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după-amiaza zilei de vi-
3 martie 1972, tovarășul

Hunedoara. Tineri pe șantier.

SCÎNTEIA TINERETULUI“

LA CASELE DE CUL
TURA din Bacău, Buhuși, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Tg. Oc
na, Moinești, Comănești ca și 
la căminele culturale din sa
tele județului Bacău, au fost 
inițiate ciclurile de expuneri 
„File din istoria U.T.C." și 
„Tineretul băcăoan. partici
pant activ la marile bătălii 
sociale și la procesul prefa
cerilor revoluționare". Expu
nerile sînt prezentate de se
cretari și membri ai biroului 
comitetului județean de par
tid, de secretarii comitetelor 
municipale și orășenești, de 
oameni de știință, ilegaliști, 
de foști brigadieri pe șantie
rele naționale ale tineretu-

CINSTEA aniver
sării semicentenarului, co
mitetul U.T.C. al Acade
miei militare, în colaborare 
cu Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului, 
a organizat recent o masă 
rotundă pe tema : „Educa
rea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului".

Referatele prezentate au 
scos în evidență în lumina 
concepției partidului nos
tru și a cerințelor programu
lui ideologic elaborat de ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, atît rolul 
muncii în formarea idealu
lui de viață al tineretului, in 
afirmarea personalității ii- 
nărului intelectual în viața 
social-politică a țării noas
tre, cît și necesitatea inte
grării cu maximum de efi
cientă Ia locurile de muncă 
după absolvirea facultăților 
militare.

vrea să scrie despre noi

Cu ce argumente
ne susținem

TINERII DIN PESTE 50 
cooperative de producție 
județul Bacău, îndeosebi 
rîndul acelora angajați

de 
din 
din . __
în sectoarele zootehnice ale 
unităților din Negri. Poduri. 
Dealul Morii, Colonești și 
Horgesti preocupați de buna 
gospodărire a avutului coo
perativelor, de îngrijirea e- 
xemplară a animalelor au 
hotărît să declare luna mar
tie, lună a „Ordinei și disci
plinei în C.A.P.".

cartea de vizită ?

TOVARĂȘUL
■>

•-------------------------
NU DE MULT, Ia Casa 

de cultură a sindicatelor din 
Birlad, in prezența a peste 
400 de tineri 
cursul „Din 
bîrlădene“. 
două echipe 
reprezentind

a avut loc con- 
istoricul școlii 
S-au întrecut 
de elevi, una 

. ______ Liceul pedago
gic ..Al. Vlahuță“ care și-a 
sărbătorit recent centenarul, 
alta Liceul „Gh. Roșea Co- 
dreanu", cu 25 ani și cîteva 
luni... mai în vîrstă. Cu a- 
cest prilej au fost evocate 
cîteva momente semnificative 
din activitatea celor două ve
chi lăcașuri de cultură. Au 
fost prezentate. în același 
timp, preocupările actuale 
ale organizațiilor U.T.C. res
pective. La festivitate au fost 
invitați și au participat nu
meroși profesori pensionari 
care și-au dedicat munca de 
o viață la catedră în aceste 
școli.

In aceeași zi, în foaerul 
Casei de cultură a fost or
ganizată expoziția de pictură 
a elevei Contan Tatiana de 
la liceul pedagogic, expoziție 
dedicată aniversării semicen
tenarului U.T.C. (V. G. )

Cînd i-am comunicat lui 
MIRCEA DURLAN, secretarul 
comitetului U.T.G. de la Fabri
ca de piele și încălțăminte 
„Străduința“ din Suceava, do
rința de a cunoaște și de a scrie 
despre unul din cele 10 colec
tive de uteciști, cîte cuprinde 
întreprinderea, mi-a indicat de 
îndată organizația celor 20 de 
tineri din Atelierul mecanic. Și-a' 
motivat alegerea printr-o apre
ciere foarte promițătoare : „Este 
cea mai bună organizație. Ar 
merita acest calificativ chiar 
dacă nu aș raporta-o la cele
lalte. Acolo sînt lucruri intere
sante de văzut".

Cum era și firesc, prima cu
noștință cu tinerii ce-mi fuse
seră recomandați am făcut-o 
chiar la locurile lor de muncă. 
Și. tot atît de firesc, primul om 
pe care l-am abordat a fost se
cretarul lor U TC„ AUREL VA- 
TAMANIUC. Mi-a confirmat și 
el primele informații culese deja: 
„Intr-adevăr, avem multe re
zultate frumoase. Ele arji putut 
fi, însă, și mai bune, 
cate, nu se poate pune 
egală măsură pe toți uteciștii 
Sînt unii care se află, 
totdeauna, pe linia minimei re
zistențe".

Cuvintele secretarului U.T.C. 
nu erau de circumstanță, fuse
seră spuse cu convingerea unui 
om frămîntat sincer de anumite 
împrejurări, oricît de izolate 
erau. M-am convins de acest 
lucru atunci cînd. ca o necesară 
punere în temă, mi-a fost arătat

Din pă- 
bâză în

cam in

programul de activități pe aer 
tualul trimestru. întocmit cu se
riozitate, cuprinzînd problemele 
de greutate ale vieții de orga
nizație, documentul vădea pre
ocuparea pentru conceperea 
responsabilă a ceea ce era ca
lendarul eforturilor pe trei luni. 
Dincolo de aceasta, însă, un a- 
mănunt nu se putea să nu sară 
în ochi : cele 15 puncte ale pro
gramului erau repartizate no
minal doar la 6 tineri. Asta în 
condițiile în care fiecare ofe
rea posibilitatea încredințării 
unor sarcini concrete, bine pre- . 
cizate, tuturor membrilor or
ganizației. în raport cu spusele 
inițiale ale secretarului U.T.C. 
constatarea nu mă surprindea. 
Ea venea să confirme, tradusă 
deja într-un fapt împlinit, apre
cierea pe care mi-o împărtășise. 
Distanța care părea să existe 
între rezultatele pozitive ale ac
tivității practice și indicele de 
participare a tuturor tinerilor 
la obținerea lor — elemente care 
în mod normal trebuiau să fie 
organic legate între ele — mi-a 
stîrnit interesul pentru o discu
ție cu toți uteciștii. dorința de 
a cunoaște pe viu felul în care 
ei judecă nu atît părerea secre
tarului lor, cît, mai ales, reali
tatea pe care o exprima. Așa
dar, după încheierea programu
lui de lucru, i-am invitat la un 
dialog care semăna foarte mult

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a IV-a)

DOGO JELE-----------
ȘI CĂLUȘARII DIN

I. UNDE SE VEDE CA BĂIEȚII 
„RAI" SÎNT, DE FAPT, BĂIEȚI 

BUNI

Rogojelu, februarie 1972. Ma
rele șantier de la buza Jiului își 
desfășoară monumentalul specta
col pe un fundal vînăt-cenușiu, 
intens dramatic. O „scenă“ cu 
deschiderea de opt km și adînci- 
mea de unu, oferă imaginea unei 
materii ascultătoare asupra căreia 
au operat brațe de titani. Peisajul 
a fost restructurat, cîmpia s-a 
convertit în deal și munte, matca 
milenară a riului a fost mutată 
cum ai muta un șuvoi cu hîrlețul, 
zarea, altădată fără capăt, a fost

NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ziaristul egiptean.

