
CONSILIUL ELEVILOR Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
a

Prezentarea scrisorilor
bine ancorat în activitatea al Kurdistanului din Irak de acreditare președintelui

de fiecare zi a organizației
după-amiază, tovarășul 
Ceaușescu, secretar ge- 
Partidului Comunist Ro- 
primit pe Dara Tawfik, 

al C.C. al Partidului

U.T.C. din

Marți 
Nicolae 
neral al 
mân. a 
membru -------- . ------------
Democratic al Kurdistanuluî din 
Irak, țedactor șef al ziarului „Al 
Taakhi“, organ de presă al aces
tui partid, care ne vizitează țara.

A participat tovarășul Paul 
Niculescu-MiziJ. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele *

înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Partidu
lui Democratic al Kurdistanului 
din Irak — Mustafa Barzani.

în cursul convorbirii a fost ex
primată dorința de a se dezvolta 
raporturile 
P.C.R. și 
popoarelor 
cauzei progresului social, păcii și 
înțelegerii între popoare.

Convorbirea a avut loc într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

prietenești dintre 
P.D.K., în interesul 
celor două țări, al

Interviul nostru cu tovarășa SILVIA ILIE,
secretar al C.C. al U.T.C.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Consiliului de Stat,

— Cu citva timp în urmă ați 
convocat plenara de lucru a 
Consiliului pe țară al elevilor ; 
era a doua lui plenară in acest 
an școlar. Puteți face aprecierea 
că el, consiliul, se prezintă acum 
mai bine consolidat ca organism 
de lucru, de acțiune directă în 
viața organizațiilor U.T.C. din 
școli ?

fel, se formează mai bine 
activiști pentru propria lor 
ganizație din școală.

ca 
or-

ve-de 
țării, in 
dat ce-

— Am atins acel stadiu în care 
consiliile elevilor și-au asumat 
obiective de lucru și acționează 
dinamic pe direcțiile stabilite. 
Excepțiile nu lipsesc, nu totul 
merge perfect. Oricum, nu cred 
îr.să că există consiliu care să 
nu fi avut în acest an școlar 
o acțiune proprie servind bunul 

de organi-mers al activității 
zație în școală.

S-a corectat, spun 
principiu, vehiculat 
potrivit căruia 
lor ar fi niște organisme 
studiu, factori consultativi 
lingă organizațiile U.T.C. 
cest „pe lingă“ 
lism. Consiliile 
nizațiilor U.T.C. 
ză. intervin direct în activita
te. nu elaborează cine știe ce 
studii și consultații. Subliniez 
aceasta, adăugind că trebuie 
să fim în continuare atenți să 
nu-i transformăm pe membrii 
consiliilor — uteciști activi, di
namici, oameni de inițiativă, 
cu dorință de a se afirma în 
acțiune — în tineri care elabo
rează studii, cercetări despre 
munca organizației U.T.C. ori 
fac rapoarte pentru plenare. 
Sint necesare și studii și son; 
daje de opinie în rîndul masei 
de uteciști privitoare la opor
tunitatea sau lipsa de oportu
nitate a unor acțiuni, la efi
ciența sau ineficienta altora. 
Sint utile și investigațiile pen
tru aflarea celor mai bune 
experiențe și inițiative. care 
să merite a fi generalizate, 

cu deosebire, este nece- 
activitatea. In consilii

— Din punctul acesta 
dere, consiliul la nivelul 
ultima sa întilnire, le-a 
lorlalte consilii un bun exemplu 
de acțiune practică ?

— Consider că le-a dat un 
asemenea exemplu. Aici, în ple
nară, n-au activat propriu-zis, 
dar a fost o discuție funda
mentată pe acțiunile lor, pe 
observații din propria activi
tate, nu pe informări adunate 
din organizații.

Am analizat două aspecte in
cluse în preocupările organi
zațiilor U.T.C. ale
Si ale consiliilor.

școlilor, deci.
Contribuția

eu, acel 
un timp, 

consiliile elevi- 
de 
pe 
A- 

suna a forma- 
sînt ale orga- 

și acționea-

Convorbire
LUCREȚIA

realizată de 
LUSTIG

Dar, 
sară __  . . .
avem uteciștii cei mai buni, 
toți cadre de organizație 
școlile lor. Participarea lor 
activitatea consiliului le dă 
plus de pregătire, îi pune 
contact cu alte experiențe, 
mijlocește o instruire în 
țiune. o colaborare interorga- 
nizații. Mai mult, le oferă pri
lejul să se exprime asupra pro
blemelor pe care și le propun 
spre realizare în organizațiile 
U.T.C. din diversele școli și, ast-

In 
la 

un
In 
le 

ac-
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți 22 
februarie a.c. pe Antony Bal
thazar Nyakyi care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Unite Tanzania în țara 
noastră.

După primirea scrisorilor de

acreditare, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Antony Balthazar 
Nyakyi.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul
Corneliu
facerilor

Ambasadorul Republicii
22 februarie a.c., pre-Marți, 

ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit pe Maximiliano Ed
mundo Jimenez Icaza, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Panama in țara 
noastră.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con-

Consiliului de Stat, și 
Mănescu, ministrul a- 
externe.

Panama
de Stat, tovarășul 

Ceaușescu, a avut o
siliului 
Nicolae 
convorbire prietenească cu am
basadorul Republicii Panama, 
Maximiliano Edmundo Jimenez 
Icaza.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constan
tin Stătescu. secretarul Consi
liului de Stat, și Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

(Continuare în pag. a TV-a)

Cine va conduce
tractoarele in

campania de primăvară ?
Apropiata declanșare a cam

paniei agricole de primăvară în
seamnă pentru lucrătorii ogoa
relor din județul Hunedoara 
(aproape 10 000 dintre e> fiind 
tineri) pe lingă continuarea lu
crărilor deja începute (fertili
zarea terenurilor, plantarea de 
pomi în livezi, tăieri la pomi 
și altele), executarea arăturilor 
a 8 800 hectare rămase restan
te din toamnă, pregătirea și în- 
sămintarea a peste 21 000 hecta
re. aplicarea lucrărilor de între
ținere a însămînțărilor de toam
nă pe 10 003 hectare. Pregătirea 
bunei lor desfășurări trebuie fă
cută încă de pe acum. La ca
pitolul asigurării semințelor se

mai semnalează însă minusuri 
serioase : cooperativele agri
cole intîrzie nejustificat ridica
rea cantităților de porumb re
partizate, predarea probelor 
pentru analiză decurge încet, 
nu sint asigurate integral can
titățile de semințe de lucernă 
(un minus de 10 tone), de sfe
clă furajeră (in județ această 
plantă se va cultiva pe aproa
pe 1 000 hectare). Fertilizarea 
culturii de griu nu 's-a efectuat 
decit pe 2 700 hectare, adică doar 
pe mai puțin de o treime din 
suprafața cultivată. Capacitatea 
de transport existentă nu e ju
dicios folosită la transporta
rea îngrășămintelor organice,

Un proces complex.
o activitate de perspectiva

EDUCAREA
POLITICA A
TINERETULUI

In sistemul activităților educa
tive, învățămîntul politic și adu
nările generale se situează în 
prim-plan. De aceea, mai întîi 
ne-am îndreptat atenția asupra 
lor. Le-am privit, însă, din un
ghiul de vedere al integră
rii în circuitul întregii activi
tăți, am încercat să regăsim con
ținutul dezbaterilor pe care le 
prilejuiesc, susținut de manifes
tările curente inițiate în organi
zații. Mai ales, că ele au loc pe
riodic și că intervalul care le se
pară nu poate rămîne lipsit de 
acoperire în planul muncii poli
tice, al caracterului ei sistematic.

prim aspect al problemei 
descoperit în organizația

Un 
l-am
U.T.C. nr. 3* din atelierul meca
nică grea al Uzinei de utilaje și 
piese de schimb din Suceava. In 
cadrul învățămîntului politic, 
pentru uteciștii de aici funcțio
nează ciclul „Tineretul în socie
tatea românească contemporană“. 
Pînă acum, au avut loc două 
dezbateri. După cum afirma chiar 
secretarul organizației, Dumitru 
Meiroaie, dezbaterile n-au reușit

TRAIAN GÎNJU

(Continuare in pag. a ll-a)

în Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvinfare la
a cadrelor
întreprinderi

triale și

Conferința pe farà
de conducere din
și centrale indus
de construcții.

19 februarie 1972

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU1 *

A PRIMIT PE AMBASADORUL FRANȚEI
Marți, 22 februarie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Franței, Pierre Pelen, în legă-

eu plecarea sa definitivă 
țara noastră.
primire a luat parte Cor- 
Mănescu, ministrul aface- 
externe.
acest prilej

tură 
din

La 
neliu 
rilor

Cu
convorbire care 
într-o atmosferă

a avut loc o 
s-a desfășurat 
cordială.

Lucrările celui de-al
I

I
I
I

Agricole de Producție

Foto: GH. CUCV

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Ul-a)

IN PAGINA

fiind 
supra-

Un îndemn valabil orieînd. 
dar mai ales acum : Toată a- 
tenția utilajelor mecanice I

întreprinderile agrico- 
stat, din uzinele con- 

de mașini și uti- 
agricole și din

din
Ciula Mare. Unirea, 

Rapolt, Boz se poate 
că au realizat un

Noutăți în peisajul arhitectu
ral reșițean

I

EDITORIALE
de GEORGE IVAȘCU

*V

(Continuare în pag. a TV-a)ANDREI BAKSAN

(Continuare în pag. a IV-a)
Ì

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Nanu 
arde 
Mi-a

i și după criterii științifice, cu com-

mă trezesc luat 
către tov-. Nanu, 
al depoului. Mă 
din cabină și dau

In loc

șeful echi- 
Radu Mi- 
doar cu cî-la volanul unui tro- 

trebuia mutat de pe 
mărturisește G. Za
că în general nu a-

cantitatea administrată 
doar de 45 000 tone pe o 
față de 2 000 hectare. Doar des
pre cooperativele agricole 
Geoagiu, 
Soimuș, 
spune 
volum mai aproape de posi
bilități .................... *
vezi

și necesități. în li- 
(4 000 hectare) fertili

zarea și tăierile pentru for
marea de coroane decurg ex
trem de încet în ciuda precizări
lor exprese făcute la o consfă
tuire organizată la stațiunea ex
perimentală Geoagiu.

Desigur, cei care vor avea cel 
mai mult de lucrat și de care 
depinde în • cea mai mare mă
sură încadrarea în perioada op
timă a tuturor categoriilor de 
lucrări sint mecanizatorii. în 
privința pregătirii forței meca
nice antrenate în campania de 
primăvară, stadiul acesteia e 
satisfăcător, în sensul că toate 
reparațiile vor fi încheiate con
form graficului planificat. La 
data raidului nostru mai trebu
iau reparate 15 tractoare

— Maistre Alexiu, rostește 
într-o zi tinărul Gh. Florea, a- 
rată-mi și mie cum se montea
ză această piesă : este un lucru 
nou pentru mine.

— Urît mi-a fost întotdeauna 
drumul lung și omul prost (!?). 
Te privește, mie piesa să mi-o 
dai și nu mă mai plictisi.

„A trebuit să înghit în sec, 
continuă Florea. Am scăpat to
tuși ieftin atunci, fiindcă, de o- 
bicei, maistrul Gh. Alexiu ne 
blagoslovește pe noi, tinerii, cu 
tot felul de vorbe triviale. Așa 
li s-a întimplat, nu o dată, lui 
Gh. Zaharia, sau lui Cornel Va- 
sile.

a 3-a

Brigada
„Scìnteli 

tineretului 
transmite

LA GORJ
ANGAJA
MENTELE

DEVIN
FAPTE

ll-lea Congres al Uniunii
Naționale a Cooperativelor

Pentru a da posibilitatea unui 
cit mai mare număr de partici- 
panți să ia cuvîntul la discuții, 
lucrările Congresului al II-lea 
al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție au 
continuat, marți, în 14 comisii.

La lucrările comisiilor au par
ticipat tovarășii Manea Mănes
cu, Gheorghe Pană, Virgil Tro-

n •
.-Wi

MP ■
'-S*Â 1

!•
® •. 11 ij : âjgB

fin, Janos Fazekas, Leonte 
Răuiu, Gheorghe Stoica, Petre 
Blajovici, Miron Constantines- 
cu. Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Cornel Burtică.

La dezbaterile asupra proble
melor majore înscrise pe ordi
nea de zi a Congresului au luat 
cuvîntul un mare număr de ță
rani cooperatori, brigadieri, șefi 
de ferme, președinți de coopera
tive agricole și de consilii inter- 
cooperatiste, ingineri agronomi 
și zootehniști, medici veterinari, 
economiști și alți specialiști care 
lucrează nemijlocit pe ogoarele 
patriei noastre. Au luat, de a- 
semenea, cuvîntul reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații de masă și obștești, oa
meni de știință din institute de

cercetare și stațiuni agricole ex
perimentale, directori ai direc
țiilor agricole județene, cadre de 
conducere din întreprinderile 
pentru mecanizarea agricultu
rii și 
le de 
structoare de mașini și 
laje agricole și din unitățile 
producătoare de îngrășăminte 
chimice, secretari ai unor comi
tete comunale de partid, pre
ședinți de consilii populare co
munale.

Pornind de la modul în care 
se înfăptuiesc hotărîrile Congre
sului al X-lea ăl Partidului Co
munist Român și prevederile 
actualului plan cincinal, de la 
experiența și rezultatele proprii

(Continuare tn pag. a ll-a)

DE O MINA DE AJUTOR
...CÎTEVA PALME

Altădată, tinărul lăcătuș Con
stantin Iosif ridică o „proble
mă“ asemănătoare șefului de 
echipă Gh. Constantin, Răs
punsul sosește prompt : o pal
mă de toată frumusețea (mar
tori, cîțiva’ colegi, printre care 
C. Simicu).

„Mă urc 
leibuz care 
rampă, ne 
haria. Știu 
vem acest drept, dar în preaj
mă nu se afla nici un conduc
tor. Deodată, 
la palme de 
șeful adjunct 
strecor afară

să o iau la fugă : tov. 
după mine — îmi mai 
cîteva palme și picioare, 
fost atit de rușine, nu știam ce 
să mai fac. Cu fuga am scăpat 
de o bătaie pe care vroia să 
mi-o administreze 
pei de electricieni, 
hăescu. M-am ales 
teva înjurături...

La început, mărturisim, ne-a 
venit greu să credem că ase
menea aspecte au putut apărea 
in activitatea unui colectiv de 
muncă cum este cel pe care-1 al
cătuiesc lucrătorii de la Depoul 
I.T.B. Vatra Luminoasă. Și to
tuși aceasta este realitatea.

Exemplele prezentate mai sus 
constituie doar o „selecție“, 
ilustrind mentalitatea cu care 
sint tratați aici, de către unele 
cadre cu funcții de conducere, 
o serie de tineri absolvenți ai 
diverselor școli profesionale, 
aflați la primii pași pe calea 
desăvirșirii meseriei. Evident că 
o asemenea conduită nu poate 
decît să surprindă. Cu atit mai 
mult cu cît de ea se fac vino- 
vați tocmai cițiva dintre acei a 
căror îndatorire, nu numai pro-

MARILE valori ale literaturii noastre impun — de atîta 
vreme — un asemenea complex de eforturi întru reeditarea 

nu la puține, întru editarea lor, îneît problema trebuiei 
ridicată la scara națională a unei veritabile campanii, a 
unui plan conceput pe mai mulfi ani, pe compartimente, cu 
o ordine de priorități 1 . “ ..............
petenfă, cu autoritate definite.

Premisele pentru o asemenea vastă și intensă acțiune 
culturală se întrevăd deja în eforturile din ultimele luni ale 
anului 1971, cînd la Consiliul Culturii și al Educației Socia
liste s-a procedat la o reorganizare a sistemului editorial : 
s-au descentralizat unele edituri cu profiluri prea complexe, 
fatal eterogene, s-au înființat altele, cu profiluri mai precise, 
cuprinzîndu-se, în extinderea capacității editoriale, și cen
tre ca lașul, Clujul, Timișoara sau Craiova. Am pe masa 
mea de lucru — în vederea unei apropiate dezbateri la 
conducerea Consiliului Culturii si Educației Socialiste — 
proiectele de plan editorial pe 1972 a 21 de edituri, dintre 
care 13 sînt sau cu profil pur literar sau cu compartimente 
ce înglobează și literatura. Așadar, un mare volum de titluri, 
implicit un mai larg orizont, un mai stimulator spirit de 
inițiativă...

Toate bune, adică spre bine, numai că s-ar cuveni, cred, 
ca forurile de autoritate științifică și totodată organiza
torice să schițeze — cu valabilitate instituțională — para
metrii cei mai valabil-creatori în editarea și reeditarea ma
rilor valori literare de care vorbim, aceste „mari valori' 
trebuind ele însele definite cu competență și discernămînt, 
procesul de editare propriu-zisă urmînd, apoi, a deveni func
țional pe măsura selectării celor mai adecvați îngrijitori de 
ediții, subînțeleasă fiind stabilirea priorităților : care autori, 
care titluri din opera acestor autori, cu ce destinație : 
ediție critică sau ediție de masă ? etc.

Multiple și importante ne apar cerințele chiar la cel 
mai superficial diagnostic. Mai întîi, autorii literaturiȚ noas- 
tre vechi și marii clasici, — ei sînt, încă, în mare sufe
rință. Dacă avem unele ediții binevenite din Neagoe Ba- 
sarab sau din cîteva texte ale Școlii Ardelene și ceva din 
vechea literatură populară, — nu avem încă definit un
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TELEGRAME LUCRĂRILE CELUI DE AL ll-LEA CONGRES
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Socialiste România a trimis 
Excelenței Sale JOHN R. MARSHALL, prim-ministru al Nou 
Zeelande, următoarea telegramă : ..

Cu ocazia preluării funcției de prim-ministru al Nou Zee
lande vă transmit, în numele guvernului român și al meu per
sonal, sincere felicitări. . .

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile intre Republica Socialistă România și Noua Zeelanna 
se vor dezvolta continuu în interesul celor două popoare și al 
păcii în lume.

AL UNIUNII NAȚIONALE A COOPERA 
TIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

SERILE „SCiNTEII 
TINERETULUI0 

LA TÎRGOVIȘTE

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis dom
nului RASHIDI MAFAUME KAWAWA, primul ministru al Re
publicii Unite Tanzania o telegramă în care se spune:

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de 
nrim-ministru al Republicii Unite Tanzania, în numele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, precum și 
al meu personal, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
^Folosesc acest prilej pentru a transmite poporului tanzanian 
nrieten si guvernului său urări de noi succese în dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale și îmi exprim convingerea 
că relațiile de prietenie româno-tanzaniene se vor întări con
tinuu, spre binele ambelor noastre popoare.

BIRENDRA. Regrile Nepalului, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republici] So- 
ciaîiste România, următoarea telegramă :

Apreciez mult feliciltările dv. transmise cu ocazia proclamării 
mele ca rese. .. . •Sper într-o și mai strînsă cooperare și relații prietenești 
între țările noastre.

(Urmare din pag. I)

obținute în unitățile in care lu
crează. vorbitorii au abordat în 
cadrul dezbaterilor o arie lar
gă de probleme privind dez
voltarea in continuare a agri
culturii cooperatiste, sporirea 
contribuției acesteia la ridicarea 
bunăstării țărănimii, a întregu
lui popor, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră S-at* făcut, 
de asemenea, importante pro

puneri pentru punerea în va
loare a întregului potențial eco
nomic și productiv de care dis
pun cooperativele agricole, în 
vederea accelerării procesului 
de modernizare și industrializa
re; creșterea producției vegetale 
și animale și. pe aceste baze, 
sporirea continuă a avuției coo
perativelor agricole, a membri
lor lor, pentru propășirea satu
lui românesc.

Lucrările Congresului vor fi

reluate în plen, miercuri, 23 fe
bruarie, dimineața.

★
în cursul serii de marți au 

avut loc ședințe de lucru ale 
Comisiei de propuneri a candi- 
daților pentru organele centrale 
ale Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
Comisiilor de amendamente la 
statute și Comisiei de rezoluție 
a Congresului.

(Agerpres)

GEO COSTINIU DOINA GHEVREC

oferi, în cinstea oaspeților, un 
program folcloric românesc.

Pînă la proiectata întîlnire a tinerilor muncitori tirgovișteni 
de la Platforma industrială și I.C.M.D. cu „echipa“ de actori 
profesioniști și amatori din București șl Tîrgoviște — ocazionată 
de ediția omagială a serilor „Scînteii tineretului" închinate se
micentenarului U.T.C. — mai sint doar 3 zile ! Ieri, la redacție, 
am avut ca oaspeți pe regizorul spectacolului, MIHAI DIMIU 
de la I.A.T.C., împreună cu un grup de patru cunoscuți actori 
ai teatrelor bucureștenc. Vă prezentăm cîteva secvențe ale unei 
întrevederi „de lucru".

• MIHAI DIMIU — regi
zorul artistic general al „se-

Tovarășul Manea Mănescu 
a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist din Cuba

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
primit, marți, delegația de acti
viști ai Partidului Comunist din 
Cuba, alcătuită din tovarășii 
Carlos Ortivero Cuesta, secretar 
al Comitetului Provincial Ha
vana al P.C. din Cuba, și Eduard 
Piloto Del Rio. secretar al Co
mitetului Provincial Matanzas 
al PC. din Cuba, care, la invi
tația C.C al PC.R., a făcut o 
vizită de schimb de experiență 
în țara noastră

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au luat parte tova
rășii Ion Șt. Ion, vicepreședinte 
al Consiliului Economic. Lucian 
Drăguț, secretar general al Con
siliului Economic, și Gheorghe 
Roșu, șef de sector la C.C. al 
PC.R

A tost prezent, de asemenea, 
Nicolaș Rodriguez Astiazarain. 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

*
In seara aceleiași zile, delega

ția a părăsit tara noastră. în- 
dreptîndu-se spre patrie.

In cursul vizitei în tara noas-

tră, oaspeții cubanezi au purtat 
discuții la Consiliul Economic, 
Comitetul Municipal București 
al P.C.R., la Comitetele județene 
Prahova. Satu Mare, Bihor și 
Mehedinți ale PC.R și la Co
mitetele municipale Brașov, 
Cluj și Reșița ale P C.R . la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei 
Miniere, Petrolului și Geologiei 
Ministerul Energiei Electrice și 
au vizitat unele obiective eco
nomice și social-culturale

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. tovarășul Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a fost numit și în func
ția de ministru al comerțului 
exterior.

Tovarășul Cornel Burtică a 
fost eliberat din această funcție, 
primind alte însărcinări.

