pună la 
curent cu obiectivele actuale, 
cele mai stringente ale organi
zațiile U.T.C. în aceste condiții 
activitatea organizației a de
curs firesc, fără pauze sau pe
rioade de acomodare. Consul- 
tîndu-se cu tinerii, membrii bi- 
rnului au trecut Ia acțiune în 
cel mai scurt timp.

— Vechiul program de activi
tăți, întocmit la sfîrșitul lunii 
decembrie — ne informează 
Gligor Cacoveanu — nu consti
tuia o oglindă fidelă a activită
ții noastre. După instruire am 
simțit nevoia să-l 
tăm. să aducem la 
dică să-l corelăm cu 
actuale ale organizației și, 
ultimă instanță, să-1 facem să 
aparțină organizației noastre, 
așa cum ni s-a cerut la in
struire.

într-adevăr, programul de 
activități era extrem de sărac 
și superficial. Obiectivele erau 
formulate la modul general 
(„vom mobiliza", „vom urmări", 
„vom antrena...“), lipsind aproa
pe cu desăvîrșire datele con
crete, capabile să le definească 
personalitatea. Alăturat, am gă
sit însă o ciornă pe care au fost 
trecute alte acțiuni, cu mult 
mai atractive și interesante. Se 
spune cu claritate ce se va în
treprinde, cînd, unde, cine răs
punde. repartizarea sarcinilor 
fiind făcută echitabil între mem
brii biroului și între uteciști.

— în realitate — ne asigură 
secretarul — vom organiza mai

Comitetul U.T.C. al uzinei 
noastre a lansat după cum se 
știe cu cîtva timp în urmă o 
inițiativă intitulată sugestiv „In 
fiecare organizație U.T.C. din 
uzină — sprijin efectiv pregă
tirii tehnico-productive a elevi
lor" — ne declară tovarășul 
Marin Gr. Marin, de la Uzinele 
„Timpuri Noi“ din Capitală. Nu 
despre ceea ce își propune ini
țiativa aș vrea să vorbesc acum, 
lucrul acesta este exprimat con
cludent de însuși numele său, 
din referirile care s-au făcut în 
presă in ultima vreme pe aceas
tă temă. Ceea ce mă va preo
cupa dacă voi lua cuvîntul în 
cadrul conferinței ține de argu
mentația concretă în favoarea 
extinderii inițiativei oriunde ea 
poate să fie de folos instruirii 
superioare a elevilor din școlile 
generale, din licee. Aceste ar
gumente țin de constatarea că 
din momentul lansării inițiati
vei a avut loc în uzina noastră 
o reevaluare a atitudinii față 
de obligațiile ce ne revin pen
tru pregătirea tehnică a elevilor. 
Spun reevaluare și am în ve
dere in primul rînd creșterea 
preocupării tuturor factorilor 
pentru a crea cele mal bune 
condiții în acest sens. A crescut 
interesul tinerilor pentru pre
gătirea mai tinerilor lor colegi. 
Aleg, nu întîmplător. aspectul 
legat de dotarea cu scule. Dis- 
cutînd cu conducerea școlii am 
întocmit necesarul imediat pen
tru desfășurarea activităților 
practice în școală. Am apelat, 
pentru satisfacerea cerințelor, 
la sursa cea mai puțin costisi
toare și cea mai la îndemînă : 
recondiționarea 
tente. Așa au 
noapte", prin 
Oiștilor uzinei,
de ciocane pentru atelierul de 
tîmplărie, 15 dălți, 55 de pînZc 
de fierăstrău, 45 ace de trasat,

25 de freze de diferite mărimi, 
burghie etc. S-ar putea ca ci
frele să nu epateze. Nici nu a- 
vem această pretenție, nu de 
dragul lor facem ceea ce facem. 
Aș vrea să se rețină însă că noi 
și înainte aveam aceleași posi
bilități. Nu le-am valorificat 
însă. Acum situația se prezintă 
cu totul altfel. Ințiativa a stîr- 
nit ambiția tinerilor. In prezent 
executăm un număr de rindele 
pentru atelierul de tîmplărie 
după ce abia am terminat un 
banc de lucru pentru cel de e- 
letrotehnică. Zilnic băieții de
semnați de noi, merg să spri
jine activitatea în atelierul- 
școală. Tn spiritul programului 
cuprins în chemare am invitat 
un grup de elevi de la Liceul 
Matei Basarab patronat de u- 
zlnă în excursie cu noi pe Va
lea Prahovei. Chiar la intrarea 
în fabrică, gazeta „Tineretul și 
producția" înfățișează aspecte

legate de practica elevilor 
secțiile productive. A devenit o 
regulă ca în adunările generale 
să analizăm modul cum ne în
deplinim propriile hoărîri la a- 
cest capitol. Săptămînal facem 
de fapt acest lucru și pe pla
nul direct școală-uzină, reușind 
să ne încadrăm într-un sistem 
bine organizat de lucru.

Iată ce mă face să cred că o 
atare experiență poate fi pro
pusă tuturor organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile noas
tre industriale.

FIECARE ACȚIUNE — 
NEMIJLOCIT SUBORDONATA 

PRODUCȚIEI

Tovarășul Gheorghe Duran 
vine la conferință ca repre-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)
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După cum se știe, Secretariatul C.C. al P.C.R. 
a aprobat la începutul acestui an universitar 
„Noul sistem al predării științelor sociale în 
învățămîntul de stat", propus de Ministerul E- 
ducației și Tnvățămîntului după o largă consul-

tare a unităților școlare de toate gradele, a 
unui mare număr de cadre didactice și alți spe
cialiști, activiști de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de tineret — U.T.C. și U.A.S.R.

Cum se realizează obiectivul nr 1: Un bogat
conținut teoretic, politic și

• Planurile de învâțămînt asimilează noi discipline de știinte 
sociale.

• Programele sînt supuse unei masive îmbunătățiri.
• Modernizarea predării, la prezentul continuu.

„In cadrul acestei acțiuni, 
arată conf. univ. dr. Nicolae 
Bădilă de la catedra de Econo
mie politică a Institutului poli
tehnic București, preocupările 
noastre au cuprins întreaga arie 
de probleme, pornind de la 
formularea tematicii, a locului 
și timpului afectat fiecărei

probleme și pînă la elabora
rea unui curs propriu care va 
fi multiplicat pînă la sfîrși- 
tul acestui an școlar. Pentru 
a înlesni procesul de înțele
gere a legilor obiective care 
guvernează dinamica econo
miei naționale. în etapa ac-

ideologic ?
tuală. ne-am propus ca semi- 
nariile să capete tot mai mult 
caracterul unor dezbateri por
nind nu numai de la prezenta
rea unor referate ci si de la si
tuații. probleme, cazuri econo
mice cunoscute, reflectate în ci
fre statistice. în acest scop, 
avem în vedere alcătuirea, pînă

GEORGETA RUȚA
(Continuare în pag. a U-a)

Viața culturala 
tineretului

(pag. a lll-a) |

De la A la Z
(pag. a IV-a) | 

Brigada „Scînteii 
tineretului" tran
smite din județul 
OLT

(pag. a V-a)

Proletari din toate tarile, uniți-vă !
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TINERII MUNCITORI SPRIJINĂ
PREGĂTIREA TEHNICO

PRODUCTIVA A ELEVILOR
aparțin aceste ini-

chiar ale autorilor 
respective. Tinerii 
de la noi au exe-

— Cui 
țiale ?

— Sînt 
sculelor 
muncitori
cutat aceste scule și dispoziti
ve pentru a dota atelierele 
școlare de la Liceul nr. 5 și de 
la Școala generală nr. 15. Ac
țiunea e un răspuns prompt 
la chemarea tinerilor de la 
Uzina „Timpuri noi“ din Ca
pitală. Inițialele se vor o ga
ranție a calității sculelor și ex
primă totodată sentimentele

de mîndrie și de dragoste ale 
tinerilor față de elevii care le 
vor utiliza în atelierele lor 
școlare.

Interlocutorul nostru, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Combinatul de fibre artificiale 
din Brăila, tovarășul T. Ciuli- 
naru, vorbește cu legitimă sa
tisfacție despre această rodni
că acțiune, aducînd în spriji
nul afirmațiilor sale cifre do
veditoare. (S-au și executat, 
într-o lună, prin muncă pa
triotică, o sută de ciocane, o

sută de dălți, 50 echere, 50 ști 
rubelnițe, 20 
strău, etc.), 
alte mărttlfii < 
iese clar că 
„Timpuri noi“ 
energii, a mobilizat noi resurse 
materiale și spirituale, ea de
venind pentru tot mai multe 
organizații U.T.C., pentru tot 
mai mulți tineri, o acțiune de

rame de fieră- 
nume de tineri, 
concludente. Re- 
inițiativa de la 

‘ a declanșat noi

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a U-a)

COLOCVIU OSTĂȘESCPE TEMA î ;

Unde vom merge
după terminarea 

stagiului militar ?
• LA VREMEA SCHIMBULUI DE ȘTAFETA, e TANCHISTUL 
DE NĂDEJDE VA FI UN BUN MECANIZATOR PE OGOA
RELE SATULUI e MUNCA, O ÎNALTA ÎNDATORIRE CETĂ

ȚENEASCĂ

Un contingent se pregătește de 
plecare...

Pentru ultima sa revistă de 
front iși rinduiește la autocon
trol zestrea calificativelor supe
rioare dobîndite la instrucție, 
de-a lungul multor zile și nopți 
de urcuș pe drumurile povir- 
nite, și mereu altele, ale deve
nirii și afirmării ostășești.

Acum lasă în subunități rea
lizări în care au investit, deo
potrivă, generozitatea vîrstei și 
dragostea de țară, emoții și cer
titudini, rîuri de sudoare și ne
uitate clipe de autentică satis
facție.

Nostalgia despărțirii de cazar- re-

Cei

Vizita delegației de partid
;i guvernamentale ungare

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, o delegație ungară de par
tid și guvernamentală, condusă

de tovarășul Janos Radar, prim-« 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, va sosi, in zilele 
următoare, la București, într-o 
vizită oficială de prietenie.

ARTA,
NECESITATE

SOCIALĂ
de MIHAI ELIN

(Continuare în pag. a U-a)

In secția strungărie a Uzinei metalurgice Bacău.
Foto: PAVEL TlNJALĂ

DIN VIDRA
Dacă vei intra în sat la prima 

oră a zilei, vei fi martorul unei 
forfote intense... Oameni de toate 
vîrstele se grăbesc către lucru, 
clar printre ei se mișcă asemenea 
fluturilor, fîlfîindu-și basmalele 
multicolore, o sumedenie de fete. 
Unele iau calea gării — 
în fiecare dimineață trenul le 
poartă spre fabricile în care mun
cesc ; celelalte, se îndreaptă spre 
C.A.P. unde aportul lor e hotărî- 
tor în domeniul legumiculturii și 
al creșterii animalelor.

„Drumul zilnic 
oraș nu e o evadare 
unul dintre dascălii devotați sa
tului, profesorul de istorie Gh. A. 
Gheorghe. Le cunosc bine, toate 
mi-au fost eleve, fetele au înțeles 
că acesta e viitorul — dezvoltarea 
industrială a țării. Noi în școală 
le-am povățuit să se îndrepte spre 
o meserie și fetele ne-au ascultat. 
Acum sînt mulțumite, pleacă și 
vin împreună, cîștigă bine și 
mîndria lor e fără margini cînd 
spun : „zestrea ne-o facem sin-

al fetelor spre 
îmi spune

gure !“ Aș putea să vă dau nume
le cîtorva : Radu Florica, Stan 
Maria, Tudor Georgeta, dar mi-e 
teamă să nu le nedreptățesc pe 
celelalte..!“.

La C.A.P., tînărul președinte 
ing. Mihai Hlăveanu ține să-mi 
demonstreze și el seriozitatea și 
hărnicia fetelor : „Aș spune că e 
mai ușor să lucrezi cu ele, decît

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a U-a)

mă, de tovarășii de armă, de 
anii ostășiei este compensată de 
bucuria apropiatei revederi a 
părinților și frații«.', a priete
nilor și colectivelor de muncă. 
Toți ii așteaptă cu speranța că 
au absolvit, cu note maxime, 
școala maturizării ostășești : ar
mata.

Am fost în aceste zile — 
marcate de tradiționalul schimb 
de ștafetă între contingente — 
prin citeva unități. Grupe și 
echipaje, tancuri și autovehicule, 
tunuri și stații radio treceau, o 
dată cu fișele lor biografice, în 
răspunderea celor chemați să 
le consolideze și continue 
numele.

Ginduri de viitor ? Multe,
ce rămin nutresc dorința măr
turisită în fața comandanților, 
a organizațiilor de partid și de 
tineret, de a ridica și mai sus 
ștacheta pregătirii de speciali
tate.

— Dumneavoastră ce planuri 
de viitor aveți ? Am adresat a- 
ceastă întrebare mài multor os
tași care termină in curind sta
giul militar.

Iată, înmănuncheate în citeva 
răspunsuri, ginduri, speranțe, i- 
dealuri și firește multe certi
tudini.

Sergent Alexandru Dumitres
cu : Mă voi reîntoarce la în
treprinderea construcții-montaj, 
Brăila. Cu oamenii din colec
tivul acestei întreprinderi 
realizat multe 
și trainice.

— Vă place
— Cred că 

cele mai frumoase. îi grea, dar 
îmi place. N-aș schimba-o cu 
alta. Poate pentru că în urma 
ta rămin clădiri folositoare oa
menilor ; construcții în care ai 
pus și ceva de la tine — un 
strop de artă și de dragoste —

Lt. col. T. MARGINEANU
(Continuare tn pag. a V-a)

am
lucruri frumoase

viața de șantier ? 
este una dintre

Tn amețitoarea cursă a tehnicii omul riscă, în anumite 
condiții, să piardă contactul direct cu natura la care s-a 
adaptat în decursul a sute de mii de ani. Viața este 
tot mai riguros și mai infinit compartimentată printr-o di
viziune a muncii dusă la extrem iar comunitatea umană 
nu înseamnă întotdeauna și pretutindeni și comuniune.

Victoriile inteligenței tehnice ar trebui în mod firesc să 
antreneze o conștiință umană mai avansată. Se depun 
uriașe eforturi materiale și intelectuale pentru pătrunde
rea tainelor macro și microcosmului dar, în același timp, 
în lume se poartă războaie de genocid, se moare de sub
nutriție iar bolile civilizației fac ravagii. 'Mișcările contes
tatare ale tinerilor din diferite țări occidentale atestă și 
ele, cu toate confuziile pe care le propagă, existența unor 
forme de înstrăinare, generate în primul rînd de reali
tățile, sociale și politice dar și de aspecte ale ' societății 

astăzi cu oarecare ironie 
muzică funebră a unui au- 
studenfi americani. Dar

tehnologice. Noi putem privi 
ceremonia de înmormîntare cu 
tomobîl de către un grup 
mîine ?

„Arta a murit" — scriau 
1968. Era un tragic reproș 
care ucide sufletul. Căci, 
poate imagina viața unei societăți echilibrate și prospere.

Nevoia de artă a omului s-a născut o dată cu primele 
licăriri ale conștiinței, o dată cu prima privire uimită asu
pra lumii. Prin artă omul a atenuai ș» uneori a anihi
lat forțele ostile ale universului ; el a supraviețuit astfel 
realizînd comuniunea cu o natură umanizată. Tot arta a 
fost aceea care, alături de alte forme ale muncii, a con
stituit nucleul și fermentul de închegare și stabilizare a 
grupurilor umane. Toate civilizațiile istorice ne-au trans
mis o dată cu creațiile lor tehnice și creațiile lor artis
tice, prin care se exprimă permanența spiritului omenesc.

Secolul lui Pericle înseamnă ecloziunea științelor, a filo
zofiei, a artelor, în același timp cu aceea a tehnicii. A- 
celași lucru se poate spune despre Renaștere sau despre 
Iluminism.

de

ziduri studenții parizieni în 
adresa societății de consum 

s-a dovedit, fârâ artă nu se

pe 
la

(Continuare-în pag. a U-a)
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în cinstea luptelor petroliștilor 

și ceferiștilor din 1933 și a

Convorbiri la
C.C. al P.C.R.

UN BOGAT CONȚINUT
I)

„Zilei ceferiștilor66

Cu prilejul aniversării a 39 de 
ani de la luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie-februa- 
rie 1933 și a „Zilei ceferiștilor“, 
miercuri după-amiază, a avut 
loc în Capitală o adunare fes
tivă.

Au participat Florian Dănăla- 
che, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul transporturilor și teleco
municațiilor, Alexandru Grecu, 
președintele Uniunii sindicate
lor din transporturi și telecomu
nicații, reprezentanți ai Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, partici- 
panți la memorabilele lupte re
voluționare, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor ob
ștești, lucrători fruntași din uni
tățile căilor ferate și din alte 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de Gheorghe Stuparu, 
președintele Consiliului munici
pal București al sindicatelor, Ion 
Nicolescu, adjunct a] ministru
lui transporturilor și telecomu
nicațiilor, a vorbit despre im
portanța acestor evenimente în 
istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră Vorbitorul a subli
niat. de asemenea, succesele do- 
bîndite de ceferiști în anii con
strucției socialiste, contribuția 
adusă de ei la îmbunătățirea ac
tivității de transport, la îndepli
nirea importantelor sarcini ce 
revin acestui sector în actualul 
cincinal.

în încheiere. Ansamblul „Rap
sodia română“ a prezentat un 
program artistic.

*
Adunări festive au mai avut 

loc la Brașov. Cluj, Craiova. 
Galați, Iași și Timișoara. De a- 
semenea, în unități, cluburi, săli 
de cultură, au fost organizate 
conferințe, simpozioane, precum 
și întîlniri între tineri și vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră.

• ÎN SEMN DE OMAGIU a- 
dus memoriei eroilor ceferiști 
căzuți în marile bătălii de clasă 
ale proletariatului român din 
ianuarie-februarie 1933, delega-

Ministerului
Telecomuni- 
sindicatelor 
telecomuni- 

„Grivița Roșie“, 
Q.F.R.-București și

ții din partea 
Transporturilor și 
cațiilor, Uniunii 
din transporturi_ și 
cații, Uzinei 
Regionalei
Sindicatului salariaților depou
lui C.F.R.-București-călători au 
depus în dimineața zilei de 16 
februarie coroane 
plăcile memoriale 
„Grivița Roșie“ și 
lor Ferate.

• EVOCAREA 
MUNCITOREȘTI 
precum și sărbătorirea tradițio
nalei Zile a ceferiștilor consti
tuie un prilej de trecere în re
vistă a realizărilor de seamă 
obținute în unitățile feroviare 
din țara noastră.

Sporirea intensității traficului 
feroviar s-a concretizat in pri
mul an al actualului cincinal în 
transportarea peste prevederi a 
peste 10 milioane de călători și 
13.5 milioane tone mărfuri, cir
ca 60 la sută realizindu-se da
torită utilizării mai eficiente a 
materialului rulant. Aproape 85 
la sută din volumul total al 
transporturilor a revenit trac
țiunii Diesel și electrice.

de flori la 
de la Uzina 
Palatul Căi-
LUPTELOR

DIN 1933.

Marți după-amiază și miercuri, 
delegația Partidului 
Român, formată din 
Paul Niculescu-Mizil, 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.,, Zara 
Mircea, secretar general la Co
mitetul de Stat al Planifică
rii și Constantin Boștină, secre
tar al U.A.S.R., s-a întîlnit cu 
delegația Partidului Socialist 
din Uruguay, formată din Jose 
Pedro Cardoso, membru al Co
mitetului Executiv, secretar pen
tru problemele relațiilor inter
naționale al C.C. al P.S.U., con
ducătorul delegației, Francisco 
Laurenzo, membru al Comitetu
lui Central, Carlos Altesor, șe
ful departamentului relații in
ternaționale al C.C. al P.S.U. și 
Jorge Iristi, activist al P.S.U.

în cadrul convorbirilor care 
au avut loc cu acest prilej, s-a 
făcut o informare reciprocă pri
vind activitatea Partidului Co
munist Român și Partidului So
cialist din Uruguay și un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
ale mișcării muncitorești și ale 
situației internaționale.

întîlnirile și discuțiile i 
desfășurat într-o atmosferă 
vărășească.

Comunist 
tovarășii 
membru

s-au 
i to-

Plenara Consiliului Național
al Societății de Cruce Roșie

din România
în ziua de 16 februarie a.c. 
avut loc plenara Consiliuluia

Național al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România.

La plenară a participat tova
rășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. De 
asemenea, au fost prezenți dr. 
Dan Enăchescu. ministrul să
nătății, membrii colegiului Mi
nisterului Sănătății, activiști ai 
comisiilor județene ale Crucii 
Roșii, activiști de partid și ob-

CONCURSUL DE ADMITERE
ÎN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Ministerul Forțelor Armate or

ganizează concursuri de admite
re. pentru anul școlar 1972—1973, 
în următoarele instituții milita
re de învățămînt :

Liceele militare, anul I, între 
15 iunie și 3 iulie 1972.

Școlile militare de ofițeri ac
tivi între 1 și 9 iulie 1972.

Facultățile tehnice din Acade
mia militară și Institutul medi- 
co-farmaceutic București, Sec
ția militară, între 3 și 20 iulie 
1972.

Școlile militare de maiștri și 
subofițeri între 28 august și 8 
septembrie 1972.

Școala militară de muzică :
— Pentru ofițeri dirijori mi

litari intre 1 și 9 iulie 1972 ;
— Pentru ciclul profesional 

între 28 august și 8 septembrie 
1972.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor depune 
cereri de înscriere la centrele 
militare județene pe raza căro
ra domiciliază, pină Ia data de 
20 aprilie 1972.

Detalii suplimentare pot fi ce
rute de Ia centrele militare ju
dețene (municipale).

ștești, personalități ale vieții 
sociale și medicale.

Plenara a dezbătut și aprobat 
măsurile ce trebuie luate pen
tru aplicarea în viață a recentei 
Hotărîri a Secretariatului C.C. 
al P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea muncii de Cruce Roșie.

Plenara a eliberat pe tovară
șul Anton Moisescu din Con
siliul Național, Comitetul Exe
cutiv și din funcția de preșe
dinte și pe dr. Laurențiu Fotescu 
din Consiliul Național, Comite
tul Executiv și din funcția de 
secretar general al Societății. A 

în funcția de președinte al " 
Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie, plenara a 
ales în unanimitate pe tovară- 
șui general colonel Mihai Bur
că, membru al C.C. al P.C.R., 
ca vicepreședinți pe tovarășii W 
Baloescu Comeliu și Coroi Vic
tor, iar ca secretari generali pe 
tovarășii Stana Drăgoi, membru A 
al C.C. al P.C.R.. și Sandu 
Ioan.

Plenara a primit cu deosebită 0 
satisfacție hotărirea Secretaria
tului C.C. al P.C.R., cu privire 
la îmbunătățirea activității So- A 
cietății de Cruce Roșie și s-a ” 
angajat să transpună neabătut 
în practică sarcinile trasate de 
partid de a contribui din plin la V 
îmbunătățirea stării de sănătate 
a populației.