Fouad
Spațiul fierbinte al Hunedoarei a pulsat și pulsează de vibrația 

chemărilor tinerești, lansate în cinstea semicentenarului. O vi
brație care s-a prelungit rodnic, eficient în strădaniile concre
tizării, permanentizării productive a fiecăreia dintre aceste ac
țiuni. Minerii, siderurgiștii, constructorii, mecanizatorii, țăranii 
cooperatori, elevii s-au străduit să se arate demni de spațiul 
geografic ai cărui tineri cetățeni sînt.

Desprindem, în PAGINA A 3-A, cîteva experiențe interesante 
ale căror bune rezultate demonstrează că, în ciuda unor defec
țiuni accidentale, practic, în județul Hunedoara, nici o chemare 
tinerească n-a rămas fără ecou.

în 
neri, 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit pe Hamdy 
Fouad, redactor la ziarul „Al 
Ahram“, care face o vizită în 
țara noastră. Cu acest prilej,

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat ziarului egiptean un 
interviu.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

y

Proletari din toate țările, uniți-vă ! PRACTICA 
IN învață 
MÎNTUL
AGRONOMIC

intr-o
diversitate

1 lâi n A riâf A 1
1 i»1 r«L 1

• UZINA CIBER
NETICĂ

• RECEPTIVI
TATE NU ÎN
SEAMNĂ IMI
TAȚIE SERVILĂ

• PRO SI CON
TRA:

— BIBLIOTECILE A- 
NIVERSEAZA SE
MICENTENARUL 
U.T.C.

— CE ȘTIM DESPRE 
MUZICA DE AZI ?

— CÎND UMORUL 
NU-I LA EL ACASĂ.

Prin munca din aceste zile, tinerii din judeful
Prahova pot asigura, alături de ceilalți

lucrători ai ogoarelor,

DE LEGUME
Eram în piața orașului 

iești... La cîteva chioșcuri 
vindeau legume proaspete, 
șii, salată verde, costraveți, 
nac. Erau trufandale produse în 
„grădinile sub sticlă“ de la Tă- 
tărani, Brazi și Bucov. Iarna 
aceasta am fost mai bine apro
vizionați cu legume proaspete 
decît în anotimpurile calde ale 
anului trecut, sublinia, între

Plo- 
se

Ro- 
spa-

altele, gospodina Marieta Priboi.
Nu am căutat argumente pro 

sau contra pentru afirmația gos
podinei din Ploiești dar am in
vestigat situația „la zi“ a legu- 
miculturii prahovene. Așadar, 
cu sacoșa 1<?... producători. Ce 
veți oferi piețelor anul acesta ? 
Cu ce ritmicitate? în ce sorti
mente ? Ce garanții oferiți că 
ceea ce v-ați propus se va și

Echipa utecistului Gh. Ivănescu, Foto : O. FLEC AN.

OGRADA DE MINIUM
barată de un pod metalic cu 
două trasee, perpendicular pe 
matca mutată, a fost tăiată o alta 
de beton, cu porți metalice cu 
trepte... De sus, de pe la jumă
tatea scării metalice a turnului da 
200 de metri, personajele acestui 
spectacol — mașini și oameni, oa
meni și mașini — se văd mișeîn- 
du-se din și către toate direcțiile, 
după indicațiile unei „regii“ greu 
de înțeles pentru profani, dar cit

se poate de logică pentru cei im
plicați în „reprezentație“ : cîteva 
mii de oameni harnici și tineri 
(media de vîrstă a șantierului: 27 
de ani) care evoluează în imensul 
„joc“ grăbiți, preciși, cu nonșa
lanță, fără să țină seama de vicisi
tudinile atmosferice... Nori și apă, 
ploaie deasă, noroi amestecat cu 
zeamă de ciment, pereți suri, încă 
neatinși de smalțurile pastelate 
ale fazei finale, încrîngături de

fier, sudat, cicatrizat, autocamioa
ne și macarale, buldozere și sere- 
pere au prins, ca și hainele oa
menilor, ca și obrazurile lor, cu
loarea „de bază“ a oricărui șan
tier în acest anotimp: vînăt-ce- 
nușiul apei amestecate cu pămînt 
și ciment... E greu ? La această 
întrebare răspunsurile ar fi îm
părțite, după temperamentul, ex
periența, afectul sau disponibili
tatea de a metaforiza a celor în-

trebați. De pildă, „realiștii“ ar 
spune: „E greu al dracului 1“ (și 
le-ai da dreptate), în vreme ce 
„romanticii" ar zice: „E floare 
la ureche 1“ (și n-ai putea să-i 
contrazici nici pe ei). In schimb, 
la întrebarea : „E frumos ?“ răs
punsul ar fi unul și același, indi
ferent de natura interlocutorilor: 
„Da, e al naibii de f rumos!“ 
...Dar ce poate fi frumos în aceste 
locuri, pe o vreme dintre acelea 
care au consacrat proverbiala zi-

Acțiunea
AUTO

UTILARE
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)

Dintre scrisorile primite în aceste zile la redacție ne-a reținut 
atenția o întrebare simplă și directă, pătrunsă de sentimentul 
responsabilității viitorului cetățean aflat la vîrsta opțiunilor : 
„Ce știm despre noi, cum privim viața, viitoarea noastră pro
fesie ?". Mărturisim că ne-au emoționat sinceritatea confesiu
nilor, comentariile viguroase asupra unor cazuri cunoscute ne
mijlocit, ca și maturitatea cu care autoarea scrisorii, o elevă 
din clasa a X-a a unui liceu din București, privește în jur, în- 
registrînd fapte, reacții ale colegilor, pătrunzînd cu discreție 
dar și curaj în intimitatea gîndurilor lor, pentru a ni le înfățișa 
ca suport al întrebării sale cu multiple rezonanțe etice și so
ciale. Da : ce știm despre noi la vîrsta celor mai îndrăznețe 
visuri, dar mai ales cum visăm și pentru ce visăm așa și nu 
altfel ? Pe ce anume așezăm aceste visuri, din tot ce avem mai 
hun în noi, pentru a fi siguri că ele se vor realiza ? Iată cîteva 
din întrebările corespondentei noastre, pe care le supunem dez
baterii celor aflați, ca și ea, la vîrsta marii opțiuni. Și nu nu
mai lor. ci și tuturor celor aflați, într-un fel sau altul, lingă 
cei ce bat la porțile profesiei.