Prin același decret, tovarășul 
Nicolae M. Nicolae a fost numit 
în funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior.

• CU PRILEJUL CELEI DE A 
54-A ANIVERSARI A ZILII 
FORȚELOR ARMATE SOVIE
TICE, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, general de armată Ion Io- 
nită, a trimis o telegramă de 
felicitare mareșalului Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, minis
trul apărării al U.R.S.S.

*
Cu același prilej, marți seara, 

Ia Casa Centrală a Armatei din 
Capitală, a avut loc o adunare, 
la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și subofi
țeri din garnizoana București.

Au fost prezenți ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în România, V I. 
Drozdenko. și membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de 
general-locotenent Vasile Petruț, 
care a evocat aspecte ale frăției 
de arme româno-sovietice. ci
mentată prin sîngele vărsat în 
comun pe frontul antifascist;

Despre însemnătatea eveni
mentului a vorbit atașatul mili
tar, aero și naval al U.R.S.S. la 
București, colonel A. F Musatov.

Participanții au vizionat apoi

un film artistic și o fotoexpoziție 
infâțișind aspecte din viața și 
activitatea militarilor sovietici.

• ANSAMBLUL FOLCLORIC 
DE STAT AL REPUBLICII 
POPULARE UNGARE, care în
treprinde un turneu in țara noas
tră. a prezentat, marți seara, pe 
scena Teatrului maghiar din Cluj, 
un spectacol care a cuprins cin- 
tece vechi, dansuri populare, 
montaje muzical-coregrafice, a- 
ranjamente orchestrale pe teme 
folclorice Regia a fost semnată 
de Rabai Miklos. artist emerit, 
laureat al Premiului Kossuth, 
conducătorul ansamblului, iar 
coregrafia — de Letai Dezso. 
Au dirijat Lantos Rezso și 
Paszti Moklos Spectacolul s-a 
bucurat de succes. Artiștilor oas
peți le-âu fost oferite flori din 
partea Consiliului popular jude
țean.

Au fost prezenți tovarășii Au
rel Duca, președintele Consiliu
lui popular județean. Remus 
Bucșa, primarul municipiului, 
precum și membri ai Ambasadei 
R. P. Ungare la București.

Miercuri seara. ansamblul 
maghiar va prezenta un nou 
spectacol, iar joi formațiile ar
tistice studențești din Cluj vor

• CU PRILEJUL TURNEU
LUI pe care îl întreprinde în 
țara nostră Ansamblul de operă 
„Phibada“ din Phenian, Kang 
Iăng Săp. ambasadorul Republi
cii Populare Democrate Coreene 
la București, a oferit, marți 
după-amiază, un cocteil, în sa
loanele ambasadei.

Au participat Ion Brad, vice
președinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Dina 
Cocea, vicepreședinte al Asocia
ției oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, func
ționari superiori din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură.

• SUB AUSPICIILE Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice. marți a avut loc la Bucu
rești o dezbatere științifică pe 
tema „Rolul organizațiilor ob
ștești in dezvoltarea democra
ției socialiste“

Au participat cadre de con
ducere ale Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Uniunii Tineretu
lui Comunist. Consiliului Na
țional al Femeilor, Uniunilor 
cooperatiste și altor organizații 
obștești, membri ai Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
profesori universitari, cercetă
tori, activiști.

rilor .
— Sînt în măsură să vă in

dic formația certă a actorilor 
care vor evolua vineri după 
amiază la Tîrgoviște : Eva 
Pătrășcanu, Mihaela Bufa, 
Maria Dumitrașcu, Doina 
Ghevrec. Sabin Făgărășanu, 
Cornel Dumitraș. Geo Costi- 
niu, Ovidiu Iuliu Moldovan 
precum și îndrăgitul solist de 
muzică ușoară Mihai Con- 
stantinescu. Ciclul repetițiilor 
se află intr-o fază finală. In 
prima parte a spectacolului, 
așa după cum ați anunțat și 
în rubrica de simbăta trecu
tă dedicată „serilor“, actorii 
bucureșteni vor recita ver
suri și vor prezenta cîteva 
momente de coregrafie. Nu 
mai vorbesc de piesele prefe
rate ale lui Mihai Constanti- 
nescu, devenite — așa cum 
bine știți — șlagăre. Rămîn 
deoparte încă, în categoria 
„posibili“, actorii Cristina 
Tacoi. Paula Chiuaru, Crisfi- 
na Deleanu. Matei Ghcorghiu, 
Vasile Ichim care, în funcție 
de posibilitățile teatrelor res
pective, ni se vor alătura. 
Dintre autorii versurilor 1 
Bineînțeles nu vor lipsi Emi- 
nescu. Topîrceanu, Labiș, ca 
și M. R. Paraschivescu, M. 
Sorescu. N. Stănescu, A. Pău- 
ncscu, G. Tomozei, Ion Ale-

ceastă nouă confruntare pro
fesională. Am comis o mică 
indiscreție :

— Ce ne veți recita ?
„...Nu știam de ce-i plinsă 

mama,/ De ce părul ei lung 
despletit și-a lăsat...“

L-ați recunoscut pe Labiș?
• CORNEL DUMITRAȘ — 

de la Teatrul Giulești.
O privire seînteietoare, un 

timbru de bariton.
— îmi place foarte mult 

poezia lui Marin Sorescu... 
L-am recitit — a cita oară ? 
— și am pregătit, cu migală, 
„Fiindcă trebuiau să poarte 
un nume“.

— Și altcevâ ?
— Fiecare actor își pregă

tește un „bis“... Am și eu 
unul, desigur.

— Tinerii tirgovișteni iu
besc foarte mult poezia. Dacă 
vă vor rechema la rampă de 
cîteva ori și... epuizați bisu- 
rile ?

— Mă salvez cu o glumă 
bună 1

(Vă asigurăm, Cornel Du
mitraș știe foarte multe glu
me bune I).

• DOINA GHEVREC — 
una dintre prezentatoare.

— Am emoții mai mari 
decit vă închipuiți...

— Cum așa ?
— Nu-i deloc ușor să te 

ridici la nivelul echipei pe

care o prezinți, să legi pun
tea scenă-sală. N-o fi riscat 
regizorul „mizind“ pe mirțe ?

— Din cite știm, profesio
nal vorbind, regizorul Mihai 
Dimiu riscă numai cînd e si
gur de... cîștig. așa că să nu 
aveți nici un fel de emoții 1

• GEO COSTINIU — de la 
I.A.T.C.

— Voi recita — o dragoste 
mai veche — „îndrăgostiții 
din orașul vechi“ de George 
Tomozei. Mi-ar fi plăcut 
mult și „Trăim în miezul 
unui ev aprins“ dar nu vreau 
să intru în „conflict“ cu co
legul Sabin Făgărășanu. A 
optat înaintea mea pentru a- 
ceste versuri.

— Nu vă-ntrebăm de ce
lelalte „secrete“ ale apariției 
dv. pe scena de la Clubul pe
troliștilor...

— Păcat ! V-aș fi istorisit 
una cu un pește pus în bu
zunarul cuiva... Colosală !

— Spuneți-o !
— Nu acum... După spec

tacol...
Rubrică redactată de 

VIOREL RABA 
Fotografii : GII. CUCU

xandru...
• MIHAELA BUTA — de 

la Teatrul de Comedie.
Tinăra actriță, care ne-a 

mărturisit că în diverse pri
lejuri a mai luat parte la 
seri de poezie și spectacole 
de teatru dedicate în exclusi
vitate tinerilor muncitori, e- 
levi. studenți, militari este 
nerăbdătoare să ia parte la a-

Constituirea Comitetului Național pentru 
coordonarea acțiunilor legate de 

„ANUL INTERNAȚIONAL 
AL CĂRȚII"-1972

Marți a avut loc, la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
ședința de constituire a Comi
tetului Național pentru coordo
narea acțiunilor legate de „A- 
nul internațional al cărții“ — 
1972. Comitetul este format din 
personalități de seamă ale știin
ței și culturii românești, din re
prezentanți ai Comisiei națio
nale pentru UNESCO, ai unor 
instituții centrale. organizații 
de masă și obștești, ai Consi
liilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germa
nă. ai uniunilor de creație, ra- 
dioteleviziunii. presei centrale 
și altele. In funcția de preșe
dinte al Comitetului a tost de
semnat prof. univ. dr. Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte a) Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste.

Programul comitetului cu
prinde numeroase acțiuni ce 
urmăresc propagarea literatufii 
de toate genurile în rindul ma
selor. pentru satisfacerea nece
sităților spirituale ale omului 
zilelor .noastre, al formării și 
educării lui in spiritul celor mai 
înaintate idei ale epocii, al afir
mării unei înalte conștiințe re
voluționare. tn acest sens. în 
program sînt Drevăzute simpo
zioane, expoziții de carte, de
cade și zile ale cărții. întilniri 
și dezbateri între autori, edi
tori și colective lărgi de oameni 
ai muncii, pe tema rolului căr
ții in societatea noastră socia-

listă, a caracterului ei infor
mativ și educativ.

Sub egida aceluiași eveni
ment al Anului Internațional al 
Cărții vor fi editate o serie de 
lucrări, printre care un volum 
selectiv din poezia universală 
contemporană, cu mesaj uma
nist. o lucrare privind răspîn- 
direa cărții românești in lume, 
precum și unele sinteze dedicate 
traducerilor românești din lite
ratura universală. Vor fi tipă
rite. de asemenea, lucrarea 
„Politica culturală a României“, 
ce urmează să fie difuzată prin 
intermediul UNESCO. o lucrare 
documentară privind istoria e- 
ditării și răspindirii cărții în 
România, un volum „Miorița“, 
cuprinzînd celebra baladă. cu 
principalele variante. precum 
și a unui volum dedicat poeziei 
românești contemporane, ulti
mele două în limba rusă, 
franceză, engleză, germană și 
spaniolă

In cursul acestui an, țara 
noastră va fi prezentă la o 
serie de acțiuni internaționale 
dedicate cărții : cel de-al V-lea 
Festival internațional al cărții 
de la Nisa. Congresul Asocia
ției internaționale a editorilor 
de la Paris. participarea la 
ștanduri, expoziții și tîrguri in
ternaționale de carte.

Planul cuprinde numeroase 
alte manifestări legate de sti
mularea creației originale, dă 
dezvoltarea și diversificarea ac
tivității editoriale.

(Urmare din pag. I) • 

să depășească în nici un fel ca
drul ședințelor lunare, păstrîn- 
du-se în limitele unor evenimen
te închise, detașate de activitatea 
obișnuită. Din acest motiv, și 
participarea la discuții a tinerilor 
nu are caracterul activ așteptat, 
întrucît elementele concrete pe 
care se sprijină dezbaterile nu 
sînt prea numeroase, nu privesc 
direct activitatea lor, țin mai mult 
de o actualitate teoretică decît 
de una practică. Pornind de la 
această constatare, Constantin 
Aioanei era de părere că una din 
cauze provine și din ținerea in
formărilor politice la termene 
neregulate, „din cînd în cînd". 
Legătuia stabilită între cele două 
tipuri de acțiuni nu este întîm- 
plătoare. Căci, cu siguranță, dacă 
informările ar fi fost organizate 
periodic, iar conținutul lor s-ar 
fi orientat mai mult spre acele 
aspecte care relevă prezența ac
tivă a tinerilor în toate domeniile 
de activitate (și nu spre infor
mații nesemnificative dar „spec
taculoase“) uteciștii ar veni la în
vățămîntul politic mai informați 
și mai pregătiți să dezbată, în 
raport de propria lor muncă, su
biectele prevăzute. Cu atîl mai 
necesar este acest lucru cu cît, în 
sistemul muncii politice, informă
rilor le revine un loc deosebit de 
important. Obiecția că numărul 
relativ mare de uteciști, peste 60, 
ai face imposibil un efort con
secvent în această direcție este 
nefondată. In împrejurări simila
re, de pildă, organizația U.T.C. 
din atelierul „recondiționate“ al 
Uzinei de reparații auto a optat 
pentru ținerea informărilor poli
tice pe grupe de uteciști, fiecare 
grup avînd un responsabil săptă.- 
mînal care se ocupă, prin rotație, 
de întocmirea materialului ne
cesar. Această modalitate a făcut 
ca, pe lingă faptul că fiecare tî- 
năr este pus în situația de a răs
punde direct de reușita acțiunii, 
informările să devină o practică 
a cărei eficiență se observă și în 
ecoul pozitiv pe care dezbaterile 
de la învățămîntul politic îl au în 
rîndul uteciștilor.

Un aspect la fel de semnifica
tiv pentru modul în care este

dusă munca politică rezultă și din 
ultima adunare generală a orga
nizației din atelierul „tinichige- 
rie" al aceleiași întreprinderi, ți
nută pe tema „Noul împotriva 
vechiului" Pregătirea ei s-a re
zumat doar la întocmirea unui 
referat de către secretarul U.T.C. 
și locțiitorul său. Tinerii au aflat 
despre subiectul ce urma să fie 
discutat abia cu cîteva zile înain
te de convocarea adunării. Nu 
este deloc greu să ne dăm sea
ma, tinerii ne-au confirmat pre
supunerea, că adunarea nu și-a 
atins scopul propus. Cu totul al
tul ar fi fost rezultatul dacă pre-

zarea mai intensă a unor alte 
mijloace, și nu doar â acestora, 
este solicitată nu numai în legă
tură cu adunările generale, ci 
pentru întreaga activitate. Gaze
ta de perete a organizației nu se 
poate afirma ca o veritabilă tribu
nă a opiniei colective în condiții
le în care pe afișul ei apare cite 
ceva, cu totul întîmplător, o dată, 
cel mult de două ori pe lună și 
adeseori fără să surprindă laturile 
esențiale ale vieții colectivului. 
Bineînțeles nu este cazul organi
zației I.V.A. „Cusut" a fabricii 
„Străduința“ unde așa ceva lip
sește din sfera preocupărilor ei.

EDUCAREA
POLITICA A
EINERETULUI
gătirea ei nu s-ar fi limitat doar 
!a materialul în cauză, ci s-ar fi 
bazat pe o intensă agitație prea
labilă întreprinsă în organizație. 
Cu atît mai utilă ar fi fost o ast
fel de acțiune cu cît ceea ce n-a 
reușit să realizeze adunarea a fost 
afirmarea atitudinii combative a 
opiniei colectivului. Tn locul a- 
cesteia s-a făcut o statistică seacă 
despre situații mai vechi sau mai 
recente ivite în viața colectivului, 
întrebarea de ce n-au fost valori
ficate mijloacele agitatorice adec
vate rămîne în acest Caz fără un 
răspuns cu adevărat convingător. 
Gazeta de perete și punctul sa
tiric care există n-au anunțat prin 
nimic conținutul dezbaterilor a- 
dunării generale. De altfel, utili-

Indiferent de colectivul în care 
ne-am întreprins investigația, dia
logul cu tinerii a reliefat faptul 
că deficiențele de ritm, ca și un 
anume simplism în desfășurarea 
muncii politice sînt cauzate și 
de golurile apărute în cunoaște
rea realității de către toți uteciș
tii. De multe ori ei sînt îndem
nați să dezbată și să soluționeze 
probleme pe care nu le cunosc 
îndeajuns. Realitatea atestă însă 
că există resurse care așteaptă să 
fie puse în valoare, capabile să 
ducă la depășirea acestui obsta
col. De exemplu, în atelierul de 
mecanică ușoară al Uzinei de uti
laje și piese de schimb, zilnic, la 
sfîrșitul schimbului de lucru, 
maistrul întocmește o evidență a

1. (Ceteraș, doamna și Damian — alias 
Ionel Ionesco).

— Ce ineintare d-le Ionel Ionesco : luațl 
loc ; nu vreau să-mi ascund bucuria pe 
care mi-a pricinuit-o scrisoarea dumitale.

Povestire de
DUMITRU M. ION
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

2. (Damian — alias Ionel Ionesco).
— Fără ceremonii, Ceteraș 1 Tovarășii 

ne așteaptă afară. Alege : mergi cu noi, 
sau telefonezi imediat la poliție să fie eli
berați băieții arestați la manifestație?!

3. Ceteraș, la telefon, stimulat de 
pistol :

— Le faceți rapid forme de plecare. 
Au fost arestați dintr-o mare greșeală. 
Chiar acum. în clipa asta 1 Terminați cu 
gafele... (VA URMA)

VI. Ceteraș, burlac, po
vestește, intr-una din zile, 
unei doamne, cum i-au 
scăpat doi comuniști. I se 
anunță vizita unui bărbat 
tinăr, elegant, din partea 
căruia primise cu o zi în 
urmă o scrisoare in care 
era vorba de niște foto
grafii ale celor care se pre
supuneau a fi VULTU
RUL. Ceteraș e fericit că 
intr-adevăr va avea un 
veritabil punct de plecare 
in vederea viitoarelor a- 
restări.

mufleii fiecărui lucrător. Pînă a- 
cum, însă, organizația U.T.C. nu 
a găsit de cuviință să o preia, 
ignorînd multe aspecte ridicate 
de munca tinerilor, lipsindu-se 
singură de un canal prin care 
poate cunoaște cu promptitudine 
și exactitate un domeniu față de 
care vădește un interes constant. 
Aprecierea lui Mihai Grigoraț că 
este necesar un contact strîns cu 
maistrul, ale cărui constatări să 
fie aduse imediat la cunoștința 
tuturor prin intermediul unui gra
fic care să oglindească munca 
zilnică a tinerilor, este întrutotul 
firească. Pentru organizația 
U.T.C. din secția mecanică ușoa
ră aceasta ar constitui un element 
de bază în munca ei politică, eli- 
minînd „spațiul" care se interpu
ne între faptele zilnice și anali
zarea lor, oarecum tîrzie, în adu
narea generală, așa cum se în
tâmplă acum. Schimbînd raportul 
de cunoaștere a realității, ca și 
metodele utilizate în acest scop 
s-ar îmbunătăți și capacitatea ei 
de intervenție pentru eliminarea 
neajunsurilor semnalate.

Aceeași organizație ilustrează 
și o altă posibilitate ce poate 
conduce la îmbogățirea activită
ții cotidiene pe care o desfășoară. 
S-a luat inițiativa ca între 15 ia
nuarie—15 februarie să se desfă
șoare concursul „Mașina cea mai 
bine întreținută“. Ceea ce trebuie 
subliniat este faptul că el are loc 
într-o perioadă limitată, deși pro
blema căreia încearcă să-i dea un 
răspuns favorabil este permanen
tă. Ar fi fost mai nimerit ca, ini
țiind acțiunea, organizația să 
țină seama de acest lucru, per- 
manentizînd-o, îngrijirea mașini
lor este un obiectiv politic aflat 
mereu în sfera preocupărilor sale, 
iar a acționa în acest sens pre
tinde un efort de aceeași calitate.

Dincolo de faptul că provin din 
realitatea particulară a unei or
ganizații sau alteia, situațiile con
semnate au, sub raportul susține
rii unei munci politice sistemati
ce și permanente, o valoare in
structivă mai generală. Din anali
za lor se observă că exigențele 
puse în fața muncii politice devin 
realizabile în practică numai prin- 
tr-o activitate complexă, prin fo
losirea unor modalități de lucru 
variate. Dezideratul creșterii efi
cienței educative a activității or
ganizațiilor U.T.C. dovedește că 
munca politică nu se poate re- 
strînge la dezbaterile periodice 
ocazionate de învățămîntul poli
tic și adunările generale. Ea tre
buie legată cu perseverență de 
datele concrete ale fiecărui colec
tiv, de ceea ce se întîmplă zilnic 
în rîndurile lui prin folosirea in
tensivă a unei game largi de mij
loace agitatorice (gazete, puncte 
satirice, grafice, panouri etc.J. 
Numai pe această cale se pot 
elimina golurile din activitate, se 
poate promova climatul de viață 
mobilizator de care aminteam la 
început. în ultimă instanță, s-ar 
conferi muncii politice o solidă 
perspectivă, eliberînd-o de ten
dința reducerii ei la discuții teo
retice ori la reacțiile singulare 
față de una sau alta din situațiile 
negative ce se ivesc. Soluțio
narea acestora din urmă trebuie 
înscrisă în eforturile educative de 
ansamblu și de perspectivă pe 
care fiecare organizație le depu
ne. Pentru ca reușita lor să fie 
asigurată, ele trebuie Să se afir
me sistematic și permanent, Iă 
scara evenimentului cotidian.

MIHAELA BUTA CORNEL DUMITRAȘ

NARI : rulează la Progresul (ore
le 10: 15.30; 19).

HF.NRY AL V-LEA : (orele 10; 
12; 14.15). UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA (orele 16.30; 18.45). PO
VESTEA LUI VERNON ȘI IRENE 
CASTELE (ora 21), rulează la Ci
nemateca „Union“.

Si'nema
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PUTEREA ȘI ADEVĂRUL rulea
ză la Patria (orele 10; 16; 19,45); 
Favorit (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Capitol (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19,45).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lumina (orele 9—19.45 in 
continuare).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30 13,45; 
16,15 ; 18,45; 21,15), București (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

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

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; >18.30; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20.15 în continuare).

PĂDUREA DE MESTECENI ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18.15; 20.30).

ultimul războinic : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16: 18,30, 20,45), Excelsipr (orele (9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30, 20,45), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 13,35: 
15.45; 18.15; 20.30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Giulești (orele 15; 17,45; 20)( 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

TRENUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15.30; 17.45; 20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Grlvița (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (0- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Flacăra (orele 
15,30, 17,45; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20.15), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30).

FUGA : rulează la Miorița (ore
le 10,30: 15; 19).

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

vis DE DRAGOSTE : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 19).

WATERLOO : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 19).

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

LOVE STORY : rulează la Volga 
(orele 9- 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30), Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează Ia Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

HELLO. DOLLY : rulează la 
Drumul Sării (orele 16; 19).

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

VAGABONDUL : rulează la Fe
rentari (orele 9,30; 13; 16; 19,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Munca (orele 15,30; 
17.45 201

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Rahova (orele 10: 15.30; 19).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

Steutre
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Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19.30; (Sala 
Studio) ; SORA CEA MARE — 
ora 20; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 20; (la Clubul Adesgo): 
ÎNTILNIRI — ora 15; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 20; (Sala Studio) : 
SPECTACOL DE POEZIE ȘI MU
ZICĂ — ora 20; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19.30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Mic : FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 19.30; 
Teatrul ..Ion Vasilescu": INTR-UN 
CEAS BUN — ora 19.30; (la Sala 
Palatului) : VINE. VINE OLIM
PIADA — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Creangă" : N-A FOST ÎN ZADAR 
— ora 9.30; Teatrul „Țăndărică“ 
(Str. Academiei) ! CARTEA CU 
APOLODOR — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : GHIOCEI... 
MĂRGĂRITARE — premieră — 
ora 19,30.