în încheierea lucrărilor ple- £ 
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Gere. membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre- A 
tar al C.C. al P.C.R. w

(Urmare din pag.
® la finele anului, a unei 

de altfel de
_ordonate pe prugruu 0 de economie politică 

mului care, ’’ ' '
mă și bibliografie, să servească 

A la înțelegerea și cunoașterea me- 
canismului de funcționare a 
economiei socialiste, a caracte- 

• rului științific al politicii eco
nomice a partidului. De aseme
nea. avem în vedere folosirea

— la orele de curs și seminarii a 0 unor materiale didactice — 
planșe, tabele statistice, pre
zentarea în sistem cibernetic a 

A unor fenomene economice — a- 
” cestea urmînd să intre in dota

rea cabinetului de economie 
• politică, la definitivarea căruia 

lucrăm in prezent“.
Revăzînd și îmbogățind pro-

•
 grama de filozofie, tematica 
seminariilor și cursurilor, cate- 
dar de specialitate din același 

_  institut a introdus capitole noi 
M cum sint : comunitățile umane, 
națiunea și rolul ei în societa
tea contemporană ; structura de

•
 clasă și organizarea politică a 

societății : determinismul social 
și libertatea ; conștiința socială

•
 si formele ei ; statutul și rolul 
ideologiei ; acțiunea 
știința conducerii ;
umanism ș.a. Pentru

A anilor IV au fost introduse două 
cursuri la alegere : Logică si 
metodologie și Psihologie indus-

•
 trială menite să contribuie la 
maturizarea gîndirii teoretice 
a tinerilor. „Problematica nou 

—. asimilată la cursul de filozofie 
9 S' la cursurile noi introduse se 
bucură de o bună audiență din 
partea studenților noștri — sub- 
liniază conf. univ. dr. Cornel 

w Popa. Desigur, îmbunătățirea 
conținutului predării filozofiei

•
 în Politehnică va urmări în con
tinuare creșterea calității pro
gramelor, a conținutului prele
gerilor și seminariilor, corela- 

— rea acestora cu disciplinele da 
9 profil, cu natura profesiilor 
pentru care se pregătesc stu-

•
 denții, introducerea unor meto
de mai noi, moderne de pre-

probleme, 
programa 

i a 
alături de

culegeri 
cazuri, 

cursului 
socialis- 
progra-

socială și 
cultură și 

studenții

dare. Ne îngăduim să observăm 
din experiența recentă a cate
drei noastre că o condiție a 
reușitei este pregătirea din timp 
a programei și tematicii cursu
rilor, asigurarea unui fond de 
informație nouă și de nivel, 
evitarea cu orice preț a impro
vizației facile și a reluării pe 
același plan a cunoștințelor 
predate în anii anteriori “.

Este deci necesară o activi
tate sistematică și de prospec
tivă în această direcție, orienta
rea specializării cadrelor și a 
muncii de cercetare în concor
danță cu sarcinile lor viitoare, 
asimilarea tehnicilor și metode
lor moderne de predare.

Lecția de deschidere a cursu
lui, a cărei tematică a 
fost amplu dezbătută in colec
tiv, preciza cu prilejul anchetei 
noastre prof. univ. dr. Ion Șer- 
bănescu de la I.P.B., a subli
niat modul în care partidul 
nostru concepe profilul tînăru- 
lui specialist cu înaltă calificare, 
militant activ pentru înfăptui
rea programului de edificare a 
socialismului și comunismului, 
promotor al noului în toate do
meniile. Alte două 
au fost consacrate 
de contradicții ale 
mului contemporan 
zei critice a principalelor cu
rente 
Avind . în 
actualului 
cursuri de 
pină în anul III, am inițiat, în 
colaborare cu catedrele de Fi
lozofie și Economie politică, 
un curs privind Rolul conducă
tor al partidului in construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Ne preocupă intens 
folosirea unor metode moderne, 
convingătoare de predare. Vrem 
să dezvoltăm unele poziții an
terior cîștigate privind dialo
gul deschis cu studenții, atît la 
cursuri cît și la seminarii. Dez
baterile, întrebările și răspun
surile, consultațiile colective 
vor ocupa un loc însemnat în 
ansamblul programului didactic. 
Ne preocupă, de asemenea, să

dezbateri 
sistemului 
capitalis- 

și anali-

de gîndire nemarxiste. 
vedere că studenții 

an V au urmat 
științe sociale numai

Victoria Trifu, decoratoare in atelierul de pictură al Întreprinderii 
„Vitrometan“ Mediaș in fața „șevaletului“ de sticlă 

Foto : SANDU PRUNDEANU

stimulăm în continuare, intere
sul studenților din Politehnică, 
probat și pînă acum, pentru 
cercetarea științifică în dome
niul științelor soeiajg. Dînd 
curs unei solicitări ‘a studenți
lor vom reînființa cercul de 
studii sociale, a cărui activi
tate va fi îndreptată cu precă
dere în două direcții : cercetări 
sociale concrete în mediul stu
dențesc și cibernetică socială, 
în aceste zile cpțSclivul cate
drei definitivează pentru a fi 
predat Editurii pcȘitîce. manua
lul de Socialism științific. Pen
tru anul viitor sint preconizate 
cursuri la alegere de Previziu
ne social-economici și Impli
cații umane ale reMplbUei știin- 
țifiee-tehnice.

La definitivarea programelor 
cursului de filozofie "la I.M.F. 
București s-a ținut seama de 
necesitatea abordării mai con
crete a problematicii de filozo
fie socială, prezentarea mai cu
prinzătoare a confruntărilor din 
filozofia contemporană, trata
rea problemelor de filozofie 
într-o mai strinsă legătură cu 
specificul pregătirii studenților 
mediciniști, prezentarea mai su
gestivă și mai oonvingătoare a 
implicațiilor dezvoltării științei 
contemporane asupra abordării 
problemelor filozofice. Progra
ma cursului de socialism știin
țific prevede prezentarea mai 
largă a momentelor importante 
din istoria mișcării muncito
rești și democratice din țara 
noastră, a principalelor etape 
din istoria P.C.R., tratarea mi
nuțioasă a principalelor aspecte 
privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
creșterea rolului conducător al 
partidului. Economia politică 
și politica economică a P.C.R., 
disciplină nou introdusă la 
I.M.F.. va contribui la formarea 
unor specialiști ancorați în rea
litățile societății noastre. Anii 
clinici IV, V, VI studiază ; pe 
rind, Etică și deontologie medi
cală. Sociologia medicinii. Pro
bleme actuale ale construcției 
socialiste. Toate aceste discipli
ne, sublinia conf. univ. Aurel 
Cosmațchi. șeful catedrei de 
științe sociale din acest institut, 
trebuie să cultive combativita
tea și spiritul militant, partinic 
față de teoriile și ideile bur
gheze, să ofere argumente știin
țifice, obiective, care aparțin 
ideologiei noastre, științei con
struirii și conducerii societății 
socialiste, pentru demonstrarea 
superiorității orînduirii socia
liste.

(Urmare din pag. D

durată cu deosebită eficiență. 
Cu atît mai mult cu cît, aici 
la Brăila, ea beneficia de un 
teren deja pregătit : toate or
ganizațiile U.T.C. din între
prinderi au contribuit substan
țial la construirea atelierelor 
școlare prestînd numeroase 
ore de muncă patriotică, ală
turi de elevi și de ceilalți ti
neri din municipiu. Fiecare 
utecist poate să spună că a pus 
cel puțin o cărămidă la teme
lia atelierelor școlare din Brăi
la. Mulți dintre ei se pot mîn- 
dri cu fapte deosebite. Așa, de 
pildă, tînărul Marcel Bănică, 
de la Combinatul de fibre ar
tificiale, a realizat după un 
proiect propriu, prin muncă 
patriotică, întreaga instalație 
electrică de la atelierele celor 
două școli luate sub patronaj 
de întreprinderea sa. Cu atît 
mai mult deci, atunci cînd s-a 
conturat inițiativa dotării ate
lierelor școlare cu scule și dis
pozitive, tinerii au reacționat

activist al Comitetului muni
cipal U.T.C., și celelalte orga
nizații și-au îndeplinit anga
jamentul în proporție însem
nată.

— Reușita acțiunii noastre, 
ne declară tov» C. Constantin, 
prim secretar al Comitetului 
muncipal U.T.C., are la bază 
analiza temeinică a posibilită
ților din fiecare organizație, o 
largă consultare cu secretarii 
U.T.C. și mai ales faptul că 
toți tinerii muncitori au mun
cit cu deosebită responsabili
tate. Nu pot uita, faptul că cei 
de la Uzina de.reparații după 
ce au executat zeefe bapcuri de 
lucru, conform, angajamentu
lui, au venit și ne-au propus 
să mai confecționeze încă 
două. La fel cei de la Combi
natul de fibre artificiale. Și 
încă un element caracteristic : 
nimeni nu a căutat să aleagă 
ce e mai ușor de confecționat 
ci, din contră, și-au propus să 
realizeze și au realizat lucruri 
grele : menghine de mînă. chei 
franceze, clești de diferite ti-

Pregătirea tchnico-

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 8
(din 20 februarie 1972)

Cagliari-Torino 1
Catarrzaro-Sampdoria 1x2
Fiorentina-Atalanta 1
Internazionale-Roma 1

Juventus-Milan lx
Lanerossi-Bologna lx
Mantova-Verona lx
Napoli-Varese 1

Modena-Palermo X2
Lazio-Ternana 1
Genoa-Como 1
Catania-Cesena 1

Foggia-Reggiana 1

productiva
pozitiv, oonsiderînd această 
acțiune ca pe ceva firesc, în 
continuarea acțiunilor de di
nainte, ca o rotunjire, ca o 
împlinire deplină.

Cu același entuziasm au răs
puns chemării organizației 
U.T.C. de la Uzina „Timpuri 
Noi“ și tinerii de la uzina 
brăileană „Progresul“. Ei s-au 
angajat să confecționeze nu 
mai puțin de 4 000 de scule 
destinate școlilor din munici
piu ’în afara celor 3 școli ge
nerale pe care uzina le patro
nează direct. Să recunoaștem 
că e Vorba de un efort impor
tant din partea tinerilor.

— Ne vom îndeplini angaja
mentul, ne spune tînărul Iuliu 
Munteanu de la secția scule- 
rie. De altfel, o parte din scule 
au și fost executate. Folosim 
fiecare clipă liberă, fiecare 
clipă prielnică. Cu toții ne dăm 
seama de importanța acțiunii, 
că în felul acesta contribuim 
direct și concret la transpu
nerea în viață a importantelor 
măsuri luate de conducerea 
partidului privind strînsa le
gătură între învățămînt și 
producție. Aici trebuie văzută 
de altfel și sursa principală a 
străduinței, a entuziasmului 
nostru.

Intre organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile brăilene s-a 
pornit de fapt, spontan, o ade
vărată întrecere privind exe
cutarea sculelor și dispozitive
lor destinate atelierelor școla
re. Pînă acum se pare că pe 
primul loc se situează organi
zația U.T.C: de la Uzina „La
minorul“ care a și predat a- 
proape toate sculele pe care se 
angajase să le confecționeze 
(printre care 100 de clești 
mops). însă, după cum ne in
formează Gheorghe Ciobanu,

a elevilor
puri. Asta dovedește cu priso
sință nu numai înțelegerea 
adecvată a chemării, dar și 
sentimentele lor, ale tinerilor, 
pe care le-au trăit în timpul 
desfășurării acțiunii. Inițialele 
încrustate în metalul sculelor 
sînt o dovadă elocventă.

Peste cîteva zile, miile de 
scule și dispozitive confecțio
nate prin muncă voluntar-pa- 
triotică de tinerii muncitori 
din întreprinderile brăilene 
vor fi înmînate, într-un cadru 
festiv, elevilor din școlile mu
nicipiului, pentru a le mijloci 
o mai bună instruire practică, 
o mai repede dobîndire a va
lențelor nobile ale muncii pro
ductive. Și începînd din acea 
zi, la orele de instruire practi
că desfășurate în cadrul ate
lierelor școlare, vor veni, pen
tru a acorda asistență tehnică, 
pentru a efectua demonstrații 
practice, mulți tineri munci
tori din întreprinderi — o 
parte dintre cei mulți care au 
contribuit la înălțarea atelie
relor și la dotarea exemplară 
a acestora. Și mulți își vor re
cunoaște în metalul sculelor 
sau dispozitivelor, propriile 
inițiale.

(Urmare din pag. I) 
multe activități decît cele cu
prinse chiar și în completarea 
la program. Am primit din 
partea tinerilor sugestii valo
roase pe care dorim să le pu
nem in practică.

Consecvent acestui punct de 
vedere, Gligor Cacoveanu ne 
prezintă cu lux de amănunte 
cum va fi întîmpinat semicen
tenarul U.T.C., obiectiv care în 
programul de activități inițial 
era expediat într-o singură frază 
și care acum se întregea prin 
numeroase acțiuni proprii pen
tru sărbătorirea evenimentului. 
Dintre acestea ne-au reținut a- 
tepția întîlnirea pe care tinerii 
din secție o vor avea cu un 
vechi activist U.T.C., în cadrul 
căreia va fi înfățișat trecutul 
de luptă al organizației, precum 
și evocarea intitulată „Eroi ute- 
ciști“. Pînă la desfășurarea a- 
cestor manifestări, tinerii stu
diază cu interes cartea recent 
apărută „File din istoria U.T.C." 
pentru că în curînd vor parti
cipa și la un concurs „Cine știe, 
cîștigă“, care își propune să 
prezinte existența semicentena- 
ră a U.T.C. în cinstea aceleiași 
sărbători, au fost constituite do
uă brigăzi de producție ale tine
retului (ia „console“ și la „stan
dul de încercări“), care și-au 
stabilit angajamente mobiliza
toare, menite să dinamizeze ac
tivitatea întregului colectiv. 
Concomitent se vor desfășura 
mai multe acțiuni de muncă 
patriotică pentru înfrumuseța
rea întreprinderii și colectarea 
de metale vechi, adoptîndu-se 
hotărirea ca pină la 19 martie 
să se realizeze 40 la sută din 
angajamentul economic anual.

Programul de activități a su
ferit transformări și la alte ca-

pitole. Sint prevăzute acțiuni 
pentru ridicarea calificării tine
rilor, reducerea fluctuației, îm
bunătățirea disciplinei în pro
ducție, probleme de care se lo
vește zilnic secția și care își re
clamă insistent rezolvarea.

Un sondaj asemănător facem 
însă și la secția , prefabricate. 
De data aceasta îl avem ca in
terlocutor pe VASILE lANCIIIȘ, 
secretarul organizației U.T.C. 
din schimbul B. Și el este nou 
ales în această furreție numai 
că. spre deosebire de Gligor

DUPĂ
INSTRUIRE

Caicoveanu, nu are experiență 
în munca de conducere. Tocmai 
de aceea instruirea ar fi trebuit 
să fie pentru el și mai utilă. 
După cum ne-am convins însă 
ea nu l-a înarmat suficient pen
tru a-1 pregăti să facă față 
multiplelor sarcini ce-i revin 
în calitate de secretar. Vasile 
Ianchiș nu cunoștea, bunăoară, 
ce atribuții are organizația 
U.T.C. pe linia ridicării califi
cării tinerilor — cerință care 
se impune cu tot mai multă 
strigență la această secție. Ne
dumeririle sale, oferite în loc 
de acțiuni concrete, erau o do
vadă că nu știe prea exact ce 
are de făcut în acest domeniu.

Ea instruire 1 s-a vorbit totuși 
despre formele și mijloacele 
specifice organizațiilor U.T.C. 
privind perfecționarea profesio
nală a tinerilor (organizarea 
unor concursuri pe diverse 
teme de specialitate, olimpiade 
pe meserii, consultarea cărții 
tehnice etc.), el și-a notat aceste 
recomandări dar n-a mai răsfoit 
caietul, deși era necesar s-o fa
că pentru a aprofunda unele 
aspecte care i-au rămas necla
re. Nu este de mirare, deci, că 
programul de activități nu re
flectă realitățile organizației, 
semănînd izbitor cu cel întîlnit 
la secția „premo“. Numai că a- 
colo i s-au făcut retușurile ne
cesare, pe cînd la organizația 
din schimbul B, secția prefabri
cate, indicațiile primite la in
struire au rămas... indicații. în 
cele din urmă eficiența unei 
instruiri se reflectă fidel în pro
gramul de activități, în bogă
ția de idei și acțiuni pe care a- 
cesta le conține. Și nu numai 
atit : întreaga activitate are de 
suferit de pe urma unui pro
gram de lucru care nu-și pro
pune decît să acopere spațiul 
unei pagini albe. Aici trebuie 
căutată explicația și pentru 
faptul că activitatea însăși în- 
tîrzie și pînă acum să demare
ze, să intre într-un ritm nor
mal.

Iată de ce cele două situații 
relatate ne conduc către una și 
aceeași concluzie : instruirea 
organelor U.T.C. nou alese nu 
poate fi considerată încheiată 
o dată cu sfîrșitul celor două 
zile de studiu și dezbateri ; ea 
trebuie să aibă un caracter per
manent, organizat și susținut, 
eforturile proprii pentru auto- 
perfecționare împletindu-se cu 
sprijinul primit din partea acti
viștilor cu experiență.

DRUMUL FETELOR DIN
(Urmare din pag. I) 

cu băieții. Sint mai inimoase, cînd 
s-au apucat de treabă nu se mai 
lasă pînă nu fac totul perfect. Și 
apoi sint foarte pricepute, poate 
și unde sint și foarte tinere, înva
ță ușor noile metode, sint recep
tive la tot ce e nou. Tinerele 
Neculce Mana, Radu Floarea, 
Calciu Gherghina, Drăghici 
Dumitra și-au îndeplinit și depă
șit cu mult planul“.

Cînd seara își lasă umbrele 
peste sat, drumurile tinerelor 
muncitoare din uzină și a celor 
de pe ogoare se unesc...

Fetele se strîng prin case și își 
povestesc isprăvile din timpul zi
lei, lucrează la o perdeluță, bro
dează o ie sau organizează mici 
șezători. în anumite seri punctul 
de întîlnire e unul singur și știut 
de toată lumea — căminul cultu
ral. Și aici fetele s-au dovedit 
inimoase — brigada de agitație e 
alcătuită aproape numai din fete, 
de grupul vocal nu mai vorbim ! 
Fetele cu mîna lor au împodobit 
căminul, îl îngrijesc ca pe pro
pria lor casă.

Dar fetele nu se ocupă numai 
de brodat și de stropit flori. E- 
nergice, ele vor fi primele și în 
acțiunile inițiate de organizația 
U.T.C, Alături de băieți au par
ticipat la acțiuni de mare an
vergură cum au fost cele de de

frișare, de desecare, de constru
ire a unor edificii obștești.

Prin munca, prin hărnicia lor, 
fetele s-au impus ca o adevărată 
forță în peisajul satului. Imaginea 
de odinioară a fetei de la țară, 
privind sfioasă din dosul broboa
dei a dispărut.

★

Aș fi vrut să mă opresc aici cu 
cele relatate despre tinerele din 
Vidra. Dar din păcate am mai 
întîlnit niște cazuri — e drept 
cu totul izolate — de fete care 
nu au înțeles, sau se fac a nu 
înțelege noul puls al vremii.

Două prietene — Pițigoi Marfa 
și Medeleanu Maria sint foarte 
cunoscute în Vidra... Cu toate a- 
cestea, cînd trec pe ulițe nimeni 
nu prea le caută de vorbă... Bă- 
trînele ce le mai ocărăsc pe la 
garduri numindu-le „rușinea satu
lui“. însă fetele se plimbă braț 
la braț, nepăsătoare, privindu-și 
de sus colegele, lumea care vine 
de la muncă. Pentru ele viața în
cepe de-abia pe-nserat, cînd... 
intră în circiumă să bea un pahar 
cu tractoriștii. Privindu-le, tineri 
și bătrîni clatină din cap și mur
mură : „nimic nu mai e de făcut 
cu ele 1“ Chiar așa să fie ? Anii 
tineri se vor irosi în zadar, și cele 
două Mării se vor trezi bătrine și 
singure, disprețuite de tot satul, 
fără familie, fără meserie ? Oare 
chiar să n-aibă atîta putere „gura

lumii“ îneît să le facă pe cele 
două fete să înțeleagă încotro 
duce drumul pe care au apucat-o. 
Să le spui cu convingere : fetelor, 
veniți și munciți, alături de noi, 
alături de celelalte fete, căci ori- 
cît ar fi frumusețea de străluci
toare, ea pălește repede acolo 
unde solul fertil al muncii n-o În
treține.

Fără îndoială, tot frumu
sețea este norocul și ne
norocul vieții Oiței Ivan. No
rocul — fiindcă orice flă
cău p vede nu se poate să nu 
întoarcă ochii după ea ; nenoro
cul — fiindcă convinsă că numai 
cu frumusețea va izbuti în viață, 
fetișcana a spus adio școlii, după 
numai 6 clase și s-a făcut artistă, 
în momentul de față, Oița are 18 
ani și e de meserie... solistă la 
căminul cultural I Integrarea Oi
ței în rîndul celor ce muncesc dă 
multă bătaie de cap organiza
ției U.T.C. din comună, dar Oița 
se ține tare și și-a găsit un apă
rător de nădejde în maică-sa care 
proclamă cu emfază : „o fată am, 
nu se duce ea să muncească la 
C.A.P. !“ Oricît de orbiți ar fi 
părinții îneît să susțină asemenea 
erori, Oița e destul de mare și de 
isteață ca să judece situația sin
gură și să înțeleagă eă nu mai e 
în spiritul timpului să te sustragi 
eforturilor colectivului. Că stînd 
cu oglinda în mină >cîtu-i ziua de 
lungă, nu va ajunge cîntăreață cu 
adevărat niciodată ci, mult mai 
simplu, va rămîne și pe mai de
parte o leneșă care trăiește pe 
spinarea părinților.-

VIDRA
giner, îți dau o Volgă". Elena 
însă, a făcut primul gest de 
nesupunere : s-a căsătorit din dra
goste cu un băiat fără avere, de 
meserie șofer. Pentru Elena, căsă
toria ei supusă unor legi firești, 
este echivalentă cu începutul eli
berării dintr-o mentalitate din 
alte timpuri. Va avea oare Elena 
curajul să se înscrie pe unul din
tre cele două drumuri deschise 
fetelor din Vidra ?

★
La prima oră a zilei, drumu

rile fetelor se întretaie și 
se despart — unele se îndreaptă 
spre uzină, altele spre ogor. Doar 
cîteva nu se integrează acestui 
circuit. Și dacă le-am amin
tit, am făcut-o numai și nu
mai pentru că așa mici și neîn
semnate cum sînt, ideile acestea 
răbufnind dintr-o lume de mult 
apusă, trebuie stîrpite asemenea 
unor buruieni.

A apărut : 
TINARUL LENINIST 
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Din sumar :

I. Popescu — Tineretul-pre- 
zență activă in satul contem
poran; I. Cauc — Satul socia
list in perspectivă; V. Cojoa
că — Agenda de lucru a con
siliului; Cr. Nicolae — Ierar
hia priorităților.

SINTEZE
I. luga — Intelectualitatea 

socialistă; C. Cuciuc — Pretin
sa convergență a sistemelor 
social-politice; L. Nicoară — 
Ideologia marxistă; W. Rusu
— Cum pregătim o expunere.

UNIVERS UMAN
Dezbaterea T.L. — Tineretul 

ți integrarea socială (II); Gh. 
Nicolescu — Totul ne privește: 
R. Lai, A. Papadiuc — Tinerii 
și-au spus cuvîntul; I. Cristian
— Consiliul profesoral; N. Lo- 
treanu — Nimic despre... fot
bal; Ș. Cionoff — Prezența 
cărții.