Să nu uităm, dragii mei colegi
E de ajuns să te gîndești la un 

moment din orice epocă de isto
rie românească, pentru a găsi 
zeci și zeci de chipuri de tineri 
care la vîrsta tinereții au reali
zat sau realizau ceva important, 
tineri care luptau cu curaj pen
tru o viață mai bună, pentru 
dreptate și libertate politică și 
socială, înfruntînd primejdii și, 
de cele mai multe ori, chiar

moartea — ne scrie, cu firească 
emoție,
Citeam 
marile 
științei 
la vîrsta tinereții, și că tot la a- 
ceastă virstă au fost săvîrșite, de 
cei rămași in istorie sau in ini
mile celor ce-au venit după ei, 
circa 80 la sută din marile fapte 
care ne-au urcat patria pină pe

corespondenta noastră, 
undeva că jumătate din 
realizări din domeniul 

și tehnicii au fost făcute

■ ■ a

treapta demnității și a conștiinței 
acestei demnități. în toată pleni
tudinea ei. E și firesc ca în fața 
acestora să fii cuprins de res-

ATHENA
elevă în clasa a X-a, Liceul 
„I. L. Caragiale" București

GRAUR,

(Continuate în pag. a IV-a)

de formule
Convorbire cu 

profesorul emerit ing.
EMIL NEGRUȚIU 

rectorul Institutului agrono
mic Cluj.

— Tovarășe profesor, 
învățămîntul agronomic, 
alături de cel medical, 
impune studentului un re
gim preferențial de prac
tică pentru a dobindi încă 
din facultate capacități o- 
perative de apreciere a 
situațiilor din viitoarea sa 
profesiune. Cum s-a rea
lizat aceasta în Institutul 
agronomic din Cluj ?

realiza ? Doar o parte din în
trebările pe care le-am adresat 
acum cînd „zilele sînt excepțio
nale pentru activitatea în legu- 
micultură“. cum remarca tșhni- 
ciana Teodora Tonescu, șefa fer
mei legumicole de la cooperati
va agricolă din Golgota : la a- 
proape două săptămîni de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ex
punea cu claritate, de la tribu
na forumului țărănimii coopera
tiste, îndatoririle ce revin agri
culturii în domeniul aprovizio- 

------cu produse 
Răspunsurile

— Pînă acum în învățămîntul 
superior agronomic practica a a- 
vut un loc bine stabilit, expri
mat în raportul 1 la 2 în favoa
rea ei față de cursurile teoretice. 
Departe de a fi ideal, raportul 
acesta a putut fi optimizat din 
acest an 
planurilor 
nind acum

prin restructurarea 
de învățămînt deve- 
1 la 2,5.

— Cum se traduce acest 
nou raport ?

nării populației 
agroalimentare.

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Ii-a)

— în primul rînd, prin spori
rea ședințelor de practică în ca
drul fiecărui an de studiu și prin

calin stanculescu

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNTÎLNIRILE
K I de A.l. ZÄINESCU

I

Din datele centralizate la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini reiese că în uzinele 
și fabricile acestui sector de 
bază al economiei se vor rea
liza anul acesta, prin autodo- 
tare. cu 83 la sută mai multe 
mașini, utilaje și instalații de
cît în anul trecut.-

Realizări deosebite au obținut 
specialiștii Uzinei de vagoane 
din Arad, care au proiectat Și 
construit trei linii cu un înalt 
nivel de automatizare pentru 
pasivizarea tablelor și a profi- 
lelor laminate, instalații 
vor fi produse și pentru 
întreprinderi.

O inițiativă interesantă
luat, de asemenea, specialiștii 
unităților Grupului de uzine pen
tru aparataj și mașini electrice 
din Craiova. Ei și-au propus să 
construiască. în cadrul unor 
secții specializate de autodotare 
— după proiecte proprii — linii 
tehnologice complexe pentru uti
larea viitoarei fabrici de trans
formatori electrici de putere 
mică de la Filiași.

care 
alte

au

? Tot mai numeroase în ultimul timp, întîlnirile oamenilor 
(’ de cultură și artă cu publicul jalonează — cel puțin pentru 
( tînărul aflat în plin proces de cunoaștere și asimilare a lumii 
I ideilor — o experiență în mare parte asemănătoare crea- 
1 țieî. Bine organizate, acestea pot procura satisfacții de nö
l’ tură să accelereze însuși dialogul între opera de artă și 
r cei cărora li se adresează, relația nu. întotdeauna simplă 
r dintre public și creatori. Ele premerg, de obicei, sau ur- 
r mează actului lecturii, vizionării unui spectacol, a unei ex- 
1 poziții etc.; au, așadar, o funcfionalitate precisă, se înscriu 
' ca date și repere ale spațiului reflexiv care este cunoaște- 

I* rea, dar în același timp și în același mod devenit și social, 
. de o largă aderență și implicație socială. Sînt întîlniri care 

C apropie și care confruntă valori și cerințe, criterii, modele 
•j și exigențe, atitudini, opțiuni.
(( Apreciate ca un răgaz și destindere plină de inedit pen- 

tru public, ori ca pauză și divertisment pentru creatori, 
I cum deseori s-a întîmplat, întîlnirile de acest gen n-au 
( fost prea departe de platitudine și eșec. întîlniri eare 
( despart — scria cu un an în urmă un poet, sesizînd cu mîh-
> nire birocrația care amenința din cînd în cînd acest gen
> de activități. Se ascultau, în lectura autorilor, cîteva scurte
> poezii sau proze, se culegea un minimum necesar de 
( aplauze și cu aceasta, sala populată de obicei cu elevi, tre-
> cea în anonimatul unor perfecte procese verbale, impor- 
. tant fiind nu atît valoarea comunicării și dialogul care tre- 
. buia realizat, ci statistica rece, de gheață, a unor posibile 
. justificări.
. Integrate unei activități de autentică semnificație cît și 

unei perspective reale, durabile, întîlnirile de acest fel, șe- 
zătorile cum li se mai spune, pot fi însă un veritabil act de 
cultură. Ele își au obîrșia în însăși tradiția înaintașilor și e 
bine să ne amintim aceasta — ori de cîte ori le concepem.