MIERCURI, 23 FEBRUARIE 1972
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9.05 Teleglob : ,.La 
vest de Budapesta" (reluare). 9.25 
Prim plan : Dan Burghelea (relua
re). 9,55 Publicitate. 10.00 Curs de 
limba franceză (lecția a 4-a). 10,30 
Teleclnemateca pentru copil și 
tineret. „Aventurile baronului 
Münchausen“ (reluare). 12,00 Te
lejurnal. 15.30 Teleșcoală. Istoria 
României : începuturile vieții ur
bane pe teritoriul României. Co
mentariul : acad. Emil Condura- 
che. Chimie, clasa a VIII-a : Stări 
de agregare. Prezintă prof. Rodica 
Nicolaiciuc. 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză (lecția a 3-a) — (re
luare). 17.30 Deschiderea emisiunii 
de după amiază. 17.35 O viată pen
tru O idee : Țlolkovski. 18.10 Timp 
și anotimp în agricultură. 
„Cînd însuși glasul../' _ 
tec. dans lntr-o 
duri românești, 
și fapte. 19,15 
noexpres. 19.20 1001 de'seri : Po
vestea lui Rumcajs" (IV). 19.30 Te
lejurnal. 20.10 Avanpremiera. 20.15 
Teleclnemateca : „Femeia Îndărăt
nică“ — după comedia lui W. 
Shakespeare. Regia : Franco Ze- 
flrellf. în distribuție : Elisabeth 
Taylor. Richard Burton. 22.20 In
terpretul sâptămînli. O mesageră a 
ctntecului din Țara de Sus : So
fia Vieoveanca. 22,30 „24 de ore“. 
PROGRAMUL II

18,40 
." Poezie, cin- 

seară de ße- 
19.00 Oameni 
Tragerea pro-

20,00 „Triunghiul de foc" — film 
documentar realizat de studioul 
„Al. Sahia". Regia : Alex. Boian
giu. 20.35 Refrene fără virsiă ; 
Georgia Brown interpretează cîn- 
tece din creația iul Bertold Brecht 
și Kurt Weill. 21.20 Agenda. 21.30 
Cluburi sportive bucureștene. 21.50 
Film serial : ..Patru tanchiști și 
un cline" episodul XV.
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...Drum prin ploaie pe șoselele 
Gorjului. Plase dese de apă bat 
cu îndărătnicie fruntea bravului 
nostru „ARO“, ascunzîndu-ne 
astfel privirii frumusețea fără 
seamăn a locurilor. Plouă rece 
la Tismana peste bieții castani 
și' plouă la fel peste tus
patru zările acestui tărîm de 
baladă : către Novaci — boltă 
vinătă, către Rovinari — orizont 
ca antracitul, spre Cloșani — 
neguri de piatră, spre Vîlcea nu 
se vede nici la o sută de, pași... 
Drum de februarie, prin ploaie, 
pe șoselele Gorjului... și încă : 
drum de duminică I

O duminică pe care mica 
noastră expediție gazetărească o 
așteptase cu nerăbdare, prefigu- 
rindu-i, mental, transcripția în 
pagina de ziar cam in felul a- 
cesta : „Sfîrșit de săptămînă in 
(Jorjul aulitelor și al celor 1500 
de brigadieri de la Rogojelu. 
Timp de harnică activitate poli- 
tico-ideologică și cultural-educa- 
tivă dedicată Semicentenarului 
de către tinerii tipsiei de pămint 
eroic de la Padeș și ai excava- 
toarelor-uzină de la Rovinari, de 
către băieții-mineri ai orașu-
lui-adolescent Motru sau de 

■ către cooperatorii și școlarii din 
Arcani“. O prefigurare formulată 
nu la întîmplare, nu fantezist, 
ci extrăgîndu-și sugestiile din fi
lele „Programului manifestărilor 
sărbătoririi Semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist“, 
broșură pe care ne-o pusese la 
indemină. in zori, la sosire, 
Gheorghe Berea, prim-secretar 
al Comitetului județean U.T.C.... 
Acum, pe șoselele Gorjului, por
nisem să căutăm concretizări ale 
activităților înscrise în Program, 
la fila respectivei duminici : 
muncă voluntar-patriotică, con
cursuri sportive, repetiții, expu
neri, spectacole... Dar ce să cauți 
— și ce să găsești cînd plouă1 cu

PEȘTIȘANI

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" TRANSMITE:

LA GORJ,
ANGAJAMENTELE

DEVIN FAPTE
AGENDA DE SARCINI, UNCI CD UNI I

încăpățînare, vrăjmaș, dezo
lant ?...

Și totuși...
Și totuși, la una din marginile 

Tîrgu-Jiului, acolo unde un șanț 
proaspăt de canalizare așteaptă 
să fie învelit, vreo 60 băieți și 
fete, elevi, stau sub streșinile 
curgătoare, sprijiniți în unelte, și 
privesc cerul ca niște plugari 
înciudați sau ca niște daci gata 
să tragă cu arcurile în nori. 
„Am fost vreo 200, ne spune u- 
nul dintre ei, ceilalți au plecat, 
noi mai stăm, poate totuși se 
oprește ploaia, altfel ne strică 
„contul“ orelor de muncă vo
luntar-patriotică....“ Și rămîn 
acolo sub streșini, tineri și po- 
leiți de ploaie, înciudați și nu 
prea, de vreme ce un glas de 
fată străpunge de-odată, viu și 
acut ca o săgeată, ropotul li
chid : „Ploaia cîntaaa împreună 
cu no-o-o-i...“. Cîntec care este 
preluat în cor.

Drum de februarie pe șoselele 
Gorjului. Drum, dintr-o dată, re
velator. ...La Arcani. pe scena 
căminului cultural se produce 
brigada elevilor din Celești. Re
prezentanții altor "
își așteaptă rîndul. Tn sală 
juriu bine dispus — 
de oameni de toate 
Toți — artiști și spectatori — 
au înfruntat ploaia ca să fie de 
față la acest moment închinat de 
tineri întimpinării Semicentena
rului... Și continuă să plouă în
drăcit. Dar ce-are-a face La 
Peștișani, librarul lipește, sub

trei cămine
vreo 400 
vîrstele.

Tinerii au făcut
să rodească 
și pietrele

umbrelă, afișe pentru „Decada 
cărții social-politice“. Mai de 
vale, la Hobița, tușa Ana 
Brâncuși (68 de ani), custode 
binevoitor, țopăie aferată printre 
ochiurile de apă în întîmpinarea 
tinerilor Veniți să vadă casa- 
muzeu a sculptorului... Și plouă 
cu bășici. Dar ce-are-a tace 1 
La Rogojelu, la club, brigadierii 
cei mai 
deal — 
marșul 
tot la 
ascultă
La Tismana, în atelierele de co
voare, utecistele cintă în ritmul 
bătătoarelor : e vorba de o co
mandă urgentă și ele au venit 
— prin ploaie — să lucreze cî
teva ore în plus... Și plouă, 
plouă... „A — e — i — o — u — 
ă / Dacă continuă“... Poate să 
continue ! La Casa de cultură 
din Novaci stau față în față e- 
chipele de șah și ping-pong... La 
Casa tineretului din Tg.-Jiu, re
cent înființată, cea mai proaspătă 
orchestră a județului reia — a 
cita oară — piesa de deschidere 
a spectacolului „In pas cu tine
rețea“, dedicat Semicentenarului. 
Și tot aici membrii celui mai tî
năr cenaclu, cenaclul tinerilor 
arhitecți — și el născut din efer
vescența acestor zile de întîm- 
pinare a sărbătoririi tinereții — • 
se apleacă peste planșele nou- 
nouțe.. In vreme ce afară, pes
te oraș și peste toate zările 
Gorjului, ploaia se întețește.

Dar de data aceasta, la întoar
cere, în înserare, ploaia de fe
bruarie ni se pare frumoasă. 
Frumoasă cum este, de pildă, o 
dificultate cu care-ți place să te 
iei la trîntă. Și pe care, în nu
mele îndeplinirii unor sarcini de 
onoare — impuse ție de tine 
însuți — poți s-o învingi.

noi, au venit de peste 
prin ploaie — să învețe 
șantierului... La Motru, 
club, se expune și se 
conferința programată...

tineri, într-o procesiune și o 
manifestare cultural-artistică, 
transformată în miting, care du
rase 5 ore și se desfășurase sub 
ropotele ploii. Așadar, în aceste 
zile, de la un capăt la altul al 
țării, legendarul refren brigadie- 
resc „Noroiul, zăpada / Nu ne 
ifispăiniîntă“ este un cuvînt de 
ordine, rodind in faptă concre
tă. ...Cu aceste gînduri am pără
sit Gorjul, îndreptîndu-ne spre 
Hunedoara, de unde vă vom tri
mite vești in viitorul nostru 
grupaj.

D.

BÎRSEȘTI

PETRE DRAGU

STATUI VKil lAIf
IN SATUL

P.S. în vreme ce notam aceste 
însemnări gorjene, colegul Ale
xandru Bălgrădean transmitea 
redacției, din județul vecin, de la 
Lupeni, o relatare de la marea 
manifestare dedicată de tineretul 
Văii Jiului, al întregului județ, 
cinstirii memoriei martirilor- 
mineri, înipușcați în 1929. Acțiu
nea, înscrisă în programul de in- 
tîmpinare a semicentenarului 
U.T.C. reunise peste 5 000

LUI BRÂNCUȘI
La Peștișani. comună de care 

aparține și satul Hobița, vatră 
de unde și-au luat forța pentru 
zborurile in lume 
niului 
o altă 
căruia 
durile, ... .
Piatra care se intinde pe supra
fețe; >mari. piatra care s-a ames
tecat cu pămîntul negru, slă- 
bindu-i vlaga fertilității, piatră 
care insă, a fost silită pînă la 
urmă să producă in folosul oa
menilor. roade. „La noi pămîn
tul nu-i așa de harnic ca la 
cimpie — ne spunea Vasile 
Predoșanu. secretarul comite
tului comunal al U.T.C. Ca să 
scoți kilogramul de grîu sau de 
porumb trebuie să nădușești, 
nu glumă, trebuie să faci bătă
turi zdravene in palmă“. Și ti
nerii de aici au înțeles că tre
buie să pună serios umărul in 
lupta cu pămîntul. Și au nădu
șit. și-au bătătorit palmele pen- 
• ,-u a forța glia pietroasă să 
t udească mai mult. Unde a fost 
posibil și-au luat in ajutor 
mașinile, substanțele chimice, 
unde nu... doar brațele. Pe su
prafețele netede, munca susți
nută 
•»pocirea 
an al aplicării acordului global 
(formă la care au aderat primii 
cei peste 60 de uteciști coope
ratori). de pe un hectar s-au 
cules tot atîtea kilograme cite 
se culegeau, in urmă cu 2—3 
ani. de pe 2 hectare. De pildă, 
la brigada condusă de Filofteia 
Predescu. unde tinerii sint cei 
mai numeroși, producția a fost 
cu cîteva sute de kilograme 
la hectar, mai 
media anilor 
aici, printre 
rumb au semăriat fasole și do- 
vleci „că tot stătea degeaba 
pămintul printre rînduri“. O 
altă pecete a rodniciei în piatra 
pămintului natal, tinerii au im
primat-o ocupindu-se „altfel de 
acele hectare „colțuroase" care 
refuzau sămînța cerealelor“. 
Mîinile tinere, miini încăpățîna
te. nu s-au lăsat. Au săpat 
gropi și in ele au așezat puieți 
de nuc și de aluni, 
alun — esențe ideale 
cioplit măiestrit, pentru 
pentru făcut coloane de 
furci înflorite, lavițe 
altele. în locul numit Nucet 
(nume predestinat) tinerii au 
bătătorit cu dragoste cu palmele 
pămîntul în jurul a mii de pu
ieți de nuc răsădiți peste o în
tindere de 4 hectare. Asta după 
ce au curățat locul de mărăci- 
nișuri și alt arborete nefolo
sitor.

Tn întîmpinarea Semicentena
rului U.T.C.. cei peste 300 de 
uteciști din Peștișani vin cu gîn
duri și fapte de muncă demne 
de organizația din care fac 
parte. Printre altele, ei s-au an
gajat să planteze cu nuci și 
aluni încă 20 de ha. să curețe 
de mărăcini și arborete alte 200 
de ha care sint prevăzute a in-

aripile ge- 
brâncușian, am cunoscut 
ipostază a pietrei asupra 
omul s-a aplecat cu gin- 
cu ochii, cu mîinile lui.

tra în viitorul apropiat, în pla
nul de plantare. Maria Berea, 
Elisabeta Popescu, Vasile Pre- 
doșanu, Ana Bojincă, Victoria 
Brâncuși, toate fetele și toți bă
ieții vor sădi cu mîinile lor fie
care. cîte 10 nuci (cel puțin).

Cu o zi înainte la Peștișani 
plouase, plouase cu găleata. Ca 
să stăm de vorbă cu tinerii a 
trebuit să luăm calea tarlalelor 
de griu. Apa se strînsese grea, 
păgubitoare peste semănături, 
și ei alergaseră ca să croiască 
repede șanțuri de scurgere. Mii- 
nile lucrau febril, nu se simțea 
că afară e frig. Privindu-le am 
înțeles mai bine ca oricînd cu
vintele spuse de marele sculp
tor de la Hobița despre gorjenii 
lui : ..Prototipul“ juveților noș
tri are două fețe, ca Ianus : 
omul de omenie și gospodarul 
cuminte al naturalității. Nu-1 
înving niciodată greutățile. Su- 
ride și construiește. Aura 
feeriei ii scaldă în azur“. Da. 
în azur am văzut strălucind 
mîini tinere, miini de aur, mîini 
măiestre.

OCTAVIAN MICEA

a cooperatorilor a vizat 
producțiilor. Tn 1971,

mare față de 
1968—1970. Tot 

rindurile de po-

Nuc și 
pentru 

mobile, 
pridvor, 
și cite

Izhîndă : sînt gata primii 10 m din cei 50 cîți va avea în final 
casa scării

Fotografii : O. PLECAN

■ ■ ■ O ștafetă
străbate combinatul

PARTICIPAREA ORGANIZAȚIEI U.T.C 
LA BUNUL MERS AL PRODUCȚIEI

Era duminică, dar Nicolae To- 
pală,
U.T.C. pe schimb, 
brică. Nu numai 
Combinatul de 
construcții se lucrează cu „foc 
continuu“ venea acolo, împre
ună cu alți cîțiva membri ai co
mitetului U.T.C. pe combinat. 
Prezenta lor era absolut nece
sară, pentru că se făceau ulti
mele pregătiri înainte ca „Șta
feta Semicentenarului“ să ia 
startul. De-a lungul unei pe
rioade de o lună de zile, două 
„echipaje“ de tineri urmau să 
străbată un traseu al hărniciei 
și competenței profesionale, 
propunîndu-și să doboare toate 
recordurile de producție cunos
cute și așteptate la cele două 
linii tehnologice ale secției 
„plăci“ de la Fabrica de pro
duse din azbociment.

schimbul

secretarul organizației 
se afla în fa- 
pentru că la 
materiale de

astăzi, în 
principalele 

nivelul
„A". urmărim 
schimbul „C“, 
realizări ale tinerilor, 
de calificare, gradul de orga
nizare al locului de muncă, pre
cum și disciplina producției, 
respectarea normelor de teh
nica securității muncii — ară
ta secretarul U.T.C. Ne-am ocu
pat, de asemenea, de asigura
rea cu materia primă, cu unel
te și piese de schimb în vede
rea declanșării întrecerii dintre 
cele două echipe, ce vor fi se
lectate din cele 6 care lucrează 
la secția „plăci“ pentru ștafetă.

A cunoaște exact, înainte, 
randamentul maxim atins în 
condiții de lucru normale, ni
velul profesional al muncitori
lor. odată cu cerințele de îmbu
nătățire a stării disciplinare a 
colectivului, privind buna ame
najare și curățenia la locul de 
muncă, era absolut necesar,— Ca și ieri,

i»

O ultimă indicație privind planurile de construcție și va începe o nouă zi de muncă
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LA CASA DE CULTURĂ A TINERETULUI
DIN TG. JIU, 0 „PREMIERĂ PE ȚARĂ “

CLUBUL ARHITECȚILOR

în Valea

Jiului
un tînăr
își caută

MAESTRUL
„De Tucaciuc am auzit de

mult, eram mic, mic de tot, să 
fi fost cel mult prin clasa a patra. 
La Frătăuți, tata era un abonat 
din oficiu. Toate ziarele de pe 
atunci vorbeau despre felul cum 
muncea Mihai Tucaciuc de la 
mina Aninoasa. De multe ori îi 
apărea și poza. Niște poze fru
moase, cu cască, cu lampă de 
miner. Vn frate de-al meu mai 
mare, Gheorglie, lucra și el tot 
acolo, în Valea Jiului, tot la A- 
ninoasa. Tot șef de brigadă. De 
fapt plecaseră acolo mai mulți 
consăteni ai noștri pe care îi ve
deam destul de rar cînd veneau 
în concediu. Mi se părea că îi 
zăresc coborînd din altă lume. 
Asta era cu adevărat pentru 
mine Aninoasa — o altă lume. O 
lume în care cel mai harnic, cel 
mai interesant nu putea fi 
decît el, Tucaciuc, minerul 
pre care auzise și despre 
vorbea o țară întreagă.

Ce putea fi mai tentant 
tru un copil ca mine, pentru 
mine cel de atunci, decît să se 
vadă cit mai repede ajuns în 
rîndul oamenilor mari și nu orice 
fel de oameni mari ci neapărat 
dintre cei de seama lui Tuca
ciuc ?

La primul pas făcut în Ani

altul 
des
carc

pen-

tru salvarea situației. Mi-am luat 
inima în dinți. Am început să 
trag și m-am oprit doar la sfîr
șit cînd lucrările reveniseră la 
normal. Așa se termina primul 
meu șut...

La puțin timp m-am înscris la 
școală. Toți în jurul meu nu se 
împăcau cu gîndul că eu, băiat 
tînăr, să rămîn fără carte. Am 
început prin urmare cu clasa a 
cincea, bineînțeles la fără frec
vență. Pe urmă a șasea. Tot a- 
tunci m-am și căsătorit. Soția, 
fiică de miner din Aninoasa lu
crează la spitalul din Vulcan. 
Paralel cu clasa a șaptea am fă
cut și școala de ajutor de miner. 
In timpul clasei a opta am făcu
t-o pe cea de miner. Acum sînt 
anul 1 la școala tehnică de maiș
tri.

L-am lăsat să vorbească, să se 
destăinuie ca și cum n-aș fi fost 
de față. Tînărul de lingă mine 
își arcuiește sprîncenele trase cu 
cărbune în linii elegante. Strînge 
încet buzele, lăsînd să se vadă 
pe frunte citeva crețuri paralele. 
L-am văzut prima dată în ziua 
aceea cînd întîînplmdu-se să mă 
aflu în sala Congresului al 
IX-lea al U.T.C. i-am ascultat 
intervenția la cuvînt a acestui 
miner șef de brigadă din Ani-căci acestea constituiau princi

palele criterii ale viitoarei în
treceri. In cadrul „ștafetei“, de 
la pregătirea materiei prime, pe 
întreaga linie tehnologică, pînă 
la produsul finit predat în de
pozit, toți tinerii operatori, iar 
alături de ei electricienii și lăcă
tușii care efectuează lucrările 
auxiliare, de întreținere, acțio
nau temerar pentru ca zilnic, 
timp de o lună, să facă o de
monstrație despre ce înseamnă 
să muncești și să te comporți 
în mod exemplar. îndeplinirea 
planului de producție, fără 
rabat la calitate, asigurînd dis
ciplina și respectarea NTS-ului, 
realizarea uhor economii de 
materie primă și scurtarea 
timpului la reparațiile perio
dice de întreținerea utilajelor 
marcau astfel împreună, ca o- 
biective ale întrecerii, un efort 
transformat în omagiu, cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist dar. în același timp, 
o pildă de muncă și abnegație 
tinerească.

întrunind, asemenea altor ac
țiuni educative 
aceste săptămîni 
Gorj, sensuri și

desfășurate în 
în județul 
semnificații 

etice cuprinzătoare, sub egida 
nobilei devize „Cinste, corecti
tudine și demnitate“, ștafeta 
inaugurează, ca într-o reacție în 
lanț, extinderea treptată, în 
perspectiva lunilor următoare, 
toate învățămintele organizato
rice, tehnico-economice și mo
rale cristalizate prin „Ștafeta 
semicentenarului“. Mesajul mo
ral-politic al acesteia este 
transmis, zi de zi, împreună cu 
dezideratele sale profesionale și 
către lucrătorii de la cele două 
linii tehnologice de „tuburi“, 
electricienilor și lăcătușilor din 
secția de reparații, la Fabrica 
de produse ceramice, urmind să 
ajungă treptat la toți tinerii 
muncitori ai combinatului. Sint 
promovate energic și pe aceas
tă cale cinstea și cutezanța, 
spiritul de înaltă responsabili
tate morală, demnitatea muncii, 
consecvența între vorbă și fap
tele de la locul de producție, 
toate marile valori morale ce 
definesc personalitatea omului 
adevărat, a tinerilor comuniști 
de omenie.

ION TRONAC

COLEGII NOSTRI DE GENERAȚIE

noasa am întrebat, bineînțeles, 
de Tucaciuc. Mi l-a arătat fra
tele. Era plin de cărbune, aco
perit cu praf de sus pînă jos. 
Ieșise din mină, mergea către 
lămpărie Acum e la pensie, la 
noi în Valea Jiului. La noi spun, 
pentru că de atunci n-am mai 
plecat din Aninoasa, deși in atî
tea rinduri s-ar fi putut întîmpla.

In mină am intrat cu cineva, 
un muncitor mai vechi care tre
buia să aibă grijă de mine, să 
mă inițieze. Lupuț Pavel îl che
ma. Pentru început, urma să 
transport lemn. Operația cea mai 
ușoară bineînțeles, de acomodare. 
Sperioasă zi Am să vă explic și 
de ce. I.a un abataj. în stratul 
cinci a apărut pericol de surpa
re. Mișca abatajul pur și sim
plu, nu știu dacă vă dați sea
ma. Era nevoie de material lem
nos. Mult și adus repede. Vă în
chipuiți cam cum ședea inima în 
mine, om cu patru ore mari și 
late în subteranI Bineînțeles că 
maistrul ne adusese și pe noi, 
gîndind că n-o să ni se întîm- 
ple nimic și ne-a plasat chiar în 
abataj să ajutăm la transportat. 
Pe lingă noi totul se mișca, de 
sus cădea piatră măruntă, aveam 
impresia că din clipă în clipă va 
cădea peste noi, credeam că n-o 
să mai ies niciodată de acolo. 
Mi-au trebuit citeva fracțiuni de 
secundă să constat că în această 
situație potrivnică toți se sbăteau, 
fără să-și îngăduie răgazul pen-

noasa, subliniată nu o dată cu a- 
plauze. „Hai să-ți arăt Valea Jiu
lui ziua /“ încheiase el, parafra- 
zînd strofele unui cunoscut text 
de muzică ușoară.