ITINERAR EROIC
N. Blană, D. Ioana — Măr

turii; M. Gheorghe, M. Strâm
bei — Comuna Crimpoaia — 
ieri și azi; O. Matichescu — 
„Tineri muncitori : toți la 
luptă contra fascismului !“ V, 
Adam — Arma lor — sabota 
jul ; Ilie Ceaușescu — Uteeiștl
— eroi in rezistenta antifascis
tă; M. Silea — Jurnalul unei 
săptămlni vîlcene. Acțiuni in 
cinstea Semicentenarului U.T.C.

TIMPUL CUNOAȘTERII
Al. Tănase — Umanismul so

cialist (VI); Al. Valentin — 
Crearea marxismului (II); C. 
Șerban — Trei întrebări pentru 
cineaști; I. Niea — Inteiectua- 
iul satului; M. Botez — Super
bul nostru orgoliu; D. Abullus
— „Cețurile“ adolescenței.

MERIDIAN
D. M. Birliba — Eroii de fie

care zi; A. Socec — Copii lici
tați la bursa neagră a muncii; 
Ion Mărgineanu — Pentru a- 
sigurarca păcii și securității 
pe continentul european.

ARTA, 
NECESITATE 

SOCIALĂ

Povestire de
DUMITRU M. ION
Ilustrații de
MIHAI SÎNZIANÜ

IV. „Băieții" lui Cete- 
raș își fac binișor datoria. 
Walter fusese văzut într-o 
noapte lipind manifeste : 
e bănuit că face parte din 
acțiunea VULTURUL. Pe 
stradă Damian îl face a- 
tent pe Walter că poartă 
după el o „coadă“ Urmă
ritorul este atras într-un 
beci in Piața de flori, de
zarmat și legat. La una 
dintre ieșiri Damian ob
servă că omul lui Ceteraș 
nu este tocmai singur.

1. (Damian) :
— Dacă ăștia apucă să tragă, iese 

urlt...
— (Walter) : Am găsit o ușă blocată, 

s-o forțăm...

2. (Depozit cu lăzi șl stive de sticle de 
băutură).

— Tocmai cind nu-ți arde de chef, 
uite unde nimerești. E un chepeng ridi
cat. Leagă-1 pe ăsta sub scară...

3. (Cameră de prăvălie. Femei la pro
be de croitorie)

— Ajutor ! Ajutor !
(Va urma)

★

Elena Soare e fiica celui 
mai înstărit om din sat... După 
doi ani de muncă la C.A.P., pă
rinții ei au renunțat să mai mun
cească alături de "ceilalți oament 
din sat și s-au dedicat în exclusi
vitate grădinăriei. (și speculei) pe 
lotul individual. Averea a început 
să se strîngă, familia și-a cumpă
rat două Volgi' cu care căra zar
zavaturile la piață... Afacerile 
mergeau strună, dar o mașină stă
tea în garaj, era nevoie de un 
șofer. Atunci, avariția acestor oa
meni merge atît de departe, îneît 
fata cea mare (care era o elevă 
foarte bună) e luată de la școală 
și promovată șofer pe Volga pă
rintească. De la sine înțeles ' că 
familia Soare nu-și lasă fata să 
rpuncească în C.A.P. sau într-o 
fabrică, doar lotul personal are 
nevoie fie de plivit, fie de udat... 
Ultima ambiție a harpagonului 
din Vidra era să-și mărite fiica 
eu un inginer. „Elena, i-a spus 
tatăl fetei — dacă găsești un in-

•3
(Urmare din pag. I)

Epoca noastră socialistă, în care se urmărește formarea 
unui om nou, liber și demn, dezvoltat multilateral și ple
nar, este prin excelență o epocă a umanismului. Preluînd 
și ducind mai departe cele mai de seamă cuceriri ale min
ții omenești, societatea noastră are ca scop satisfacerea 
necesităților materiale și spirituale mereu crescînde ale 
omului de azi. și de mîine. Astfel, prin industrializarea in
tensivă, prin introducerea tehnicii celei mai avansate se 
asigură transformarea cu adevărat a valorilor artistice și 
culturale în bunuri de civilizație, adică integrarea lor în 
viața întregului popor.

După cum se știe, arta, ca formă specifică a conștiin
ței sociale, are un rol activ, însă ea nu operează meca
nic și nu în toate cazurile imediat așupra realității, asu
pra omului. In acest sens, orice dogmatism nu poate 
duce decît la schematism și uscăciune. Pe de altă parte, 
un anumit cult al singularității care înconjoară această 
profesie, practicat cu o imensă neînțelegere de unii poa
te conduce la exilarea creației artistice la periferia acti
vității sociale, lată de ce cunoașterea și recunoașterea ro- 
lului și locului artei în viața societății noastre socialiste, 
înțelegerea concepției care acordă artei o puternică func
țiune transformatoare, desigur, în formele ei specifice, sînt 
singurele în măsură să schimbe mentalitatea obtuză și 
retrogradă care, pe alocuri, mai consideră creația artisti
că o „nobilă inutilitate". Știința, tehnica și arta, sînt în 
esență fețele complementare ale unicului geniu uman.
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Anomalii in utilizarea bazei materiale
i. culturale din orașul Focșani

Veniți la „Ateneul popular“
să serviti un chador !

5
Puține sint orașele fie ele și 

reședințe de județ, atît de fa
vorizate, ca Focșanii, din punct 
de vedere al spațiului afectat 
activității cultural-educative.

Piedici de natură obiectivă în 
calea activității culturale nu 
prea sînt. Ba, dimpotrivă, avan
taje deosebite în comparație cu 
altele din alte orașe. Patru din
tre ele (clubul UJCM — Uniunii 
județene a cooperativelor meș
teșugărești, Ateneul Popular, 
Clubul sindicatului învățămînt 
și Clubul Combinatului de in
dustrializare a lemnului) au o 
poziție cu totul centrală, sînt 
pentru oricine la cîțiva pași, al
cătuind un fel de semicerc în 
jurul centrului urbanistic al mu
nicipiului ; Biblioteca munici
pală și Biblioteca centrală a U- 
niunii județene a Cooperației 
meșteșugărești au o plasare ase
mănătoare. Acestora li se adau
gă alte 20 de biblioteci sindicale 
răspîndite în diverse întreprin
deri și instituții, precum și bi
bliotecile 
loc avind 
depășește 
Materiale 
rală sînt 
trimoniul 
sindicatelor cit și organizațiilor 
UTC. Populația cu o pregătire 
culturală superioară capabilă să 
conceapă, să dirijeze și să dina
mizeze întreaga viață cultural- 
artistică a municipiului este, ra
portată la numărul de locuitori, 
la fel de numeroasă ca în ma
rile centre culturale ale țării. 
Nici numărul salariaților anga
jați în sistemul activității cul- 
tural-artistice nu este de negli
jat.

Acceptînd să devii locuitor al 
municipiului fie și numai pen
tru cîteva zile ești pus însă în
tr-o situație cu totul paradoxală, 
contrară tuturor așteptărilor. .

în ciuda indicațiilor condu
cerii de partid, a cerințelor 
pregnant formulate privind for
marea conșlijn.ței^comuniste ia 
oamenilor mudeii, pîrghia edu
cației prin cultură rămîne, con
form mărturisirilor interlocuto
rilor noștri; un mijloc perpetuu 
de balansare a factorilor cultu
rali între a face și a nu face 
activitate ; direcția principală 
de acțiune nefiind nici pe de 
parte conturată.

Iată lucrurile mai pe larg.

din școli ; toate la un 
un fond de carte care 

200.000 de volume, 
de practică cultu- 

suficiente, atît în pa- 
instituțiilor culturale,

ATENEELE ȘEDINȚELOR

— Nu-i nici un șef, e tova
rășul însărcinat să pregătească 
ședința... într-adevăr, cetățeanul 
simbolic îmbrăcat în haină de 
piele care se adresa tovarășei 
Liliana Turcu, directoarea clu
bului sindicatului învățămînt. pe 
un ton cu totul ireverențios fără 
a-și scoate mîinile din buzunar 
și pălăria de pe cap, era însăr
cinat să pregătească o ședință 
convocată de Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole de pro
ducție Focșani. Pretindea tova
rășei directoare flori pentru to
varășii din prezidiu și alte cî- 
teva lucruri de ordin gospodă
resc, neînscrise nici cum în car
tea de funcțiuni a unui director 
de club. Am semnalat faptul 
nu numai pentru că reprezintă 
un mod reprobabil de compor
tare în societate ci pentru că așa 
după cum am putut constata în 
municipiul Focșani s-a făcut 
deja un obicei din utilizarea 
cluburilor și sălilor de cultură 
pentru ședințe.

Ateneul popular din Focșani, 
ne informa tovarășul Victor Re-

nea, președintele Comitetului 
municipal al culturii și edu- 
cației socialiste, poate fi numit . 
fără nici un fel de rezervă „ate
neul ședințelor“. Atit de multe 
ședințe s-au ținut aici încit din 
noiembrie și pînă în prezent a 
fost consumată toată cota de 
combustibil destinată încălzirii 
instituției pentru timp de un an. 
Mai . mult decît atît, unele din
tre ședințe sînt însoțite de bu
fete zdravăn organizate cărora 
li se afectează foaerul clădirii, 
foaer destinat numai după în
delungi insistențe activităților 
culturale și refuzat categoric 
reuniunilor tovărășești. Aceeași 
soartă o are și clubul coopera
tivei meșteșugărești.

Interesîndu-ne de modul în 
care sînt folosite cluburile, și să
lile de cultură am putut înre
gistra din caietele responsabili
lor culturali fiecare dată în care 
acestora li s-au dat „din dis
poziție venită de sus“ o aseme
nea destinație. Un adevărat ca
lendar cu zile foarte, încărcate. 
O evidență a .ședințelor ținută 
cu o grijă inexplicabilă în ciuda 
faptului că o evidență a mani
festărilor culturale din munici
piu nu există nici barem acci
dental.

într-o asemenea situație soco
tim nejustificate cheltuielile fă
cute de Comitetul municipal al 
culturii și educației socialiste 
pentru tipărirea broșurei de 
uz intern, broșură în care 
sint însumate mecanic, copiate 
mai bine zis, fără a se face o 
selecție suficient de atentă, ac
țiuni prevăzute în programele 
de activități ale comitetelor ju- 
tețean și municipal ale UTC sau 
ale altor organizații. Un ban în 
plus se cuvenea oricum cheltuit 
pentru o activitate în plus ; în 
cazul de față pentru informarea 
largă a publicului și nu pe literă 
tipărită pentru sertar.
DUPĂ REPARAȚIA DIN IUNIE

Dăruite cu o frecvență sur
prinzătoare ședințelor la care, 
anticipăm, cîteodată participă 
chiar și berea, cîrnăciorii și 
micii la,., bufet sau la pachet, 
cluburile și sălile culturale lua
te în discuție mai au la Foc
șani și o altă... destinație : de
teriorarea.

Eforturi vizibile de întreținere 
se fac, dar se fac și eforturi în 
sensul opus.

Un dosar impresionant de a- 
drese și răspunsuri aflat în ar
hivele Uniunii județene a coo
perativelor 
monstrează cu prisosință ce în
seamnă să ai un colocatar atît 
de priceput la gospodărie ca ad
ministrația hotelului Milcov.

— 15 000 lei cheltuiți numai cu 
reparațiile, ne informează tova
rășul Vh. Vizoli, funcționar prin
cipal cu probleme administra
tive Ia UJCM. Fac ce fac tova
rășii de la Hotel și ne toarnă 
apă în cap. Mai mult decît atît, 
făcind și dînșii ceva reparații 
au găsit de cuviință să betoneze 
hornurile comune cu noi. Avem 
și apă și fum. într-adevăr, pe
ricolul de inundație și de afu- 
mare este evident, dar nu înțe
legem de ce și problema e lăsa
tă... baltă și nu sînt aplicate le
gile în vigoare, nu numai pen
tru a fi încasate despăgubirile 
cuvenite ci pentru a fi sancțio
nate și persoanele în, cauză care 
se mențin cu ostentație pe o a- 
semenea poziție față de 
obștesc.

La Clubul sindicatului 
vățămînt, orchestra 
Vrancei“, găzduită acolo

meșteșugărești de-

avutul
din în- 
„Doina 
pentru

repetiții, se situează pe o pozi
ție asemănătoare, distruge mo
bilier, forțează lacăte, nu pro- 

deloc 
se 

nu

cedează, într-un cuvînt, 
cinstit și lăutărește, cum 
spune, și cu toate acestea 
iese nimic cu cintec cum s-ar 
cuveni. Probabil, cheia lui „sol“ 
ruginește, lucru atestat, de alt
fel, și de faptul că majoritatea 
cluburilor din municipiu sînt 
interzise pentru dans. „După 
reparația din iunie nu mai dăm 
dans“ se spune pentru cei care 
solicită clubul C.F.R. și se vor
bește despre reparația din iu
nie uitîndu-se de documentele 
din iulie I

O destinație, de obicei cea ne
justificată, exclude prin urmare 
destinația ce se impune.

Bizarerii de genul acesteia „am 
reparat clădirea, n-o mai fo
losim“ cînd de regulă o clădire 
se repară pentru a putea fi în 
continuare jfolosită, abundă, din 

t înpăcate, la Focșani. Ele sînt 
primul rînd alimentate de...

SPIRITUL DE FEUDA

care în ciuda dezbaterii docu
mentelor de partid de către toți 
factorii chemați să contribuie la 
educarea comunistă a oamenilor 
muncii nu a fost pînă în prezent 
asaltat.

O răspundere deosebită îi re
vine în acest sens, desigur Co
mitetului municipal al culturii și 
educației socialiste care, prin 
noua sa structură, își asumă sar
cini de coordonare ca organism 
specializat. Aceasta nu absolvă 
însă Comitetul municipal Vran- 
cea al UTC de sarcinile ce-i re
vin.

Din discuția avută cu tovară
șul Bălan Jenică, secretar al 
Comitetului municipal cu pro
bleme de propagandă, n-au reie
șit însă preocupări deosebite în 
acest sens. Ba, dimpotrivă, o de
lăsare cu totul anacronică și ne
justificată. Pus în fața proble
melor sesizate de noi, probleme 
pe care nu le cunoștea decît 
vag, secretarul comitetului mu
nicipal U.T.C. s-a dovedit el în
suși, într-o oarecare măsură, a- 
dept al spiritului de feudă.

„E clubul UJCM, ni s-a răs
puns, noi nu putem prea mult 
interveni“. „E ateneul popular și 
e administrat 
tură...“ Și cu 
pentru fieoare 
cercat a ni se 
de tineri care lucrează în între
prinderile respective, membri ai 
organizației de sindicat dar și 
ai organizației de tineret nu sînt 
în dreptul de a folosi baza ma
terială existentă. Poziția voia de 
fapt să spună că de vreme ce 
sindicatele sînt titulari de fapt 
ai cluburilor și sălilor de cul
tură, organizația de tineret co
mitetul municipal al UTC și res
pectiv secretarul său cu proble
me de propagandă nu au nici 
un amestec, nici o vină.

Așa să fie ?
Sigur că numai comoditatea în 

gîndire și în acțiune putea să 
ise exprime așa. Doveditor pen
tru aceasta este și faptul că se
cretarul comitetului municipal 
UTC nu a mai trecut prin clu
burile și sălile de cultură din 
oraș de la sfîrșitul lui noiem
brie 1971 și nu cunoaște nici mă
car schimbările de personal in
tervenite între timp ca să nu 
mai discutăm despre controlul 
și îndrumarea competentă a co
misiilor culturale, din cadrul co
mitetelor UTC din municipiu, 
de antrenarea acestora la înfăp
tuirea activității cultural-educa
tive în acest oraș.

de casa de cul- 
aceeași replică 
caz citat s-a în- 
dovedi că sutele

în riadul acestor observații șiAm avut intenția să inserăm _ ______ ______  ________ ,.
cîteva însemnări despre o masă rotundă organizată la clubul 
UJCM de un tovarăș care uitase de ea și plecase în concediu 
oferindu-ne astfel ocazia să fim noi înșine singurul participant 
Ia dezbateri. ~ 
scrisă ca un 
vului club.

Cercetarea
rială destinată activității culturale in municipiul Focșani ne-a 
sugerat insă ideea unei alte mese rotunde, cu participarea tutu
ror factorilor de răspundere în domeniul culturii, o intilnire care 
să soluționeze toate problemele și litigiile care fac dintr-o ase
menea dotație destinată culturii o avere inertă păstrată în sfera 
îngustă de preocupări și de vederi din vremea fostului raion.

Ne îngăduim să facem astfel cunoscut o sugestie pe care în
săși realitatea Focșanilor o formulează. E. avem certitudinea, o 
intilnire care trebuia să se fi petrecut. Și aceasta nu pentru că 
toată lumea cunoaște in mod sigur și la Focșani fabula cu racul, 
broasca și știuca ci pentru că deja sint depărtate -unul de altul 
prea mult și lacul și sacul.

Ne-ar face plăcere s-o consemnăm și, mai ales, să consemnăm 
aplicarea in practică a deciziilor luate astfel.

O masă rotundă 
element inovator
atentă a felului

dată cu toiul de-a dura dar în- 
important în programul respecti-

în care este folosită baza mate-

ION CHIRIAC

(Dintr-o posibilă antologie a poeziei patriotice și de dragoste)

A AVEA FILOZOFI
de ADRIAN PÄUNESCU

în roca dură, pură, amăruie. 
Se naște cineva direct statuie.
In cîmp deschis, în pisc deschis plecară 
Eroii tăi cu ochi albaștri, țară ! 
Potop de ape, Noe lîngă Noe, 
Pe unghiurile muntelui lucrează. 
Potop de soare, rază lîngă rază, 
Avem, avem, de filozofi, nevoie.

Eroii, iarna, munți sînt mai degrabă, 
Și merg atît de-adînc de parcă-ntreabă. 
în ceața muntelui agită pumnii. 
Și-astfel bat ei în nepătrunsul lumii, 
îneît mă tem că risipită-n toate, 
Si întrebată pe neașteptate. 
Filozofia ar găsi opreliști 
Răspunsuri vrînd la noile priveliști.

Un rece soare duce-n lume raze — 
Alb ski pe trăsături melodioase. 
Ce gînduri complicate se întîmplă 
Acum, în fiecare țărm de tîmplă ! 
Bărbații viitorului respiră
Cu brațele căzute cald pe liră.
Simt trăsături în piatră dînd tîrcoale 
La Argeș și la patimile sale.

ORGANIZAȚIA 

■■ U» T. C. ;
DIN COMUNA

k
mAgureni

Ne trebuie gîndirea lor adîncă, 
Și-un sens pentru căderile de stîncă. 
Căci roca noastră are-o puritate 
Mai grea decît a marmorei curate. 
Sculptăm barajul și rămîne stîncă, 
In josul ariilor largi de muncă. 
Potop de ape, Noe lîngă Noe ; 
Avem, avem, de filozofi nevoie.

0 ENERGIE
F (POTENȚIALĂ)

CARE NU S-A DECLANȘAT
Un grup de tineri (necunos- 

cuți), din comuna Măgureni, ju
dețul Prahova, își exprimau că
tre redacție, într-o scrisoare (a- 
nonimă) nemulțumirea pentru 
faptul că organizația U.T.C. din 
satul lor, tinerii înșiși, nu bene
ficiază pe deplin de baza mate
rială ce le-a fost pusă Ia dis
poziție, că nu desfășoară la că
minul cultural (de fapt sînt pa
tru) o bogată activitate cultural- 
educatviă, că tinerii, unii certați 
cu munca și bunele moravuri 
pot fi găsiți mai des la bufet 
decît la căminul cultural caro 
de obicei stă închis.

Comuna Măgureni alcătuită 
din patru sate-mănunchi (Lunca 
Prahovei, Cocorăștii și Satul 
Banului) nu s-ar putea spune 
că este o așezare ,.ruptă de lu
me“, situată între două drumuri 
asfaltate pe care circulă regulat 
autobuze la Cîmpina sau 
rești unde se află 
biectiv industrial 
anvelope — satul 
forțele de muncă,

Flo- 
un mare o- 
— uzina de 

își distribuie 
constituite și

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN TG. MUREȘ
Casa de cultură a studenților 

din Tg. Mureș. Privită pe din
afară, clădirea nu-ți inspiră prea 
multă încredere dacă ne gîndim 
la spațiu, motiv de atîtea scuze 
și justificări întîlnite în diverse 
organizații de tineret. Prima im
presie ți-o schimbă însă forfota 
unei după-amieze sau a unei 
seri, discuțiile, nu întotdeauna pe 
un ton foarte amical, ale factori
lor responsabili antrenați în una 
sau alta din activități, frămînțați 
să le asigure manifestărilor orga
nizate un cadru adecvat, ospita
lier, plăcut. O sală festivă, una 
pentru jocuri distractive, un 
punct de documentare politică, o 
sală pentru repetițiile formațiilor 
de teatru, o sală de balet sînt 
încăperile, extrem de puține, 
-------- «-------------x -x rezolve 0

— Înainte de începerea anului 
universitar, relatează tovarășul 
Karol Hajdu, directorul casei de 
cultură, am invitat la o masă 
rotundă reprezentanți ai con
ducerilor celor 3 institute de 
învățămînt superior din loca
litate. ai organizațiilor de tineret, 
ai instituțiilor culturale și ai or
ganelor de specialitate cărora 
le-am dezvăluit intențiile noastre

cercurile de dactilograf ie, unele 
repetiții și chiar manifestări, de 
la I.M.F. și Institutul de teatru. 
Cercurile de prieteni ai muzicii 
se desfășoară la Uniunea Compo
zitorilor de unde sint și lectorii. 
Relațiile cu celelalte instituții se 
materializează în sprijinul re
ciproc în organizarea unor ac
țiuni. De exemplu, dacă una din 
instituții, să spunem Universita

care încearcă să 
parte din inițiativele condu
cerii casei de cultură. Zic o 
parte, deoarece dacă enumerăm 
numărul cercurilor și formațiilor 
se naște firesc întrebarea dacă nu 
cumva programul de activitate 
are un iz de formalism și unde 
funcționează aceasta. 3 cercuri de 
dactilograf ie, unul de croito
rie, un cerc foto, un cine
club, un cerc de artă plastică, un 
curs de istoria artelor, 3 cercuri 
de prieteni ai muzicii din care 
unul de inițiere muzicală, ansam
blul folcloric compus din taraf, 
grup vocal și soliști, formația de 
dansuri populare, două formații 
de muzică ușoară, ansamblul de 
estradă, două formații de teatru 
și două brigăzi de agitație în 
limbile română și maghiară, 
cursul „Capodopere ale drama
turgiei universale“ sînt activități 
care reunesc numeroși studenți. 
La aceasta se adaugă și activită
țile educative și informaționale.