. Prin inițiativa sa de largă rezonantă istorică, aniversarea 
a ------- ’ ' - • ’ -
sp . , . -------------- - _.
spune, marea operă de răspindire în mase a culturii, vă- 
zînd și în aceasta un rol și o menire cu precădere socială 
de înaltă etică, a artistului. Vocația sa pentru comunicare 

. și dialog se manifestă nu numai în cadrele înseși ale ope- 

. rei create, ci si dincolo de aceasta, prin relația pe care o 

. înnobilează, dimpreună cu cititorul. Iar atunci cînd precum- 
. pănesc în chip eficient acțiunile care se rețin, și cînd 
. acestea dezvoltă vizibil accesul spre librării, spre biblioteci, 
. cluburi și case de cultură, sîntem, evident, în pragul unei 
j experiențe memorabile. Se cunosc, de altfel, adevăratele 
( ore de vîrf, productive, cele mai multe din librăriile prineî-
> palelor centre de județ, eveniment căruia, un impuls, i-au 
( dat, neîndoielnic, și întîlnirile cu creatorii. Sporite ca număr 
( și calitate, și în această perioadă premergătoare aniversă- 
( rii semicentenarului creării Uniunii Tineretului Comunist, 
( acestea tind să devină niște alese sărbători ale spiritului. 
I Am asistat recent, la o astfel de activitate, la Focșani, și 
) dialogul pasionant, prelungit care a urmat lecturii, adevă- 
( ratele introspecții realizate de public în creația ultimilor 
( ani, atestau nu numai un vădit interes, lăudabil, de bună 
, seamă, ci chiar o înaltă, distinctă capacitate de efort și cu-
> noaștere, o înaltă disciplină intelectuală formată prin con- 
( tactul nemijlocit cu opera și creatorii de artă.

patru secole de la întemeierea Putnei, Eminescu lansa un 
lendid manifest în această privință, prefațînd, s-ar putea



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2

9i* » I

Delegația Marii Adunări Nați
onale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, care, la invitația Prezi
diului Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace, a făcut o vizită ofi
cială în această țară, s-a înapoiat 
vineri după-amiază în Capitală.

Vineri după amiază, a fost 
inaugurat la Tg. Secuiesc, jude
țul Covasna, muzeul orășenesc. 
Noul edificiu cultural, cuprin- 
zînd trei secții, evocă istoria o- 
rașului din cele mai vechi tim
puri, momente din lupta comu
nă a oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri, români și ma
ghiari, pentru unitate națională 
și eliberare socială.

Vineri seara, Opera română 
din Cluj a prezentat, în premie
ră, „Stejarul din Borzești“ de 
Teodor Bratu, oreație lirică în 
care sînt evocate figura lui Ște
fan cel Mare, momente de sea
mă din lupta poporului nostru 
pentru libertate și neatîrnare.

La sala Dalles din Capitală, 
s-a deschis, vineri la amiază, o 
expoziție de artizanat din Iran.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o de
legație a Uniunii Tineretului 
Muncitor Socialist (U.T.M.S.) 
din R. P. D. Coreeană, condusă 
de tovarășul Kim Dong Guk, re
dactor șef al ziarului „Rodong 
Chongnyom“ (Tineretul munci
tor), care la invitația C.C. al 
U.T.C., va face o vizită în țara 
noastră. La sosire, pe aeroportul 
internațional București-Otopeni, 
delegația a fost salutată de to
varășul Eugen Florescu. membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., re
dactor șef al ziarului „Scînteia 
tineretului“, de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Au mai fost prezenți, de ase
menea, reprezentanți ai ambasa
dei R. P. D. Coreene la Bucu
rești.

SlMBĂTĂ 4 MARTIE 1972

Al doilea festival al 
tinerilor muzicieni 

din București
Ne mai desparte puțină vre

me de marea sărbătoare a orga
nizației noastre revoluționare : 
semicentenarul Uniunii Tinere
tului Comunist. în Întreaga tară 
acest deosebit eveniment este 
intimpinat de către tineri cu 
importante succese in muncă și 
la invățătură. Totodată, tinerii 
dedică semicentenarului nume
roase manifestări științifice, 
culturale, sportive. în acest 
context se înscrie și recenta 
inițiativă a Ateneului tineretu
lui din Capitală de a organiza, 
in colaborare cu Ateneul Ro
mân, o interesantă manifestare 
muzicală.

Sala Ateneului Român a găz
duit in zilele de 1 și 2 martie 
1972 cel de-al doilea festival al 
tinerilor muzicieni din Bucu
rești. Această emoționantă ac
țiune este, așa cum arată in cu- 
vintul său de deschidere. Mir
cea Ștefănescu, redactor la Edi
tura muzicală, omagiul de adin- 
că valoare umană pe care tine
rii muzicieni — exemple de dă
ruire in muncă și talent pentru 
generația lor — reprezentind 
ambele licee de muzică din 
Capitală, precum și studenți ai 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu“, il aduc acestui mare 
eveniment.

în ambele seri, publicul pre
zent (in majoritate tinăr) a 
putut audia, intr-o excelentă in
terpretare, muzică din patrimo
niul național și universal. în 
aceste concerte, talentații instru
mentiști au fost cu adevărat la 
înălțimea virtuților românești 
de interpretare muzicală.

DORINA TURCU

tistic, juriul prezidat de general- 
maior Dumitru Eremeia, membru 
In Comitetul 
Uniunii 
general 
acordat 
mlul I 
IOAN, 
IOANA, 
premiul 
tor la Întreprinderea de panifica
ție ..23 August“. Premiul special 
pentru originalitate soldat TIȚA 
VICTOR, premiul special pentru 
popularitate eleva BALCAN DOI
NA de la Școala generală de 8 ani 
nr. 137, din comuna Măgurele, 
mențiune specială a Comitetului 
municipal U.T.C. București, ALU- 
POAIE CONSTANTIN, manipulant 
I.T.O., mențiune pentru interpre
tare caporal CIOBAN DUMITRU, 
mențiune pentru tinerețe, eleva 
JIANU MIHAELA, mențiune acor
dată de Comitetul U.T.C. I.T.B., 
CAZACU IOANA, conducătoare 
troleibuz.

Festivitatea de premiere va avea 
loc în cadrul unui spectacol de 
gală organizat la Tebnic-club pe 
data de 12 martie a.e.

de conducere al 
Compozitorilor, inspector 
al muzicilor militare a 

următoarele premii : Pre- 
soldat fruntaș ROIBU 

premiul II : CIOBANU
muncitoare la UCECOM, 
III : BILA IOAN, munci-

calaureat, se trimit pe adresa 
institutului, pînă la 30 aprilie 
1972. EUvii din ultimul an de li
ceu vor fi înscriși pe baza ade
verinței eliberate de către uni
tatea școlară respectivă prin 
care se confirmă această cali
tate.

Toți candidații sînt obligați să 
prezinte diploma de bacalaureat 
înainte de începerea concursu
lui de admitere.

Concursul de admitere încape 
la 4 iulie 1972 și constă din ur
mătoarele probe : test de sănă
tate și aptitudini — eliminato
riu ; matematică, scris și oral ; 
fizică, scris.

ORIZONT 73

V. R.

Sesiune de referate la 
Liceul „Dr Petru Groza" 

în suita de manifestări dedi
cate semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist se înscrie 
și o interesantă sesiune de re
ferate organizată în cadrul 
cercurilor de elevi de la Liceul 
„Dr Petru Groza“ din Capitală. 
Lucrările sesiunii au loc astăzi, 
începînd de la orele 11,00 în in
cinta liceului.

UNIVERSITAREI

CONCURSUL DE 
ADMITERE LA 

INSTITUTUL 
DE MARINĂ 

DIN CONSTANTA

. spour . srosr . srónt. spout . șpoht .