— V-au venit în vizită scrii
torii ?

— Au venit, bineînțeles, au ve
nit, ne răspunde repetînd intr-un 
zîmbet larg decupînd parcă o 
fereastră în spațiul delimitat de 
sprîncenele sale izbitor de negre 
și de rotunde. Le-am arătat unde 
lucrăm, unde trăim, unde ne pe
trecem timpul liber. Unul din
tre oaspeți a vrut să afle de la 
noi ce este cel mai frumos aici, 
în mină ? „Frumosul sînt eu‘ 
i-a răspuns un coleg, arătîndu-i 
brațele și fața încărcate de căr
bune. Toată lumea s-a amuzat 
copios. Frumos răspuns, nu cre
deți ? Ii așteptăm oricum cu a- 
ceeași plăcere și altădată în mij
locul nostru.

Am fost și noi în Valea Jiului. 
Dar pentru a fi mai sigur de 
reușita delicatei operațiuni de 
sondare a universului cotidian al 
minerului, l-am invitat să ne a- 
iute, pe el chiar, pe Vasile Rtisu. 
delegatul organizației U.T.C, din 
Aninoasa, care atunci, la tribuna 
Congresului, ne surprinsese cii 
invitația lui insolită:

„Hai să-ți arăt Valea Jiului 
ziua /“

Frumoase cuvinte, nu credeți r

NEAGU UDROIU

Străveche vatră folclorică, 
Gorjul devine cu fiecare zi care 
trece și una din vetrele indus
triale ale țării. Noi și noi con
strucții industriale și social-cul
turale vin să se adauge celor 
deja înălțate în anii socialis
mului. NOU - DE CALITATE 
SUPERIOARA — sint cuvintele 
de ordine ale tinerilor construc
tori gorjeni, pentru că, de fapt, 
peste tot în primele rinduri poți 
intilni tinerii uteciști, entuzias
mul lor creator, entuziastele lor 
inițiative. Cu o asemenea iniția
tivă am făcut cunoștință la Casa 
de cultură a tineretului din 
Tirgu-Jiu. unde Gheorghe Cioa- 
nă. primul secretar al Comite
tului Municipal U.T.C. ne-a pre
zentat cercul de arhitectură. A- 
ceastă formă organizatorică. în 
care sînt cuprinși tinerii arhi- 
tecți și proiectanți de Ia Insti
tutul județean de proiectări își 
înscrie pe frontispiciu o serie de 
obiective deosebit de interesan
te. pe care ni le-au expus cîțiva 
dintre membrii cercului.

— Spațiul restrîns de care dis
punem deocamdată nu ne-a în
găduit să realizăm prea multe 
lucruri. Totuși. în aceste zile, în 
care ne pregătim să întîmpinăm 
Semicentenarul organizației 
noastre, am reușit, cu ajutorul 
organelor U.T.C., al conducerii 
Casei de cultură, să organizăm 
un punct de documentare și in
formare politică, cuprinzînd și 
o bibliotecă cu lucrări care tra
tează istoria P.C.R. și U.T.C.. ne 
spune Iulia Datcu. secretara co
mitetului U.T.C. de la I.J.P.

Gorj. Am Început, de asemenea, 
să lucrăm la un studiu despre 
organizarea turistică a teritoriu
lui județului, pe care-1 vom 
pune, probabil, la dispoziția ofi
ciului județean de turism.

— Cercul nostru își propune 
— am și început, de altfel, tato
nări in această direcție — să 
pregătească și să recomande ti
neri pentru învățămintul supe
rior de arhitectură, completează

— Aveți în vedere și tradițiile 
locale ?

— Desigur, intervine și Anca 
Gafencu-Petru. Unul dintre stu
diile pe care le vom efectua vi
zează tocmai posibilitățile de 
preluare, adaptare și moderni
zare a elementelor de arhitec
tură tradițională românească. Ne 
înscriem astfel pe linia preconi
zată prin operele monumentale 
ale lui Brâncuși sau prin reali-

SENSUL ETIC 
AL UNEI 
PROFESII

Cristian Ionescu. Vrem, adică, 
să ii ajutăm pe unii tineri elevi 
care doresc să devină arhitecti 
să-și însușească elementele e- 
sențiale ale desenului tehnic și 
de perspectivă. In această ac
țiune vom colabora cu Liceul de 
Artă plastică. Aș vrea să adaug 
că studiul despre turism nu e 
decît unul dintr-un ciclu mai 
larg de studii cu caracter apli
cativ, prin care vrem să punem 
premisele unei viitoare arhitec
turi a județului.

a-
că 
în

zările arhitecturale ale lui D6p- 
pelraiter.

— Nu vi se par prea multe 
ceste obiective, ținind seamă 
vă propuneți să le realizați 
timpul liber ?

— Deloc, răspunde fără nici o 
ezitare Iulia Datcu. Deși sîntem 
foarte tineri, avem efectiv unul 
sau doi ani de meserie, am în
țeles că arhitectul nu poate fi, 
așa cum îl concep unii, un sim
plu funcționar, un făuritor de 
proiecte pe hîrtie de calc. Mun-

cind aici, în Gorj, deși nici unul 
dintre noi nu e localnic, am în
drăgit oamenii și hărnicia lor, 
dăruirea cu care luptă să ridice 
acest pămînț către infinitul pur 
al coloanei brâncușiene.

— Cum ne-am putea, deci, li
mita la cele opt ore de planșe
tă ? se intreabâ Anca Gafencu- 
Pctru. Și tot ea își răspunde : 
Nicicum. Fără să ne lăudăm, 
nci, arhitecții, sintem în același 
timp proiectanți, constructori și 
artiști. Deci, intr-un fel, trebuie 
să judecăm și cu strictețea lo
gicii și cu îndrăzneala viziona
rului.

Un județ în care mai e atita 
de construit, în care se pot pro
iecta și construi 
frumoase și utile 
de noi ca simpli 
oameni curajoși, 
îndrăzneala de a 
proiecta apoi cu i 
rile pe ecranul 
viitorului.

într-adevăr, trecînd de mun
ca, poate rutinieră, pe care ar
hitecții gorjeni o desfășoară zil
nic în fața planșetelor, am des
prins din agenda lor de activi
tate sumedenie de proiecte pe 
care și le propun ca uteciști, în 
primul rînd ca uteciști.

Estetica urbană și de interior, 
amenajările preuzinale, comba
terea poluării, urbanizarea cit 
mai rațională a satelor — iată 
numai citeva din aceste proiecte 
cărora entuziasmul creator al 
arhitecților uteciști din Tîrgu- 
Jiu le conferă certitudinea rea
lizării.

atîtea lucruri 
: nu are nevoie 
arhitecti, ci ca 
care să aibă 
visa și de a-și 
luciditate visu- 
panoramic al

OVIDIU I’AlN

(Urmare din pag. I)
cele 377 planificate, 30 semă
nători, 50 cultivatoare, 10 ma
șini de plantat cartofi. Un aju
tor substanțial l-au primit une
le stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii (Hațeg, Baia de 
Criș) din partea unor tineri e- 
lectricieni, lăcătuși, sudori din 
alte unități industriale care au 
format echipe și în timpul li
ber au lucrat la repararea trac
toarelor și utilajelor. O inițiati
vă bună, firește, dar de ce s-a 
ajuns la ea ? „La noi în județ, 
datorită specificului industrial 
există incă de anul trecut un 
minus de mecanizatori și meca
nici de întreținere în S.M.A. — 
ne explica tovarășul inginer 
tMircea Silvestru, director ge
neral adjunct la Direcția agri
colă județeană. Minus care s-a 
transmis și în acest an. Astfel, 
față de necesarul de meca
nizatori (numai pentru un sin
gur schimb) nu avem angajați 
în prezent decît o parte. Mări
mea deficitului, 190 de. mecani
zatori. e în măsură să alarmeze 
pe toți cei care sînt datori să 
îndrepte situația. Ce s-a între
prins practic ? „Noi am luat o 
serie de măsuri pentru a re
cruta cooperatori pe care să-i 
instruim prin cursuri de scurtă 
durată, de la 2 la 8 luni, în 
funcție de pregătirea și price
perea lor. Nu am reușit să gă
sim decit 75, acțiunea însă con
tinuă“. Deci, de abia acum. în 
prag de începere a campaniei 
agricole 
„căutați" 
larizare.
ficată apare această neglijență, 
cu cit situația nu a apărut in

cursul iernii, ci era cunoscută 
încă din anul trecut. Un sprijin 
substanțial îl puteau da, fireș
te, organizațiile U.T.C., care de 
altfel, cu diverse prilejuri s-au 
angajat să se preocupe mai in
tens de recrutarea și îndruma
rea tinerilor spre calificarea în 
meseriile necesare cooperative-

CINE VA
CONDUCE
TRÂCTOA

dicări din umeri și cu oare
care surprindere. Adică ar fi de 
datoria noastră să ne interesăm 
de așa ceva ? de asta au grijă 
stațiunile pentru mecanizatori 
nu noi. Optica respectivă am 
găsit-o și ia cele citeva organi
zații comunale cuprinse in rai
dul nostru. La Zam, de pildă, 
Petru Paiușan, secretarul comi
tetului comunal al U.T.C. știa 
că la secția de mecanizare e 
nevoie de oameni (dar cîți a- 
nume, nu) datorită unei întim- 
plări, fiind de față la o dis
cuție între președintele coope
rativei și șeful secției. Ion Ar
delean, în care acesta din urmă 
insista să fie ajutat în găsirea 
de tineri pentru a fi calificați, 
deoarece există tractoare fără 
mecanizatori. Aceeași situație și 
la Călan, Simeria, Orăștie. Hu- 

care lipsa 
mai preg- 

prezența

de primăvară sînt 
oameni pentru șco- 

Cu atît mai nejusti-

RELE ?
lor agricole de producție și la 
S.M.A. Dar... surpriză. La comi- 

• tetul județean al U.T.C. se cu
noaște doar in mare fenomenul, 
că ar exista o lipsă de meca
nizatori. La întrebarea : cum 
ați acționat pentru recrutarea 
de cooperatori în vederea cali
ficării lor in meseria de meca
nizatori, ni se răspunde cu ri-

nedoara, zone în 
mecanizatorilor e 1 
nantă. dată fiind și 
unităților industriale puternice 
în apropiere, care antrenează 
cea mai mare parte a forței 
de muncă existente. Nu e însă 
imposibil ca din numărul mare 
de cooperatori (8 000 sînt numai 
uteciști) să nu fie găsiți cel 190 
necesari pentru a fi școlarizați. 
£ nevoie, însa> ca organizațiile 
U.T.C. alături de ceilalți fac
tori responsabili din fiecare co
mună și cooperativă agricolă să 
desfășoare o muncă insistentă 
de popularizare a acestei ce
rințe a agriculturii județului și 
de atragere a cit mai multor ti
neri la cursurile de calificare. 
Operativitatea acestei acțiuni e 
impusă de apropierea cu pași 
repezi a debutului lucrărilor 
agricole de primăvară din prima 
urgență.
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DE CE
COMPLICAT

CÎND
POATE FI SIMPLU ?

Scrisorile prezentate în ru
brica de azi readuc în actuali
tate pasiunea tinerilor pentru 
electrotehnică. Inginerul DAN 
MĂRGINEANU comentează trei 
din ultimele scrisori sosite la 
redacție.

DISPOZITIV DE SIGURANȚA, 
„ANTI-FURT" 

PENTRU VALIZE

CIOTLOȘ NECULAI — Li
ceul industrial de chimie — o- 
rașui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Dispozitivul pe care-1 propun 
este simplu de realizat și ne 
permite să lăsăm valiza într-un 
anumit, loc fără grija că cineva 
ar putea să o ia fără să auzim. 
In momentul ridicării valizei, o 
sonerie va intra în funcțiune 
dîndu-ne de veste că a fost 
mișcată din locul în care am lă- 
sat-o. Instalația se compune din 
cîteva circuite, întrerupătoare 
(unul de sonerie, altul de veio- 
ză) releu e’ 'ctromagnetic și 
bineînțeles o sursă de energie 
electrică...

Nu mai redăm descrierea pe 
care o faceți pentru simplul mo
tiv că nu prezintă interes din 
mai multe puncte de vede,re : e 
mult prea complicat, e costisi
tor, ar cîntări destul de mult. 
Pe de altă parte, există un dis
pozitiv destinat aceluiași scop, 
realizat de elevul Rădulescu Că
lin din Roșiorii de Vede, care 
de altfel a fost trimis și la ex
poziția de la Tokio de inovații 
și invenții realizate de copii. In 
primul rînd am vrea să vă spu
nem că afi cam încurcat circui
tele. Așa cum ni le descrieți dv. 
sînt exact inverse decît ar tre
bui să fie.

BEC CU TERMOCUPLU
MATEIAN IOAN — Galați. 

Sînt becuri electrice care datori
tă supraîncălzirii trebuie să fie 
stinse din timp în timp pentru 
răcire. Acest lucru se realizează 
actualmente cu un dispozitiv 
destul de complicat și costisitor. 
De aceea propun ca obișnuitul 
întrerupător să fie înlocuit cu 
un bimetal montat chiar în in
teriorul becului. Ar fi foarte a- 
vantajos. Cînd temperatura fi
lamentului a ajuns la cea pentru 
care a fost calculat bimetalul, 
se va deschide un contact și 
curentul se va întrerupe. După 
răcire, bimetalul va închide din 
nou contactul și becul se va a- 
prinde. Dacă doriți vă pot tri

mite și o schiță de montare a 
bimetalului.

Nu, nu ne-o trimiteți. Nimeni 
nu ar fi dispus să o utilizeze, 
lată de ce. Mai întîi fabricarea 
becurilor cu bimetal ar fi ex
trem de grea, ar presupune re- 
utilarea unor fabrici, schimbări 
de tehnologii, reproiectări etc. 
Becul cu bimetal ar fi mult mai 
scump decît cele actuale. Acum 
cînd un bec se arde îl schim
băm păstrînd întrerupătorul. In 
cazul becurilor pe care le pro
puneți, o dată cu arderea becu
lui și bimetalul devine inutili
zabil. In al doilea rînd, ce-am 
face cu becul care s-ar aprinde 
și stinge cînd vrea bimetalul și 
nu cînd vrem noi ? Desigur, nu 
v-afi gîndit la aceste lucruri. 
Încercați dacă tot vă pasionea
ză — să aplicați bimetalul la 
altceva.

IMAGINE TV PE... .
ECRAN CINEMATOGRAFIC
HAROSCHI MIRCEA — 

București. Ideea pe care doresc 
s . v-o împărtășesc se referă la 
un aparat cu ajutorul căruia se 
pot proiecta pe un ecran de di
mensiuni mari (ca la cinemato
graf) imaginile de pe ecranul te
levizorului. Folosit într-un club 
sau într-o sală de spectacole el 
ar oferi posibilitatea unei vizio
nări colective mai plăcute. Sis
temul pe care-l propun, foloseș
te o sursă proprie de lumină. 
Aceasta evită un inconvenient de 
care am ținut seama : necesita
tea ca imaginea proiectată să 
aibă o anumită intensitate lumi
noasă. Luminozitatea și dimensi
unile imaginii obținute pe aceas
tă cale vor putea fi reglate după 
dorință. In plus, conectînd la 
amplificatorul electronic al sis
temului un magnetofon, imagi
nile vor putea fi înregistrate pe 
bandă și redate ori de cîte ori 
vom avea nevoie. Astfel s-ar 
putea înlocui filmul cu banda 
de magnetofon.

Vă vom răspunde pe scurt, 
mai ales că în scrisoare ne dați 
prea puține detalii privind ideea 
dumneavoastră. Sînt cîteva lu
cruri de care trebuie să țineți 
seama. Propuneți la un moment 
dat mărirea luminozității (stră
lucirii) imaginii de pe ecranul 
televizorului la maximum. V-ați 
gîndit probabil la faptul că 
proiecția prin lentilă presupune 
o dată cu mărirea de n ori a di-

mensiunilor imaginii și scăderea 
de n2 ori a luminozității imagi
nii proiectate. Numai că mărirea 
luminozității implică pe de o 
parte solicitarea excesivă a tubu
lui catodic iar pe de altă parte, 
pe ecranul mare veți obține doar 
o pată albă — lipsită de ima
gine. In ceea ce privește înre
gistrarea imaginii cu ajuto
rul unui magnetofon obișnuit, 

edem că ați vrut să faceți o 
glumă. Cînd veți reuși acest lu
cru, anunțați de urgență studioul 
de televiziune. Specialiștii de 
acolo vă vor fi recunoscători.

Redactorul rubricii 
ing. IOAN VOICU

CRONICA CULTURII DC

EDITORIALE
(Urmare din pag. I)

cadru funcțional, într-o perspectivă precisă, de editare a 
celui mai mare dintre clasici : Eminescu.

Ceea ce s-a început la vechea Editură a Fundațiilor (și 
a cărei activitate a rămas încă pînă astăzi un model), ceea 
ce s-a continuat, apoi, anevoios, de către Perpessicius, tre- 

,.J. La fel, Hașdeu, 
Odobescu, Titu Maiorescu, Gherea își așteaptă edițiile criti-

_ ___________ j 
s-au mai întreprins între timp.

a cărei activitate a rămas încă pînă astăzi un model), ceea 
ce s-a continuat, apoi, anevoios, de către Perpes ' ' 
buje ^neapărat desăvîrșit de către noi. La fel,

ce depășind pe cele doar cumulative sau de referință cîte 
s-au mai întreprins între timp.

Toate marile edituri, începînd cu cea a Academiei, apoi 
„Minerva", profilată pe clasici, s-ar cuveni pe deplin abili- 
fate_ cu mii.loace intelectuale (consilieri, echipe de compe- 

PJ!n.5je' Jotr-un ritm infinit mai susținut decît pînă acum, 

ei, le așteaptă.
în sfîrșit, un exemplu din literatura interbelică, adică din 

cea de a doua sau — mai bine — a treia generație de 
„mari clasici". _E vorba, bineînțeles, de G. Călinescu cu 
Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent 
(adică pînă în 1941, cînd a apărut). Există de aproape 5 ani 
(din mai 1967) aprobată la cel mai înalt nivel al condu
cerii Academiei Române și transmisă, ca atare, cu semnătura 
președintelui Academiei, către forul tutelar al instituției de 
resort (adică fostei Edituri pentru literatură) o hotărîre cu 
o propunere formulată de o comisie (acad. Al. Rosetti, 
prof. Al. Dima și prof. Șerban Cioculescu, din partea 
Secției de științe filologice; acad. Al. Philippide și acad. 
M. Beniuc, din partea Secției de literatură și arte), comisie 
sub girul căreia să se întreprindă opera de reeditare a 
acestui monument : în dimensiunile, structura, forma edi
ției princeps, cu atîta măiestrie ilustrată, deci ca un autentic 
document de cultură, respectînd opera și textul de atunci, 
adică originar și original al autorului.

Căci ceea ce a lucrat și publicat ulterior Călinescu, în 
sfera propriei lui opere de istorie literară, nu a izbutit, din 
nefericire — autorul fiind tot mai suferind și mai acaparat 
de îndatoririle conducerii Institutului care-i poartă astăzi nu
mele — nici pe departe să-i finalizeze intențiile din ultima 
perioadă a vieții sale, cînd își propunea mereu să se 
consacre atît revederii și completării textului, în toate ca
pitolele (căci multe au rămas inabordate), cît, după aceea, 
arhitecturării și finisării depline o monumentului. Ca atare, 
nu ni se pare cu adevărat plauzibilă decît reeditarea cu 
titlul de documerst a ediției princeps (la care s-ar adăuga, 
în aceeași casetă, alături de volumul propriu-zis, o „Adden
da", cu trimiterile — oricît de numeroase — la titlurile a 
ceea ce a publicat, între timp, autorul însuși, ca note, ar
ticole, studii sau monografii, precum Filimon sau Alecsan- 
drescu). Altfel, orice acțiune în numele a ceea ce s-ar 
invoca și prezenta ca „aducere la zi" a textului călinescian 
ar friza inautenticitatea și abuzul. Ar însemna, pur și sim
plu, un act de gravă alienare a unui patrimoniu, — sacru 
în nobila lui finalitate. Căci — cum scria (în „Contempora
nul", nr. 11, din 15 martie 1968), Geo Bogza, la curent și 
de acord cu hotărirea forului academic : „Ea (Istoria lite
raturii române...) face parte din portretul acestui om de 
geniu, e linia și culoarea lui cea mai originală. Cine își 
ooate lua răspunderea să schimbe un fir de păr din coama 
leului ? /.../ Cea de a doua, cea de a treia, cea de a zecea 
ediție a Istoriei literaturii române nu poate decît să repro
ducă aidoma tomul inițial, lucrare monumentală prin di
mensiuni, fermecătoare prin întreaga-i alcătuire, unică prin 
secretul care i-a stat la bază".

„Minerva", profilată pe clasici, s-ar cuveni pe deplin abTli- 
tot© CU mi|lonrp intftlo/~l,i in la ~ ——
tentă și acțiune) și — evident — materiale, pentru a între
prinde, într-un ritm infinit mai susținut decît pînă acum, 
edițiile de anvergură pe care cultura română, pe ansamblul

(Urmare din pag. I)

fesională, ci și etică, este de a-i 
sprijini pe tineri, de a-i ajuta 
să se intregeze în colectiv. De 
fapt, relația dintre cadrul cu 
vechi state de serviciu și tînărul 
proaspăt in meserie este ase
mănătoare cu aceea dintre pro
fesor și ucenic. Cum își ono
rează însă îndatorirea morală 
de îndrumători ai tinerilor, une
le cadre de la depoul I. T. B. 
Vatra Luminoasă ?