și le-am solicitat sprijinul. Mulți 
din aceștia au fost cooptați în 
Consiliul consultativ. De-a lungul 
a patru ore de discuții și analiză 
am reușit să definitivăm numă
rul cercurilor și formațiilor care 
vor funcționa, conducătorii aces
tora și spațiul. Pictorul Torok 
Pali, de exemplu, s-a oferit să 
conducă fără nici o retribuție 
cercul de pictură și cursul de is
toria artelor, iar directorul casei 
de cultură a sindicatelor s-a an
gajat să ne pună la dispoziție o 
dată pe săptămînă atelierul de 
pictură, iar o dată la două săptă- 
mîni o sală pentru cursul enun
țat. La fel am primit sprijin de 
la Liceul Bolyai, unde se țin
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tea populară sau Casa de cultură 
a sindicatelor invită pentru o ex
punere sau simpozion personali
tăți marcante pe tărîm politic, 
științific, cultural din București, 
ori din alt centru al țării, ne 
anunță și, în felul acesta, profi- 
tînd de prezența în oraș a per
sonalității respective, o inivităm 
în mijlocul studenților.

— Ceea ce a reușit să facă 
anul acesta casa de cultură — re
lata conf. dr. Laszlo Birek — este 
activizarea studenților la, și prin, 
manifestări organizate de ei, la 
cererea lor.

Dacă se poate vorbi la ora ac
tuală de o activitate fructuoasă 
la casa de cultură a studenților ea

e rodul gîndirii celor aproape 70 
de medici, profesori, actori, pic
tori, muzicieni, scriitori, studenți, 
membri ai consiliului consultativ, 
care, mobilizați de colectivul de 
conducere al instituției își aduc 
contribuția la elaborarea progra
mului de activitate, la înfăptuirea 
lui.

— Mi s-a spus că sînteți unul 
dintre cei mai activi animatori ai 
vieții de la casa de cultură — 
m-am adresat profesorului uni
versitar dr. loan Pop D. Popa, 
membru corespondent al Acade
miei de științe medicale a R.S.R., 
prorectorul Institutului de Medi
cină și Farmacie. Cum reușiți, ce 
vă determină să vă asumați și a- 
ceastă sarcină pe lîngă celelalte, 
nu puține pe care le aveți ?

— Dacă în activitatea didactică 
formăm medici, specialiști, res
ponsabilitatea pentru modelarea 
lor cetățenească nu e cu nimic 
mai mică. Mare parte a acțiuni
lor organizate la casa de cultură 
sînt închinate acestui scop. Fiind
că m-ați întrebat de timp remarc 
că din punct de vedere medical 
activitatea desfășurată în alt. do
meniu decît în specialitate e cel 
mai bun tonifiant al sistemului 
nervos, cel mai bun mijloc de 
destindere.

Un răspuns izvorît din sinceri
tate și responsabilitate de profe
sor și om. Un răspuns care 
poartă în esență gînaurile con
ferențiarilor Tiberiu Olah, A- 
dam Miiller de la Institu
tul pedagogic, ale regizorilor 
Geza Gergeltj și Levente Kovacs, 
ale compozitorului Aladar Zoltan, 
membri ai aceluiași consiliu con
sultativ, care își găsesc răgaz și 
contribuie la imprimarea unui 
conținut acțiunilor organizate la 
casa de cultură a studenților, pe 
măsura numelui pe care îl poartă, 
pe măsura exigențelor de azi.

aici din foarte mulți tineri, atît 
la cooperativa agricolă de pro
ducție, la I.M.A. sau industria lo
cală cit și la rafinăriile din Cîm
pina, Moreni și Băicoi ; un sat 
care polarizează mai multe me
serii : agricultori, petroliști, me
canizatori și operatori cnimiști. 
Școala, în cabinetul său de o- 
rientare profesională, aceste me
serii, tradiționale, le recomandă 
absolvenților săi. Circumscris 
în perimetrul acestor îndelet
niciri ale satului, căminul cul
tural „de la centru“, (un edifi
ciu de toată frumusețea clădit 
în stil podgorean, cu pereți albi 
și acoperiș din olane roșii spni- 

. jinit pe stîlpi de pridvor) tre
buie să îndeplinească funcțiunile 
unei adevărate case de cultură 
și să răspundă cerințelor formu
late de toate profesiile. Ca să fie 
mai pe deplin în folosul lor, lo
calnicii au construit acum trei 
ani, prin muncă patriotică, cel 
de al PATRULEA CĂMIN CUL
TURAL. „Era nevoie de el ?“ 
am întrebat președintele consi
liului popular. „Mai încape vor
bă ? Deși mai avem încă trei lă
cașuri, era un obiectiv pe care 
l-am trecut cu prioritate în pla
nul nostru de acțiune ; le-am în
zestrat pe toate cu o bază' ma
terială de aproape 100 000 lei“.

Din cîte am aflat, oamenii, a- 
tunci. au lucrat cu hărnicie la 
acel lăcaș, așteptând și astăzi să 
fie (cum se cuvine și pe potriva 
entuziasmului lor) inaugurat cu 
adevărate activități culturale. 
Dar cele trei instituții-filiale 
(poate că și căminul cultural de 
la centru), pierzîndu-și treptat, 
treptat din funcționalitate, au 
fost denumite, foarte potrivit de 
către localnici, „săli“ ; sala de 
la Lunca Prahovei, sala de la 
Cocorăștii Capiii, sala de la Sa
tul Banului, fiindcă au rămas 
„predestinate“ balurilor și nun
ților. fără să găzduiască sau să 
producă vreo activitate cultura
lă care să îndreptățească a li se 
spune cămine culturale.

înainte de a cere explicații de 
la directorul coordonator era fi
resc să mă adresez, în primul 
rînd, organizației U.T.C. din sat, 
beneficiară. în urma directivelor 
Congresului al IX-lea al U.T.C., 
de întreaga capacitate a 
cestor instituții culturale din 
sat.

Constituită din peste 500 de 
tineri uteciști (sau neuteciști de 
care răspunde tot U.T.C. -ul 
fiindcă dintre ei își recrutează 
noii membri) organizația are un 
comitet comunal ales din 11 ti
neri.

Trebuie să precizez că mem
brii comitetului U.T.C. se cu
nosc unii cu alții, se întîlnesc 
în sat de cîteva ori pe zi, DAR 
NICIODATĂ PÎNĂ ACUM, NU 
S-AU CUNOSCUT CA MEM
BRI ALEȘI ÎNTR-UN ORGAN 
DE CONDUCERE AL U.T.C. în 
vreo acțiune de organizație. Era 
prima adunare de comitet ce o 
aveau de la alegeri.

Ei (toți) veneau la cinemato
graful căminului cultural, ca 
orice tînăr, fără să simtă res
ponsabilitatea de a sprijini efec
tiv activitatea culturală ; ca ori
ce tînăr, • membrii comitetului 
U.T.C. cînd nu erau mulțumiți 
de afișul cultural din satul lor 
plecau la căminul cultural din 
comuna vecină, la acțiunile al
tei organizații. Acolo, la vecini, 
aplaudau succesul brigăzii ar
tistice de agitație, dansau după 
orchestra lor, se amuzau citind 
gazeta satirică a satului. în co-

muna lor tinerii, organizația 
U.T.C., nu au simțit niciodată ne
voia să devină la rîndul său gaz
dă, să fie ei înșiși organizatorii 
unor manifestări cultural-edu
cative ! Din structura noului 
comitet, în acest an ales, rezul
tă că cei mai mulți membri sînt 
cadre didactice, iar acestora, im
plicit, le revine ca sarcină pro
fesională — nu numai obștească 
— participarea la viața cultu
rală a satului. Tribuna didacti
că din școală ar trebui să fie 
continuată în mod firesc cu ac
tivitatea de pe scena culturală 
a satului. La Măgureni, școala 
nu cooperează cu căminele cul
turale ; din 48 de cadre didac
tice, doar 19 mai rămîn în sat, 
ceilalți fac naveta. Cele patru 
cămine culturale, organizația 
U.T.C. dispune de o energie 
(potențială) pe care niciodată 
nu a dșblanșat-o în viața cultu
rală a satului. Prin comuna Mă
gureni, au trecut 
mari evenimente 
Festivalul filmului, 
brigăzilor artistice 
Luna cărții și altele
ganizația U.T.C., nu a luat parte; 
supunîndu-le spre reflexie aces
te neplăcute realități, tinerii 
din Măgureni încă nu s-au hotă- 
rît asupra unei soluții. Obișnuită 
cu postura de spectatori la ve
cini, unde primeau totul de-a 
gata, astăzi în satul lor li sa 
pare foarte greu de a alcătui 
un cor sau o simplă brigadă do 
agitație. Organizația U.T.C. din 
Măgureni-Prahova are desigur 
nevoie de sprijinul, de împărtă
șirea experienței altora.

intr-un an 
culturale ; 
Concursul 

de agitație, 
la care or-

ION MARCOVICI

a-

UN POST-SCRIPTUM PENTRU 
„CURIOȘII“ ANONIMI

Cele spuse în scrisoarea pe 
care ați adresat-o redacției sînt 
pe deplini adevărate. în comuna 
Măgureni viața de organizație 
nu „trăiește“ în concordanță cu 
sarcinile generale care se află 
în fața oricărui colectiv de ti
neri uteciști. Situată între două 
mari obiective industriale — ra
finăriile Cîmpinei și Combina
tul de cauciuc de la Florești, 
tinerii din Măgureni ar fi tre
buit să împrumute ceva din ne
liniștea creatoare, a acestor mari 
colective de muncă. Dar ne în
trebăm și acum după ce am fost 
în sat, iar nedumerirea noastră 
este justificată, de ce toate ar
gumentele pe care le-ați expus 
în „curajoasa anonimă“ nu 
le-ați afirmat mai înainte în 
mijlocul tinerilor în adunarea 
generală. Preferind să rămîneți 
„necunoscuți și pasivi“ vi s-a 
părut mai corect să recurgeți 
la un „plic închis“ decît să spu
neți cu tărie opinia, punctele de 
vedere într-o adunare genera
lă ; cele ce ați spus sînt da 
fapt îndatoririle care revin ori
cărui tînăr utecist, implicit, sînt 
așadar și îndatoririle voastre ; 
chiar și după ce veți primi răs
punsul și sfaturile altor organi
zații U.T.C. ca să puteți împăr
tăși pe deplin experiența lor 
bună trebuie să declanșați ener
gia rămasă pînă acum în stare 
potențială ; nădejdea cea mare 
rămîne tot în voi cei din sat di
rect implicați în problemele so
ciale și direct interesați să fa
ceți din cele patru cămine cul
turale pe care le-ați înălțat, 
nu „săli“, ci adevărate institu
ții active de educație și cul
tură !

MIRCEA BORDA

• însoțiți de profe
sori ȘI PĂRINȚI 50 de u- 
teciști și pionieri ai Școlii 
generale nr. 1 din Hunedoara 
au vizitat Casa memorială 
„Filimon Sirbu“ din satul 
Heregea—Vețel. Unei părți 
dintre tinerii uteciști ai șco
lii care fuseseră primiți în 
organizația UTC aici le-au 
fost inmînate carnetele roșii, i 
Ca să se cunoască mai binc,i 
elevii din Hunedoara au fă-1 
cut un schimb de experiență 
cu uteciștii de Ia Școala ge
nerală din comuna Vețel ; 
cele două școli au prezentat 
împreună, Ia căminul cultu
ral un spectacol artistic inti
tulat „Sint suflet din sufletul 
neamului meu“.

IOAN VLAD
(din subredacția județeană)

• ELEVII DIN CLASA A 
IX-A a școlii generale din 
Sînnicolaul Mare, județul Ti
miș au prezentat Ia căminul 
cultural un spectacol artis
tic readucînd Pe scenă obi
ceiuri. cîntece, doine și ba
lade pe care le-au cules c- 
levii școlii de la bătrinii sa
tului. Costumele, așa fru
moase cum le vedeți, au fost 
confecționate tot de noi, în 
cadrul cercului de lucrări 
practice. Aceasta este cea 
mai recentă acțiune a noas
tră închinată semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Co
munist. UTECIȘTII CLASEI 
A IX-A.

• LA CĂMINUL CULTU
RAL din sat au fost invitați 
ca oaspeți de onoare munci
torii forestieri din Valea Mu
reșului care în 1925 au or
ganizat cea mai mare grevă 
pe ramură. Ei au vorbit ti
nerilor, țăranilor cooperatori 
despre condițiile vitrege in 
care au trebuit să-și desfă
șoare munca, despre repre
siunile la care au fost su
puși pentru încetarea greve
lor.

mircea borda
• LA TEATRUL DE STAT 

DIN ORAȘUL SFINTU 
GHEORGIIE, județul Co- 
vasna, a avut Ioc miercuri o 
intilnire de lucru a Biroului 
Comitetului județean de par
tid și ,a Comitetului execu
tiv ai Consiliului popular 
județean cu .tinerii munci
tori și elevii orașului.

Printre participanții la în
tâlnire s-a aflat și Zoltan 
Peter care a povestit tine
rilor întâmplări și fapte pri
vind activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist în ilega
litate. în încheiere, tovarășul 
Carol Kiraly, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. mem
bru al Consiliului de Stat, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.K. 
evocînd contribuția tineretu
lui la opera de construire a 
socialismului în patria noas
tră. a relevat activitatea 
dusă în cadrul primelor bri
găzi ale tineretului de mun
că voluntară, pe șantierele 
de Ia Salva Vișeu și Bicaz, 
la care a participat, arătând 
că este de datoria fiecărei 
generații de a se înscrie in 
paginile istoriei cu realizări 
de seamă. Totodată, a răs
puns problemelor ridicate de 
tineri,_ subliniind legătura 
organică dintre partid și ti
neret.

ADINA VELEA
• „TINEREȚE, NĂZUIN

ȚE, ASPIRAȚII“. Astfel este 
intitulat ciclul de acțiuni pe 
care Comitetul municipal 
Tirgoviște al UTC ii dedică 
aniversării a 50 de ani de Ia 
crearea UTC. La întâlnirile 
tinerilor cu vechi membri 
din ilegalitate ai P.C.R. se 
discută despre „P.CJR. — 
conducătorul organizației 
UTC „Județul Dîmbo
vița și municipiul Tirgoviște 
— realizări și perspective“.

MIHAIL VLAD
(din subredacția județeană)

• SALA FESTIVA a Gru
pului școlar de construcții 
din Tg. Mureș a găzduit re
cent 400 de tineri ai organi
zațiilor UTC din întreprinde
rile și instituțiile municipiu
lui care în cadrul acțiunilor 
organizate în cinstea semi
centenarului UTC au invitat 
in mijlocul lor pe tovarășii : 
Alexandru Oroian, Carol 
Moscovici, Alexe Tomuță și 
Iosif Nemeș, foști activiști 
ai organizației revoluționare 
de tineret în perioada 1945— 
1949. Invitații au vorbit ti
nerilor despre stilul și meto
dele de muncă ale organi
zației de tineret în perioada 
imediat următoare eliberării 
patriei noastre, lupta pentru 
întărirea ei, sarcinile orga
nizațiilor din școli în perioa
da respectivă. Despre parti
ciparea tineretului din acest 
oraș la activitatea de recon
strucție a patriei a vorbit 
tovarășul Alexe Tomuță. co
mandantul brigăzii de tine
ret care a lucrat Pe șantie
rul de muncă patriotică 4c 
la Salva Vișeu.

M. BORDA
• LA GALAȚI, in cadrul 

amplului program de activi
tăți organizat în cinstea Se
micentenarului UTC 150 de 
tineri din întreprinderi și in
stituții, școli vizitând Mu
zeul de istorie au avut ca 
îndrumători pe tovarășul 
Iulius Kessler, Constantin O- 
șanu și Vasile Georgescu 
vechi membri de partid cu 
stagiu in ilegalitate care au 
evocat istoricul creării 
U.T.C., și au descris aspecte 
din lupta în ilegalitate • a 
uteciștilor și comuniștilor.

I. CHIRIC

SEMICENTENAR
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MARILE BARAJE
/**

HIDROTEHNICE
UN MESAJ PESTE VEACURI

AL OMULUI CONTEMPORAN

Spiritul inventiv al omului a căutat din- 
totdeauna să subjuge forțele naturii pentru 
scopurile sale. Și unul dintre primele ele
mente pe care s-a străduit să Ie domesti
cească a fost apa. Mărturie a realizărilor ob
ținute în această direcție de civilizațiile an
tice stau nu numai ruinele unor sisteme de 
irigații multiseculare dar și rețele ce sînt 
folosite pînă în zilele noastre. Evident, de 
la modestele zăgazuri ce barau calea rîurilor 
pentru a crea rezervoare de apă și pînă Ia 
uriașele construcții de azi. civilizația a par
curs un drum lung, uneori presărat cu 
drame, oamenii plătind scump o serie de lec
ții ale naturii. De fapt istoria modernă a ba
rajelor începe o dată cu cea a utilizării in
dustriale și casnice a energiei electrice.

Progresul înregistrat în domeniul marilor 
baraje la noi în țară, reiese de altfel din ur-

• construcția
cifre pe care

mătoarele cifre reieritoare la 
barajelor mai mari de 15 m,

La Fîntînele se înalță ceea ce 
specialiștii numesc „un baraj de 
anrocamente“ cu o mască de e- 
tanșare (în amonte), din beton 
armat. Caracteristicile lui îl si
tuează între primele 4—5 bara
je de acest gen din lume dacă 
se ia în considerație înălțimea 
deasupra albiei (92 m). Dar ce 
înseamnă de fapt „un baraj de 
anrocamente“? în termeni mai 
simpli e vorba de un deal arti
ficial cu un volum de 2 300 000 
m.c. constituit din bucăți de 
rocă (Pentru comparație: pira
mida lui Keops are 2 500 000 mc) 
Pietre, pietricele, pietroaie, bo
lovani. stînci sînt azvîrlite la 
început în straturi de maxim 2 
m înălțime, așezate apoi cu je
turi de apă sub presiune, nive
late cu buldozere grele pe șeni
le și compactate cu cilindri vi- 
branți de la 10 tone pentru ca 
în final să se obțină un mediu 
relativ omogen.

Pentru familiarizarea citi
torului cu problemele ce ni se 
pun, nouă, proiectanților și con
structorilor iată cîteva din prin
cipalele dificultăți (care arată 
că barajele, acești coloși apa
rent monolitici și pasivi sînt în 
realitate cu totul altfel). Așa
dar, asupra plăcii de beton ce 
apără barajul de acțiunea des- 
tructivă, potențială, a uriașei 
mase de lichid acumulată în la
cul din amonte acționează în
treaga presiune a apei. De e- 
xemplu la 80 m de aoă presiu
nea este de 80 000 kgf/m.p. Aici 
apare prima dificultate serioa
să: masivele de anrocamente, 
datorită modului lor de consti
tuire suferă o serie de defor- 
mații, provocate atît de greuta
tea lor proprie cît și de presiu
nea apei. Or, betonul armat fo
losit pentru mască este un ma
terial rigid, la care deformații- 
le suportului de rezemare (ale 
anrocamentelor) se traduc tn e- 
forturi intense, de tensiune, ce 
pot duce la fisurarea măștii, 
deci la pierderea etanșeității. 
Oricine își poate da seama că 
a goli lacul pentru asemenea 
reparații e nerațional. Asta ar 
însemna să pierdem de fiecare 
dată peste 1 000 000 kwh/zi.

Pentru a face față acestor 
condiții dificile de exploatare, 
masca barajului, a cărui supra
față este de 39 000 m.p. a fost 
împărțită în dale de dimen
siuni variabile, în funcție de a- 
dîncimea lor sub apă.
(rostul) dintre dale se etanșea- 
ză cu benzi dintr-un material 
plastic special aflat în curs de 
asimilare în țară. Astfel, se pot 
repara suprafețe mai mici ceea 
ce reduce timpul intervenției și 
după cum e lesne de înțeles și 
ceilalți factori: munca oameni
lor, cheltuielile etc.

După cum se vede barajele 
reprezintă construcții hidroteh
nice complexe a căror dificul
tate constă în faptul că un mare 
volum de material trebuie așe
zat în condiții de siguranță și 
rezistență excepțional de seve
re. Pentru cei neavizați barajul 
simbolizează în general întregul 
ansamblu al unei amenajări hi
drotehnice. In realitate el este 
doar o parte a unui ansamblu și 
nu poate fi analizat decît ca o

Spațiul

oricine le poate corobora cu etapele evoluției 
ascendente ale economiei noastre.

Pînă în 1940 — 4 : 1940—1950 — 1 ; 1950—1960 
— 3 ; 1960—1970 — 24.

Intrupît fiecare baraj este un unicat, solu
ția depinzînd de un număr foarte mare de 
factori ce nu se pot regăsi de Ia o lucrare la 
alta, activitatea de proiectare este foarte la
borioasă. Experiența cîștigată de școala ro
mânească de baraje a permis elaborarea 
unor procedee speciale de dimensionare sau 
verificare a stabilității acestor construcții, 
folosirea în practică a unor tipuri de baraje 
cu parametri apropiați recordurilor mon
diale.

Problemele legate de construirea unui ase
menea monument ciclopic al civilizației mo
derne ni le prezintă succint proiectantul ba
rajului de pe 
RESCU de la

Someșul Cald, ing. DAN FLO- 
I.S.P.H.

rotiță a sistemului. Interesantă 
pentru ilustrarea acestui punct 
de vedere este descrierea evo
luției gîndirii specialiștilor din 
țara noastră privitoare la sche
ma de amenajare a uzinelor hi
droelectrice construite pe rîuri 
interioare

Schematizat, această dezvolta
re se poate urmări pe numai trei 
mari uzine hidroelectrice și a- 
nume : — Argeș și Lotru-Ciun- 
get. La Uzina de la Bicaz sche
ma de amenajare cuprinde un 
lac de acumulare pe rîul Bistri
ța din care, printr-o galerie de 
aducțiune, apa este condusă spre 
nodul de presiune (format din 
castelul de echilibru, conducta 
forțată, uzină electrică). Se uti
lizează aici numai debitul rîu- 
lui Bistrița în punctul de exe
cuție al acumulării.

Uzina electrică de pe Argeș 
reprezintă o amenajare mai 
dezvoltată. Aici, în afara acu
mulării principale, realizată 
prin barajul Vidraru de pe 
Argeș, captări secundare con
duc apele unor afluenți : rîu- 
rile Doamnei, Vîlsanului și To- 
pologului prin galerii cu scur
gere liberă tot în lacul 
draru. 
în lac 
proporție de 38 Ia sută 
tul Argeșului în punctul de ba- 
rare și 62 la sută cel al captări
lor secundare. Acest sistem, al 
colectării apelor de pe un teri
toriu întins a fost aplicat și la 
Uzina Lotru aflată acum în 
construcție. în afara captării 
principale, realizată prin bara
jul Vidra, se construiesc acolo 
circa 80 captări secundare pe a- 
fluenți ai Lotrului, Jiului și Ol
tului care prin aducțiuni secun
dare de circa 135 km. conduc apa 
în lacul de acumulare. Debitul 
captării principale reprezintă 
numai 28 la sută din debitul 
mediu uzinat. De menționat că 

, o parte din captările secundare 
' se realizează la cote mai joa

se decît nivelul lacului Vidra, 
apele fiind trimise aici prin 
pompare.

Pentru a înțelege însă proble
mele ridicate de asemenea con
strucții masive din beton, 
buie prezentate și cîteva 
racteristici ale betoanelor 
seși.

Compușii mineralogici ai 
meniului se combină cu 
într-un proces de hidratare. 
Cum reacțiile chimice de hidra
tare sînt exoterme (adică pro
duc căldură) ele au loc practic 
numai la temperaturi mai mari 
de +5°C, turnarea în perioade 
mai reci necesitînd măsuri spe
ciale de încălzire.