Azi și miine, finalele pe farà in

CUPA
SEMICENTENARULUI U.T.C

HOCHEI

„Ostașul în cîntecul 
popular"

Așa se intitulează concursul de 
cintece populare ostășești organizat 
de către Consiliul politic superior 
al Forțelor Armate și Comitetul 
municipal București al U.T.C. in 
cinstea semicentenarului U.T.C. 
După etapa de preselecție, desfă
șurată la nivelul organizațiilor, au 
avut loc 2 spectacole de gală la 
care și-au disputat intiietatea 36 de 
concurenți. La Ecran-club. in pre
zența a peste 700 de spectatori. — 
militari, salariați in întreprinderi 
șl instituții, elevi și studenți din 
municipiu — au intrat în concurs 
ultimii 20 de tineri pasionați ai ge
nului. Fiecare participant a concu
rat cu 2 cintece populare ostășești 
și o poezie patriotică. O parte din
tre concurenți au fost deja popu
larizați prin intermediul emisiuni
lor militare la radio și televiziune. 
Aceasta exprimă dorința firească a 
organizatorilor de a difuza mal 
larg in mase cîntecul popular cu 
tematică ostășească, cît și stimu
larea acțiunii de depistare de noi 
melodii și talente ale genului res
pectiv. La capătul unei disputate 
competiții, de un elevat nivel ar-

de

124, 
con- 

I,

Prin Decret al Consiliului 
Stat se înființează în municipiul 
Constanța. începînd cu anul uni
versitar 1972—1973, Institutul de 
marină, ca instituție de învăță- 
mînt superior, pentru pregătirea 
ofițerilor de marină comercială.

Institutul de marină din Con
stanța, B-dul Lenin nr. 
primește înscrieri pentru
cursul de admitere în anul 
cursuri de zi, la secțiile :

• Ofițeri de navigație,
• Ofițeri de electromecanică 

navală.
Durata studiilor este de pa

tru ani.
La concurs se pot înscrie ab

solvenții liceelor cu diplomă de 
bacalaureat și absolvenții școli
lor echivalente, bărbați pînă la 
vîrsta de 25 ani împliniți la 31 
decembrie 1972. Vor avea prio
ritate absolvenții de liceu care 
au satisfăcut stagiul militar 
marină.

Cererile pentru înscrierea 
concurs, însoțite de copii 
galizate de pe certificatul 
naștere și de pe diploma de

Prognoză a modei ? Care vor fi 
tendințele acesteia pentru anul 
1973 ? Cum ne vom îmbrăca, deci, 
anul viitor, in timpul zilelor înso
rite, pe care le vom 
munte sau pe țărmul 
gre ?

Săptămîna trecută 
ședința grupei permanente de lu
cru pentru colaborare economică 
și telinico-științifică in domeniul 
confecțiilor și imbrăcăminții din 
cadrul C.A.E.R. a dezbătut tocmai 
aceste probleme. La lucrări, care 
au durat șase zile, au participat 
delegați din Republica Populară 
Bulgaria. Republica Populară Un
gară, Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Mongolă, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Uniu
nea Sovietică, Republica Socialistă 
România. Organizarea acțiunii în 
general, precum și întocmirea co
lecțiilor vestimentare prezentate a 
fost asigurată prin colaborarea 
Centralei de tricotaje București, 
Institutului de creație industrială și 
estetica producției al Ministerului 
Industriei Ușoare, întreprinderii de 
prezentare și prestațluni București.

După cum ne-a declarat tov. 
Gheorghe Leuchter, director teh
nic al Institutului de creație in
dustrială și estetica producției ai 
M.I.U., lucrările, care s-au dovedit 
deosebit de fructuoase, au dezbă
tut intr-un cadru larg aspecte pri
vind direcțiile de evoluție ale mo
dei în viitor, întocmind — pentru 
forurile și specialiștii din țările 
participante — o serie de recoman
dări concrete. De asemenea au fost 
discutate probleme referitoare la 
tehnologia de fabricație — care pe 
zi ce trece devine tot mai com
plexă — a imbrăcăminții. la posi
bilitățile de a realiza, prin proce
dee din ce în ce mai originale, noi 
modele menite să satisfacă cele 
mai exigente cerințe.

Un fapt notabil este acela că la 
manifestarea, care a cuprins con
sultări. desfășurate pe grupe de 
lucru, prezentări de modele șl o 
gală finală a acestora, au partici
pat. ca invitați, circa cinci sute de 
creatori de specialitate din întrea
ga țară. Această inițiativă — care 
se înscrie în ansamblul preocupă
rilor M.I.U. de a Informa creato
rii de modele asupra tuturor nou
tăților ce apar, pe plan intern și 
internațional, în domeniul lor de 
activitate — nu va rămîne desigur 
fără rezultat. „Urmările“ sale con
crete vom avea, desigur, prilejul 
să le admirăm în curînd în vitri
nele magazinelor de specialitate și 
— de ce nu — în garderoba fie
căruia.

petrece la 
Mării Ne-

la Sinaia,

• Sinaia : FINALA CONCURSULUI „SĂ
NIUȚĂ DE ARGINT".

Circa 150 de elevi și pionieri, cîștigători 
ai etapei județene a concursului dotat cu 
trofeul „Săniuța de argint" își vor disputa, 
pe pîrtia amenajată pe vechiul drum spre 
Coda 1400 de la Sinaia, intiietatea in lupta 
pentru ciștigarea, la diferitele categorii, ale 
titlurilor de campioni naționali ai, acestei 
competiții. întrecerile au loc sîmbătă de la 
orele 15,30 și duminică de la ora 9.

• Predeal ; FINALA „CUPEI TINERETULUI 
DE LA SATE" Șl A „OLIMPIADEI DE IARNA 
A ELEVILOR".

Pe pîrtiile de la Diham—Predeal își dau 
întîlnire finaliștii „Cupei tineretului de la