Faptul că tinerilor le sînt ad
ministrate diverse pedepse cor
porale și că sînt apostrofați cu 
cuvinte, pe care respectul față 
de cititorii noștri ne împiedică 
să le reproducem, este trist. 
Desigur că în cadrul unui co
lectiv compus în cea mai mare 
parte din tineri se pot ivi o se
rie de probleme. Ni s-a repli
cat că atitudinea unora dintre 
ei ar lăsa de dorit. Tn fond, pe 
bancurile de lucru din ateliere, 
noile cadre trebuie să-și com
pleteze nu numai educația pro
fesională. ci și moral-cetățe- 
nească. Considerăm de aceea că 
bătaia sau injuriile — elemente 
de tristă amintire, apanaj prin 
excelență al educației burghe
ze — nu pot constitui în nici 
un caz modalități pedagogice, 
soluții menite să îndrepte lu
crurile. Cu citva timp în urmă 
a fost bătut Marin Bocan apoi 
Ion Pintilie a primit cîteva pal
me, apoi a fost înjurat Vasile 
Cornel, apoi Maria Licu. apoi... 
Și asemenea tratamente au fost 
aplicate fără jenă, cu martori. 
Atmosfera a devenit pentru 
majoritatea tinerilor apăsă
toare.

— Cît de greu este să Înveți 
meserie în aceste condiții, măr
turisea Cornel Vasile. Rareori 
ești sprijinit să rezolvi o pro
blemă de lucru ■ oarecare. pe 
care nu ai învățat-o în școală, 
sau chiar să obții o piesă indis
pensabilă efectuării unei anumi
te operații. Trebuie să te des
curci absolut singur, altminteri..

— Mai avem multe de învă
țat. replica alt tînăr, C. Iosif. 
Greșim, uneori în atelier, alte
ori în afara lui : totuși nu cred 
că merităm să fim tratați astfel.

Ii observ cu atenție pe tinerii 
pe care-i am în față : unii sînt 
lăcătuși, alții instalatori sau e- 
lectricieni. I-am văzut pentru 
scurtă vreme, la lucru, în ate
liere. Apoi — după ce și-au lă
sat saiopetele la vestiar — 
ne-am întîlnit din nou și am 
discutat despre preocupările lor 
despre muncă. Majoritatea sînt 
flăcăi serioși, îmbrăcati îngri
jit. potoliți la vorbă : doresc să 
învețe lucruri noi. să-și desă- 
vîrșească calificarea. Cam în 
același mod ni-i prezentase, cu 
o zi în urmă, pe acești tineri și 
tehnicianul Marin Croitoru, șe
ful secției revizie 2...

— Poate nu ne credeți, ros
tește Gh. Florea. dar e destul

de greu să lucrezi cu rezultate
le cele mai bune — să-i faci și 
pe ceilalți să fie mulțumiți de 
tine, să te aprecieze — atunci 
cînd, în loc să primești, la ne
voie, un sfat competent, înțe
legător, te trezești cu o palmă, 
un cuvînt urît sau de nepăsal-e.

In cursul investigației noas
tre am aflat o serie de amă
nunte. dintre care nu conside
răm necesar să menționăm, 
deocamdată, decît cîteva. Ele 
atestă aceeași mentalitate gre
șită cu care sînt priviți tinerii 
de către unele cadre din con
ducerea depoului. Să vedem în 
ce măsură se efectuează pro
movarea noilor repartizați. 
Conform legii, examenul pentru 
obținerea primei categorii de 
calificare, de pildă, trebuie să 
aibă loc la 3 luni după angaja
rea în producție. (Evident, în

in loc 

de o mină 

de ajutor

cazul în care tînărul are o com
portare corespunzătoare). Așa 
se desfășoară însă lucrurile și 
la Depoul Vatra Luminoasă ? 
Cîteva exemple. C. Ioșif a obți
nut prima categorie nu după 3 
luni, ci după... 3 ani. și totuși 
(după însăși opinia conducerii 
unității) este un tînăr care co
respunde. Gh. Zaharia primește 
categoria respectivă după numai 
2 ani. iar Gh. Florea după 2 ani 
și jumătate. De ce atît de tîr- 
ziu ? Fiindcă comisia — formată 
de regulă din M. Nanu, Gh. 
Constantin (adică tocmai cei...) 
etc. — se întrunește cu destulă 
dificultate.

— Cînd dăm examenul pen
tru categorie, tovarășe șef ? își 
ia inima în dinți unul dintre ti
neri.

— Luni, luni... băiatu’ răs

punde dus pe gînduri Gh. Cons
tantin.

Și trece o săptămînă. două, 
două luni...

— Dăm sau nu examenul î 
se incăpăținează tînărul.

— Luni, băiatu’...
Și așa mai departe. De prisos 

să subliniem cît de nefaste sînt 
consecințele unor asemenea ter
giversări. Data acestui examen 
nu a fost desigur stabilită în- 
timplător la trei luni de la an
gajare. Testul este menit să în
scrie un moment de primă îm
plinire în viața tînărului, cu ca
racter profund stimulativ. Ce se 
întimplă însă cînd această cli
pă mult așteptată și pe deplin 
meritată. în majoritatea cazuri
lor — sosește abia după 2—3 
ani ? !

Se pare însă că cei din co
misie nu sînt la fel de „ocu
pați“ cu toată lumea. I. Pătră- 
nescu, de pildă, care se bucură 
de „simpatia“ juriului a urcat 
în scurt timp nu una, ci cîteva 
trepte profesionale. Deși la exa
men (unul din membrii comisiei, 
M. Nanu era absent: peluză la 
meciul Dinamo — Feyenoordl!) a 
confundat, zîmbind ștrengăreș
te spre a-și ascunde neștiința, 
un diferențial auto cu un... 
avion.

Ar mai fi de vorbit și despre 
faptul că activitatea organiza
ției U.T.C. este ca și inexisten
tă. (Credem că, după cele pre
zentate, aspectul nu poate sur
prinde). Secretarul acesteia ne 
lămurea amabil că nu vede să 
existe probleme deosebite. că 
toate decurg normal, atît în pro
ducție. cît și... etc. etc. Iniția
tive U.T.C. pe linie profesio
nală (vizînd. de pildă, asigura
rea unor condiții de promova
re corectă a tinerilor) sau de 
producție (o acțiune privind re
ducerea consumurilor specifice, 
a orelor de staționare pentru re
parații a vehiculelor) nu am 
întîlnit. Nici caiet de sarcini, 
sau caiet de procese-verbale, 
temeinic întocmite, ale adu
nărilor U.T.C. (cum ambe
le documente sînt menite să 
ilustreze activități concrete, o- 
perative. absența lor nu ne-a 
mirat 1) nu am găsit. Am aflat, 
în schimb, că s-a primit și se 
află în studiu tematica pentru 
concursul Minitehnicus 1 Am fi 
așteptat ca oganizația U.T.C. să 
cunoască mai bine probleme 
ale tinerilor, cum sînt cele la 
care ne-am referit în ancheta 
noastră. Asemenea aspecte, de 
care depinde însăși procesul 
educării profesionale și etice a 
noilor cadre, ni se par cu mult 
mai importante. Ele trebuie în
scrise pe ordinea de zi. măcar 
acum, în ceasul al 12-lea. și în 
pofida eventualei nemulțumiri 
a celor pentru care funcția de 
conducere trebuia să fie dubla
tă și de obligația exercitării co
recte a unor răspunderi.

In multe sate a început să 
apară, pe lingă școală sau cămi
nul cultural, o nouă instituție, 
muzeul satului. Deosebit de inte
resante, acestea au menirea să 
completeze inventarul cultural de 
care beneficiază în prezent satul. 
Foarte multe de acest fel au fost 
create din rămășițele găsite pe 
șantierele arheologice organizate 
în vecinătatea satului, altele, de 
științele naturii sau etnografice, 
prin grija unor profesori sau a 
organizației U.T.C. din sat. A- 
ceste muzee pot fi o carte de 
vizită a satului, și ne gîndim că 
frumoasa și instructiva preocupa
re ar trebui să fie generalizată 
pretutindeni, în toate satele. 
Fiindcă am observat că nu toate 
au fost alcătuite după un criteriu 
științific și cu un scop bine pre
cizat (obiecte istorice, diverse 
acte și hrisoave, monezi sau tim
bre, laolaltă cu cești, căni, fluie
re, sau ii și catrințe depozitate 
într-o cămară așa cum au fost gă
site de elevi) credem că sînt bine 
venite cîteva precizări, asupra fe
lului cum tinerii satului pot 
să întreprindă organizarea mu
zeală a acestei noi instituții.

Ca să-și atingă pe deplin scopul 
cultural-educativ muzeul, prin 
structura sa, trebuie să ofere po
sibilitatea conservării tuturor va
lorilor istorice, etnografice și fol
clorice, existente pe teritoriul co
munei ; o secție, este necesar să 
cuprindă istoricul satului (renun- 
țîndu-se la acele foarte frecvente 
și fanteziste asociații forțate care 
plasează drept creator al așezării 
pe eroul eponim) de la urmele ar
heologice la prima atestare docu
mentară a satului, în original sau 
extrasă în fotocopii din arhivele 
statului, secția istorică mai trebuie 
să cuprindă hrisoave sau alte 
mărturii istorice legate de acti
vitatea sau personalitatea voievo
zilor. de luptele pentru neatîrna- 
re ale acestora. In funcție de ve
chime. satul, ca formațiune-social- 
istorică, trebuie să dovedească 
participarea sa la diverse eveni
mente istorice. Secția istorică din 
Muzeul sătesc mai trebuie să 
consemneze, în aceeași măsură, 
documente ale evoluției agricul
turii, să evoce convingător, 
prin date, tablouri sinopti-

• --------------------------------

In județul Teleorman, Lița 
este una dintre cele mai bo
gate și populate localități. In
tr-un an, pămînturile fertile 
muncite de cooperatori și meca
nizatori harnici produc aproape 
douăzeci de milioane de lei. Lu
crează aici sute de brațe. O tre
ime din forța de lucru o repre
zintă tinerii. Cu o bună parte 
dintre aceștia — ceva chiar mai 
mu Iți decît ocupa u cele o sută 
de scaune ale sălii de repetiții 
de la căminul cultural, — m-am 
întîlnit într-una din zilele a- 
cestei ierni la dialogul politic. 
Timp de aproape două ore, A- 
drian Drăgulin, vicepreședinte 
al Consiliului popular comunal, 
Marin Ghindă, secretarul comi
tetului comunal de partid, și 
soții Ioana și Anton Beșiu — 
cadre didactice, au prezentat 
cronica politică a săptămînii, 
răspunzînd apoi unui noian de 
întrebări de genul : In ce sta
diu se află tratativele privind 
conferința general-europeană a- 
supra securității și a cooperă
rii ? Sînt sau nu premise pen
tru ținerea ei în anul 1972 ? Ce 
stări de fapt a declanșat con
flictul indo-pakistanez ? Ce stări 
politice și economice determină 
creșterea rîndurilor șomerilor 
în țările apusului ? Ce înseam
nă 1972 pentru comerțul exterior 
al României? Ce trebuie să în
țelegem noi prin democrație și 
democratic ? Alte întrebări pri
veau acordul global ca aspect al 
politicii economice a partidului 
ș.a.

— Cum explicați acest interes 
deosebit pentru dialogul politic’, 
l-am întrebat pe tovarășul 
Adrian Drăgulin, vicepreședinte 
al consiliului popular comunal, 
unul dintre inițiatorii acestei ac
țiuni de ecou desfășurată în ca
drul căminului cultural.

— Există aicî un raport per
fect : sătenii sînt foarte intere
sați de actualitatea politică in
ternă și internațională, iar co

(Urmate din pag. I)

cè și fotocopii geografia e- 
conomică a satului înainte de ma
rele act social-istorie, — coopera
tivizarea agriculturii ; felul cum 
se lucra mai înainte pămîntul și 
valoarea plantelor cultivate. Cer
cul foto sau cineclubul căminului 
cultural urmează să completeze 
antitetic toate aceste vechi ima
gini cu aspectele contemporane 
din viața satului : uneltele de lu
cru de astăzi, valoarea producției 
obținute, sectoarele economice ale 
C.A.P.-ului, noile plante cultivate, 
sistemele de irigații, asolamentele 
și îngrășăminte^, serele de iarnă, 
sectorul zootehnic, noile profesii 
și industria nouă a satului, ma-

numentele eroilor și locurile pe 
unde s-au dat de-a lungul exis
tentei noastre bătăliile istorice.

In zonele cu îndeletniciri 
specifice, ca viticultura, pomicul
tura, apicultura, pescuitul, păsto- 
ritul transhumant, sau extragerea 
sării și a țițeiului care au creat 
în feudalism o întreagă tehnică 
populară — muzeul să prezinte 
obiectele specifice, fotografii și 
fotocopii din muzeele naționale 
specializate.

Ultimul capitol din organizarea 
muzeală ar fi bine să cuprindă 
științele naturale. Un ierbar va
loros cu plantele medicinale (de
scrierea și utilizarea lor) cu gra-

MUZEELE
SĂTEȘTI

nifestările culturale, electrifica
rea, căile modernizate de acces, 
școlile, liceul etc.

In fața oricărui vizitator, s-ar 
perinda o sinteză istorică și so
cială a satului realizată prin aces
te documente ; de la necunoscu
tul ciob de ceramică din cultura 
neoliticului pînă la peisajul social- 
economic de astăzi.

Cea de a II-a secție a muzeului 
poate să oglindească contribuția 
spirituală pe care și-a adus-o sa
tul la tezaurul folcloric al patriei. 
Școala, căminul cultural, pionierii 
și organizația U.T.C. vor strînge 
cu grijă valori etnografice 
vechi, cercul literar sau biblioteca 
trebuie să îndrume tinerii pentru 
tezaurizarea creației folclorice li- 
terar-muzicale ; să adune și să im
prime pe benzi magnetice, de la 
bătrîni basmele, povestirile, snoa
vele și întîmplările petrecute în 
sat. Tinerii trebuie să adu
ne cimiliturile și vorbele de duh 
ale unor țărani, recunoscuți în sat 
și să alcătuiască albume cu por
trete ale rapsozilor, să fotografie
ze hora satului, casele vechi, mo-

mineele, ierburile și florile satului- 
Un insectar. Toate acestea vor fi 
însoțite de fotografii turistice, 
priveliști și peisaje ale locurilor, 
pădurilor și rezervațiilor naturale, 
curiozități geografice sau geologi
ce (peșteri, izbucuri, dome, șis
turi, păsuri, trecători, cascade 
etc.), exponate care să oglindeas
că bogăția naturală a solului și 
subsolului.

Cercurile specializate ale cămi
nului cultural, foto, cineclubul, 
cenaclul trebuie să consemneze în 
continuare istoria contemporană 
a satului, a C A.P.-ului.

In realizarea tuturor obiective
lor un rol deosebit de important 
îl poate avea organizația U.T.C. a 
comunei care laolaltă cu ceilalți 
factori ar realiza fără mari inves
tiții, cheltuind în schimb foarte 
multă pasiune și entuziasm — a- 
ceastă necesară instituție a satu
lui ; muzeul sătesc este un act 
conștient de fierbinte patriotism, 
un act de cultură și educație a 
tinerilor.

ION MARCOVICI

misia politico-ideologică creată 
de noi pe lîngă căminul cultu
ral — permanent sprijinită de 
către comitetul de partid, a gă
sit, zic eu, acele soluții care co
respund nu numai interesului de 
moment, dar care stimulează și 
menține constant acest interes. 
Pînă la un moment dat, infor
marea politică se desfășura după 
aceeași schemă, în fața unei săli 
în care aduceam pe cine puteam, 
venea un tovarăș și prezenta un

cumente Importante, pe care 
este necesar să le punem în a- 
tenția sătenilor, în ziua respec
tivă, comisia politico-ideologică 
se întrunește și fiecare primește 
sarcina să discute cu coopera
torii dintr-o fermă sau de pe o 
uliță, iar la gazeta de perete, 
articolul de politică subliniază 
tocmai ideile acelui document. 
Periodic, în fața tinerilor sînt 
expuse informări de sinteză. în
totdeauna acestea sînt prezen-

SĂPTĂMÎNAL, 
DIALOGUL
POLITIC

referat pe o anumită temă. Unii 
ascultau, alții nu, pentru că nu 
pe toți cei din sală îi intere
sează ceea ce citea și spunea to
varășul de la masă. Am renun
țat la schema aceasta, și am 
abordat informarea politică — 
sistem dezbatere. In fiecare du
minică dimineața, mereu la ora 
10, la căminul nostru cultural 
6e desfășoară dialogul politic. O 
parte din întrebări ne sînt a- 
dresate, peste săptămînă, prin 
bilețelele introduse în urna in
stalată la punctul de informare 
politică, înființat încă din toam
na trecută, iar cele mai multe 
direct, în timpul desfășurării 
activității. Alături de această 
formă folosim la cămin infor
marea politică „ad-hoc“. Adică, 
atunci cînd ziarele publică do

tate de către tovarăși activiști 
de partid și de stat cu munci de 
răspundere în cadrul județului. 
In prezent sîntem preocupați de 
realizarea unei hărți politice'a 
lumii pe care să marcăm eveni
mentul politic al săptămînii. 
Expusă la punctul de înarmare 
politică, harta va contribui mult 
și eficace la cunoașterea de că
tre toți cei interesați a eveni
mentelor politice petrecute în 
lume în ultimele două-trei zile.

Fenomenul politic este matur 
sesizat și prin multiple forme 
explicat sătenilor de către ini
mosul grup de membri ai comi
siei politico-ideologice de pe 
lîngă căminul cultural din Lița.

GH. FECIORU

organizațiilor U.T.C. la pregă
tit ea tehnico-productivă a ele
vilor din școlile de cultură ge
nerală și modul în care orga
nizația U.T.C. a școlii se ocu
pă, alături de ceilalți factori, de 
gospodărirea condițiilor de via
ță și de muncă puse la dispozi
ția elevilor, cum pot fi acestea 
îmbunătățite.

— Ce impresie v-a lăsat discu
ția uteciștilor, pentru că, după 
cîte am observat, cei mai mulți 
dintre participanții la discuții 
au fost, elevi ?

— Din modul cum s-au anga
jat în discuție pentru elucida
rea unor aspecte, din exem
plele pe care le-au adus, 
oricine putea înțelege că or
ganizațiile U.T.C. ale elevilor 
tratează obiectivele analizate 
în plenară ca domenii de care 
răspund direct, nu ca sarcini fa
cultative.

Tovarășul Traian Pop. ad
junct al ministrului educației și 
învățămîntului, precum și alți 
factori din acest minister și din 
ministere de resort au avut oca
zia să afle de la elevi aspecte 
interesante, observații judicioa
se Beneficiul a fost reciproc.

Am să exemplific referin- • 
du-mă la prima problemă dez
bătută. Membrii consiliului au 
fost informați de către tovară
șul Traian Pop că pe linia dez
voltării bazei materiale a prac
ticii, s-a atins cifra de 8 500 ate- 
liere-școlare, au aflat și sarcinile 
de perspectivă : că numărul ate
lierelor trebuie să fie mai mare 
la sfîrșitul anului 1972, încît. așa 
cum s-a stabilit de către condu
cerea de partid, fiecare școală să 
aibă propriile sale ateliere. De 
fapt, informația a fost mobiliza
toare : o invitație directă adre
sată organizațiilor U.T.C. de 
a participa mai susținut, la ac
țiunea de autodotare. Trebuie

să amintesc aici că școala are 
numai cuvinte de laudă la adre
sa tinerilor de la „Timpuri 
noi“, pentru chemarea adresa
tă uteciștilor din întreprinderi 
de a-i sprijini pe elevi în con
fecționarea sculelor necesare a- 
telierelor-școală dar, și la adre
sa elevilor de la profesional, 
care, mobilizați de organizațiile 
U.T.C. și îndrumați de maiștri, 
lucrează și în folosul colegilor 
din școlile de cultură gene
rală.

Sîntem siguri că și reprezen
tanții organelor de învățămînt 
au ascultat cu receptivitate pă-

sesizat că paleta profesiilor ofe
rite elevelor în ziua de practică 
este foarte restrînsă : artizanat, 
croitorie, stenodactilografie, 
gospodărie — ceea ce nu cores
punde cu viitorul profesional al 
fetelor, știut fiind că acestea 
se îndreaptă într-un procent 
mare și spre meserii din do
meniul industrial. In aceeași 
măsură școlile ar trebui să în
scrie în agenda preocupărilor 
un aspect cu pronunțată nuan
ță educativă ; 
să lucreze în 
tică, să aibă 
tul utilității.

elevu.1 vrea 
ziua de prac- 
cert sentimeri- 
Plenara noas-

consiliului, pentru planurile lor 
concrete de activitate ?

— Sînt multe lucruri de spus. 
In primul rînd, pun în atenție 
faptul că analiza în adunările 
generale U.T.C., în plenare ale 
activelor, ori ale consiliilor a as
pectelor muncii tehnico-produc- 
tive este oportună, dar cu obli
gația de a se finaliza în activi
tăți. Un aspect al finalizării ar 
fi aducerea în fața școlilor, a fo
rurilor de învățămînt, curaj — 
cum s-a procedat și în plenară 
— a tuturor problemelor ce in
tră. în sfera preocupărilor elevi
lor practicanți, a observațiilor și

lei pe care le-a repartizat în fo
losul dotării cercurilor și atelie
relor școlare. Cu asemenea date, 
e firesc să cerem organizațiilor 
U T.C. să dinamizeze viața aces
tor cercuri — tînărul să poată 
lucra aici, să-și cultive aptitudi
nile, spiritul creativ, să realizeze 
ceva concret. Or, un asemenea o- 
biectiv se poate realiza cu mai 
mult succes prin participarea 
tinerilor muncitori, tehnicieni, 
ingineri, studenți la activitatea 
cercurilor elevilor ; sau, transfe- 
rîndu-se — cum se și procedea
ză în unele locuri — activități 
ale elevilor din cercuri in uni-

CONSILIUL ELEVILOR
rerile membrilor consiliului în 
problemele practicii producti
ve. Din punctul acesta de ve
dere, s-a putut reține că elevii 
din acest tip de școală, își ma
nifestă — justificat — dorința ca 
atelierele-școală să fie mult mai 
diversificate, pentru a le oferi 
posibilitatea inițierii în mai mul
te meserii. Opinia lor este în
temeiată : profilul atelierelor 
trebuie mai bine gîndit, încît să 
corespundă unor profesii pe ca
re, în perspectivă, elevii le pot 
eventual aborda — meserii de 
actualitate, cu caracter modern, 
adecvate structurii economice a 
zonelor industriale, bine cuplate 
nevoilor de dezvoltare economi
că a județului respectiv. Tre
buie, de asemenea, să subscriem 
la cerința elevilor ca în viitor 
repartizarea la practică să fie 
realizată mai selectiv, avîndu-se 
în vedere preferințele exprima
te de ei. Din punctul acesta de 
vedere cred că este absolut ne
cesar să se revadă mai ales do
meniile de practică pentru fete. 
Membrii consiliului nostru au

tră a observat, pe bună drep
tate, că există practici total ne
corespunzătoare care transformă 
o acțiune consacrată educației în 
spiritul muncii în non-educație. 
O zi de practică petrecută Ia 
sortarea unor piese pe care 
maistrul le împrăștia apoi pen
tru ca elevii din seria de după- 
amiază să le sorteze din nou — 
exemplu autentic dintr-un li
ceu bucureștean — nu apropie 
pe elev de muncă, ci îl îndepăr
tează. Socotim, de altfel, că s-a 
reținut și sugestia membrilor 
consiliilor ca forurile de învă
țămînt să se ocupe în perma
nență de pregătirea cadrelor re
crutate, să îndrume practica 
productivă, să le formeze încît 
acestea să devină buni conducă
tori de practică și pedagogi. De 
asemenea, se resimte nevoia de 
a se pune la dispoziția școlilor 
tematici și programe de instru
ire tehnico-productivă pe mese
rii și profile.