Dar nici temperaturile mari 
(peste 20°C) nu sînt de dorit. 
Ele produc accelerarea proce
sului de evaporare a apei din 
betonul crud, și determină con
tracții ce pot provoca, ulterior, 
fisuri.

Tocmai datorită acestui feno
men de contracție în timp a be
tonului, construcțiile masive ce 
folosesc acest material nu se pot 
turna monolit. Ele trebuie pre
văzute cu rosturi (cu spații li
bere) care să permită deplasa
rea sub efectul contracției. Din

VI- 
Debitul mediu strîns 
reprezintă numai în 

apor-

acest motiv barajele de greuta
te se execută din ploturi inde
pendente de 12—18 m lungime, 
separate de rosturi plane, per
pendiculare pe axa longitudina
lă a barajului. Cu alte cuvinte 
barajul apare ca un șir de că
rămizi uriașe așezate una lîngă 
alta Etanșarea rosturilor se 
realizează deobicei prin tole de 
cupru, 
tic.

Mult 
crurile 
Pentru 
durii ce se degajă din beton în 
timpul întăririi, la Barajul Vi- 
dra.ru de pildă s-a folosit o re
țea de conducte înglobate în be
ton prin care a circulat apă 
rece. Ca să existe o continuita
te a temperaturii în masa beto
nului și o răcire relativ unifor
mă țevile instalației de răcire 
s-au amplasat la distanțe mici 
astfel că au 
de conductă 
tru cub de 
lega cap la 
losite s-ar obține o conductă eu 
un capăt la București și celălalt 
aproape de Sinaia.

Alimentarea acestei instalații 
s-a făcut cu apă din rîul Argeș, 
printr-o stație 
pompe avînd un 
oră fiecare. O 
ar fi suficientă 
tarea cu apă potabilă a unui o- 
raș de 40 000—50 000 locuitori!

Mai mari, adeseori incompa
rabil mai mari decît piramidele 
antichității egiptene barajele 
sînt construite însă ca și aces
tea, pentru eternitate. Ele vor 
rămîne pentru generațiile vii
toare ca o măsură a îndrăznelii 
și hotărîrii omului din veacul 
XX de a schimba natura, de a-i 
pune forțele în slujba sa.

MIHAI MOINEAGU — 
funcționar din Constanța : 
„Doresc să știu care sînt sur
sele fondurilor bugetare și 
cum sînt folosite aceste fon
duri ?"

Satisfacerea nevoilor gene
rale ale societății, îndeplini
rea sarcinilor statului nos
tru în sfera economică, rea
lizarea acțiunilor social-cul
turale, administrația și apă
rarea țării necesită însem
nate fonduri bănești. Este fi
resc, așadar, ca o latură im
portantă a relațiilor de pro
ducție să fie aceea legată de 
constituirea și repartizarea 
resurselor financiare ale sta
tului. Este tocmai ceea ce 
exprimă bugetul de stat.

Rezolvarea unor complexe 
probleme cum sînt propor
ționarea, coordonarea, sin
tetizarea formării și repar
tizării principalului fond bă
nesc centralizat al statului 
are la bază o reglementare 
juridică. Anual, Marea Adu
nare Națională adoptă le
gea bugetară — care re
flectă totalul veniturilor și 
cheltuielilor, structura bu
getului de stat, condițiile 
de exercitare. Bugetul este 
singurul plan financiar a că
rui instituire se face pe oale 
de lege, ceea ce îi sublinia
ză importanța în sistemul 
planificării naționale și îi 
conferă un rol deosebit 
față de celelalte planuri fi
nanciare.

Proveniența veniturilor bu
getare nu este însă nu
mai o chestiune de ordin 
financiar. Această problemă 
depinde de mai mulți fac
tori, între care relațiile de 
proprietate, dinamismul
tivității economice, politica 
statului privind condițiile de 
trai ale populației. în pe-

rioadele de guvernare bur- 
ghezo-moșierească sursa
principală de realizare a ve
niturilor bugetare era impo
zitul pe veniturile populați
ei. Statisticile arată că an 
de an partea cea mai mare, 
peste 90 la sută, din fondul 
bănesc centralizat al statu
lui provenea din impozite și

BUGETUL
DE STAT

sc

taxe suportate de populație. 
Această concepție financiară 
izvora dintr-o anumită rea
litate social-politică : exploa
tarea maselor populare, ten
dința de a acoperi cea mai 
mare parte a cheltuielilor 
statului prin încasări de la 
oamenii muncii. Societatea 
noastră socialistă promovea
ză concepții diametral opu
se. în România contempo
rană, bugetul de stat, expre
sie a politicii partidului de 
dezvoltare economică și creș
tere continuă a nivelului de 
trai al populației, concen-

trează mijloacele financiare 
necesare înfăptuirii obiecti
velor economice și sociale 
folosind modalități specifică 
orînduirii noastre socialiste. 
Este relevant faptul că in 
ceea ce privește veniturile 
bugetare aprobate pentru a- 
nul 
152 
9,2 
de 
din 
de populație. Partea covârși
toare a veniturilor bugetare 
pentru anul 1972 provine de 
la unitățile socialiste, repre
zentând vărsămintele din be
neficii ale întreprinderilor, 
impozitul pe circulația măr
furilor etc. Rezultatul unei 
asemenea politici este, în 
primul rînd, creșterea sub
stanțială, de la an la an, a 
resurselor 
tralizate.
1962 și 
veniturile 
dublat;
crește considerabil cheltu
ielile pentru finanțarea e- 
conomiei naționale, sprijini
rea cooperativelor agricole 
de producție, sporirea acțiu
nilor social-culturale, apăra
rea patriei. De o importanță 
deosebită este faptul că bu
getul țării este elaborat în 
strînsă corelație cu indicato
rii planului de dezvoltare e- 
conomico-socială a statului. 
Se realizează astfel un ochi-' 
libru bugetar nu numai arit
metic (cantitativ) ci și oalita- 
tiv (real) datorită echilibrului 
economiei noastre planifi
cate.

ì MATERIALISM CE

tre-
ca-
în-

cl
apa

Un pictor naiv, MARIN VĂDUVA, participant la numeroase 
expoziții de amatori din țară și din străinătate (Tokio, Dubnica, 
Bratislava, Geneva) deținător a numeroase premii și medalii.

1972, în valoare de peste 
de miliarde 101, numai 
la sută (adică mai puțin 
14 miliarde lei) provin 
impozite și taxe plătite

financiare cen- 
în zece ani, din 
pînă în prezent, 

bugetare s-au 
astfel au putut

MARCELA IRIM1B 
economistă

miELECEM »
»ACE ANJESOCIAL“

MARIANA POPA — elevă la 
Liceul „Ștefan cel Mare" din 
Rm. Sărat : „Folosim deseori 
expresia act antisocial. Aș dori 
să-mi răspundeți care este con
ținutul ei, deoarece fiecare a- 
vem datoria să combatem ase
menea acte și, ca atare, trebuie 
mai întii să le cunoaștem.

Societatea este concepută oa 
unitate a existenței și conștiin
ței sociale. Pe de o parte apa
re viața materială a societății : 
cuprinde producția bunurilor 
materiale, relațiile dintre om și 
natură, relațiile dintre oameni 
în procesul de producție etc. Pe 
de altă parte, ansamblul de idei, 
concepții, stări de spirit. Așa
dar, societatea este un ansam
blu complex de relații și feno
mene sociale, cele mai impor
tante fiind relațiile de produc
ție. relațiile familiale, relațiile 
privind modul de viață, modul 
de gîndire. în cadrul acestui 
proces se disting valorile so
ciale. Ele corespund întotdeau
na formațiunii sociale (societa
tea într-o etapă dată, concret- 
istorică a dezvoltării ei). Rele
văm, oa fiind caracteristice so
cietății noastre, valori cum sînt 
statul socialist, viața, integri
tatea și libertatea persoanei, 
democrația socialistă. proprie
tatea de stat, obștească sau par
ticulară. ordinea de drept, prin
cipiile eticii și echității socia-

liste etc. Orice faptă (acțiune : 
furtul din avutul obștesc sau 
personal, nedreptatea săvîrșită 
de superiori sau educatori, a- 
buzul de funcție, înșelăciunea, 
calomnia, huliganismul — ori 
inacțiune : neăndeplinirea unor 
obligații de serviciu sau față de 
familie) care lezează asemenea 
valori este un act antisocial. 
Faptele antisociale nu se reduc 
la exemplele citate aici. Expri- 
mînd rămășițele unor vremuri 
apuse pentru totdeauna, unor 
concepții străine modului nos
tru de viață, ele își mențin încă 
o gamă largă. In Expunerea fă
cută la 3 noiembrie 1971, în ca
drul Plenarei Comitatului Cen
tral al partidului. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu sublinia că 
„Mentalitățile generate de cla
sele exploatatoare se exprimă 
și în tendințele <L> parazitism, 
în încercarea de a trăi fără 
muncă, pe seama altora, sau de 
a înșela societatea oferindu-i 
foarte puțin, și dacă se poate, 
nimic, în schimbul avantajelor 
pe care le creează. Expresii ale 
moravurilor și modului de viață 
burghez sînt, de asemenea, des- 
frîul moral, care poate îmbrăca 
nenumărate forme de manifes
tare. tendința de a duce o viață 
de lux prin cîștiguri ilicite, ne
cinstea, minciuna. carierismul 
— vicii care alterează grav fi
zionomia omului și care vin în 
cea mai flagrantă contradicție 
cu principiile morale ale noii 
noastre societăți".

Dintre actele antisociale, cele 
mai grave sînt infracțiunile. 
Desigur, infracțiunea este un 
fenomen juridic. Adică un fapt 
înscris și reglementat prin nor
mele de drept, care determină 
anumite efecte juridice și care 
implică răspunderea penală. 
Dar. infracțiunea este, în pri
mul rînd. un fenomen social. Ea 
este condiționată de existența 
socială și de normele de con
duită socială. Prin lezarea va
lorilor sociale, prin încălcarea 
normelor de conduită socială, 
infracțiunea capătă un caracter 
antisocial și ilicit. Potrivit arti
colului 17 din Codul penal — 
„infracțiunea este o faptă care 
prezintă pericol social, săvîrșită 
cu vinovăție și prevăzută de 
lege".

Nu toate faptele antisociale 
sînt infracțiuni. In această no
țiune se includ numai acele 
fapte care aduc atingeri grave 
unor relații sociale apărate prin 
norme de drept. Legile prevăd 
și descriu fiecare faptă consi
derată infracțiune, precum și 
pedeapsa cuvenită. Indiferent 
însă dacă sînt sau nu infrac
țiuni, actele antisociale pot duce 
la descompunerea morală și po
litică a celor care devin prizo
nierii lor, pot aduce prejudicii 
societății, poporului, patriei. 
Iată de ce partidul nostru des
fășoară o activitate atît de in
tensă împotriva concepțiilor re
trograde din vechea societate, 
împotriva obiceiurilor și mora
vurilor care poartă amprenta 
modului de viață burghez, pen
tru eliberarea omului de tarele 
morale ale trecutului.

ADRIAN VASILESCUine. DAN FLORESCU
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mai complicate sînt lu- 
în ce privește căldura, 
a asigura cedarea căl-

echipată cu 9 
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fost necesari 250 cm 
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conferință de MARTIN RUNCAN
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sau

luminate cu cea a 
temperatura e de 
80°C; maxima din 
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LA LUNĂ

MARIN CONSTANTIN 
Baia Mare : „Am citit 

că sondele spațiale so
vietice și americane au 
modificat concepțiile an
terioare ale astronomilor 
despre Marte. Aș vrea să 
știu dacă se poate răs
punde la întrebarea 
veche — există viață 
nu, acolo

în urmă cu doi 
sondele „Mariner 6‘ 
„Mariner 7“ păreau să fi 
dat o lovitură fatală ta
blourilor marțiene din ro
manele științifico-fantas- 
tice. Ele au adus o ima
gine dezolantă a lui Mar
te: așa cum se prezenta 
din fotografiile lor foarte 
neclare „planeta roșie“ a- 
părea ca o a doua Sele- 
na. Iată, însă, că în pri
mele zile ale lui decem
brie 1971, „Mariner-9“ tri
mitea fotografii care pu
neau din nou totul în dis
cuție: se vedeau patru 
pete întunecate pe fon
dul galben al discului 
marțian. Interpretarea 
specialiștilor: este' vorba 
de un lanț muntos, pro-

PE JOS, DE LA
PĂMÎNT...

RODICA GRIGORAȘCU — din Bacău : „A avut cineva cu
riozitatea că calculeze ce distanță parcurge um om, pe jos, 
într-o viață ?“
Oamenii de știință au căutat adeseori răspunsuri lâ între

bări privind viața noastră fizică. Ce facem, practic, de-a 
lungul existenței noastre ? La această întrebare, ca și la 
multe altele, s-a încercat a se răspunde în cadrul unei vaste 
anchete para-științifice. Anchetă la care au participat cîteva 
sute de savanți din numeroase țări, și ale cărei rezultate au 
fost parțial publicate în presa italiană.

în primul rînd, omul mănîncă : în 70 de ani de viață, el 
consumă 100 de tone de alimente, adică de circa 1 250 de 
ori mai mult decît greutatea sa medie (calculată, abundent, 
la 80 de kilograme). In al doilea rînd, omul umblă : el face 
în medie, 20 000 de pași pe zi, adică 7 milioane de pași pe an. 
în 70 de ani, așadar, el acoperă 490 milioane de pași (ceea ce, 

dacă raportăm la lungimea normală a unui pas, înseamnă un 
total impresionant : de nouă ori înconjurul ecuatorului sau, 
mai concludent, distanța de la Pămînt' la Lună).

Apoi, omul doarme. Cam mult, în economia unei vieți : 
tn 70 de ani el doarme 23 de ani. Conversațiile îi răpesc de 
asemenea o cotă foarte importantă din „fondul de timp“ : în 
șapte decenii, el... vorbește 13 ani. Și, tot în șapte decenii, 
el mănîncă... 6 ani.

babil cratere de vulcani. 
La sfîrșitul lui decembrie 
1971, o nouă fotografie a- 
răta o zonă cutată ca 
„pielea de elefant“. Și
ruri de dealuri se între
pătrund, separate de văi 
largi de 2—3 kilometri ; 
se pare că ele sînt de o-

de 1,5 ori mai turtită de
cît Terra, ceea ce influ
ențează considerabil or
bitele sondelor spațiale. 
Cîmpul ei gravitațional e 
excentric, ceea ce dove
dește că interiorul lui 
Marte e alcătuit din mase 
neomogene. La hotarul

presă la Passadena, pro
fesorul Bruce Murray, u- 
nul din specialiștii im
plicați în programul de 
cercetare a „planetei ro
șii“, declara: „Mariner- 
9" este pe punctul de a re- 
scrie complet tratatele 
despre Marte. Imaginea

rigine vulcanică recentă. 
Cîteva zile mai tîrziu, la 
începutul lui ianuarie 
a.c. Institutul de cerce
tări spațiale din Moscova 
publica un raport preli
minar asupra datelor 
transmise pe Terra de 
„Marș 2“ și „Marș 3“ 
după o lună de zbor orbi
tal în jurul „planetei ro
șii“. Esențialul: planeta e

MARILENA PATRAȘCU — 
elevă din Suceava : „Credeți în 
valoarea artei naive“ ?

întrebarea dumneavoastră o pun 
în legătură cu faptul că in ultima 
vreme se vorbește tot mai insis
tent de aria naivă, deși nu este o 
descoperire a ultimelor decenii. 
Activitatea expozițională a iul 
Henry Rousseau — Vameșul, con
siderat „părintele" artei naive in 
epoca modernă, datează, de pildă, 
din anul 1886, ce marchează prima 
sa participare la Salonul indepen
denților. In „lansarea" operei sale 
și a naivilor in general un rol im
portant l-au jucat Jarry și Apolli- 
nalre, ca și mulți pictori „moder
niști“, insurgenți, aflați într-un 
conflict perpetuu cu arta oficială, 
academistă a epocii. Fără îndoială 
alături de prețuirea sincerității, 
spontaneității, a calităților plastice 
dezvăluite numai din intuiție se 
adaugă la acești promotori șl o 
maliție împotriva „gustului bur
ghez", șocat de „mîzgălellle" unor 
autodidacți, o nouă posibilitate de 
a lărgi breșa făcută deja, țn cercul 
închis al academiilor, de artiștii 
ca Van Gogh sau Gauguin, de a 
demonstra o dală în plus că arta 
poate înflori, încă mai viguros în 
afara canoanelor, „că a fi pictor 
nu e o profesiune, ci un destin“, 
cum spune Jean Cassou. Desigur 
în această prețuire se amestecă în 
egală măsură șl o maliție împo
triva acestor „neajutorați", mal 
ales a veleității lor artistice, hilar 
exprimate în plan social, un inte
res profesional destul de detașat, 
o „curiozitate“ ca și față de măști
le africane, stampele japoneze, sau 
plastica infantilă etc., care adesea

EXISTĂ VIATĂ 
PE MARTE?

zonei 
nopții 
minus 
zona sudică: 
20°C. A fost însă detecta
tă și o „zonă caldă“ care 
ar putea indica o sursă 
de căldură internă. Vul
canism? Ipoteza n-a fost 
avansată explicit. în sfîr- 
șit, la finele lui ianuarie 
a.c., la o

le-au reținut atenția șl le-au ofe
rit sugestii tulburătoare. Firește, 
nu se poate nega, de asemenea, că 
jn „lansarea" naivilor un rol oare
care a jucat snobismul unor stra
turi ale intelectualității în căutarea 
unui insolit care să nu fie „gustat“ 
de către o mare colectivitate, des
coperind în opera lor „rafinamen
te“ inaccesibile simțului estetic 
neexersat. Dar de atunci, de 
cind datează totuși și primele stu
dii temeinice de artă naivă datora-

tă unui fervent susținător al ei 
Wilhelm Uhde (lucrarea sa de re
ferință fiind „Cinci maeștri pri
mitivi : Rousseau, Vivln, Bombois, 
Bauchant, Seraphine"), situația s-a 
schimbat radical. Astăzi vorbim de 
școli naționale ale artei naive, de 
personalități ale artei naive, ce-și 
găsesc locul în dicționare, enciclo
pedii și ' ' " ..............
porane. 
poziții 
de artă 
dii și monografii (din care am cita 
remarcabilele lucrări ale lui Oto 
Bihalii-Marin, Arsen Pohrlbny și 
Ștefan Tkac, Boris Kelemen), se 
înființează buletine și reviste

istorii ale artei contem- 
Astăzi se organizează ex- 
naționale și internaționale 
naivă, 11 se consacră stu-

__ __ _____ ... , cu 
orofil specializat. Arta naivă nu 
mai este privită că o curiozitate, 
ci ca un fenomen artistic de masă 
pe zi ce trece mai puternic, mai

planetei roșii, așa cum se 
conturează din datele 
transmise de el este aceea 
a unei planete care din 
punct de vedere geolo
gic, trăiește, respiră și 
s-a transformat încă 
foarte recent“. Savanții 
de la Passadena nu sînt 
totuși de acord între ei 
asupra interpretării noi
lor fotografii. Cîteva

puncte sînt, însă, general 
acceptate: focare vulcani
ce ard, probabil, și astăzi 
în profunzimile „planetei 
roșii“ și ele exercită o 
profundă acțiune geolo
gică. O puternică eroziu
ne a „sculptat“ unele re
giuni într-un mod care 
seamănă surprinzător cu 
cele supuse eroziunii te
restre. Concluzia: „Marte 
este, probabil, mult mai 
aproape ca structură, 
formă și condiții geo-bio- 
logice de Pămînt decît de 
Lună“. „Analiza polari- 
metrică — spunea Jean 
Clăude Pecker, directorul 
Institutului de astrofizi
ca din Paris — nu pare 
să se explice altfel decît 
prin existența pe Marte 
a unor organisme care 
trebuie să semene algelor 
roșii de pe Terra. Există 
viață pe Marte? Aștep- 
tînd momentul cind o- 
mul va putea pune picio
rul pe „planeta roșie“ 
(după proiecte optimiste 
în 1985—1986) întrebarea 
rămîne încă deschisă.

șl mal nuanțat. Arta 
mai păstrează nimic

cuprinzător 
naivă nu 
„insurgent“, ci dimpotrivă se insti
tuie, comparativ cu multe încercări 
ale artei moderne, într-un element 
de stabilitate, ce vltalizează posi
bilitățile imaginii figurative, ce a- 
duce o notă de firesc, de sponta
neitate și căldură în contextul ar
tei contemporane. Astăzi se înre
gistrează o . creștere vertiginoasă a 
numărului de pictori amatori. „Se 
pare că ' ’ ‘niciodată n-au existat pe

desigur nu puține la nu-fericite,
măr. istoria artei. Una din expli
cațiile acestui fenomen stă și in 
mutațiile complexe pe care le în
registrează societatea contempora
nă. Ea satisface prin abundenta, 
funcționalitatea și estetica bunuri
lor materiale, o necesitate de uz 
(activă) șt una de frumos (pasi
vă). Pentru om proporționează. ar
monizează, gindește si activează 
deci designerul, care desfășoară o 
activitate cu implicații artistice,

fapt poate fl exemplificat șl prin 
propunerea de a renunța la o se
rie de numiri necuprinzătoare sau 
peiorative ca pictor naiv, pictor de 
ocazie sau de duminică, primitiv, 
neoprimltlv. instinctual etc., cu a- 
ceea de artă insitică (de la latines
cul insitius ce semnifică înnăscut, 
candid, neformat, neînvățat, origi
nal, sincer). Se propune de exem
plu pentru a treia Trienală de artă 
naivă că va avea loc la Bratislava 
anul acesta (septembrie-octombrie)

tn

ARTA NAIVA
lume, 
oameni __  ,_____ __ ___
lași Jean Cassou în capitolul con
sacrat naivilor în a sa „Panoramă 
a artelor plastice contemporane“. 
Pictura „a căzut“ cu alte cuvinte 
în dreptul comun și în domeniul 
public, in accepțiunea cea mai con
cretă, cea mai directă și faptul 
naște firește consecințe în struc
tura întregii arte moderne. Nu tot 
ceea 
torl 
bim

tiu atîția pictori, ci atiția 
care pictează" spune ace-

ce 
are 
Șl

pictează 
valoare 

în acest 
Și

acești ama- 
artistică. Vor- 
domeniu de 

personalități, și mai ales de 
opere izbutite pentru că lipsa meș
teșugului le coboară foarte adesea 
în zbna platitudinii, a locului co
mun. Vorbim deci de un fenomen 
și de justificarea lui, interesînd în 
cel mâi înalt grad sociologia și 
psihologia artei și numai în cazuri

dar care nu produce artă. Instinc
tul individual de creație nu se 
mai poate aplica, ca în alte epoci 
asupra unui obiect concret. Spiri
tul creator al unor mari colectivi
tăți împlinit în producția folclorică 
și meșteșugărească (în orașe) îșl 
găsește debușeu acum în genurile 
consacrate ale artei culte — pictu
ra, sculptura. Fără îndoială, că la 
aceasta se adaugă dincolo accep
tarea unei formule propuse de un 
artist, sau altul, de rezistența la 
unele experiențe ale artei moder
ne, un prestigiu imens de care se 
bucură arta în societate, de la con
diția spirituală pină la condiția so
cială a creatorului și a operei, fapt 
nu fără ecou în conștiința umană.