HANDBAL

„TROFEUL

PREMISE CERTE PENTRU
0 RECOLTĂ ABUNDENTĂ

DE LEGUME
(Urmare din pag. I

sint, după caz, încărcate de ci
fre ce redau inițiativa și preo
cupările oamenilor, sau — intr- 
adevăr mai rar — o înșirare de 
justificări. La Strejnic, coopera
torii au și așezat la iarovizat 
cele 50 de tone de cartofi ce vor 
fi plantați începînd de la jumă
tatea săptămînii viitoare pe su
prafața rezervată acestei cul
turi, iar la cooperativa agricolă 
din Sirna, inginerul șef Lau- 
rențiu Macovșchi vorbea de mă
surile tehnice și organizatorice 
întreprinse în scopul asigurării 
celor 1 700 tone de legume tim
purii. Și, aceste măsuri înseam
nă fertilizarea cu gunoi de grajd 
a cincizeci de hectare, săparea 
a cinci mii de metri de canale 
în vederea irigării întregii su
prafețe de grădină, asigurarea 
în răsadnițele proprii a necesa
rului de răsaduri. La coopera
tiva din Măgurele, șase uteciști : 
Alexandru Canache, Grigore 
Bănică. Alexandru Ionescu, 
Gheorghe Mitu, Ion Ceaușu și 
Nicolae Dan înfăptuiesc anga
jamentul de a fertiliza cu gu
noi de grajd suprafața de gră
dină. Fiecare transportase cîte 
o sută paisprezece căruțe în 
cele cinci zile ce au urmat adu
nării generale în care și-au for
mulat angajamentul. La Buda 
Palanca, cooperatorii au pregă
tit pină în cele mai mici amă
nunte cele trei hectare de so
larii ce vor fi cultivate cu roșii 
timpurii și ardei, iar la Golgo- 
tu și Bucov, în răsadnițele calde 
și în serele înmulțitor au fost 
repicate cele pest un milion 
(la fiecare) fire de răsad numai 
în ghivece nutritive. S-au luat 
totodată, măsurile necesare 
scoaterii in cîmp a răsadurilor 
de varză timpurie. în acest scop, 
a fost fertilizată suprafața res
pectivă cu gunoi de grajd aflat

într-un stadiu 
menta.ție (ceea 
temperatură în 
un grad mai mare decit 
normală), din folia de polieti
lenă utilizată anul trecut la so
larii s-au confecționat „prelate“ 
ce vor fi utilizate la protejarea 
răsadurilor în primele zile după 
replantare.

A făcut înconjurul județului 
inițiativa cooperatorilor din Gol- 
gota care s-au angajat să cul
tive pe lotul în folosință și în 
spațiile din jurul caselor legu
me astfel incit din consumatori 
să devină producători de legu
me. „Față de circa șapte mii de 
hectare cultivate cu legume, ni 
se spunea la Direcția generală 
agricolă județeană, practic se 
vor cultiva opt sau nouă mii de 
hectare. Și, ceea ce este mai im
portant, este faptul că în măsu
ră mai mică locuitorii satelor se 
vor menține printre consumato
rii de leguma în stare proaspă
tă furnizate de aceste suprafețe 
întrucît cei mai mulți vor avea 
grădini de legume în loturile 
personale. în felul acesta se 
preconizează sporirea în medie 
cu peste zece kilograme a can
tității de legume ce a revenit 
anul trecut pe un locuitor al u- 
nui oraș sau centru muncitoresc 
din județ“

Cu efortul deosebit investit 
în legumicultura de către cea 
mai mare parte a cooperative
lor agricole din județ, contras
tează amînarea fără vreo justi
ficare a executării unor lucrări 
stringente pentru producția le
gumicolă. La Ciorani și Fulga 
nu s-au fertilizat decit șase și, 
respectiv, opt hectare de grădi
nă pe motiv că ,,e udeală mare și 
roata căruței taie adine“. De a- 
semenea, la Urlați, nu s-a în
treprins nimic în vederea rea- 
menaiării celor două hectare de 
solarii, iar la Gherghița și Dră-

avansat de fer- 
ce va păstra o 
sol ou cel puțin 

cea

Uteciștii iți îndeplinesc angajamentul de a fertiliza cu gunoi de 
grajd grădina de legume

Foto: GH. CUCU

gănești, lucrări în restanță față 
de timp pot fi considerate nu 
numai fertilizările și amenaja
rea solariilor dar — ceea ce 
este mai grav — și repicatul ră
sadurilor. Lipsa forței de mun
că invocată aici nu este un ar
gument — în cooperativele agri
cole respective lucrînd peste 
șase sute brațe de muncă. întîr- 
zierea în ce privește executarea 
acestor lucrări ține de oameni, 
de lipsa de inițiativă în organi
zarea muncii. De fapt, această 
(nedorită) lacună face ca în ju
deț, abia trei mii și ceva de hec
tare — adică nici jumătate din 
suprafața rezervată legumicultu- 
rii — au fost fertilizate ; pentru 
aproape patruzeci de hectare 
de solarii nu s-au .întreprins 
nici măsurile minime de ame
najare, deși această lucrare ar 
fi trebuit încheiată iar pentru 
circa 30 de hectare dintre a- 
cestea nu s-a asigurat folia de 
polietilenă.

în realizarea multora din
tre aceste lucrări organizațiile 
U.T.C. ar fi putut interveni prin 
acțiuni bine orientate, de efici
ență. Dar despre așa ceva mai 
puțin se poate vorbi. De ce ? 
Pentru că legumicultura n-a in-

trat încă în atenția Comitetului 
județean al U.T.C.. „Legumicul
tura intră în preocupările zilnice 
ale țăranilor, ce am mai putea 
face noi ? ni s-a spus la comi
tetul județean al U.T.C. Și, a- 
poi, legumicultura ocupă un loc 
minor (? !) în structura culturi
lor în comparație cu via și po
mii“. Ca și cînd în cooperative
le agricole n-ar lucra și tineri 
țărani cooperatori, iar problema 
legumelor ar fi ceva posibil de 
rezolvat doar cum ai bate din 
palme. Măcar acum, în ceasul al 
doisprezecelea, de către comite
tul județean al U.T.C. se impune 
să se intervină în scopul iniție
rii unor acțiuni largi ale tine
retului care să aibă ca efect a- 
sigurarea celor mai bune con
diții producției de legume din 
acest an. Fertilizarea, amenaja
rea terenului în vederea irigă
rii tuturor suprafețelor legumi
cole, amenajarea solariilor și 
repicatul răsadurilor, iată doar 
cîteva din acele lucrări ce se 
cer înscrisa pe agenda zilnică 
a organizațiilor U.T.C., a fiecă
rui tinăr ! Este o cerință impu
să de situația deloc „roză“ con
statată în aceste zile.

sate" și ai „Olmipiadei de iarnâ, la schi 
fond și alpin, fot« și băieți, care și-au eiști- 
gat acest drept la etapele precedente. între
cerile se desfășoară sîmbătă, de la ora 9 și 
orele 15 și duminică de la ora 9.

• Poiana Brașov : FINALA CAMPIONA
TELOR UNIVERSITARE.

160 de studenți, specialiști în sporturile de 
iarnă, schi fond și alpin, își vor disputa 
titlurile supreme pe pîrtiile de la Poiana 
Brașov. întrecerile sînt programate sîmbătă, 
începînd de la ora 9,30 și duminică de la 
ara 8.