— Ce au putut extrage orga
nizațiile U.T.C., din dezbaterile

cerințelor lor. Nu este firesc ca 
organizațiile U.T.C., primind o- 
pinii din partea elevilor, sesizări, 
să considere că anumite treburi 
referitoare la practica producti
vă nu sînt de competența lor și, 
>n consecință, să nu dea curs 
observațiilor venite de la ei.

Plenara noastră a inclus in 
dezbatere și modul în care se 
dezvoltă relațiile de colaborare 
intre organizațiile U.T.C. din 
școli și cele din întreprinderi 
care patronează școlile. In mul
te locuri, acest aspect impor
tant. care ar accentua caracterul 
educativ al activității tehnico- 
productive. rămîne încă un dezi
derat. un obiectiv care se trans
feră de la un plan la altul. 
Plenara a făcut această remarcă 
critică și a dat și soluții. La ora 
actuală, sîntem în situația de a 
constata un progres vizibil în 
dezvoltarea cercurilor tehnice și 
tehnico-aplicative ale elevilor ; 
acestea au atins cifra de 5 600. 
cuprinzînd 120 000 elevi. C.C. al 
U.T.C. a preluat de la M.C.I. ma
teriale în valoare de 12 milioane

tățile productive, în laboratoa
rele și atelierele acestora. Poate 
ar trebui luată în considerare 
propunerea făcută în consiliu, ca 
elevii care lucrează efectiv in 
cercurile tehnice și tehnico-apli
cative să realizeze ziua de prac
tică în activitate de cerc. Ar lu
cra, astfel, într-un domeniu pre
ferat, și ar putea să-și consacre 
mai multe ore activității de cerc.

In perspectivă, două con
cursuri inițiate de C.C. al U.T.C. 
împreună cu Ministerul Educa
ției și învățămîntului vor îmbo
găți mijloacele folosite pentru a 
cultiva la elevi, în procesul edu
cațional, dragostea de muncă, in
teresul pentru tehnică, pentru 
știință, pentru meserii. Se lan
sează concursul de creație teh
nică și științifică „Tehnium" 
consacrat elevilor de vîrstă ute- 
cistă și concursul „Cunoașteți 
meseriile“, dedicate elevilor din 
clasele a VUI-a—X-a ale școli
lor generale. Consiliul a discutat 
proiectele pentru aceste con
cursuri noi, regulamentele au 
îrisă caracter de proiect, defini

tivarea lor realizindu-se după un 
experiment care să ne furnizeze 
primele concluzii.

— Tovarășe secretar, din ple
nară am reținut o critică la a- 
dresa unor organizații U.T.C. din 
școală care nu se remarcă în
totdeauna ca un factor de răs
pundere în bunul mers al activi
tății tehnico-productive, al pro
cesului educațional derivat din 
această activitate.

— Așa și este. Cineva, îmi a- 
mintesc, a spus Ia plenară că 
există un număr mic de cadre 
Îndrumătoare de practică, și că. 
din acest motiv; de multe ori e- 
levii sînt lăsati singuri în ate
lier. Consecința — acte de indis
ciplină, părăsirea locului de 
muncă. Problema nu se poate 
pune nicidecum astfel. La prac
tică se află clasa de elevi, dar 
clasa este, totodată, și organiza
ția U. T. C. E o eroare edu
cativă să admitem ca în
tr-o organizație U. T. C. să 
existe disculpări atît de simple ■ 
„sînt cazuri de indisciplină 
fiindcă nu este cu noi tot timpul 
cineva să ne păzească ; nu lu
crăm pentru că nu ni se dă de 
lucru“. Clasa să se considere un 
colectiv de muncă, de uteciști, 
capabil să tragă la răspundere 
pentru respectarea disciplinei, 
utilizarea timpului de lucru, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Să fie, așadar, un co
lectiv ofensiv în fața indiscipli
nei. dar, și atunci cînd elevii 
sînt repartizați să realizeze 
munci auxiliare ori lăsati să pă
răsească programul pentru că nu 
există front de lucru. Dorim să 
avem de a face cu uteciști acti A 
care propun discuții de produc
ție, consfătuiri comune cu mun
citorii, cînd se află la practică 
în uzină. Totodată, organizația 
U.T.C. să folosească mai ofensiv 
și cu adresă directă agitația vi
zuală în scopuri mobilizatoare 
pentru punerea lâ punct a cazu
rilor refractare.
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CINCINALUL ȘI VIITORUL JUDEȚULUI
Județul Dîmbovița va cunoaște în anii cincinalului tem

peraturile înalte ale oțelului. Ceea ce a fost și ceea ce este 
azi, se confruntă mereu în fața ochilor noștri — ne spune 
tovarășul ION MARAȘESCU, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Dîmbovița, arătîndu-ne de la fereastra 
biroului său, întinsa platformă industrială, în plină con
strucție, a orașului Tîrgoviște. Ca tînărul să facă o bună 
introducere a ceea ce înseamnă să opteze pentru o mese
rie pe care s-o practice în județul nostru, el trebuie să 

:—1 _?—1 ----- „ dezvoltă acesta. Și am săștie, în primul rînd, cum 
exemplific succint :

se

Tn anii cincinalului, la Tîr
goviște, va intra în ’ 
o uzină de oțeluri înalt a- 
liate și table, care va pro
duce la finele cincinalului 
mii de tone de oțeluri la
minate și tablă, produse noi 
în contextul industrial al ju
dețului nostru. Această pre
mieră industrială va înscrie 
între meseriile vechi o 
sumedenie de meserii noi, 
de înaltă tehnicitate, dar, 
nu numai atît, se vor schim
ba în conținut și meseriile 
vechi, solicitîndu-le oameni
lor o pregătire profesională 
superioară, însușirea unei 
concepții tehnice complexe. 
Un fenomen de mutație în 
interiorul meseriei se va pe
trece și în practicarea me
seriilor tradiționale, speci
fice industriei constructoare 
de mașini. Această indus
trie, care în județul nostru 
realiza la sfîrșitul anului 
1970 34,7 la sută din valoa
rea producției globale în 
cincinal, va creste de 3,8 ori.

Vor ' 
se vor 
gerea 
tați și 
triale. 
Uzina de becuri si lămpi 
fluorescente — Romlux. Fa
brica de aparataj electric și 
instalații ca și Fabrica de 
carton ondulat și confecții 
de la Titu vor preface acea
stă mică localitate, cu ca-

funcțiune 
înalt a-

intra în funcțiune sau 
dezvolta pînâ la atin- 
parametrilor proiec- 
alte obiective indus- 
Uzina de strunguri ;

PENTRU
FETELE

DIN GĂEȘTI
Tovarășul Victor Moșteanu, 

prim secretar al Comitetului o- 
rășenesc-Găești al P.C.R., refe- 
rindu-se la tinerețea orașului 
subliniază că „aproape două tre
imi din oamenii care lucrează pe 
platforma industrială a ora
șului sînt tineri. Media de 
vîrstă a muncitorilor de la 
fabrica de frigidere, de pil
dă, fiind între 20—21 ani. 
Dar fabrica aceasta mai are 
o particularitate : gradul ei înalt 
de tehnicitate a rezolvat proble
ma profesionalizării fetelor în 
meserii de înaltă calificare teh
nică, deschlzîndu-le orizontul 
spre valorificarea posibilităților 
pe un tărîm de activitate su
perioară“

„Aproape 60 la sută din lucră
torii uzinei sînt fete, spune ing. 
Vasile Pătrășcoiu ; ele sînt mai 
meticuloase, cu atenția mai con
centrată și apte pentru procesele 
de producție de înaltă tehnici
tate“.

în oraș, aflăm că funcționează 
și un cămin cu 200 de locuri 
pentru tinerele necăsătorite. A- 
nul 1973 va aduce îmbogățirea 
rețelei școlare cu un grup școlar 
— capacitate : 400 de locuri și un 
internat — care va pregăti tineri 
pentru meseriile specifice uzi
nei ; calificarea la locul de mun
că va oferi și ea pentru aproxi
mativ 200 de fete și băieți, ab
solvenți ai școlilor generale, po
sibilități de a învăța o meserie. 
Dintre meseriile specifice Găeș- 
tiului amintim : mașiniști-auto- 
matiști, operatori mase plastice, 
operatori chimiști, sudori alumi
niu, lăcătuși, electricieni uz 
casnic.

Se află în studiu perspectivele 
fetelor
Oficiul județean al forțelor de 
muncă se preocupă să fie depis
tate și 
încadrate și calificate fetele Tre
buie însă reținută observația to
varășului Petre Mocanu. șeful 
oficiului, la adresa școlii genera
le. „în practica productivă școlile 
au organizat pentru fete ore de 
broderie, croitorie, menaj — ac
tivități folositoare, dar nu de 
natură să înlăture din nomen
clatorul practicii productive în 
școală meserii de actualitate, 
în concordanță cu meseriile ce 
se practică și se vor practica în 
județ“.

de a dobîndi o profesie

alte locuri în care să fie

racter de stație de tranzit 
rutier și feroviar, într-un o- 
raș cu un puls industrial ac
celerat, un oraș modern în 
care și munca și viața oa
menilor se vor armoniza cu 
pulsul industriei moderne. La 
Fieni se dezvoltâ industria 
de ciment urmînd a se pro
duce pentru prima oară aici 
tuburi și plăci din asboci- 
ment.

în afara obiectivelor noi, 
care vor aduce cu sine me-

serii noi, se vor moderniza 
și extinde unitățile indus
triale construite în ultimii 
ani. Astfel, se va extinde și 
moderniza Uzina de utilaj 
petrolier Tîrgoviște, Fabrica 
de frigidere, cea mai tînără 
uzină a județului ; Uzina de 
piese de schimb, Uzina me
canică Moreni, Fabrica de 
becuri Fieni, întreprinderile 
textile „Bucegi" și „Trainica" 
Pucioasa, mina Șotînga și 
încă multe altele.

Ar trebui acum să enume
răm adăugind la acestea 
numai cîteva obiective in
dustriale, dezvoltarea social 
culturală și edilitar gospo
dărească o județului. Mai 
mult de un miliard lei inves
tiții vor fi alocate pentru 
dezvoltarea învățămîntului, 
obiectivelor culturale, sani
tare, cercetării științifice.

De bună seamă, toate a- 
ceste obiective și locuri de 
muncă își așteaptă profesio
niștii, și cei mai mulfi dintre 
ei vor fi tineri.

LICEE DE CULTURA GENERALA, ÎN FUNCȚIUNE 
In anul școlar 1971/1972

Moreni Școală profesională — strungari
— sudori
— operatori mecaniz. 

extr.
— operatori extr. 

tratare țiței
— cazangii
— sudori mec.

curs seral

foraj extr.
— frezori mortezori 

rabotori
— lacăt, mer. ind. constr. 

de mașini
— lacăt, foraj extr.
— electricieni intr.

Ucenicie la locul
și rep.

— strungari
de muncă
(curs de zi)

Idem — strungari
(curs seral) — lăcătuș mec. ind.

Nucet Școală profesională

constr. de mașini
— sudor
— electr. întreț. și rep.
— mecanici agricoliGăești Școală profesională — mecanici agricoliTitu Școală profesională — mecanici agricoliFieni Școală profesională — electricieniUcenicie la locul — lăcătușide muncă — strungari

REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
SE RACORDEAZĂ MAI BINE
LA SPECIFICUL JUDEȚULUI

Cum se va face pregătirea 
cadrelor necesare județului, 
aflăm de la tov. Oprea Nico
lae, inspector general al In
spectoratului școlar jude
țean :

„Rețeaua de învățămînt, 
cum e și firesc, se dezvoltă 
și se diversifică în strînsă le
gătură cu profilul economic 
al județului. Pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal, va trebui 
să pregătim prin diferite for
me de învătămînt peste 15 000 
de muncitori calificați. în 
fata unei asemenea comenzi 
sociale, actuala rețea de școli 
profesionale și licee de spe
cialitate a devenit prea 
strimtă. Ea se va lărgi simți
tor pînă la sfîrșitul cincinalu-

lui, prin înființarea a încă 
patru grupuri școlare profe
sionale în orașele Tîrgoviște, 
Moreni și Găiești, prin con
struirea unui liceu industrial 
de construcții de mașini in 
municipiul Tîrgoviște, prin 
transformarea a 3 licee de 
cultură generală în licee 
de specialitate, crearea unui 
liceu pedagogic pentru învă
țători și educatoare.

La sfîrșitul cincinalului. în 
județul Dîmbovița vor exista 
13 grupuri și școli profesiona
le cu profile diferite. 9 licee 
de specialitate și 8 licee de 
cultură generală.

în prezent, funcționează în 
Județ următoarea rețea șco
lară :

REȚEAUA ȘCOLILOR
LICEELOR DE SPECIALITATE ȘI POSTLICEALE

PROFESIONALE,

Localitatea Tipul de școală Meserii

Tîrgoviște Grup școlar petrol 
Liceu industrial

— elcctro-mecanici foraj 
extracție

— forajul sondelor și 
exploatarea sondelor 
de țiței

Tîrgoviște Liceu pedagogie — educatoare
— învățători

Tîrgoviște Liceu economie — evidentă contabilă 
și planificare

— merceologie
Tîrgoviște Grup școlar sanitar 

curs postliceal
— asistente medicale

Tîrgoviște Grup școlar Petrol 
curs postliceal 
(curs de zi)

— foraj pentru explorări 
geologice

Idem
(curs seral)

— proiectanți și electro
mecanici, mașini 
și utilaje

Tîrgoviște Grup școlar utilaj 
petrolier 
Școala tehnică

— Proiectanți în indus
tria constructoare 
de mașini

Voinești Liceu
de specialitate

— horticultură

Nucet Liceu de specialitate — zootehnie
— îmbunătățiri funciare
— piscicultura

Grup școlar 
sanitar 

Tîrgoviște
Școală profesională — surori pediatrie

— surori medicale

Școala de 
mecanici 
auto 

Tîrgoviște

Școală profesională — mecanici auto
— conducători auto

1.
2.
3.
4.
5.

Liceul Grigore Alexan- 
drescu Tîrgoviște 
Liceul nr. 2 Tîrgoviște 
Liceul Ienăchiță Văcă- 
rescu Tîrgoviște
Liceul Fieni
Liceul Pucioasa

fi.
7.
8.
9.

10.
11.

Liceul 
Liceul 
Liceul
Liceul 
Liceul 
Liceul 
profil legumicol —

Moreni 
Titu
Găești
Răcari
Vifiina 
Baleni — cu

OBIECTIVE ȘCOLARE NOI CARE VOR INTRA IN FUNCȚIUNE 
ÎN ANUL ȘCOLAR 1972/1973

Școala profesională de pe lingă Uzina Oteluri aliate 
Tîrgoviște

Școala profesională de frigotehniști din Găești
Școala profesională Chimie din Găiești

12
fi

12

clase
clase 
clase

I

Platforma industrială a Tîrgo- 
viftei solicită forțe și meserii 

noi

promoție de proiectanți tehno
logi termiști-tratamentiști — 
60 de absolvenți de liceu cali
ficați anul acesta prin curs 
special, — curs care va conti
nua anul viitor, cu două clase 
de aproximativ 50 de elevi.

In cea mai veche uzină
a Tîrgoviștei

meserii noi
Intrăm pe poarta celei mai 

vechi uzine a orașului Tirgo- 
viște — Uzina de utilaj petro
lier. In curtea uzinei, clădiri 
mici, hale bătrîne sînt puse în 
umbră de halele moderne, cu 
linii impunătoare. Directorul 
general al uzinei, inginerul 
Constantin Tzitzeclis lucrează 
aici, de peste 20 de ani. La în
trebarea noastră : „Ce e nou 
în uzina dv. tovarășe direc
tor răspunsul este lapidar : 
„TOTUL“.

Și directorul se explică: 
„Cînd spun totul înțeleg oa
menii. mașinile, procesele teh
nologice, produsele și, mai ales, 
ritmul de muncă“. Din enume
rările directorului general re
ținem doar că în anul 1972 se 
realizează în numai 12 zile pro
ducția globală a anului 1950, 
și asta datorită productivității 
crescute în urma înzestrării 
tehnice, a automatizării, a ca
lificării superioare a forței de 
muncă, tn 1950, fabrica da trei 
produse de bază — geamlâcuri, 
macarale și butoaie metalice, 
din acestea acum au mai ră-

mas doar două ca denumiri, pe 
lingă mii de repere noi.

In fața acestor mii de repere 
noi, se naște întrebarea : „ce 
meserii noi se practică în uzi
nă ?“. „In uzină, la stadiul ei 
de dezvoltare de azi, chiar și 
meseriile vechi au devenit noi 
— răspunde directorul. Strun
gari erau și atunci, la început, 
sînt și acum, formatori, turnă
tori, tratamentiști termiști — 
la fel, nou este conținutul me
seriei.

Aparatele mecanice de 
mat înlocuiesc formatorul 
nual transformîndu-l în 
rator formator mecanic,
muncitor ale cărui instrucție, 
gindire, cultură tehnică 
superioare. Același lucru la 
altă meserie tradițională ; 
la strungurile cu curea 
transmisie, la strungurile 
comenzi automate".

Inginerul Tzitzeclis ne măr
turisește că însăși meseria lui

for- 
ma- 
ope- 

un

sînt
o 

de 
de 
cu

de inginer și... conducător a 
trebuit să se îmbogățească în 
conținut pe parcursul anilor.

Încheind discuția, ing. Tzit
zeclis ne spune : „Uzina se re
generează continuu, nu numai 
prin împrospătarea utilajului, 
ci și prin întinerirea forței 
muncă. Dacă azi în uzină 
nerii reprezintă o treime, 
următorii doi ani ponderea 
nerilor va crește cu 45 
sută“.

Aflăm că ei vor fi pregătiți 
de școala profesională a uzinei 
care va califica numai în anul 
școlar următor 
120 turnători;
40 termiști; 120 
rectificatori; 90 
sudori (ucenicie 
muncă); 60 strungari; 30 lă
cătuși, iar la cursuri cu durata 
de 3 luni vor fi calificați 120 
de așchietori (strungari-frezori 
policalificați).

Acestea sînt numai cîteva 
cifre, la care se adaugă prima

de 
ti- 
în 
fi
la

(1972/1973) : 
40 forjori ; 

strungari ; 30 
lăcătuși ; 30 

la locul de

...SI IN CEA
MAI TÎNĂRĂ

UZINĂ
Uzina de oțeluri aliate Tîr

goviște propune și ea meserii 
moderne. A treia unitate a in
dustriei metalurgice românești 
devine un loc de muncă 
pe care tinerii îl pot rivni 
cu deosebire. Pentru că, 
după cum preciza directorul, 
ing. Zapis Costache: „toate 
utilajele vor funcționa cu co
menzi automate, toate opera
țiunile se vor face cu progra
mare, aici va intra în funcțiu
ne și televiziunea industrială 
care, la rîndu-i, va cere spe
cialiști“. Am reprodus această 
frază înaintea enumerării me
seriilor pentru că ea explică 
ineditul unor meserii proprii 
practicate din timpuri vechi 
pe pămîntul patriei, și care

devin noi prin conținutul lor. 
Dar să consemnăm aici cîteva 
din meseriile care își așteaptă 
ucenicii : oțelari pentru cup
toare electrice mari ; forjori 
de blocuri și bare ; laminatori 
pentru semifabricate ; profile 
sîrme, bare trase ; laminatori 
table subțiri și electro-tehnice 
și aliate ; calibrori ; strungari 
de cilindri ; electricieni side
rurgie ; manevrori și operatori 
pe posturi de comandă ; trata- 
mentiști ; zidari șamotori ; 
cuptorari ; lăcătuși montori si-, 
deryrgie.

Și pentru că se oferă atîtea 
meserii, acestora li se alătură 
posibilități concrete, de califi
care la îndemina tinerilor. In 
afara cursurilor de la școlile 
profesionale și de specialitate 
care funcționează pe lingă alte 
centre siderurgice din țară — 
unde sînt trimiși și absolvenți 
ai școlilor generale, selecționați 
din județul Dîmbovița — în 
anul școlar 197211973 va intra 
în funcțiune un centru școlar 
al uzinei, cu 12 săli de clasă 
și laboratoare, pentru aproxi- . 
mativ 600 de elevi ; pe lingă 
acestea, va funcționa și o cla
să postliceală pentru 30 de 
proiectanți.

VERONICA B1RLADEANU
Vă prezentăm cifre orienta

tive de școlarizare prin școli 
profesionale in anii 1972 și 
1973 :

Numărul de elevi

Meseria
Durata 

de 
școlarizare

1972 
trim. II

1973 
trim. II

Oțelar 3 ani 7
Forjor 2 ani 60
Termist. tratam. 2 ani — 10
Laminator 2 ani — 170
Trăgător 2 ani / 60
Electromecanic 3 ani 10 9
Electricieni întreținere 3 ani — 34
Lcătuș mec. ind. sjd. 3 ani 14 57
Zidar șamotor 2 ani — 63
Sudor 2 ani — 9
Inst. inst. gale 2 ani 8 6
Strungar 3 ani 56 —
F rezor 3 ani — —
Electricieni centr. stații -3 ani 10 —

LICEE DE SPECIALITATE
Termotehnician 5 ani 9 38

ȘCOLI DE SPECIALITATE POSTLICEALĂ
Laborant 2 ani — 23

• • • • • • • • • • •

de fete. Acum însă, acestora li se 
o îndeletnicire potrivită pentru 
județul tfîmhovita

Industria tricotajelor și confecțiilor este, prin tradiție, preferată 
adaugă tradiții noi. Construirea aparatelor electrice, de exemplu, 

fete, devine un domeniu solicitat și de tinerele din

De interes pentru cel care se află la virsta
opțiunii profesionale

Cifra globală a creșterii for
ței de muncă calificate din județ 
reprezintă In anii cincinalului du
blarea celei existente la Începutul 
său.