Orizontul artei naive s-a lărgit 
considerabil și ne aflăm abia în 
faza definirilor teoretice. Acest

numirea de a treia Trienală de 
artă insitică. Termenul va fi ad6p- 
tat sau nu, va fi sau nu înlocuit 
cu altul mai expresiv și mal adec
vat. Semnificativă e încercarea de 
a defini încă de la acest nivel 
substanța acestei manifestări ar
tistice, de a o integra in serii is
torice mai ample prin acceptarea 
ca obiect de studiu și termen de 
comparație, arta popoarelor pri
mitive, arta populară etc. O ultimă 
remarcă. Arta naivă se sustrage ca 
fenomen viu oricărei instituționa- 
lizări. Charles Sterllng făcea re
marca judicioasă că „pictorii naivi 
nu pot să exercite nici o influență. 
Modul lor de a vedea nu are ni
mic comun cu acela al pictorilor 
educați de alți pictori". Pictorii 
profesioniști îi pot evoca ca sti
listică dar nu ca spirit. De aceea

totul cade, în asemenea cazuri, 
manieră și pastișă. De asemenea 
pictorii 
decit in 
iese un 
care se
total. Arta naivă nu „se Învață“. 
Ea rămîne expresia unul act ex
trem subiectiv a cărei experiență 
nu poate fi codificată șl transmisă 
în forme instituționalizate fără 
primejdia de a-i altera însuși con
ținutul. Ea reflectă lumea dintr-o 
perspectivă strict individuală, șl nu 
dintr-una general admisă printr-o 
experiență inevitabil canonizată. 
Mulți instructori și profesori de 
la cercurile de artă plastică văd 
că „se poartă" naivii și alarmați 
nu știu ce să facă ; să continue cu 
un stil academic tradițional in 
astfel de cercuri sau să-l învețe 
să picteze „naiv" ? Eroare. Arta 
naivă rămîne o afirmare spontană, 
6 vocație descoperită fortuit. Un 
„naiv“ poate fi învățat cîteva date 
tehnice elementare, poate fi „co
rectat“ numai în raport cu sensul 
viziunii sale. Nu i se pot substitui 
gusturile formate deja cu .care in
tră în universul picturii, ideile sale 
despre artă cu altele. A i le zdrun
cina șl substitui, altminteri foarte 
la îndemînă și cu șanse de succes, 
pentru că acționează asupra lor 
de regulă prestigiul moral al „ope
rei culte“ înseamnă a le răpi per
sonalitatea, originalitatea. Din pă
cate se înregistrează destul de des 
și asemenea cazuri.

naivi nu se influențează 
date exterioare. El alcătu- 
mlc Imperiu, in care fle- 
acceptă total șl se ignoră

C. R. CONSTANTINESCU

dra.ru
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Adevărul e că, prima oară, Ion 
Bădescu n-a fost prea bucuros 
să vină de la C.A.P. Gostavăț 
pentru ca să-și vadă băiatul în 
Slatina, la locul de muncă din 
secția „sculărie“ a Uzinei de pre
lucrarea aluminiului. Invitat de 
uteciști acolo, presimțea niscaiva 
„isprăvi" ale lui Tudorel al său, 
din tonul sobru al scrisorii pri
mite. Intr-adevăr așa a și fost. A 
trebuit să afle de la tinerii tova
răși de muncă ai fiului, de la 
maistru și de la secretarul orga
nizației de partid, că matrițerul 
cu care și dînsul făcuse destulă 
cheltuială să-1 țină prin școli nu 
prea se ținea de treabă. Intîrzia, 
lipsea nemotivat, trăgea chiulul 
de la liceul seral. Tatăl, ce să 
spună, a trebuit să ăsculte totul, 
pe gînduri, cumva stingherit. „A- 
dică de ce să-mi fie mie rușine cu 
tine ?“, zic uteciștii că ar fi în
trebat către fiul în care 
își pusese totdeauna multe 
nădejdi. Despre ce s-o mai 
fi discutat apoi acasă, la ce 
va fi cugetat utecistul Tu
dor Bădescu în zilele următoare, 
membrii organizației U.T.C. de la 
sculărie n-au mai aflat prea mul
te. Dar în scurt timp, a fost ne
voie să se mai trimită o scrisoare 
la C.A.P. Gostavăț: „Mai treceți

PĂRINȚII,

SI UZINA
I

pe la noi". Tatăl și-a rupt timp 
și de data aceasta, a venit iar la 
uzină și mai îngrijorat decît pri
ma dată... Dar acum avea să afle 
că, după numai cîteva săptămîni, 
Tudor al lui a devenit unul din
tre muncitorii buni, lăudat de 
maistru pentru disciplină, pentru 
calitatea lucrărilor executate, cu
noscut și pentru notele bune pe 
care le-a înscris în catalogul cla
sei a Xl-a. Atunci abia, în a doua 
vizită s-a uitat mai atent bătrînul 
Bădescu în ce uzină modernă și 
cu ce tehnică lucrează fiul său. 
I se umplea inima de mîndrie...

— Am avut unele situații mai 
deosebite cu cîțiva tineri. își în
sușeau greu reproșurile tovarăși
lor de muncă, ale biroului U.T.C. 
— mărturisea Vasile Scarlat, se
cretarul comitetului U.T.C. al în
treprinderii. De aceea am apelat 
și la părinții lor. I-am invitat, 
scriindu-le acasă despre compor
tarea băieților, am dat cărțile pe 
față — „Ce le dăm noi, uzina, și 
ce dau ei ?“ Au venit aici, le-am 
povestit cum ne fac greutăți. Ti
nerii respectivi umbreau presti
giul colectivului și nu le puteam 
tolera abaterile. Am apelat și la 
puterea de convingere, la expe
riența de viață a părinților, do
rind să fim sprijiniți cu toată fer
mitatea".

— Și ce s-a mai întîmplat ? — 
am întrebat. Bănuiam răspunsul, 
dar îl doream confirmat exact. 
Așa a și fost, căci am aflat astfel 
că membrii comitetului U.T.C. 
tocmai se pregătesc să scrie iar 
acasă părinților tinerilor munci
tori Marin Teotip și Marin Tudor, 
din secția „extrudate-trase", fa
miliilor ucenicilor Constantin Șui- 
lea, Viorel Diaconu, Ion Arici, 
Tudor Ioanete. însă acum, ute
ciștii trimiteau invitații pentru a 
doua vizită la uzină, aceea în 
care părinții aveau să asculte, 
bucuroși, cuvinte de laudă despre 
faptele fiilor lor.

CARACAL. Oraș mic dar cu 
străvechi tradiții cultural-artisti- 
ce, prelungite, în anii noștri, 
printr-o prodigioasă activitate 
a Casei de cultură de aici. R“- 
cent, această instituție și-a spo
rit „schema organizatorică“ 
printr-o nouă realitate : Clubul 
tineretului. Dar nu numai „sche
ma", căci noul organism cultu- 
ral-educativ a îmbogățit în mod 
real, prin activitățile lui, viața 
spirituală a urbei. Aici, într-o 
încăpere modestă dar atrăgă
toare, tinerii se simt ca la ei 
acasă. Muncitori, elevi, ucenici, 
funcționari vin zilnic aici — să 
joace șah sau ping-pong, să 
răsfoiască publicațiile standului 
de documentare politică, să 
asiste la mici momente artistice 
dedicate lor, să participe direct 
la asemenea momente sau 5 pur 
și simplu să discute. „Sîntem 
abia la început, ne spune Ale
xandru Varga, secretar al co
mitetului orășenesc U.T.C., dar 
avem perspective frumoase. De 
pildă, în curînd, activitatea clu
bului va fi încredințată, în fie
care săptămînă, uteciștilor din 
cîte o întreprindere sau institu
ție. Inițiativa a pornit de la ei 
și ne-am grăbit să-i venim în 
îhtîmpinare". „Cum ați reușit să 
captați interesul tinerilor ?" „în 
mod firesc : axîndu-ne întreaga 
activitate numai pe probleme 
care-i interesează direct și ime
diat pe tineri — și, mai ales 
tratînd aceste probleme la mo
dul concret“. „Dați-ne un exem
plu". „lată : împreună cu tova
rășul M. Slătculescu, directorul 
Casei de cultură, care ne ajută 
eficient, tinerește, am lansat o 
manifestare intitulată «Adoles
cență fără busolă». în cadrul 
ei, tinerii
împreună cu pedagogi, 
ofițeri de miliție, faptele nega
tive mai deosebite ai căror 
«eroi» sînt tinerii. Se discută

numai concret, întorcîndu-se ca
zul pe toate fețele și trăgîn- 
du-se concluziile de rigoare.

într-o zi, însă, un tînăr ne-a 
spus : «De ce discutăm nu
mai cazurile negative ? Cerce
tarea exemplelor bune din ora
șul nostru ne-ar fi la fel de utilă 
— că doar nu toți tinerii sînt 
pasibili de reproșuri». Reven
dicare justă, căreia i-am dai 
curs în chiar săptămîna urmă
toare. Cum ? Am introdus în 
programul clubului o altfel de 
manifestare, intitulată «Un por
tret pe săptămînă». în cadrul 
ei prezentăm tineri exemplari 
din orașul nostru, aleși dintre 
cei i propuși de organizațiile 
U.T.C. Este interesant de subli
niat că uteciștii nu ne-au pro
pus autori de fapte excepționa
le, ci eroi anonimi, adică acei 
tineri pe care-i cunoaște și pre
țuiește colectivitatea tocmai 
pentru discreția și statornicia cu 
care acționează în producție, în 
activitatea politico-educativă, în 
relațiile cu semenii... Tn felul a- 
cesta, în scurt timp am avut pri-

lejul să cunoaștem și să oma
giem în, cadrul clubului o serie 
de tineri ca Marin Dragomir, 
muncitor la „Deservirea" (care 
împlinise recent majoratul și 
trăise bucuria primirii în rîndul 
comuniștilor). Elisabeta Buruia
nă, secretară de U.T.C. la Fabri
ca de conserve, Ioana Bondrea, 
laborantă la I.I.L., Radu Chira, 
muheitoare, entuziastă a activi
tății artistice — prezentările 
oferind tinerilor minunate mo
mente de meditație asupra vieții 
și muncii, însuflețindu-i, făcîn- 
du-i, așa cum mărturisea un 
participant, «să se simtă mai 
buni». Sîntem abia la început 
cu această inițiativă, dar putem 
spune de pe acum că ea și-a 
cîștigat trăinicia unei tradiții. 
Această «galerie de portrete 
vii» este acum bunul cel mai de 
preț al tînărului nostru Club".

Un bun spiritual cu atît mai 
prejios, adăugăm noi în înche
iere, cu cît tinerii din Caracal și 
l-au dăruit ei înșiși.

Vă mai amintiți de acel 
cîntec, de mare succes la vre
mea lui, în care se lăudau vir
tuțile unei fete energice și 
harnice ce se dovedea la fel 
de pricepută în arta conduce
rii tractorului ca oricare 
bărbat dintre cei care practi
cau această frumoasă dar grea 
meserie de tractorist ? „Ilenu-
ța tractoriste" vorbea atunci 
nu despre un caz izolat ci 
despre o categorie numeroasă 
de fete, care exista în urmă 
cu 15—20 de ani în mai toa
te stațiunile de mașini și trac
toare. De la un timp insă 
ne-am dezobișnuit cu o ase
menea postură la o fată — 
aceea de mecanizator — pen
tru că realmente, ea a dispă
rut, consecință firească a de
rulării unei etape anume în 
dinamica și structura forței de 
muncă a țării. Marșul alert de 
mecanizare a agriculturii ro
mânești, feminizarea forței de 
muncă ocupate în această 
ramură, mai ales în zonele ce 
parcurg acum drumul indus
trializării, operează, la fel de 
firesc, noi schimbări. Rolul 
femeilor în agricultură crește. 
Si agricultura viitorului îl vrea 
pe oricare lucrător al ei sus pe 
tractor, mînuind cu măiestrie 
diverse mașini și utilaje. In 
județul Olt primele semne au 
și apărut. Din inițiativa Comi
tetului județean U.T.C. s-a 
pornit la o acțiune de recruta
re a fetelor pentru calificarea 
lor în meseria de mecanizator, 
vrin cursuri de scurtă durată. 
Pină acum, la Alunișu, Pot
coava, Deveselu, Vișina, Șer- 
bănești, Verguleasa. Dejești, 
Movileni, Recea, Stejești și 
alte stațiuni de mecanizare, 42 
de fete învață tainele mese
riei. La Deveselu, Rodica 
Domnu, Natalia Otelea, Mina

Țenea, Petrina Fotescu și 
Maria Pavel s-au prezentat cu 
mult curaj (pentru că, ne măr
turiseau, a fost nevoie de așa 
ceva ca să înfrunți „gurile 
rele" : auzi, fete pe tractor 1) 
si sînt foarte hotărîte să-și în
sușească foarte bine meșteșu
gul conducerii puternicelor 
„Universale". La Vișina, prin
tre cei 109 cursanți, este și o 
năframă. Laurenția Achim, o 
fată vioaie, cu ochi inteligenți, 
are in catalog la „Mașini a- 
gricole" numai note de 9 și 10. 
„Veneam de multe ori pe aici 
ca să ajut soțului meu care 
este, tinichigiu la atelierul me
canic, M-am obișnuit cu at
mosfera de aici, cu ceea ce se 
face și apoi a început să-mi 
placă. Cînd am auzit că este 
nevoie și de fete m-am înscris 
imediat. Mă și văd pe un 
L-400, în grădina de legume,

unde aș dori să lucrez cînd 
mă voi califica". Iar noi, anti- 
cipind, îi spunem că o vedem 
șefa unei secții de mecanizare 
în care lucrează numai femei- 
„Să ajung șefă, nu știu dacă 
se va întîmpla, dar că nu pes
te mulți ani vor fi multe fe
mei tractoriste — asta în mod 
sigur".

După cum ne mărturisea to
varășul Aurel Bondrescu, se
cretar al Comitetului județean 
Olt, al U.T.C., organizațiile de 
tineret din satele județului vor 
susține cu și mai mare tărie 
această campanie de recrutare 
a fetelor. Începutul, care tot
deauna in asemenea cazuri 
este mai greu, a fost făcut și 
poate, odată cu aceasta, va a- 
pare și un nou cîntec dedicat 
tractoristelor.

OCTAVIAN MILEA

ION TRONAC

(Urmare din pag. I)

zentant al uteciștilor din or
ganizația Combinatului de ex
ploatarea și industrializarea 
lemnului Turnu-Severin al că
rui secretar este.
care 
nilor 
tere 
rința 
unde ......
nui larg și substanțial schimb 
de experiență pe cele mai ar
zătoare probleme legate de 
munca, de activitatea' și sarci
nile noastre de fiecare zi, ne 
declară el. Aducem în cadrul 
conferinței propria noastră ex
periență. Vom pleca de aici, 
sînt convins, ducfrid cu noi în
vățămintele prețioase desprinse 
din intervențiile, din cuvîntul 
celorlalți delegați. Pentru mine, 
ca secretar U.T.C. va fi deo
sebit de folositor să cuprind, în 
zilele conferinței, problemele 
care frămîntă colectivele de 
muncă din întreaga țară sub 
semnul imperativelor eficienței 
economice. Voi fi foarte intere
sat să aflu cum se regăsesc în 
acțiunile întreprinse de orga
nizația U.T.C. nemijlocit sub
ordonate producției aceste mari 
și importante sarcini. Dacă mi 
se va oferi prilejul voi împăr
tăși bineînțeles din experiența 
noastră în această direcție. Am 
îi.\ vedere concursul profesional

„Pentru fie- 
dintre noi delegații oame- 
muncii la această dezba- 

de nivel național, confe- 
pe țară reprezintă locul 
avem deschise porțile u-

dezbat sâptâmînal, 
juriști,
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IPETRE DRAGU

Tinere din comuna Osica la țesut covoare.
Fotografii: O. PLEC AN
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I

TINERE,
Te invităm să aderi la inițiativa uteciștilor din întreprin

dere, intitulată : „FIECARE T1NAR, ZILNIC, O FAPTA 
DEOSEBITA IN ACTIVITATEA PROFESIONALA ȘI PEN
TRU, BINELE OBȘTESC“, inițiativă-concurs, avînd următoa
rele obiective : Azi să lucrăm mai bine decît ieri și mîine 
mai bine decît azi • Să realizăm zilnic o faptă demnă de 
calitatea de tineri comuniști • Să păstrăm bunurile obștești 
ca pe propriile noastre bunuri • Să ne înnobilăm și aprofun- 
dăm gîndirea, cunoștințele și sentimentele citind zilnic ceva 
nou în domeniul profesional, politic, cultural • Să respectăm 
normele de conduită civilizată, legalitatea socialistă, să-i 
îndemnăm și pe alții să facă la fel • Să dăruim din timpul 
nostru liber participării la activitățile de interes obștesc • 
Să fim în primele rînduri ale acțiunii de înfrumusețare a 
orașului, de menținere a aspectului său civilizat • Să fim 
cinstiți, principiali, să ne respectăm cuvîntul dat“.

la ora de fizică, ni se predase 
„Circuitul curentului alternativ“. 
In urma lecției aspectul teoretic 
al problemei îmi era clar. Cel I
practic, mai puțin. în secție se ■ 
execută și lucrări de bobinaj. I 
Nu o dată aș fi cîștigat timp ■ 

de pildă, 
efectuez și I 
Im conside- |

Textul-chemare citat mai 
sus ne-a atras atenția de cum 
am pășit pe poarta Uzinei de

ÎN ORAȘUL NOSTRU TOȚI TINERII
TREBUIE SA MUNCEASCĂ !“

Balșul, deținătorul uneia dintre perlele 
industriei românești — Fabrica de osii și 
boghiuri — rămîne, deocamdată, un o- 
rășel.

Tocmai datorită numărului încă mic al 
locuitorilor, orice stridență capătă dimen
siuni neașteptate.

— în oraș erau, pînă nu de mult, peste 
100 de tineri care nu lucrau nicăieri, ne 
spunea llie Georgescu, secretarul Comi
tetului orășenesc U.T.C. Ne-am gîndit să-i 
ajutăm să se încadreze.

— Tn ce măsură ați reușit?
— Problema este aproape rezolvată. 

Inițiativa noastră, de fapt localizarea u- 
nei inițiative mai complexe pornită de la 
Comitetul județean U.T.C., s-a bucurat de 
adeziunea, sprijinul și înțelegerea con
ducătorilor de întreprinderi si instituții. 
La Fabrica de osii și boghiuri, la „Jiul", 
la întreprinderea de industrie locală, în 
sistemul cooperației au fost deja înca
drați peste 60 dintre acești tineri a căror 
inactivitate era într-adevăr stridentă în 
orașul nostru unde toată lumea munceș
te. Cei rămași — cele rămase, mai bine-

, b *î

zis, pentru că este vorba de fete — vor 
pleca în curînd la cursurile de calificare, 
pentru a putea fi angajate la o mare în
treprindere textilă aflată în construcție.

— Ce se întîmplă cu tinerii angajați ? 
li aveți în continuare în atenție ?

— Desigur. Și de data aceasta men
ționez o inițiativă plecată de la comite
tele U.T.C. ale întreprinderilor din Balș, 
anume aceea de a fi ajutați să se inte
greze în producție tinerii proaspăt an
gajați sau aflați în perioada de califi
care.

Spusele secretarului Comitetului orășe
nesc Balș al U.T.C. au, așa cum am putut 
constata, acoperire în 
de osii și boghiuri am stat de vorbă cu 
mai multe tinere înscrise la cursurile de 
calificare la locul de muncă.

— Comitetul U.T.C. și sindicatul se in
teresează foarte des de problemele noa
stre, de greutățile pe care le avem în 
muncă, în învățarea meseriei. De aceea 
m-am acomodat repede cu atmosfera de 
aici, am îndrăgit fabrica și am învățat

așa cum am pul 
fapte. La Fabrica

mai ușor să muncesc, mărturisea Gheor- 
ghița Eftimie, absolventă de liceu care 
deprinde aici tainele meseriei de con
trolor tehnic.

Cuvinte asemănătoare ne-au spus și 
Maria lana. Ioana Bocșa, Maria Marinca.

— Am început să cunosc viața abia 
aici în fabrică. De fapt, colectivul în care 
muncesc reprezintă pentru mine a doua 
familie, afirma Maria Marinca.

Discutînd cu aceste tinere, în a căror 
conștiință ideea de muncă productivă, 
utilă colectivității s-a înscris de pe acum 
cu majuscule, am înțeles că acest pro
ces nu se desfășoară de la sine, că apre
cierea corectă a echilibrului dintre drep
turile și obligațiile pe care un tînăr le 
are în raport cu societatea poate fi rea
lizată efectiv numai în procesul muncii, 
la școala producției, prin aderență prac
tică la activitatea marilor mase de crea
tori ai bunurilor materiale. Ceea ce con
feră o dată în plus valoarea inițiativei la 
care ne-am referit.

OVIDIU PĂUN

•J

„Cel mai bun tîmplar“ — o a- 
devărată întrecere a tinerilor cu 
ei înșiși pentru a se pregăti te
meinic. Mă gîndesc de aseme
nea la „Luna calității“, acțiune 
cu reale rezultate în produc
ție ale salariaților, ale uteciști
lor. Voi prezenta în acest con
text și cîteva propuneri depă
șind prin importanța lor zona 
de interes restrînsă a colectivu
lui nostru de salariați.

în manipularea și distribui
rea materialelor metalice se 
poate sconta pe rezultate va
loroase în raționalizarea con
sumurilor în faza de proiectare, 
la compartimentul de 
debitare, în atelierele 
toare". „Milimetrii în 
n-a făcut decît să 
materializarea acestor

trasaj și 
prelucră- 
instanță“ 
catalizeze 

posibili-

lui oamenilor muncii, încă 
înainte ca acest lucru să fie le
giferat. Am avut așadar posi
bilitate să înțeleg sensul exact 
al participării, ca reprezentant 
al uteciștilor, răspunderea care 
îți apasă pe umeri ca membru 
al acestui for de conducere co
lectivă a întreprinderii.

Nu pot decît să subliniez im-

OBȚII MULT NUMAI 
CÎND TTI PROPUI 

FOARTE MULT
Dat fiind caracterul de lucru 

al conferinței pe țară la care 
am onoarea de a reprezenta pe 
membrii organizației U.T.C. de 
la „Industria linii" Timișoara, 
am în vedere cîteva elemente

ECONOMISIREA METALULUI 
— DOMENIU ÎN CARE TINERII 
AU UN CUVÎNT IMPORTANT 

DE SPUS

De cîțiva ani, ne reamintește 
tovarășul Ștefan Bucur, secre
tarul comitetului U.T.C. din 
uzina Vulcan, tinerii noștri sînt 
antrenați într-o importantă ac
țiune vizînd folosirea rațională 
a metalului. S-a crezut și la 
noi, ca și în alte părți, că ti
nerii nu pot face în această 
privință nimic mai mult decît 
să participe alături de toată 
lumea la colectarea și predarea 
fierului vechi. Ce ne-a demon
strat experiența ultimilor ani 
cînd „Milimetri în instanță“ s-a 
desfășurat din inițiativa și sub 
coordonarea organizației U.T.C. 
în întreaga uzină ? Că pe lîngă 
strîngerea metalelor vechi, ope
rație cu importanță distinctă, 
în afara unei ofensive hotărîte 
împotriva risipei, a neglijenței

€E EXPERIENȚA PROPRIE
Dovadă — în 1971, 
economisit cîteva

tăți latente, 
tinerii au 
sute de tone de metal. Iată de 
ce consider că o asemenea ex
periență merită atenție.