Lupta se incinge in

CARP AȚI"
MIINE, „CUPA

PLOIEȘTI (prin telefon). —
ROMÂNIA (tineret — SUE

DIA : 10—14 (4—9).
Tinerii noștri handbaliști au 

făcut, aseară, o partidă bună. Au 
arătat mult mai multă hotărire 
și ambiție in acțiunile de atac, 
mai multă fermitate în apărare, 
de altfel compartimentul cel 
mai bun, excepție făcind porta
rul Tamaș care s-a lăsat bătut 
de aruncări parabile. Băieții au 
combinat destul de frumos pe 
semicerc, dar neșansa i-a pîndit 
cam mult în prima repriză : 
mingea nimerește bara sau pla
sa din afară refuzînd să intre 
în gol. E concludent faptul că 
numai în prima repriză balonul 
a întîlnit de cinci ori bara, iar 
in a doua repriză, de încă două 
ori. Mai adăugind și imprecizia 
altor faze, avem explicația nu
mărului redus de puncte reali
zate în acest meci. Performera 
turneului, echipa Suediei, a tre
buit să se mulțumească cu un 
rezultat strîns pentru că în re
priza secundă Constantinescu, 
Odaie. Drăgăniță, Cirlan. cei
lalți coechipieri, au jucat mult 
mai bine, forțîndu-i pe adver
sari să greșească mai des : ai 
noștri au marcat de 6 ori în vre
me oe suedezii n-au reușit să 
înscrie în această parte a jocu
lui decit de 5 ori.

CEHOSLOVACIA—R. D. G. 
16—17 (9—9).

Un frumos și electrizant spec
tacol — aplaudat la scenă des
chisă — au oferit handbaliștii 
Cehoslovaciei și R.D.G. Tehnici, 
subtili și inspirați în acțiunile 
de pe semicerc, jucătorii ambe
lor formații au arătat o pregă
tire și o precizie pe măsură și 
în apărare. Dacă cehoslovacii au 
evidențiat mai mult din știința 
handbalului, partenerii lor s-au 
dovedit mai dîrzi, mai solizi — 
și la propriu și la figurat — în 
apărare. Angajamentul total in

MERIDIAN
• Turneul internațional de 

tenis de la Hanipton (Virginia) 
a continuat cu disputarea par
tidelor din sferturile de finală. 
Jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins în numai 34 de mi
nute pe Ian Crookendon 
(S.U.A.). în semifinale, Năstase 
îl va întîlni pe Richey, iar 
Smith pe Gimeno. La dublu 
bărbați, cuplul Năstase, Țiriac 
va juca în semifinale cu pere
chea Richey. Edlefsen (S.UA.).

• In sala „Universiada" 
a început turneul internațional 
de box „Ring Sofia ’72“.

în prima reuniune, românul 
Simion Cuițov (categoria pană) 
l-a Învins la puncte pe bulga
rul Rusinov.

acțiuni a făcut ca de-a lungul 
întregii partide dominanta prin
cipală să fie echilibrul. Nici o 
echipă nu s-a putut desprinde 
la mai mult de 1—2 goluri. Ast
fel că vicecampionii mondiali, 
beneficiind de acel atribut al re
zistenței la efort, au terminat 
pină la urmă învingători la o 
diferență de un
ROMÂNIA — 
15—17 (6—9).

Meci de mare 
jucătorii iugoslavi 
palmaresul lor mai multe vic
torii asupra echipei noastre — 
începe surprinzător cu aceeași 
tactică de joc, om la om, ca și 
joi seara, cînd au pierdut neaș
teptat în fața Suediei. înfrînge- 
rea nu l-a speriat pe antreno
rul Stenzel. Jocul pare hăr- 
țuială spectaculoasă. ~ 
adversarii 
șească în 
ne conduc 
pentru a-i 
portarului
avem un om liber. Aflat singur 
pe semicercul adversarilor, el 
reușește chiar să înscrie un gol 
spectaculos. Refacem din han
dicap și egalăm : 5—5. Iugosla
vii văd pericolul aplicării pre
singului și renunță. Ei vădesc 
o mare ambiție să cîștige cu 
orice preț această partidă, pen
tru a evita un loc ce nu le-ar 
onora cartea de vizită în cla
samentul final al competiției. 
Lupta e dură, dramatică. Avan
tajul rămine in' continuare de 
partea oaspeților. Băieții noș
tri mi se pare că nu se con
centrează suficient, fac gre
șeli nepermise (scapă mingea, 

■parează prost, ratează ocazii ra
risime — 7 în prima repriză), 
nu abordează jocul cu maximă 
seriozitate, pe cînd adversarii 
lor joacă mai bine ca în prime
le partide, finalizează mai clar 
și prima repriză se încheie în 
defavoarea noastră : 6—9. Par
tea a doua a jocului se desfă
șoară mai mult sub semnul su
periorității iugoslavilor care 
sînt mai lucizi, par mai puțin 
obosiți și... cuceresc încă o vic
torie împotriva noastră.

V. CĂBULEA

singur punct.
IUGOSLAVIA

luptă, în care 
i — care au in

Totuși, 
reușesc să ne depă- 
acest stil, înscriu și 
cu 2—0. O soluție 

contracara — ieșirea 
Penu în atac, ca să

I

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 10

(din 5 martie 1972)

Clm. Medgidia-C.F.R. Cluj 1
F.C. Galați-Farul 2
C.F.R. Timiș.-S.C. Bacău x2
Metalul Plopeni-Crișul 2

Tractorul-Politehnica Iași x2
Olimpia S.M.-..U“ Craiova 1
Catania-Palermo lx
Foggia-Ternana lx

Genoa-Reggiana 1
Modena-Como 1
Perugia-Brescia 1x2
Sorrento-Reggina 1

Taranto-Novara X

Așadar, vacanța fotbalistică 
s-a încheiat. începe sezonul ofi
cial, ne relntilnlm cu fotbalul. 
Duminică — 14 jocuri din „șai- 
sprezeciurile“ ediției 1971—72 a 
„Cupei României“. Această „e- 
tapă inaugurală" e importantă 
din mai multe puncte de ve
dere : in primul rind cam de 
acum începe maratonul pentru 
desemnarea echipei care va 
participa la întrecerea europea
nă : „Cupa cupelor“. Apoi, di
vizionarele A, ca și echipele 
din B. de altfel, Iți verifică po
tențialul de joc, constată cit 
de bine s-au pregătit pentru re
turul campionatului care se 
anunță furtunos.

Start în campio
natul mondial — 

grupa C
MIERCUREA CIUC (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
Festivitatea de deschidere : rind 

pe rind, drapelele de stat ale Aus
triei, R. P. Bulgare, R. P. Chine
ze, Danemarcei, Italiei, Olandei șl 
K. P. Ungare, au fost salutate cu 
căldură de asistentă. Primirea fă
cută tuturor echipelor, aplauzele 
publicului românesc sînt o mărtu
rie vie a interesului pentru " 
campionat. Cu o astfel de 
tență, firește, toate echipele 
lupta In condiții egale.