• In anul 1975, In județ se vor 
califica prin școli profesionale sau 
ucenicie la locul de muncă 700 fri
zeri și coafori, 230 croitori, 252 
cizmari.
• Tn școlile profesionale se intro

duce pregătirea tinerilor prin poli
calificare, indeoscbl pentru mese
riile înrudite : strungar-frezor-ra- 
botor ; electrician-mecanic de 
treținere ; operator-fochist în 
mura petrolului etc.
• S-a Întocmit un material 

popularizare cuprlnzind : direcțiile 
de dezvoltare economică și social-

tn- 
ra-

de

culturală a județului Dîmbovița 
cincinalul 1971—1975, obiectivele 
noi ce se construiesc, necesarul de 
cadre tn principalele meserii ; con
dițiile de școlarizare și calificare. 
Materialul va fi expus in toate 
școlile din județ.

• Pînă la 29 februarie va fi În
cheiată elaborarea unor micro
monografii profesionale pentru 
meseriile din ramura construcții
lor de mașini, metalurgie, mate
riale de construcții și construcții, 
care vor cuprinde și necesarul de 
cadre pe cincinal, rețeaua școlilor 
profesionale, posibilitățile de cali
ficare și încadrare în producție 
— toate pe profilul județului. A- 
ceste micro-monografii vor fi di
fuzate in toate școlile.

POȘTA PAGINII
Mai mulți cititori ne-au infor

mat că n-au putut folosi îndru
mările date la această rubrică 
deoarece școlile pe care le-am 
recomandat puneau condiții o- 
bligatorii de teritorialitate, can
didați! trebuind să domicilieze 
in județul sau orașul respectiv.

Aceste condiții sînt impuse de 
considerente desigur bine înte
meiate, dar pe care noi nu le 
putem cunoaște pentru fiecare 
județ- oraș sau instituție în par
te De aceea, precizăm că indi
carea unei școli se face în te
meiul informației pe care cores
pondentul ne-o oferă despre el 
însuși, recomandarea noastră nu 
presupune lipsa unor condiții 
sneciale la admitere. Deoarece 
indicăm adresa completă a șco
lii și numărul de telefon, cores
pondenții noștri sînt rugați să se 
informeze nemijlocit la institu
ția respectivă asupra condițiilor 
de admitere

Macarie Elena Racău: De ce 
atîta grabă, steluță fără nume? 
Conservatorul este o școală deo

sebit de serioasă, o instituție de 
învățămînt superior care cere 
candidaților ceva mai mult de- 
cît alte facultăți : nu numai cu
noștințe, ci și talent, aptitudini 
speciale pentru muzică. Așa
dar, bacalaureatul este o condi
ție obligatorie dar numai o con
diție. Pentru a fi admisă trebuie 
să susții o probă vocală (întinde
rea și calitatea vocii), elimina
torie, o probă de interpretare și 
una de teorie și solfegiu. Dacă 
dorința de a cînta are și altă mo
tivare decît „visul" de a sta în 
pat tn fața televizorului și a te 
privi singură, începe treaba, 
căci e mult de lucru. A căpăta 
un nume la TV este numai pri
ma etapă; te-ar mai aștepta dru
mul „de la nume la renume“, 
care este mult mai greu de stră
bătut.

Rădulescu Gigei — Făurei, ju
dețul Brăila: Dragă Gigele, nici 
prin cap nu-mi trece să rid de
oarece, de data asta, treaba mi 
se pare serioasă, tată ce te-aș 
sfătui: deoarece ca să poți de

veni tehnician în profesiunea 
care te interesează trebuie să 
urmezi o școală postliceală la 
care se cere absolvirea liceului, 
a,r fi bine să urmezi un liceu de 
cultură generală și să te pregă
tești pentru facultatea dorită. 
Un liceu de specialitate mai a- 
propiat ar fi Liceul industrial 
pentru construcții de mașini nr.

răspunsul scrie-mi ți atunci se 
va vedea dacă meriți porecla 
pe care ți-au dat-o colegii. 
Amintește-ți ce mi-ai scris și 
meditează !

Dar, oricum ar fi, este nece
sar să te poți numi in mod le
gal licențiat în drept. Restul 
poate că va urma in episodul 
următor.

nici o informație despre modul 
in care ai putea deveni meca
nic de locomotivă Diesel deoa
rece școlile de acest fel nu sînt 
prevăzute în îndrumător și nu 
le-am putut obține încă de la 
ministerul de resort. Ar fi poa
te indicat să te interesezi la 
regionala C.F.R. mai apropiată 
sau la Liceul industrial de căi

VIAȚA BATE LA
2 (secția mașini și aparate elec
trice), București, str. Zborului 
nr. 7—9, telefon 22 04 00 — sec
torul 4.

Dan D. Damian — Reghin, 
județul Mureș : Nu știu, fireș
te, nimic despre ceea ce te in
teresează și pe bună dreptate, 
dar dacă aș fi într-o comisie de 
examen pentru specialitatea 
respectivă și mi s-ar arăta scri
soarea pe care mi-ai scris-o și 
întrebările pe care mi le-ai pus, 
te-aș declara, fără ezitare, res
pins. Acum urmează întreba
rea : ce m-ar determina să iau 
această hotărire ? Dacă găsești

de SEN ALEXANDRU

Drăgan Negrea — comuna 
Scoarța, județul Gorj : în prin
cipiu, cu liceul pe care vrei să-1 
urmezi te poți prezenta la școa
la postliceală unde se învață 
specialitatea dorită. Dar pînă 
la absolvirea liceului vor trece 
destul de multi ani, așa că in
formațiile pe care ți le-aș putea 
da asupra acestei școli s-ar pu
tea să nu mai fie valabile.

Popete Ion — comuna Bu- 
dieni, județul Gorj : Nu posed

ferate — București. Calea Gri- 
viței, nr. 10, telefon 17.18.80 ; 
18.40.30/3 067, sectorul 8. Deși 
la acest liceu nu este prevăzută 
specialitatea care te interesea
ză s-ar putea, totuși, să găsești 
pe cineva mai informat decît 
mine.

Rebușoianu V. — București : 
Examenele de diferență ti se 
vor comunica la liceu care, 
după opinia mea. ar trebui să 
fie un liceu industrial pentru

construcții de mașini (B-dul 
Lacul Tei nr. 63, telefon 12.39.17, 
sau B-dul Muncii nr. 47, telefon 
43.51.10, sau str. Zborului nr. 
7—9, telefon 22.04.00 — toate
din București). Iată, așadar, că 
s-a găsit un spațiu în ziar pen
tru dumneata și încă nu dintre 
cele mai mici. Succes !

Zaharia Sandu — Oradea 9

UȘĂ
Firește că la Facultatea de bio
logie nu poate lipsi un curs de 
biologie marină, dar dacă în
drumătorul ar cuprinde denu
mirea tuturor cursurilor ce se 
predau în toate facultățile din 
țară mă tem că ar deveni mult 
prea voluminos. Cu cel mai 
mare indice de probabilitate, 
un asemenea curs se predă 
însă la Facultatea de industrii 
alimentare și tehnica pescuitu
lui. secția tehnica pescuitului și 
piscicultura din cadrul Institu
tului politehnic din Galați str. 
Republicii nr. 111, telefon 
1.48.70—71, specialitate care îți

va oferi și posibilitatea de a 
studia „lumea tăcerii“ la fața 
locului.

Gencarău Ștefan — Maramu
reș : Licee sanitare funcționea
ză la Galați, str. .Mihai Bravu 
nr. 48 și la Tîrgu Mureș, str. 
Vörösmarthy nr. 8 cu două sec
ții : tehnică dentară și asistent 
medical de laborator. Țin, de 
asemenea, să știi, dragă Ștefan, 
că poezia „Patrie dragă“ mi-a 
plăcut mult.

Cordonaș Elena — comuna 
Florești, județul Prahova : în 
diferite orașe (Arad. Cîmpu- 
lung Muscel. Bacău, Cluj, Cra
iova, București etc.) funcțio
nează pe lingă școlile pedago
gice din localitate secții pentru 
pregătirea învățătoarelor, dar 
la nivelul învățămîntului su
perior nu s-au anunțat astfel 
de secții. Profesoara dumitale 
de lucru nu te-ar putea îndru
ma ? Poate ar fi bine să scrii 
unuia dintre liceele pedagogice 
de învățătoare din orașele a- 
mintite mai sus care te-ar pu
tea lămuri asupra posibilităților 
existente.

B. M. J. Județul Olt : Nu po
sedăm informații despre școlile 
de maiștri. Adresați-vă servi
ciului invățămint al ministeru
lui de care aparține școala pe

care doriți să o frecventați. 
Dar pentru că tot veni vorba, 
n-ar fi mai bine să terminați li
ceul înainte de a urca pe alte 
trepte ?

Crețu Ionica — Galați : Pro
gramele amănunțite ale exa
menelor de admitere în școlile 
profesionale și liceele de spe
cialitate au fost puse în vîn- 
zare prin difuzarea presei.

Savei Silvia. — Deleni, jude
țul Iași : înclinația dumitale 
pentru „școlile distractive" nu 
va putea fi satisfăcută, deoa
rece școlile de amazoane spre 
care te simți atrasă nu sînt 
prevăzute în sistemul învăță- 
mîntului public. Mi-aș îngădui 
însă să observ că „arta ama
zoanelor“ se învață probabil 
cu destulă greutate și că o ast
fel de școală, dacă există, nu 
poate fi prea distractivă pentru 
eleve. N-ar fi bine să te gîn- 
dești Ia o școală mai obișnuită?

Ea una care să te învețe să 
strunești caii-putere ? Pînă la 
urmă acești „cai" s-ar putea do
vedi la fel de atrăgători ca și 
cei din arene.
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Vizita președintelui S.U.A.
in R.P. Chineză

„Un pas necesar spre slăbirea 
încordării in Europa“

Noi pozifii favorabile conferinfei 
asupra securității

COPENHAGA 22 (Ager- 
pres). — „Conferința general- 
europeană în problemele secu
rității și colaborării este un 
pas necesar pe calea spre slă
birea încordării în Europa. 
Sînt convins că o asemenea 
conferință va avea loc“, a 
declarat ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, K. 
Andersen, într-un interviu a- 
cordat agenției TASS. Minis
trul danez a reafirmat inte
resul țării sale pentru orga
nizarea conferinței și a rele
vat importanța instaurării u- 
nei colaborări multilaterale 
între state cu orînduiri socia
le diferite. Referindu-se la 
ordinea de zi a conferinței 
paneuropene, K. Andersen a 
dat o apreciere pozitivă prin
cipiilor securității europene, 
expuse în declarația Comite
tului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și și-a ex

HOTÀRÌREA C.C. AL P.C.U.S. PRIVIND 
PREGĂTIREA ANIVERSĂRII A 50 DE ANI 

DE LA CONSTITUIREA U.R.S.S.
Comitetul Central al P.C.U.S. a adoptat o hotărire privind 

pregătirea aniversării a 50 de ani de la constituirea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, la 30 decembrie 1922, 
anunță agenția TASS.

Uniunea Sovietică — se arată 
în hotărire -— întîmpină acest re
marcabil jubileu cu mari realizări 
în toate domeniile vieții. în 
plină înflorire întîmpină cele 
15 republici unionale a 50-a 
aniversare a creării alianței 
lor indestructibile. Eforturile 
pline de abnegație ale po
porului sovietic au fost încununa
te de construirea în U.R.S.S. a 
societății socialiste dezvoltate. 
Hotărîrea arată că Uniunea Sovie
tică a atins un înalt nivel de dez
voltare a economiei naționale. A 
fost lichidat antagonismul de cla
să și național, a fost asigurată 
dezvoltarea multilaterală într-o 
unitate indisolubilă a sistemului 
statal unional și a sistemului de 
stat național al republicilor, pe 
baza principiilor centralismului 
democratic și al federalismului 
socialist, al democrației sovietice 
socialiste.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
trasează sarcină tuturor organiza
țiilor de partid, de stat, obștești, 
colectivelor de muncă din țară să 
desfășoare pregătirea în vederea 
celei de-a 50-a aniversări a creă
rii U.R.S.S. ca pe o mare sărbă
toare a întregului popor. C.C. al 
P.C.U.S. aprobă inițiativa colecti

P
rin natura lor pro
blemele de învățâ- 
mînt au capacita
tea de a ilustra 
sintetic preocupă
rile complexe ale 

societății, de a reflecta tendin
țele majore ale modului in care 
se caută soluționarea acestora, 
punerea de acord cu necesita
tea progresului, a dezvoltării 
țării pe toate planurile. Din a- 
ceastă perspectivă ne-au pre
zentat interlocutorii maghiari 
elementele caracteristice tablou
lui actual al acestui domeniu, 
direcțiile care orientează efor
turile de transpunere in viață 
a hotârîrilor luate în acest sens 
de cel de al X-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

In rindul acestora, în prim 
plan trebuie situată întărirea 
legăturii activității între șco
lile de toate gradele, inclusiv 
institutele de învățămînt su
perior, cu practica desfășu
rată in întreprinderile și in
stituțiile unde elevii sau stu
denții de astăzi vor fi chemați 
în curind să-și ducă munca 
pentru care se pregătesc. Ea își 
găsește deja materializarea, re- 
levindu-se ca o constantă a 
prezenței tinerilor in unitățile 
de invățămint de pe întregul 
teritoriu al țării. Accentul este 
pus in invățămintul mediu și 
superior, acolo unde momentul 
intrării efective în producție se 
apropie cu pași repezi. Ca o ex
presie a acestor eforturi este 
înființarea unui mare număr 
de ateliere școlare, laboratoare 
și cabinete tehnice. Săptămmal. 
elevii de la liceele de cultură 
generală fac o practică de 1—2 
ore, iar cei de la liceele de 
specialitate, de 1—2 zile. La 
sfirșitul fiecărui an de studii, 
toți elevii lucrează efectiv cîte 
o lună de zile in întreprinderile 
din localitățile unde locuiesc. 
Pentru cei care urmează liceele 
de specialitate, după examenul 
de bacalaureat, se organizează 
o perioadă de practică de 4—6 
luni, în funcție de ale cărei re
zultate se decide definitiv spe

primat acordul de principiu 
cu ordinea de zi propusă de 
țările socialiste.

BERLIN 22 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, tran
smite : într-o declarație adoptată 
de Comitetul R. D. Germane 
pentru securitatea europeană se 
apreciază că, în prezent, există 
toate premisele pentru începerea 
unei pregătiri multilaterale în 
vederea Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colabo
rare, astfel încît aceasta să poată 
fi convocată încă în anul 1972.

Comitetul își va aduce con
tribuția la pregătirea și desfășu
rarea adunării reprezentanților 
opiniei publice europene, care 
urinează să aibă loc în iunie la 
Bruxelles, precum și la alte ac
țiuni menite să contribuie la în
tărirea păcii și securității pe con
tinent, pentru a se ajunge la o 
pace stabilă și o colaborare ba
zată pe egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor europene.

velor fruntașe privind desfășu
rarea pe scară largă a întrecerii 
socialiste în întîmpinarea jubileu
lui și pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului celui de-al 
doilea an al celui de-al nouălea 
cincinal.

„Luna-20“ a
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

Stația automată sovietică 
„Luna-20“ a aselenizat lin la 21 
februarie, la ora 21 și 19 mi
nute (ora Bucuteștiului), într-un 
punct avînd coordonatele sele- 
nografice : 3 grade 32 minute 
latitudine nordică și 56 grade 33 
minute longitudine estică, in
formează agenția TASS. Locul 
aselenizării este amplasat pe o 
porțiune continentală a supra
feței lunare, in apropierea ex
tremității nord-estice a Mării 
Fertilității. Agenția menționea
ză că este pentru prima dată 
cind o stație automată aseleni- 
zează într-o zonă continentală 
muntoasă, cu relief accidentat.

După cum s-a mai anunțat, 
la 18 februarie stația „Luna-20“ 
a fost plasată pe o orbită se- 
lenocentrică circulară, iar la 19 
februarie s-a efectuat o corec
ție a traiectoriei stației, aceasta 

cializarea fiecărui elev în parte. 
Pentru a asigura acestor efor
turi o reală eficiență, se ține 
seama de faptul că in liceele 
de cultură generală 70 la sută 
dintre elevi o formează fetele, 
in timp ce in liceele de specia
litate ponderea majoritară a- 
parține băieților. De aeeea. și 
meseriile pentru care se pregă
tesc în ateliere sint. in general, 
adaptate capacităților fiecărei 
categorii. Registrul acestor preo
cupări este evidențiat și de în

ființarea de facultăți în apro
pierea unor mari întreprinderi 
industriale asemănătoare ca 
profil.

O altă tendință care marchea
ză procesul de instrucție constă 
în extinderea specializării, nu 
numai prin crearea unui număr 
sporit de școli de acest tip, dar 
chiar pe clase, in liceele de 
cultură generală. Edificator 
este, in acest sens, faptul că în 
comparație cu 1965, cind nu
mai 20,7 la sută dintre elevii 
liceelor de cultură generală în
vățau in clase profilate pe o 
materie anume, in 1970, procen
tul crescuse la 37,9 la sută. Tot 
ca o formă a procesului respec
tiv trebuie apreciată și crește
rea numărului de ore la mate
riile de bază : matematică, fizi
că. chimie. De asemenea, cu
prinderea tot mai multor ti-

PEKIN 22 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, și pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
au continuat ' convorbirile în 
după-amiaza zilei de marți.

Din partea americană, la con
vorbiri au fost prezenți Henrv 
Kissinger, consilier special al pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale, și John Hol- 
dridge, membru al Consiliului 
Securității Naționale.

Din partea chineză au fost 
prezenți Ciao Kuan-hua, adjunct

H. Boumediene 
despre unele aspecte 

ale aplicării 
revoluției agrare 

în Algeria

• IN CUVÎNTAREA rostită 
la ședința de deschidere a con
ferinței președinților adunări
lor populare comunale din Al
geria,. președintele Consiliului 
Revoluției, Houari Boumediene, 
a prezentat pe larg unele as
pecte ale aplicării revoluției a- 
grare. Arătlnd că „revoluția a- 
grară este un act de dreptate 
socială, care trebuie îndeplinit 
în zonele rurale ale Algeriei“, 
președintele Boumediene a sub
liniat : „Dorim să lichidăm ex
ploatarea omului de către om 
și în acest sector“.

Houari Boumediene a făcut, 
în continuare, o serie de pre
cizări privind diferitele faze 
ale aplicării revoluției agrare, 
menționind, totodată, că cetă
țenii ale căror pămînturi vor 
fi naționalizate vor avea drep
tul la o indemnizație.

Șeful statului algerîan a a- 
bordat, cu același prilej, o se
rie de probleme care se pun în 
ceea ce privește folosirea sur
selor de apă, exploatarea păr 
durilor și creșterea vitelor. El 
a anunțat că, in baza unei or
donanțe prezidențiale, care va 
fi publicată în curind, „fiecare 
sursă de apă va fi proprietatea 
tuturor oamenilor și nu a unei 
singure persoane, nici un indi
vid neavînd dreptul să o co
mercializeze“. Președintele
Boumediene a anunțat, de a- 
semenea, că o altă ordonanță 
va avea ca obiect organizarea 
exploatării pădurilor și folosi
rea pășunilor.

aselenizat lin
fiind trecută pe o orbită elip
tică.

Pentru a asigura aselenizarea 
stației în zona dinainte stabilită 
de pe suprafața lunară, la 21 
februarie, la ora 21 și 13 mi
nute, a fost pus în funcțiune 
motorul de frinare principal. 
După 267 de secunde, instalația 
motoare și-a încetat funcționa
rea, iar pină la înălțimea de 
760 de metri stația s-a aflat în 
cădere liberă. După aceasta, co- 
borîrea a fost dirijată, modifi- 
cîndu-se tracțiunea motorului 
principal cu ajutorul sistemului 
automat de dirijare. începind 
de la înălțimea de 20 metri 
deasupra Lunii, frînarea s-a re
alizat cu ajutorul motoarelor de 
mică tracțiune.

Potrivit datelor măsurătorilor 
telemetrice. sistemele de bord 
ale stației funcționează normal.

Stația „Luna-20“ a trecut la 
executarea programului de ac
tivitate pe suprafața selenară.

neri in școli profesionale. In 
prezent, circa 37 la sută dintre 
tinerii între 14—16 ani învață 
in astfel de școli.

De fapt, ambele tendințe de 
care am amintit se includ in 
ansamblul procesului general 
de modernizare a conținutului, 
metodelor și mijloacelor de în
făptuire a instrucțiunii. Ele
mentelor menționate deja, li se 
adaugă. însă, și altele. Introdu
cerea în programa de învăță
mînt a noi materii (de exemplu,

programarea), face parte din 
rindul acestora. Luarea a- 
cestei decizii tinde să vină 
in intîmpinarea satisfacerii e- 
xigențelor unei realități indis
cutabile, și anume explozia in
formațională, noile probleme 
rezultate din revoluția tehnico- 
științifică contemporană. Con
statarea că la fiecare 10 ani 
conținutul cărților de școală 
trebuie revizuit a creat necesi
tatea încorporării permanente 
intre copertile lor a noilor cu
ceriri ale științei, și, ca o con
secință. utilizarea unor mijloa
ce in măsură să asigure recep
tarea lor in bune condițiuni și 
cu promptitudinea corespunză
toare. Nu numai din punct de 
vedere informațional, dar și pe
dagogic. In acest context se 
inscriu introducerea folosirii 
televiziunii cu circuit închis, a 

al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

în aceeași zi, ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, Ci 
Pîn-fei, și William Rogers, secre
tar de stat, au avut convorbiri.

6. Macovescu 
primit de 

cancelarul DranOt
BONN 22 (Agerpres). — Geor

ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care se află în R.F.G., la invitația 
M.A.E., a fost primit de cance
larul federal Willy Brandt.

în aceeași zi primul adjunct al 
ministrului a fost primit de 
Walter Scheel, ministrul afaceri
lor externe, vicecancelar al R.F.G.

La primiri, care au decurs în
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Constantin Oancea, amba
sadorul României la Bonn și 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R.F.G. la București.

în zilele de 21 și 22 februarie 
1972, între primul adjunct al 
ministrului, George Macovescu, 
și Paul Frank, secretar de stat 
în M.A.E., a avut loc un schimb 
larg de păreri cu privire la evo
luția relațiilor româno-vest-ger- 
mane și la unele probleme inter
naționale de interes comun, în
deosebi în ceea ce privește con
ferința pentru securitate și co
laborare în Europa. Unele as
pecte ale dezvoltării relațiilor 
economice și culturale dintre 
cele două țări au constituit o- 
biectul convorbirilor cu secreta
rul de stat în M.A.E., Von 
Braun.