CUM „SE VEDE" SECRETARUL 
U.T.C., IN COMITETUL 
OAMENILOR MUNCII?

Elena Locusteanu este unul 
din miile de secretari ai Uniu
nii Tineretului Comunist care, 
în conformitate cu prevederile 
legii privind organizarea și con
ducerea unităților economice 
face parte din comitetul oame
nilor muncii de la „Industria 
bumbacului“ din Capitală. Soli- 
cițată de noi, a declarat : „Par
ticip de mai multă vreme la șe
dințele de lucru ale comitetu-

boldul deosebit pe care l-a con
stituit pentru noi, secretarii 
U.T.C hotărîrea de a ne afla 
acolo unde se discută cele mai 
actuale probleme ale activității 
întreprinderii. Știi că ai o mare 
răspundere 
să cunoști, 
iei măsuri 
hotărîrilor 
conferință,
tept să cunosc puncte de ve
dere referitoare la eficiența pre
zenței secretarului U.T.C. în 
comitetul oamenilor muncii. 
Atît din partea lor, a secreta
rilor U.T.C. cit și din partea ce
lorlalți, a tovarășilor secretari 
de partid, a directorilor de în
treprinderi. N-am avea decît 
de ciștigat.

și aceasta te obligă 
să te pregătești, să 

pentru a da viață 
luate. Ca delegat la 
mărturisesc că aș-

care privesc intervenția noas
tră directă pentru educarea 
prin muncă și pentru muncă a 
tinerilor, ne spune tovarășa Te
rezia Vlad. In toamna anului 
trecut întreprinderea noastră a 
fost vizitată de 
Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului.
mîndri să raportăm că indica
țiile primite cu această oca
zie au prins viață, că am ob
ținut importante succese. Ca 
secretară a organizației U.T.C. 
sînt bucuroasă să spun că din 
320 de fruntași în producție, 126 
sînt tineri din diferite compar
timente ale întreprinderii. M-aș 
folosi însă de cadrul ce-1 con
stituie conferința pentru a îm
părtăși și din acțiunile ce le 
desfășurăm în prezent, felul 
cum organizația noastră se pre-

tovarășul 
secretarul 

Sîntem

aluminiu din Slatina. El era a- 
fișat la gazeta de perete cen
trală a unității industriale la 
care ne referim. II vom reîn- 
tîlni apoi în toate secțiile par
curse. Alcătuită din cuvinte sim
ple, invitația are, indiscutabil, 
marea calitate de a fi cît se 
poate de explicită, precizînd cu 
exactitate ce anume se așteaptă 
de la tineri. Ne aflăm, așadar, în 
fața unei modalități concepută 
de comitetul U.T.G. al uzinei, 
în scopul măririi contribuției 
proprii la desăvîrșirea educației 
muncitorești a celor peste 700 de 
tineri ce își desfășoară munca 
aici. Inițiativă — ne simțim o- 
bligați să subliniem — în pre
mieră absolută pe țară. Data de
clanșării ei : 1 februarie 1972. 
Ne propunem, la două săptămîni 
după ștairt, o Investigație asu
pra puterii ei de popularizare a 
interesului celor cărora le este 
destinată, astfel spus, să cău
tăm un răspuns la întrebarea 
„Și-a notat fiecare utecist în 
jurnalul zilnic o faptă deose
bită ?“ Alegem pentru efectua
rea testului compartimentul me- 
cano-energetic al uzinei, com
partiment care, prin natura ac
tivității desfășurate, își pune 
semnătura la buna funcționare 
a întregului flux productiv și 
ai cănii oameni trebuie să fie 
în permanență „pe
Deci, miercuri — 9 
1972.

— Eu sînt și elev 
seral — ne spune
Gheorghe Cocoș. Pe data de 1,

recepție“, 
februarie

la Liceul
lăcătușul

gătește să întîmpine semicente
narul Uniunii Tineretului Co
munist.

In dorința de a insufla o răs
pundere sporită tinerilor noștri 
specialiști în rezolvarea sarcini
lor pentru autoutilare, am pre
luat în întreprindere inițiativa 
lansată de organizația U.T.C. de 
la „Electrobanatul" subordona
tă acestui scop. In cadrul adu
nărilor generale au fost prelu
crate obiectivele principale pre
văzute în planul întreprinderii, 
nominalizînd sarcinile concrete 
ce revin tinerilor în acest sens.

Probabil n-am să spun o nou
tate vorbind despre concursurile 
profesionale și la noi aflate în 
preferințele tinerilor. Este vor
ba de „Cel mai bun țesător“, 
„Miini măiestre“, „Uzina noas
tră, uzina viitorului“. Țin să 
subliniez în același timp efec
tul educativ al unor gazete or
ganizate de noi în diferite 
locuri de muncă. Mă refer la 
gazetele „Așa da, așa nu 1“, și 
„Ghimpele“. Ceea ce ne-a în
tărit convingerea că nimic nu 
trebuie ignorat cînd e vorba de 
popularizarea succeselor ca și 
de criticarea aspră a lipsurilor.

INTEGRAREA PROFESIO
NALĂ. O ECUAȚIE CU MULTE 

NECUNOSCUTE. CUM 
LE PUTEM REZOLVA ?

După părerea mea, o aseme
nea problemă ar merita să șe

și despre care să poți spune 
oricind cu mîndrie : „uite, aici 
am lucrat și eu“,

— Ați avut vreun astfel de 
prilej pină acum ?

— Da, am participat la con
strucțiile de locuințe din car
tierele „Hipodrom“ și „Apolo“ 
din Brăila și după cite știu cei 
care locuiesc acolo sint mulțu
miți de munca noastră. Vreau 
ca, revenind pe șantier, să mă 
număr cît mai curînd printre 
fruntași. Să confirm o calitate 
pe care am obținut-o în ar
mată : sint militar de frunte.

Fruntaș Dumitru Adoehiței : 
Este de datoria mea să mă reîn
torc în mijlocul cooperatorilor 
din Bucșești, județul Bacău. îm
preună cu ceilalți tineri, cu toți 
oamenii din comună în acest 
cincinal vom face să crească 
substanțial averea obștească. 
Ne-am convins că hărnicia; 
munca în folosul tuturor este nu 
numai o înaltă îndatorire cetă
țenească ci și izvorul bunăstării 
și prosperității fiecăruia dintre 
noi.

— Aici, în armată, sințeți șo
fer. Și, după cum am aflat, 
chiar dintre cei apreciați pentru 
rezultatele obținute. Veți lucra 
și în cooperativă in această me
serie ?

— Nu. Fără îndoială, este o 
meserie frumoasă. Pentru mine 
„șoferia“ este o specialitate mi
litară pe care am învățat-o și 
îndeplinit-o cu răspundere. Pot 
spune chiar că îmi place. Și 
dacă va fi nevoie, oricind 

la volan pen
ei misiune in 

Efectiv 
în profesia 
ă pasionea- 
-1-L.i vete-

voi putea urca 
tru a îndeplini 

cooperativei, 
lucra î 

care mă p- 
de tehnician

folosul 
însă voi 
de bază 
ză, aceea 
rinar. Mi-am ales singur aceas
tă meserie și cred că numai aici 
mă voi realiza pe deplin. Cum ? 
Prin contribuția pe care o voi 
aduce la dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic al coopera
tivei agricole de producție.

Caporal Nicolae Lepădatu : 
După terminarea stagiului mili
tar mă voi întoarce la între
prinderea de mecanizarea agri
culturii din comuna „23 Au
gust“ unde am lucrat și înainte 
de încorporare, ca mecanizator.

— Un bun tanchist poate și 
trebuie să fie desigur cel puțin 
la fel de priceput și ca tracto
rist.

DUPA
TERMINAREA
STAGIULUI

dacă, la un motor, de pildă, _ 
m-aș fi priceput să c’ 
astfel de operații. Am _
rat de aceea necesar ca în di
mineața imediat următoare — ■ 
în timpul pauzei de masă — să-1 I 
rog pe Gheorghe Savu — bobi- ■ 
nator — să-mi explice cum a- 
nume pot „conecta“ teoria cu 
practica. După program am mai 
rămas un timp împreună pen
tru a recapitula cele învățate. 
Cu alte cuvinte, o zi = un pas 
spre policalificare, un pas pen
tru ca azi să lucrez mai bine 
decît ieri și mîine mai bine decît 
azi.

Joi — 10 februarie
— Este data aleasă pentru a 

Ie face o mică surpriză colegi
lor ieșiți muncitori doar cu 
cîteva luni înainte — ne infor
mează strungarul Marian An- 
dreescu. în prealabil anunțasem 
pe cîțiva dintre ei să vină a 
doua zi cu o oră mai devreme. 
A fost ora în oare „singur și ne
silit de nimeni“ m-am transfor
mat în lector, ora în care, avînd 
în vedere operațiile din planul 
zilei, am căutat să le împărtă
șesc celor noi din experiența 
mea. să le grăbesc astfel inte
grarea în ritmul nostru.

Să notăm, așadar : o zi «” o 
faptă demnă de un tînăr comu
nist, o mînă întinsă pentru ca 
puntea afirmării profesionale 
să nu fie trecută numai 
mine ci de noi toți.

Vineri — 11 februarie
— Meșterul a venit șl mi-a 

spus : motorul de la compresoa- 
re trebuie repornit mîine. Am 
promis că voi încerca să-l re
par. Schimbul se termină în 
mod obișnuit la ora 15,00. Eu am 
plecat aproape de miezul nop
ții. Dar atunci totul era termi
nat, misiunea încredințată fu
sese onorată, relevă, lapidar, e- 
lectricianul Dumitru Voinea.

La fel de succint să rezumăm 
și noi : cuvîntul dat a fost res
pectat.

de

GH. GHIDRIGAN

— Lucrul acesta vreau să-l 
[ dovedesc colegilor mei chiar din 

primele săptămîni de muncă. 
I Nu dințr-un fel de ambiție, din 

egoism, ci pentru că îmi place 
1 meseria și pentru că întotdeauna 

mecanizatorii care au făcut ar- 
I mata la tancuri ,și s-au întors 
| în întreprindere cu insigna de 

mecanic conductor de clasă, 
| s-au bucurat de multă încredere 

și prețuire. Cred că nu greșesc 
spunînd că pentru un meea- 

! nizator, stagiul militar la levie- 
| rele tancului este o școală de 
I înaltă calificare.

Un alt mecanic conductor ela- 
I sa a 3-a, sergentul Viorel Popa : 
| In cel mult o săptămînă după 

terminarea stagiului militar voi 
fi la noul loc de muncă. Am 
fost de curînd într-o permisie 
și am făcut toate demersurile 
pentru ca, ulterior, să nu pierd 
timp cu treburi organizatorice. 
Sintem tineri, căliți cum s-ar 
spune, avem o condiție fizică 
bună șl nu cred că avem nevoie 
de pauză pentru odihnă după 
trecerea în rezervă.

— Cineva spunea că dacă-ți 
place meseria te odihnești mun
cind.

— Perfect adevărat. Eu abia 
aștept să mă reîncadrez în de
tașamentul ceferiștilor. Mă des
part cu regret de tancul pe 
care l-am îndrăgit foarte mult 
dar, totodată, sînt fericit că mă 
întorc la profesia pe care mi-am 
ales-o. Voi trece de la levierele 
tancului la pupitrul de coman
dă al locomotivei diesel-elec- 
trioe. Și. dacă-mi îngăduiți, v-aș 
mai destăinui Încă o bucurie, un 
proiect de viitor foarte apro
piat. In curînd îmi voi întemeia 
și un cămin. Viitoarea mea so
ție, o tînără din Turda : Pleșa 
Mariana.

Soldat Eugen Vrabie : Cu pu
țin timp înainte de încorporare 
am terminat liceul. Am dat e- 
xamen la facultate dar nu am 
reușit. Mă voi pregăti mai mult 
și voi încerca din nou. Mă a- 
trage specialitatea de inginer 
agronom și nu se poate să nu 
reușesc la a doua ‘ 
bun artilerist — 
să cred 
buie să 
tură...
- Și, 

îl veți 
diului ?

— Firește că nu. Voi lucra 
undeva. Nu vreau să trăiesc pe 
cheltuiala părinților. Și-apoi in 
vremea noastră, cînd sînt atîtea 
de făcut nimeni nu poate, nu 
are dreptul moral să stea. Cu 
atît mai puțin un tînăr care a 
terminat stagiul militar.

Caporal Ioan Torba : Mă voi 
reîntoarce la meseria de lăcătuș 
mecanic, la Combinatul „1 Mai“ 
din Satu-Mare. Comuniștii de 
acolo m-au primit în rindurile 
lor pentru rezultatele obținute 
în muncă și sînt bucuros că le 
pot aduce din armată confir
marea încrederii lor : insigna 
„Militar de frunte“. Voi schim
ba în curînd uniforma militară 
cu salopeta de muncitor, dar 
intr-un fel, voi rămîne mai de
parte ostaș. Experiența pe care 
am obținut-o aici, în unitate, ca 
infanterist și comandant de 
grupă, o voi folosi la pregătirea 
tinerilor din întreprindere înca
drați în detașamentele de pre
gătire militară. Vreau ca acești 
tineri, la rîndul lor, cînd le va 
veni vremea să poarte uniforma 
militară să ajungă 
buni ostași.

¥.
Gînduri, speranțe, 

firește, certitudini 
pe realitățile patriei 
cialiste, în care __.__
cu dragoste de muncă, are larg 
deschise porțile afirmării.

I
i
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I

că sînt 
rateze

Și 
Și

încercare. Un 
cum aș vrea 
eu — nu tre- 
a doua lovi-

afle printre principalele ele
mente de dezbatere ale confe
rinței. Anual intră în funcțiune 
noi întreprinderi, are loc extin
derea și modernizarea celor e- 
xistente. Un proces însoțit de a- 
fluxul masiv spre industrie a 
noi detașamente de salariați, în 
principal. tineri. La fel s-a în- 
tîmplat și la noi și în alte părți: 
mulți dintre ei nu reușesc decît 
ou greu să facă față cerințelor 
producției. Studiul realizat de 
noi pe această temă ne-a ară
tat că situația se datorează în 
mare măsură insuficientei pre- 
gătiri pentru producție în anii 
de școală iar pe de altă parte 
climatului de indiferență în 
care unii dintre ei ajung să 
muncească. In ce ne privește 
am făcut efortul de a elimina 
situațiile subiective, de inechi
tate în repartizarea mașinilor 
și a lucrului, pentru instaurarea 
unei atmosfere de încredere, de 
atitudine tovărășească în mun
că. Ce facem totuși cu pregă
tirea școlară ? Cred că nu vom 
putea spera la prea mult dacă 
instrucția practică va fi privită 
ca o disciplină școlară oarecare, 
între multe altele, realizabilă 
în orice condiții, pe orice ma
șină, indiferent de locul și ma
șina unde va lucra absolventul.

pînă la examen, timpul 
consacra exclusiv stu-

toți foarte

idealuri și, 
întemeiate 

noastre so- 
omul harnic.
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n mod statornic, una din direcțiile e- 
sențiale ale activității internaționale a 
Partidului Comunist Român este defi
nită de extinderea și diversificarea le
găturilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu partidele și forțele 

progresiste, democratice, cu celelalte organizații 
antiimperialiste de tinerele state independente dm 
Africa.

Așa cum este cunoscut, poporul român, profund 
atașat cauzei libertății și independenței, își ma
nifestă, cu consecvență, sprijinul și simpatia față 
de mișcarea de eliberare națională a tuturor po
poarelor subjugate, față de eforturile statelor afri
cane de a se dezvolta independent, de a_ realiza 
adînci prefaceri în economie, cultură,și vîațO so
cială, ae a asigura creșterea nivelului lor de trai.

poareior subjugate, față de eforturile statelor afri-
< ' ................... '
adînci 
cia
De altfel, aceasta constituie o continuare firească 
a solidarității exprimate de poporul român de-a 
lungul anilor cu lupta dusă de popoarele africane 
pentru scuturarea jugului colonial, luptă care a 
determinat apariția pe harta Africii a 41 de state 
independente. Poziția P.C.R. de dezvoltare a rapor-» 
turilor cu organizațiile politice antiimperialiste din 
țările africane răspunde pe deplin aspirațiilor și 
sentimentelor poporului român care a salutat fier
binte schimbările înno'rtoare care au avut loc pe 
continentul african. Poporul român, care a dus el 
însuși o luptă grea și îndelungată, plină de sacri
ficii pentru eliberare națională și socială și a 
cunoscut din propria experiență urmările nefaste 
ale dominației străine, privește cu simpatie lupta 
popoarelor africane, pentru libertate, pentru apă
rarea independenței naționale împotriva imperia
lismului.

Partidul nostru a afirmat în nenumărate prilejuri 
și a acționat în sprijinul luptei drepte dusă de 
popoarele africane pentru constituirea statelor na
ționale independente, pentru apărarea și consoli
darea independenței și suveranității statelor nou 
create.

în numeroase rînduri, România a arătat că 
lichidarea subdezvoltării pe planul economiei, in
strucțiunii, ocrotirii sănătății — subdezvoltare da
torată dominației străine și exploatării bogățiilor 
de către asupritorii străini — constituie o problemă 
acută, o sursă de tensiune și conflict în viața in
ternațională. în vederea stopării adîncirii deca
lajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare și pentru eliminarea radicală a sub
dezvoltării, țara noastră a evidențiat că sînt ne
cesare în primul rînd utilizarea resurselor națio
nale materiale și umane ale fiecărei țări, conco
mitent cu sprijinul acordat de comunitatea inter
națională și, în special, de statele dezvoltate pe

i program multilateral de sprijinire a 
• statelor recent eliberate.

baza unui . 
eforturilor statelor

Ca partid de guvernămînt, P.C.R. a acționat cu 
stăruință pentru înmulțirea contactelor și pentru 
intensificarea colaborării României cu statele afri
cane care pășesc pe calea dezvoltării economice 
și sociale, de sine stătătoare. Așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, „raporturile Românie; 
cu statele în curs de dezvoltare și cu alte state 
care se ocupă de progresul lor economic și social 
au un caracter reciproc avantajos contribuind la 
propășirea economică, științifică și culturală a 
țărilor noastre ; ele se înscriu, totodată, în con
textul luptei generale împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, a oricăror forme de înrobire 
a popoarelor, contribuie la intensificarea pârtiei- 

»

O constantă a politicii României socialiste

TRAINICE LEGĂTURI
CU POPOARELE AFRICII

pârii țărilor noastre la viața politică internațio
nală".

în acest spirit, România socialistă militează cu con
secvență pentru dezvoltarea continuă a relațiilor 
politice, economice, tehnico-stiinfifice și culturale 
cu țările africane în curs de dezvoltare. Aceasta își 
găsește expresia concretă în acordurile economice 
și comerciale, în relațiile de cooperare economică 
în producție, în sprijinirea valorificării suverane a 
potențialului uman și bogățiilor naționale, în acor
darea de asistență de specialitate, în domeniile 
economic, tehnic, al ocrotirii sănătății, învăță- 
mîntului ș.a. Pe plan politic au avut loc întîlniri 
și schimburi de vederi între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alți tovarăși din conducerea partidu
lui nostru și reprezentanți ai unor forțe politice din 
Algeria, Tunisia, Tanzania, Zambia, Republica Mal- 
gașă, Maroc, Senegal, Guineea, Republica Popu
lară Congo și din alte țări africane precum și vizite 
reciproce pentru cunoașterea experienței — toate 

acestea constituind o cale eficace pentru întărirea 
legăturilor de prietenie și solidaritate, pentru con
jugarea eforturilor în lupta comună împotriva im
perialismului, pentru cauza păcii, libertății și inde
pendenței naționale, pentru progres. Este elocvent 
faptul că deși a trecut puțin timp de la începutul 
anului, deja în 1972 a făcut o vizită în țara noa
stră și a avut convorbiri și cu conducerea parti
dului o delegație a Partidului Conaolez al Muncii 
din Republica Populară Congo, a fost în România 
o delegație economică din Guineea în frunte cu 
un membru al Biroului Politic al Partidului De
mocrat din Guineea, iar o delegație a Frontului 
Unității Socialiste din Republica Socialistă Româ
nia a participat la congresul de constituire a Uni
tății Socialiste Sudaneze. Subliniind rolul fronturi
lor și mișcărilor antiimperialiste africane, com-

ȘT. ANDREI

ponență de seamă în direcția progresului social, 
partidul nostru a arătat că unitatea pe scară na
țională a tuturor forțelor patriotice, democratice, 
progresiste-revoluționare — inclusiv a comuniști
lor— constituie chezășia succesului popoarelor din 
țările recent eliberate în lupta pentru apărarea 
independenței, pentru zădărnicirea politicii impe
rialiste de dictat, agresiune și dominație, pentru 
dezvoltarea lor de sine stătătoare pe calea pro
pășirii economice și politice.

România sprijină eforturile tinerelor state pentru 
afirmarea lor tot mai activă pe arena interna
țională și consideră că lupta popoarelor din aceste 
țări pentru lichidarea sechelelor colonialismului, 
pentru consolidarea independenței naționale îm

potriva atentatelor cercurilor imperialiste, pentru 
smulgerea din rădăcini a politicii neocolonialiste 
servește așezării relațiilor dintre state pe baza 
principiilor independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, are un puternic ascuțiș antiimpe- 
rialist.

gem sub 
»lonial se

ișcarea de eliberare națională a po
poarelor africane care mai < 
jugul anacronicului sistem col 
bucură de solidaritatea, sprijinul și 
simpatia întregii omeniri progresiste, 
joacă un rol important în lupta anti- 

imperialistă. Potrivit poziției sale internaționaliste, 
poporul român sprijină cu consecvență lupta po
poarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau

h .

șt insulele Capului Verde care dau lovituri puter
nice ultimelor rămășițe ale odiosului sistem de ex
ploatare și oprimare colonială. Partidul Comunist 
Român a subliniat în permanență necesitatea de a 
se întreprinde măsuri concrete, practice, pentru; 
lichidarea deplină a colonialismului, pentru curma
rea neocolonialismului care continuă într-o formă 
nouă asuprirea și exploatarea popoarelor, în acest 
cadru se înscrie adîncirea neîntreruptă a legă
turilor de prietenie și solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei, Frontul de Eliberare din 
Mozambic, Partidul African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde. Aceste 
raporturi se materializează în întîlnirile și schim
burile de vederi frecvente cu conducerile mișcărilor 
de eliberare din teritoriile de sub dominație por
tugheză, în sprijinul politic și diplomatic acordat în 
cadrul O.N.U. și al organizațiilor interguverna" 
mentale sau ol organizațiilor internaționale de 

masă. Solidaritatea și sprijinul multilateral acordat 
de România socialistă popoarelor subjugate de 
colonialism se manifestă în mod practic și prin 
ajutoare materiale, prin sprijinirea lor în' forma
rea viitoarelor cadre, în acțiunile de lichidare a 
analfabetismului.

Corespunzător sentimentelor poporului nostru de 
condamnare hotărîtă a discriminărilor rasiale și a 
politicii de apartheid, Partidul Comunist Român 
sprijină lupta justă dusă de popoarele din Africa 
de Sud, Rnodesia și Namibia, multiplică relații de 
prietenie și solidaritate cu organizațiile populației 
africane din aceste țări. Pe această linie aș vrea 
să arăt, de exemplu, însemnătatea vizitei și con
vorbirilor pe care le-a avut în țara noastră, la 
sfîrșitul anului trecut, conducătorul Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest, participare'a ac
tivă a P.C.R. la pregătirea apropiatei conferințe 
internaționale de la Bruxelles consacrată elibe
rării Namibiei. >

în spiritul poziției internaționaliste a Partidului 
Comunist Român, U.G.S.R., Consiliul Național al 
Femeilor, U.T.C. și U.A.S.R., celelalte organizații de 
masă din tara noastră, Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa dezvoltă legăturile 
de solidaritate cu organizațiile similare ain țările 
africane în curs de dezvoltare, cu organizațiile 
mișcărilor de eliberare națională din teritoriile 
de sub dominația colonialismului portughez, se 
pronunță în mod neabătut în sprijinul luptei aces
tor popoare pentru eliberare și independență na
țională, împotriva colonialismului, neocolonialis
mului și imperialismului.

Marcînd unele aspecte ale relațiilor partidului 
nostru cu forțele politice înaintate de pe conti
nentul african aș dori să relev că o concludentă 
expresie a importanței deosebite acordată de 
P.C.R. sprijinirii popoarelor în lupta pentru elibe
rare si independentă națională o -reprezintă insti
tuirea „Fondului de solidaritate și sprijinire a luptei 
popoarelor împotriva imperialismului, pentru liber
tate și progres social, independență națională și 
pace".

A
ctivitatea permanentă desfășurată de 
partidul nostru pentru întărirea rela
țiilor de solidaritate cu mișcările anti
colonialiste, pentru aprofundarea și 
lărgirea legăturilor de prietenie și co
laborare cu organizațiile politice pro

gresiste, democratice din țările africane angajate 
pe drumul consolidării independenței naționale 
face parte din eforturile desfășurate pe diverse 
planuri de Partidul Comunist Român pentru unita
tea tuturor forțelor antiimperialiste în lupta pentru 
pace, democrație și progres, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului.

Lovitură
militară

După cum informează agențiile 
United Press Internațional și 
Associated Press, președintele 
ecuadorian Jose Velasco Ibarra 
a fost răsturnat de la putere.

ECUADOR
Suprafața — 
270.670 kmp. 
Populația — 
5 695 000 locui
tori : predomi- 
nind cea me
tisă și india- 
ană : mici gru
puri de eruo- 
peni și negri.

' Densitate — 21 
locuitori pe kmp. Limba o- 
ficială — spaniola,. Mone
da națională — sucre. Ca
pitala — Quito (450 000 lo
cuitori). Alte orașe — Gua- 
yaquil (principalul port și 
centru comercial), Cuenca, 
Rio Bamba. Bogății naturale
— petrol, aur, argint, sulf, 
sare, cupru : banane, cafea, 
cacao, zahăr. Ziua națională
— 10 august. Președintele — 
pină in noaptea de marți 
spre miercuri. Jose Maria 
Velasco Ibarra (ales la 2 iu
nie, instalat la 1 septembrie 
1968, puteri depline 22 iunie 
1970).

Alegerile prezidențiale și 
parlamentare. hotărite de 
fostul președinte pentru 4 
iunie a.c., au fost suspen
date.

TICK, TICK, TICK : rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 17,45; 20).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Cosmos (orele 15.30: 18: 20,15).tffnema

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOTI LA MOARTE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15). Central (ore
le 8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19,45). 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

OSCEOLA : rulează la Sala Pa
latului (orele 17; 20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Capitol (orele 9; 11.30;
13,45; 16; 18,30; 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Favorit (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20.30), Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30: 
21), București (orele 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 21).

FUGA ; rulează la Flamura (o- 
rele 9; 12; 16; 19,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30, 21), Feroviar (orele 3,45; 11; 
13.30; 16: 18.30: 20,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

FARMECUL TIN VTURILOR

de stat 
la Quito
în noaptea de marți spre 
miercuri, în urma unei lovituri 
militare de stat conduse de ge
neralul Guillerme Rodriguez 
Lara, comandantul armatei te
restre, sprijinit de alți lideri 
militari.

Lovitura militară de stat a a- 
vut loc în momentul în care 
Ibarra se afla în portul Guaya- 
quil, aflat Ia 402 kilometri sud- 
vest de capitala țării. Quito, 
pentru a rosti o cuvîntare ra
diotelevizată privind situația 
politică din țară. Velasco Ibarra 
a fost plasat sub stare de arest 
la domiciliu și, ulterior, elibe
rat, a plecat în străinătate.

Autorii loviturii de stat au a- 
nunțat formarea unui guvern 
alcătuit din militari, cu excep
ția cîtorva portofolii, precizînd 
că o dată cu lista membrilor 
noului cabinet va fi dată publi
cității o declarație.

AMPLE POSIBILITĂȚI PENTRU
ÎNCEPEREA IMEDIATĂ A UNOR 

CONVORBIRI MULTILATERALE
DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI COMITETULUI 
BRITANIC PENTRU O CONFERINȚĂ EUROPEA

NĂ ASUPRA SECURITĂȚII SI COOPERĂRII
Președintele Comitetului britanic 

pentru o conferință europeană a- 
supra securității și cooperării, 
Gordon Schaffer. a declarat co
respondentului Agerpres la Lon
dra. N. Plopeanu, că opinia publi
că britanică se raliază într-o mă
sură tot mai mare chemării pen
tru o conferință europeană de 
securitate.

Arătînd că formularea de către 
declarația de la Praga a căilor în 
care poate fi abordată problema 
reuniunii paneuropene este larg 
salutată. Schaffer a spus că „o 
conferință europeană de secu
ritate ar putea să pună bazele 
practice ale unei coexistente crea
toare. Există ample posibilități în 
prezent pentru începerea imedia
tă a unor convorbiri multilaterale 
în vederea pregătirii cadrului con
ferinței proprlu-zise“. In conti
nuare. el a subliniat : „Forțe pu
ternice sînt mobilizate aici. în 
Marea Britanie, pentru succesul 
acestei conferințe. Atît conferința 
partidului laburist, cjt și Congre

SĂLBATICE : rulează la Floreas- 
ca (orele 15.30; 18; 20,15).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează la 
Lumina (orele 9—19,30 în conti
nuare).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Doina (orele 11,30: 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

LOVE STORY : rulează ia Vic
toria (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 18,30; 
20.45), Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18; 20.30). Bucegl (orele 10; 
12; 15,45; 18; 20,15).

DECOLAREA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30: 17,45; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15: 20,30), Arta (orele 15.30: 18;
20,15).  ,

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Popular 
(orele 15.30: 19). Rahova (orele 
15.30; 19).

O DUMINICA PIERDUTĂ : ru
lează la Progresul (orele 16; 18; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

TRENUL : rulează la Lira (orele 
15.30; 18; 20), Vltan (orele 15,30; 
18; 20,15).

LIVADA DIN STEPĂ : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

Guvernul japonez a re
examinat posibilitatea reluării 
lucrărilor Dietei, întrerupte la 
7 februarie ca urmare a re
fuzului opoziției de a mai 
participa la dezbateri pină ce 
nu va fi revizuit bugetul mi
litar pe anul fiscal viitor, care 
începe la 1 aprilie. Guvernul 
a însărcinat pe premierul 
Eisaku Sato, și pe secretarul 
general al P.L.D., Shigeru 
Hori, să negocieze cu repre
zentanții partidelor din opo
ziție posibilitatea reluării lu
crărilor sesiunii Dietei. Pre
mierul Eisaku Sato a decla
rat după ședința guvernului 
că acesta va încerca să solu
ționeze disputa cu opoziția 
prin reducerea cheltuielilor 
militare. Ministrul de finanțe, 
Mikio Mizuta, care s-a opus 
cu tărie revizuirii bugetului 
militar, a adoptat de această 
dată o poziție mai flexibilă.

sul Trade Unionurllor s-au decla
rat în favoarea unei asemenea 
reuniuni. Un important grup de 
membri laburiști ai Parlamentului 
intenționează să depună în Came
ra Comunelor o moțiune în favoa
rea unei conferințe general-euro- 
pene de securitate șl a Adunării 
reprezentanților opiniei publice 
din țările europene, care urmea
ză să aibă loc la Bruxelles, in iu
nie a.c. Lideri ai Partidului labu
rist, Partidului comunist, cele mai 
mari sindicate — totalizțnd cîteva 
milioane de membri — mișcarea 
cooperatistă, personalități religioa
se și alte personalități și-au anun
țat sprijinul".

„Desigur, există încă în Anglia 
forte interesate în menținerea în
cordării, dar presiunile pentru ac
ceptarea posibilității oferite de 
propunerea privind organizarea 
conferințe! europene de securitate 
sînt mai ample și mai influente 
decit oricare altă campanie de 
pace anterioară“ — a adăugat Gor- 
don Schaffer.

COPACII MOR IN PICIOARE 1 
rulează Ia Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE 1 
rulează la Pacea (orele 15,45; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA, VARA 
ȘI IARNA rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19.30).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Unirea (orele 11; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Crîngașl (orele 15,30; 18:
20,15).

UN AMANET CIUDAT : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 In 
continuare) ; (la ora 20,15 — pro
gram de documentare).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

VAGABONDUL : rulează la
Munca (orele 10,30: 15,30; 19).

VARĂ ȘI FUM (orele 9,45; 12;
14.15) ; UN BĂRBAT ȘI O FE
MEIE (orele 16,30; 18,45) POPA

Demonstrație in sprijinul 
președintelui Makarios

NICOSIA. 16 (Agerpres). — La 
Nicosia s-a desfășurat o demon
strație în sprijinul politicii pre
ședintelui Republicii Cipru, ar
hiepiscopul Makarios, la care 
au participat peste 5 000 de per
soane, relatează agențiile Fratkje 
Presse și Reuter.

în cuvîntărea rostită la mi
tingul ‘ce a Urmat demonstra
ției, președintele Makarios a a- 
firmat că „în culise sînt urzi
te diverse planuri pentru a fi 
impuse populației greco-ciprio-- 
te, contrar- voinței sale, dar a- 
cestea vor eșua“. El și-a expri
mat hotărîrea de a promova o 
politică în conformitate cu voin
ța poporului cipriot. „Nici o 
forță nu va putea înfringe re
zistența poporului nostru“, a 
declarat președintele Makarios, 
care a relevat că „mașinatiuni- 
le îndreptate împotriva Cipru
lui se vor lovi de rezistența 
populației“.

Agenția Reuter informează că 
la o reuniune specială a condu
cerii Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), secretarul general, 
Ezekias Papaioannou, a condam
nat grupurile ilegale care se 
opun politicii guvernamentale 
și a declarat că A.K.E.L. va a- 
corda președintelui Makarios 
întregul său sprijin. El s-a pro-

* ’51 DE DEPUTATI libanezi, 
din cei 99 de membri ai Parla
mentului, au adresat guvernu
lui o petiție prin care cer ca 
Libanul să recunoască Repu
blica Democrată Germană — 
anunță agenția France Presse. 
Subliniind că un asemenea act 
ar corespunde intereselor Liba
nului, petiția menționează, tot
odată, că „circumstanțele in
ternaționale sînt foarte propi
ce stabilirii de relații diploma
tice cu R. D. Germană".

PROSTU (ora 21), rulează la Cine
mateca „Union".

JOI, 17 FEBRUARIE 1972
Opera Română : TRUBADURUL

— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — ora 
19.30; Teatrul de Comedie : CHER 
ANTOINE — ora 20; Teatrul Giu
lești ; GtLCEVILE DIN CHIOGGIA
— ora 19.30; Teatrul ,.C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : OMUL CARE...
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) S VICA
RUL (premieră) — ora 20; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : TACHE, ÎANKE și 
CADÎR — ora 20; (Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — 
ora 20 ; Teatrul Mic : BALUL 
ABSOLVENȚILOR — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 9.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu": CÎND RE
VOLVERELE TAC — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19.30; (Sala din 
Cal. Victoriei) : ȘI FEMEILE JOA
CĂ FOTBAL — ora 19,30; Teatrul 
,.Țăndărică" (Sala din Cal. Victo
riei) : ELEFĂNȚELUL CURIOS — 
orele 10 și 17; (Sala Academiei) : 
CARTEA CU APOLODOR — ora 
17: Teatrul Evreiesc: UN ȘIRAG 
DE PERLE — ora 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română" : CON
CERT DE MUZICĂ POPULARĂ 
ROMANEASCĂ — ora 19,30; Circul 
„Globus" : 72 CIRC 72 — ora 19,30. 

nunțat pentru un control ci
priot atît asupra poliției, cît și 
asupra gărzii naționale. Apre
ciind actuala situație drept cea 
mai critică după obținerea in
dependenței, în 1960, Ezekias 
Papaioannou a spus că partidul 
său sprijină soluționarea pro
blemei cipriote pe baza respec
tării independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a 
țării.

PE

• AGENȚIA TASS a a- 
nunțat că, din Însărcinarea 
guvernului sovietic, ambasa
dorii U.R.S.S. la Atena și 
Washington au prezentat 
guvernelor Greciei și S.U.A. 
o declarație în legătură cu 
intenția creării pe teritoriul 
Greciei a bazelor pentru na
vele flotei a Vl-a americane.

în declarație se atrage a- 
tenția că crearea unor ase
menea baze constituie un 
act primejdios, menit să 
complice în mod serios si
tuația din Balcani și din re
giunea Mării Mediterane, în
seamnă un pas spre încor
dare în Europa, ceea ce vine 
în contradicție cu tendin
țele constatate aici în ulti
mul timp.

JOI 17 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,10 Muzică șl 
dansuri populare. în jurul orei 9,30 
Transmisiune directă de la Pavi
lionul Expoziției Realizărilor Eco
nomiei Naționale : Deschiderea 
Conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi șl 
Centrale industriale și Construcții. 
9,50 Moment folcloric. 10,00 Curs de 
limbi străine. 10.30 Telecinemate- 
ca. 12,00 Telejurnal. 15,30 Lecții 
TV. pentru lucrătorii din agricul
tură. „Creșterea corespunzătoare 
a purceilor, baza sporirii eficien
ței în îngrășarea porcilor". 16,30— 
17,00 Curs de limba germană. Lec
ția a Il-a (reluare). 17,30 Deschi
derea emisiunii de după amiază.
17.35 Emisiune în limba maghiară.
18.35 Confruntări : Perfecționarea
relațiilor de cooperare între între
prinderi, un obiectiv economic1 
major. 18,55 Muzică ușoară cu for
mația Cornel Popescu. 19,15 Pu
blicitate. 19.20 1001 de seri — A- 
venturile lui Pehacik. 19,30 Tele
jurnal. 20,15 Tinerii despre ei în
șiși... Din cuprins : In întîmpi- 
narea semicentenarului U.T.C. De 
trei ori despre tinerii din Zalău. 
21,00 Pagini de umor : Charlie Cha- 
plin. 21,40 Mai aveți o întrebare ? 
22.20 Cîntă Nlcoletta. 22,30 i,24
de ore".

TINERI DIN SCANDINAVIA 
ÎMPOTRIVA 

PIEȚEI COMUNE

• LA COPENHAGA a a. 
vut loc o conferință a re
prezentanților organizațiilor 
comuniste de tineret din Da
nemarca, Norvegia, Suedia 
și a reprezentanților Uniunii 
democratice a tineretului din 
Finlanda, la care s-a făcut un 
schimb de experiență în lup
ta împotriva aderării țărilor 
respective la Piața comună. 
Participanții au adoptat o 
declarație în care se cere 
respingerea oricărei forme 
de aderare Ia Piața comună.

Asemenea acte din partea 
S.U.A., se spune în declara
ție, nu pot, firește, să nu de
termine reacția corespunză
toare din partea U.R.S.S.

• LA TOKIO a avut loc 
un mare miting antirăzboi
nic, inițiat de Partidul Co
munist din Japonia și de alte 
organizații democratice. Par- 
ticipanții au cerut anularea 
Tratatului de securitate ja- 
pono-american și și-au ex
primat sprijinul pentru lupta 
popoarelor din Indochina.

D
eși pină la alegerile 
legislative mai sînt 
încă 9 luni, la VVe- 
Ilington, capitala 
„țării de la capătul 
lumii", au avut loc 
deja unele modifi

cări, cu caracter politic, care au 
fost puse în directă legătură cu 
scrutinul din toamnă.

în prima săptămină a lunii 
februarie primul ministru al 
Noii Zeelande, Keith Holyoake 
a anunțat hotărîrea de a demi
siona din fruntea guvernului și, 
implicit, din aceea de lider al 
„Național Party“, partid de gu
vernămînt. Cu cîteva ceasuri 
mai înainte o reuniune a depu- 
taților partidului de guvernă
mînt l-au desemnat pe vicepre- 
mierul John Marshall ca succe
sor al Iui Holyoake în cele două 
funcții. Robert Muldoon, minis
tru de finanțe, a fost numit vi- 
cepremier și lider adjunct al 
partidului. Fostul premier ră- 
mîne membru al guvernului, fi- 
indu-i încredințată responsabi
litatea ministerului de externe. 
Ulterior, in cabinet au fost nu
miți cinci noi membri, în locul 
unor miniștrii demisionați sau 
demiși.

Agenția UNITED PRESS IN
TERNAȚIONAL menționa în
tr-o știre, transmisă din Wellin- 
gton, că gestul Iui Holyoake, 
care s-a aflat în fruntea guver
nului mai mult de un deceniu, 
s-ar datora presiunii ereseînde 
a membrilor partidului său. A- 
ceștia speră că prin rocada „Na
țional Party“ își vor spori șan
sele de a forma un nou guvern 
și după alegerile generale din 
noiembrie. Privite prin prisma 
rezultatelor ultimei confruntări 
electorale, măsurile de precau
ție adoptate de conducerea par
tidului național sînt îndreptățite, 
încă de la despuierea urnelor 
precedentului scrutin liderii a- 
cestui partid, care pină în 1969 
dețineau in Parlament o mare 
majoritate, aveau să remarce cu 
îngrijorare scăderea popularită
ții la un nivel neatins de-a lun
gul mai multor mandate parla
mentare : din cele 84 de

Convorbirile tovarășului 
Corneliu Mănescu la îiena
VZENA Z6. — Coresponden

tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite: Miercuri dimineața, 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Austriei au continuat convor
birile oficiale între Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, și Rudolf Kirchschlaeger, 
ministrul austriac al afacerilor 
externe.

In cursul convorbirilor, s-a pro
cedat la un schimb de vederi 
privind evoluția relațiilor econo
mice, evidențiindu-se posibilită
țile pe care le oferă economiile 
celor două țări și, pe această 
bază, a creșterii volumelor schim
burilor comerciale în viitor. Cei 
doi miniștri au făcut un schimb 
larg de păreri privind probleme
le europene, îndeosebi pregătirea 
și .convocarea Conferinței asupra 
securității și colaborării pe conti
nent.

Convorbirile s-au desfășurat 

locuri, doar 44 au revenit 
partidului național și 40 parti
dului laburist, condus de 
Norman Kirk. Diferența de 4 
voturi în parlament aducea 
încă de atunci, pe scena po
litică neozeelandeză acel „e- 
chilibru de tensiune" cum avea 
să-1 denumească presa din We- 
llington. Laburiștii au sărbăto
rit evenimentul ca și cum ar fi

ciștigat alegerile. Deja opozi
ția, prin numărul de mandate 
dobîndit, printr-un program 
ceva mai realist, reușise să facă 
din dezbaterile parlamentare o 
tribună a nemulțumirii crescîn- 
de față de politica internă și 
externă promovată de guvern.

Pe plan intern au fost adop
tate o serie de „măsuri de aus
teritate" care în final au făcut 
viața mai scumpă. încercînd să 
depășească criza de devize, gu
vernul a restrîns creditele, a a- 
nulat subvențiile la o serie de 
produse de larg consum, la ma
joritatea serviciilor, printre 
care la chirii și poștă, unde ta
xele au crescut vertiginos. „Din 
1960, de cînd „National Party“ a 
preluat cîrma țării, criticile a- 
duse hotărîrilor sale au deve
nit din ce în ce mai aspre ; iar 
în prezent sînt deosebit de ve
hemente ; contra ultimelor mă
suri excepționale se ridică toa

într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

Miercuri după-amiază, minise 
irul afacerilor externe, Cornelia 
Mănescu, împreună cu soția și 
persoanele care-l însoțesc,' au fă- 
cut o vizită primarului capitalei 
austriece, Felix Slavik. Salutîn- 
du-i călduros pe oaspeții români 
primarul Vienei a menționat cu 
satisfacție legăturile existente în
tre capitalele celor două țări și 
interesul pentru o mai strînsă co
laborare, reciproc avantajoasă. 
Mulțumind pentru cuvintele prie
tenoase rostite la adresa relațiilor 
dintre România și Austria, minis
trul român a spus: „Istoria re
lațiilor noastre a înregistrat urt 
moment important prin vizita în 
Austria a președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Cred că primăria m 
șului Viena va fi martoră și a al
tor evenimente marcînd dezvol
tarea bunelor relații româno-aus- 
triece“.

te păturile opiniei publice" — 
nota FRANKFURTER RUNDS
CHAU, limitarea debușeurilor la 
produsele exportate (carne, lac
tate, în special unt și lină) — 
produse cu care Noua Zeelandă 
se situează în rindul primelor 
exportatori mondiali spre Marea 
Britanie, țară spre care se în
dreptau circa 70 la sută din pro
dusele sale, încetineala cu care 
se găsesc noi piețe, tendințele 
de protecționism vamal atît în 
perimetrul Pieței comune, cît și 
cu S.U.A. și Japonia, procesul 
destul de lent în care se face 
punerea în valoare a noilor bo
gății ale subsolului descoperite 
în ultimii ani, stîrnesc, de ase
menea o permanentă stare de 
nesiguranță economică.

Va reuși schimbarea de la 
Wellington să aducă liniștea 
printre susținătorii partidului 
național ? Va putea noua echipă 
să alcătuiască un program elec
toral care în ziua scrutinului să 
încline încă o dată balanța 
victoriei spre „National Party" ? 
Intr-o țară cum este Noua Zee
landă, în care un procent foarte 
înseninat de alegători trăiesc pe 
seama exporturilor se poate a- 
precia cu o oarecare certitudi
ne că acel partid care va reuși 
să prezinte soluțiile cele mai 
rezonabile depășirii dificultăți
lor actuale provenite de pe 
urma încetinirii desfacerilor 
către străinătate va obține 
un număr suplimentar de vo
turi. Laburiștii vor încerca să 
reia prerogativele puterii după 
o absență de 12 ani. Parti
dul guvernamental, „rodat" 
la conducerea guvernului, va 
face totul ca să-și mențină pre
zenta formulă de guvernare, re- 
centele_ schimburi circumscriin- 
du-se în această preocupare.

Ținînd seama de evoluțiile 
ultimului scrutin, de starea de 
spirit generată de politica de 
austeritate, confruntarea electo
rală din toamnă se anunță ca 
una din cele mai disputate din 
„țara de la capătul pămîntu- 
lui".

IOAN TIMOFTE
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