NOUL GUVERN 
FINLANDEZ

HELSINKI 22 (Agerpres). — 
Premierul desemnat, Rafael 
Paasio, a prezentat marți pre
ședintelui Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, lista noului gu
vern. Alcătuit din membri ai 
Partidului Social-Democrat, a- 
cest guvern dispune de numai 55 
de mandate din cele 200 ale 
Parlamentului finlandez (Edus- 
kunta). Cabinetul minoritar so
cial-democrat va depune 
miercuri jurămîntul in fața pre
ședintelui Kekkonen.

După cum s-a mai anunțat, 
Rafael Paasio a informat luni 
pe șeful statului finlandez asu
pra imposibilității de a alcătui 
un guvern de centru-stînga, ca 
urmare a divergențelor de ve
deri între partidele social-demo
crat. centrist, liberal și popular 
suedez asupra politicii agricole 
a unui eventual cabinet de coali
ție. Aceeași problemă, alături de 
alte obiecții la adresa politicii e- 
conomice. a determinat Uniunea 
Democrată a Poporului Finlan
dez, care include și comuniștii, 
să nu dea curs invitației de a 
participa la un guvern de coali
ție.

După ce a fost însărcinat să 
formeze guvernul minoritar, 
Rafael Paasio a făcut cunoscută 
intenția sa de a încerca, spre 
sfirșitul acestui an, refacerea 
unui guvern de coaliție care să 
se bucure de un larg sprijin 
parlamentar, inclusiv al deputa- 
ților partidelor amintite.

magnetofoanelor, creșterea nu
mărului de laboratoare, îmbu
nătățirea substanțială a dotării 
lor tehnice, extinderea instruirii 
prin sistemul cabinetelor. Se 
experimentează, cu bune rezul
tate, tot in ideea specializării, 
tipul de școală cu program de 
o zi intreagă, începind chiar cu 
școlarii de clasa întii, ca și îm
părțirea efectivelor claselor în 
grupe de elevi pentru o mai 
profundă studiere a lecțiilor, 
împreună cu profesorii lor. A- 
ceastă modalitate și-a găsit o 
reușită punere în practică și în 
cadrul pregătirii celor care ur
mează cursurile învățămintu- 
lui superior.

Ceea ce spuneam anterior că 
formează prima dintre tendin
țele actuale, semnalate în pro
cesul de invățămint din R.P. 
Ungară este, in același timp, și 
cea mai importantă. De fapt, 
toată această desfășurare de 
forțe nu are altă motivație, de- 
cît întărirea legăturii școlii cu 
viața, cu practica materială. 
Modernizarea și specializarea 
sînt direcțiile prin care, acest 
obiectiv general este pe cale de 
a se materializa. Nu-i mai pu
țin adevărat, așa cum ni s-a 
subliniat de către membri ai 
conducerii Ministerului Invăță- 
mintului. ca și ai unor școli vi
zitate, că acesta nu este un 
scop în sine. In programul a- 
doptat la cel de al X-lea Con
gres al P.M.S.U. s-a pus cu a- 
euitate problema ca unitățile 
de invățămint să-și perfecțio
neze in așa măsură activitatea, 
să asigure o eficiență crescindă 
a procesului instructiv-educativ, 
încît, tinerii, o dată ieșiți de Pe 
băncile școlii, să fie pregătiți 

să facă față exigențelor recla
mate de dezvoltarea generală a 
țârii. Elementele pe care le-am 
reținut sînt o dovadă a efortu
rilor care se depun pentru a se 
da viață sarcinilor puse de par
tid în fața acestui important 
domeniu de activitate socială 
care este invățămintul, pregăti
rea pentru muncă și viață a ti
nerei generații.

TRAIAN GÎNJU

n trei săptămini 
Dde drumeție poți 

spune că „ai stră
bătut o țară“, că 
„ai cunoscut un po

por“ chiar dacă această țară 
— numindu-se ALGERIA — 
cuprinde între frontierele sale 
un teritoriu de 2 381 741 kilome
tri pătrați. Te poți lăuda cu a- 
ceastă performanță mai ales in 
condițiile cind pașii te-au purtat 
nu numai pe străzile orașelor 
Alger, Constantine, Skikda, An- 
naba, Setif, Azazga, Tizi Ou- 
zou, Djidjeli sau Bedjaia, dar și 
pe acel imens teritoriu, adevărat 
caleidoscop peisagistic, cuprins 
intre conturul de o rară frumu
sețe al litoralului scăldat de 
valurile albastre ale Meditera- 
nei, crestele pleșuve ale masivu
lui Hoggar, și oceanul de nisip 
al Saharei algeriene întins pe o 
suprafață cam de șapte ori mai 
mare decit România 1 Te poți 
considera favorizat cind istoria 
locurilor ai desprins-o ascultîn- 
du-i pe urmașii namizilor, a că
ror origine se pierde in negura 
vremurilor, cercetînd cu ochiul 
ruinele unor civilizații, unele 
vechi de cîteva mii de ani, altele 
din perioada stăpinirii romane 
și de mai tirziu. După cum te 
poți considera un reporter noro
cos cind, despre lupta de elibe
rare declanșată la 1 noiembrie 
1954, de pe piscurile munților 
Aures îți vorbesc chiar partici- 
panții. Cind, despre ceea ce este 
Algeria azi te convingi aflindu-te 
alături de cei 14 milioane și ceva 
de constructori, adică întregul 
popor. Cind afli de la elevi — 
mulți avînd chiar și venerabila 
vîrstă de 50 de ani — ce înseam
nă reforma învățămîntului, unul 
din primele programe adoptate 
după proclamarea independenței, 
la 5 iulie 1962.

O
 mie o sută de ki
lometri de litoral 
cu o plajă aproa
pe continuă. Munți 
umbroși cu poalele 
înmuiate — de-a 

lungul a mai bine de patru sute de 
kilometri, în Mediterana veșnic 
limpede și îmbietoare. înălțimile 
aduse la indemina oricui prin 
drumurile săpăte-n stincă — a- 
proape o mie de kilometri de șo
sele asfaltate și cărărui străbat 
munții numai în zona litoralului. 
Plantații întregi de lămii și por
tocali, de smochini și leandri 
pornind de pe firul văilor și ur- 
cînd pînă-n vîrful platourilor 
pietroase ce continuă lanțul 
munților Atlașii Tellieni pină-n 
inima Saharei. Sate urbanizate 
și tabere ale beduinilor. Sahara, 
între altele și o tolbă încărcată 
cu legende. Apoi, Casbah (în 
limba arabă : cetate, fortăreață 
sau loc întărit) pe drept cuvint 
socotit un inestimabil muzeu na
tural. Este cartierul capitalei al
geriene care atrage absolut toți 
turiștii. Nimeni nu părăsește „El 
Djezair“ fără să fi parcurs stră
duțele sale, fără să fi admirat 
minunatele sale mozaicuri și mi
narete sau să fi făcut cîteva 
cumpărături intr-una din sutele 
sale de mini-prăv’ălioare, fără să 
fi gustat din atmosfera și farme
cul ce domnesc aici, fără să fi 
avut măcar impresia că retrăiește 
una din povestirile celor „1001 
de nopți“. Și numeroasele vesti
gii ale trecutului : castre și for
turi romane, monumente ale ci
vilizației arabo-musulmanc — 
Djemila, Bedjaia, Constantine, 
Cabiria, fiind doar... a suta par
te din adresele ce s-ar putea 
menționa. Și, istoria, tradițiile și 
cultura adunate în muzee. Și 
peisajul străzii dat de tinerii bă- 
tind tam-tam-ul în derbuha, de 
femeile purtind njgheb-ul și 
haik-ul ce le acoperă fața, de 
palmierii și cactușii ce cresc sub 
ferestrele caselor de un alb ima
culat. Toate acestea dau măsura 
reală a puterii de atracție ce o 
are Algeria asupra turiștilor, din 
totdeauna considerată „poarta 
larg deschisă spre Africa“.

Imagine din orașul Constantine

Tentativă 
de lovitură de stat 

dejucată la Brazzaville
• POSTUL DE RADIO BRAZ

ZAVILLE a difuzat marți diminea
ța un comunicat în care anunța că 
„in noaptea de 21 spre 22 februarie, 
in capitala Republicii Populare 
Congo a fost dejucată o tentativă 
de lovitură militară de stat pusă 
la cale de elemente de dreapta, 
relatează agențiile Reuter, TASS și 
United Press Internațional. In 
momentul declanșării acțiunii, pre
ședintele Marien N’Gouabi se afla 
în localitatea Pointe Noire.

Agenția France Presse relatează 
că, marți, după-amiază, președin
tele Marien N’Gouabi, reîntors la 
Brazzaville, a adresat națiunii un 
mesaj radiodifuzat în care a arătat 
că cei mai mulți dintre participan- 
ții la tentativa de lovitură de stat 
au fost arestați. Trupele loiale gu
vernului președintelui Marien 
N’Gouabi au redus la tăcere stația 
radiodifuziunii aflată temporar 
sub controlul rebelilor — anunță 
postul de radio Brazzaville, care 
precizează că în capitala țării 
domnește calmul.

Aplicarea temporară a 
unor reglementări 

privitoare la călătorii și 
vizite între R. D. G.

și Berlinul occidental
• DUPĂ CUM TRANSMITE A- 

GENȚIA A.D.N., „pentru continua 
promovare a unei evoluții pozitive 
care se conturează în direcția 
securității europene, Biroul Politic 
al C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de 
Miniștri al R.D.G. consideră opor

ouă mii opt sute 
patru zile — a- 
tît a durat ceea ce 
istoria de azi a Al
geriei cuprinde in 
paginile sale sub 

titlul „Epopeea drumului spre in
dependență“. Aproape opt ani a 
durat lupta unui popor eroic îm
potriva unei armate bine înzes
trate și instruite, reușind în cele 
din urmă să curme pentru tot
deauna stăpinirea de aproape un 
secol și jumătate a colonialiști
lor francezi. Sînt încă vii în me
morie faptele de un înalt eroism 
și spiritul de sacrificiu de care a 
dat dovadă poporul algerian in 
această mare bătălie pentru nea- 
tirnare. Drumurile sint străjuite 
de monumente ridicate în amin
tirea celor un milion și ceva do

PE PĂMÎNT
ALGERIAN

„martiri ai națiunii". Acea pe
rioadă ne-o descria, într-o după- 
amiază, Almare Furdjallah, unul 
dintre algerienii care toți anii 
războiului s-a aflat cu arma in 
mină. „Locuiam în Casbah, car
tier al Algerului unde n-a căl
cat picior de colonialist, sau dacă 
a îndrăznit, acela i-a fost ulti
mul umblet. In 54 cînd în mun
ții Aures s-a tras semnalul lup
tei de eliberare aveam 18 ani. 
M-am înscris voluntar în armata 
creată la apelul și sub conduce
rea Frontului de Eliberare Na
țională și am fost repartizat 
în detașamentul colonelului 
Chaid Lotfi — căzut eroic în
vest, în apropierea locali
tății D’El Beida la 28 mai
1960. După trei săptămîni de
instruire am intrat în alcătuirea 
uneia din cele peste o sută de 
grupe operative. Am participat 
Ia șase sute zece lupte deschise, 
trei ani și patru zile am mers 
numai pe jos parcurgind, după

tun să aplice temporar, ca un gest 
de bunăvoință, acele reglementări 
care devin operante după intrarea 
în vigoare a acordului cvadripartit 
asupra Berlinului occidental, a a- 
cordului de tranzit între guvernele 
R.D.G. și R.F.G. și a convenției 
între guvernul R.D.G. și Senatul 
Berlinului occidental cu privire la 
călătorii și circulația vizitatorilor“.

Astfel, se prevede ca, în perioa

dele 29 martie-5 aprilie și 17 mai- 
24 mai, să intre in vigoare, in cir
culația persoanelor civile și bunu
rilor intre R.F.G. și Berlinul occi
dental, acele facilități în domeniul 
controlului care sînt prevăzute în 
acordul de tranzit între guvernul 
R.D.G. și guvernul R.F.G. în ace
leași perioade vor putea intra în 
R.D.G.. potrivit convenției încheia
te Intre guvernul R.D.G. și Senatul 
Berlinului occidental cu privire la 
călătorii și circulația vizitatorilor, 
persoane cu domiciliu permanent 
tn Berlinul occidental.

părerea mea. cel puțin trei mii 
de kilometri, am participat la 
forțarea a paisprezece încercuiri 
ale dușmanului, de două ori am 
fost rănit și o dată interogat la 
un pichet al colonialiștilor. De 
atunci port ca amintire ceasul 
acesta, desenat cu un fier inro- 
șit de caporalul exasperat de în- 
căpăținarea mea de a nu dezvă
lui secrete din tabăra de luptă a 
patrioților. A treia zi, după ce 
am dezarmat santinela, am eva
dat cu încă patru tovarăși. Dar 
nu atunci durerea m-a încercat 
cel mai mult, ci in asfințitul zi
lei de 28 mai 1960 cînd, într-o 
luptă pe viață și pe moarte — 
la început noi eram 38 la număr 
iar colonialiștii de cîteva ori mai 
mulți —, colonelul Lotfi a fost 
lovit mortal de un plumb. Eram 

lingă el și l-am sprijinit în că
dere. Spre miezul nopții, la a- 
dunare, am constatat că dintre 
cei ce începusem lupta mai ră
măsesem doar 17... în noaptea 
aceea n-am dormit. Am atacat 
prin surprindere... L-am răzbu
nat pe comandant... Complet 
insă, l-am răzbunat pe el ca de 
altfel pe toți cei ce și-au jertfit 
viața pentru o cauză sfintă abia 
în 5 iulie 1962 cind victoria a 
fost definitivă. Noi pierdusem 
în luptă peste un milion de to
varăși. dar cîștigasem ceea ce 
iubeam și doream din adincul 
sufletului : INDEPENDENTA ; 
pentru prima oară noi. algerie
nii, eram stăpinii Algeriei !“.

...Atmare Furdjallah, se apro
pie acum de 49 de ani. După E- 
liberare a adăugat alți șapte ani 
de studiu celor trei clase promo
vate in copilărie. In prezent se 
realizează în profesia pentru 
care a simțit și simte chemare, 
în perioada care a urmat procla
mării independenței, cei reveniți 
de pe cîmpul de luptă, întregul 
popor, s-au integrat efortului ce 
se cerea depus pentru refacerea 
economiei distruse, pentru con
solidarea politică a țării. Invă- 
țind și muncind, muncind și 
luptind pentru învingerea greu
tăților de orice fel, cci 14 mi
lioane de algerieni și-au dăruit 
energiile pe șantiere, în fabrici, 
pe ogoare, în tpate instituțiile 
țării. Omul potrivit tinde să ocu
pe din ce în ce mai rapid locul 
potrivit. în prezent, doi din trei 
locuitori ai Algeriei invață. se 
califică ; fiecare al doilea băr
bat apt de muncă lucrează.

D
e Ia cea mai mică 
comună sau cătun, 
care își construiește 
cu forțe proprii 
școala, dispensarul 
sau complexul agro

zootehnic, pină în capitală. Al
geria prezintă imaginea unui 
imens șantier. Se construiește 
mult, zi și noapte, util și dura
bil. în acest sens, sînt certe suc
cesele obținute in cadrul planu
lui trienal și in primii doi ani ai 
cvadrienalului. Alger, Constan

• CONSTRUCTORII NAVALI 
JAPONEZI au realizat cea mai 
mare navă mineralieră din lume 
— ,,Tidori-San Maru“ — cu un 
deplasament de 165 000 tone. Nava 
are o lungime de 292 metri, o lă
țime de 44 metri, iar motorul său 
de 30 000 C.P. îi permite să dez
volte o viteză de 15 noduri.

Gunnar Jarring 
în Israel

• UN COMUNICAT al Ministe
rului de Externe israelian, citat de 
agenția France Presse, anunță că 
data de vineri 25 februarie, pro
pusă de reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar .Jarring, 
pentru vizita sa în Israel, a fost 
acceptată. Sursa citată precizează 
că întrevederea dintre Jarring și 
ministrul de externe israelian, 
Abba Eban va avea loc în a- 
ceeași zi.

Bolivia 
consideră închis 

cazul Altmann-Barbie
• GUVERNUL BOLIVIAN con

sideră cel puțin pentru moment 
încheiat cazul Altmann, cetățean 
german naturalizat in Bolivia, 
pentru care guvernul francez a 
cerut extrădarea, sub acuzația de 
a fi una și aceeași persoană cu 
Klaus Bărbie, fostul șef al Gesta
poului din orașul Lyon, în timpul 
ocupației hitleristc. Acest fapt, a 
declarat secretarul bolivian pentru 
problemele președinției, Alfredo 
Arce, a fost precizat în răspunsul 
președintelui Hugo Banzer la scri
soarea ce-i fusese adresată de 
președintele francez, Georges Pom- 
pidou. 

tine, Skikda. Oran, Hassi-Me- 
saoud, Bedjaia, Azazga și încă 
foarte multe alte localități se 
consolidează acum ca puternice 
centre industriale ce concentrea
ză forța de muncă disponibilă 
din cadrul unor zone foarte 
largi. Valorificarea mereu mai 
deplină a resurselor de hidro
carburi, a minereurilor și a lem
nului (prin holăririle adoptate 
în primăvara anului trecut de 
către Consiliul revoluției și gu
vernului algerian, bogățiile so
lului și subsolului au fost scoa
se complet și definitiv de sub 
controlul monopolurilor și com
paniilor străine. Algeria excrci- 
tîndu-și acum suveranitatea de
plină asupra tuturor acestora) 
a făcut să se dezvolte o indus
trie proprie. La EI Hadjar a fost 
ridicat — continuînd să fie ex
tins — un modern complex si
derurgic ce prelucrează o bună 
parte din minereul de fier ex
tras din bazinul Ouenza. La 
Constantine, țesătoria, fabrica 
de confecții și întreprinderea de 
prefabricate ocupă o treime din 
forța de muncă a orașului, iar 
vechiul port pescăresc Arzew 
este astăzi cel mai mare centru 
petro-chimic al țării. Aici a fost 
pus în funcțiune cel dinții com
binat de îngrășăminte chimi
ce al Algeriei. în replică, la 
Skikda a fost ridicată o mare 
și modernă rafinărie. Din 
inima Saharei, de la Hasud el 
Ilammera pînă la Skikda 
și la porturile Meditera- 
nei a fost montată o conductă 
petrolieră prin care sint trans
portate într-un an, peste 22 <1>; 
milioane tone de țiței. Se conti
nuă lucrările pe șantierele fa
bricilor de liîrtie de la Bedjaie, 
Colo și Mostaganiem. La Con
stantine se înalță o fabrică 
de tractoare, la Oran o fa
brică de automobile, la Me- 
deea se construiește un com
plex de mașini agricole, tna- 
șini-unelte și motopompe desti
nate agriculturii. In același timp, 
Ia Guelma se ridică o fabrică de 
motociclete și biciclete. In sep
tembrie trecut, a avut loc cere
monia de deschidere a șantieru
lui de construcție a primului 
tronson al șoselei transahariene, 
în lungime totală de 3170 kilo
metri — dintre care 1 900 kilo
metri pe teritoriul Algeriei. A- 
ceastă imensă arteră va lega di
rect nordul Africii cu importante 
centre ale republicii Mali și 
Nigeria. O serie de ramificații 
vor ajunge pînă în regiunile de 
sud ale Marocului și Libiei. Se 
lansează, astfel, un multilateral 
asalt asupra Saharei, zonă ce a- 
dună in subsolul ei cam cinci șe- 
simi din rezervele de petrol ale 
țării și majoritatea cărbunelui și 
a minereurilor de zinc, cupru și 
plumb a Saharei care poate de
veni un ogor roditor al Africii 
în urma aplicării programului de 
irigații ce se preconizează a se 
realiza prin forarea unor puțuri 
de mare adincime. Iar alături de 
industrie agricultura se înscrie 
pe drumul viguros al dezvoltării. 
Prin intăptuirea reformei agra
re, pămintul este al celor care-1 
muncesc. Și la Adekar, Titra. Și 
în valea Cabiriei. Și la Faizi 
unde vechii felahi, ce robeau pe 
moșia lui Catola sînt astăzi stă- 
pînii a șapte sute de hectare 
cu vie, a trei mii două sute de 
hectare semănate primăvară de 
primăvară cu cereale și a unei 
ferme de cinei mii de oi și a al
teia de o sută de vaci.

A
m fost în Algeria 
iar acum, avînd in 
față blocnotesul. în
cerc retrăirea mo
mentelor oferite de 
un traseu măsurind 

aproape trei mii de kilometri. 
Retrăiesc atmosfera zilelor fier
binți petrecute aici, revăd chipul 
blind, mereu îndatoritor, al celui 
ce ne-a fost ghid, activistul Mo- 
hamed Bouzidi. Cel mai mult, 
însă, în memorie îmi revin deo-' 
sebitele realizări obținute de po
porul algerian în deceniul de 
lumină, cum obișnuiesc să nu
mească cei de aici perioada de 
după cucerirea independenței. 
Ritmul dezvoltării industriale de 
9 la sută, cuprinderea în școlile 
de toate gradele a peste trei mi
lioane de oameni, crearea a cinci 
universități — cea din Constan
tine fiind cea mai mare și mo
dern dotată din întreaga Africă, 
— înfăptuirea reformei agrare și 
sporirea considerabilă a pro
ducțiilor prin extinderea meca
nizării și chimizării, sint doar o 
parte din faptele ce ilustrează 
efortul pentru înscrierea Alge
riei in rindul țărilor cu o eco
nomie racordată la cerințele 
epocii noastre.

Lovitură de stat 
în Qatar

DOHA 21 (Agerpres). — Pos
tul de radio Doha, reluat de a- 
gențiile de presă, a anunțat că 
în emiratul Qatar, din regiunea 
Golfului Persic, a avut loc, 
marți, o lovitură de stat în 
urma căreia puterea a fost pre
luată de primul ministru, șei- 
cul Khalifa Ben Hamad Al 
Thani, iar emirul Alimed Ben 
Aii AI Thani a fost înlăturat 
din funcție.'

Agențiile de presă informea
ză că lovitura de stat a avut 
loc fără vărsare de sînge și că 
situația la Doha și în celelalte 
orașe ale emiratului este nor
mală, in timp ce legăturile prin 
telex și telefon cu exteriorul 
sînt întrerupte.

Fost protectorat britanic, emi
ratul Qatar și-a proclamat in
dependența la 1 septembrie 
1971. Principala bogăție a aces
tui stat — cu o suprafață de 
20 000 kilometri pătrați și o 
populație de peste 100 000 de 
locuitori — este petrolul, ex
ploatat în cea mai mare parte 
de companii străine.
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