Meciul Inaugural, disputat 
echipele Ungariei și Danemarcei, 
s-a desfășurat sub semnul unei a- 
prigt bătălii pentru fiecare puc In 
parte. Scorul final nu reflectă de
cit superioritatea netă a echipei 
Ungariei, mai incisivă, mai sigură 
și hotărîtă in atac. Avind clțlva 
jucători ce s-au remarcat in mod 
deosebit in linia de atac prin teh
nică șl condiție fizică, prin clar
viziune tactică, formația Ungariei, 
după o primă repriză echilibrată, 
cu dominare succesivă la o poar
tă sau alta, a reușit să mute în
tregul joc in fața porții lui Han- 
sen fient, înscriind punct după 
punct, cu toate intervențiile ex
cepționale ale portarului danez. 
Danemarca a pierdut la un aseme
nea scor nu atit datorită adoptării 
unei tactici ce punea accent pe 
compartimentul defensiv, cît unor 
insuficiențe tactice. Scor final : 
11—4 (1—1; 4—0; 6—3) pentru Un
garia.

Așteptat cu interes, debutul 
competițional al echipei R. P. Chi
neze a dat satisfacții depline, cîș- 
tigind din primele minute simpa
tia publicului. Ceea ce impune la 
hocheiștii chinezi e viteza cu care 
patinează, plasamentul excelent și 
omogenitatea întregului lot. în 
fata acestor atribute, jucătorii 
bulgari au utilizat o soluție ce li 
s-a părut mal eficace : jocul în 
forță, uneori presărat de durități. 
De altfel, faptul că în prima re
priză din formația bulgară au fost 
consemnate două eliminări șl un 
avertisment. confirmă afirmația 
de mal sus. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 4—3 în favoarea 
R. P. Chineze. Dar indiferent de 
rezultatul final, spectacolul șl a- 
trac.tivltatea meciului s-au impus 
în primul rtnd.

AL. DOBRE

acest 
asis- 

vor

între

FOTBAL
Campionatul republican

ziua a doua

După marea surpriză de la 
Timișoara, unde Steaua, spe
cialista „Cupei“, a fost făcută 
K.O. ce ne vor rezerva, oare, 
meciurile de miine ? Pentru 
că, așa cum știm din istoricul 
acestei competiții, „Cupa Ro
mâniei“ a fost din totdeuna jn- 
trecerea surprizelor.

Iată, acum, programul celor 
14 partide : Unirea Drăgășani- 
U.T.A. ; Metalul București- 
Steagul roșu ; Minaur Zlatna- 
Rapid ; Textila Odorhel-Jiul ; 
Cimentul Medgidia-C.F.R. Cluj ; 
Petrolistul Boldești-A.S. Arma
ta ; F.C. Galați-Farul ; Petrolul 
Moinești-Dinamo ; C.F.R. Timl- 
șoara-S.C. Bacău ; Metalul 
Plopeni-Crișul ; Olimpia Rm. 
Sărat-F.C. Argeș ; 
Calafat-Petrolul ; 
Brașov-Politehnica ;
Satu Mare-Univ. Craiova. (Me
ciul Minerul B. Mare-,,U“Cluj 
Se dispută miercuri, 8 martie).

Dunărea 
Tractorul 

Olimpia

Reuniunea celei de a doua zile 
a purtat amprenta unui ritm în- 
dlrjit, in 5 din cele 6 partide dis
putate. A fost un asalt al echipe
lor din zona minată a clasamen
tului, p luptă acerbă pentru eva
darea din această Zonă.

Universitatea Craiova — Poli
tehnica Timișoara : 3—0 (9, 9, 7). 
Politehnica Timișoara, care por
nea favorită, a capotat lamenta
bil in fața studenților craioveni.

Viitorul Bacău — Tractorul Bra
șov ; 3—2 (— 4, 13, 14, 3, 4). Deci 
o altă surpriză, furnizată de spor
tivii băcăoani, care după o luptă 
epuizantă de peste două ore, au 
învins pe brașoveni.

I.E.F.S. București — Viitorul 
Brăila 3—1 : (3, 4, —12, 15). Victo
rie pe deplin meritată, dar nu 
fără dificultate, a sportivilor bucu- 
reșteni.

Dinamo București — Universita
tea Cluj : 3—0 (11, 6, 1). Liderii au 
făcut un 
cu prea 
partidă.

Steaua
București 
cel mai disputat meci al reuniunii, 
campioana a primit o replică dîr- 
ză din partea 
însă, epuizați 
seturi, nu au 
necesare.

adevărat galop, cîștigînd 
multă ușurință această

București — Progresul 
: 3—1 (13. —14, 5, 4). în

bancarilor care, 
după primele două 
mai avut resursele

I. SIRIOPOL

19.30; Circul Globus : RITMURI 
ACROBATICE (premieră) — ora 
19,30.Sțțnema

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : ru 
lează Ia Patria ‘ ' **
Capitol (orele 
19.45), Melodia
19.30) , Modern
19.30) .

12 SCAUNE . rulează la Victoria 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19,30).

ANTRACIT : rulează la Lumina 
(orele 9—19.30 In continuare).

STEAUA SUDULUI ; rulează la 
Luceafărul (orele 8,30: 11; 13,30:
16; 18.30; 21), București (orele 8.15; 
10,15; 12.30; 14,45; 17; 19,15; 21,15).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18: 20,30).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18.45; 21,15), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Aurora (orele 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20,15), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI la MOARTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 17,45; 20),
Popular (orele 15,30; 18; 20.15). 
LOCOTENENTUL BULL1TT : ru
lează la Excelsior (orele 9; U.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,45), Gloria (ore
le 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : 
lează la Progresul (orele 15,30 
20.15).

AVENTURI IN ONTARIO : 
lează la Tomis (orele 9: 11,15;
13,30; 15.45; 19,15; 20.30). Bucegi
(orele 15,45; 18; 20,15), Doina (ore
le 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30). (la 
orele 10 Program pentru copii).

DECOLAREA : rulează la Vitan 
(orele 16; 18; 20).

MIRII ANULUI H : rulează la 
Central (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30). ~................................  “
18; 20,15).

BRIGADA 
TA ; B.D 
MARE : rulează la Unirea (orele 
15.30; 19)

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Munca (orele 10: 15.30; 
18: 20.15)

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE ■ rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18.30 in continuare: 
Program de documentare (orele 
20.15).

ULTIMUL RĂZBOINIC rulează 
la Grivița (orele 9; 11.15. 13,30: 16; 
18.15. 20.30), Miorița (orele 18:
20.30) .

FUGA rulează la Volga (orele 
10,30; 15; 19).

(orele 10: 16; 19,451, 
9,15; 12,45; 16,15;

(orele 9; 12.30; 16; 
(orele 9: 12.30; 16

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 19).

LIVADA DIN STEPA rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Arta 
(orele 10.30; 15,30; 18; 20.15).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
zesti (orele 9; 12.30; 16: 19.30).

O DUMINICA PIERDUTA ru
lează la Înfrățirea (orele 15.30; 
17.45: 20)

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18:
20) . Laromet (orele 15,30: 17,30;
19,30).

TRENUL : rulează la CrîngașI 
(orele 15.30; 18: 20,15).

PF. POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 17.45; 20).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

COPACII MOR ÎN PICIOARE t 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Flacăra (orele 10: 15.30: 
19)

TEODORA (orele 10; 12; 14,15) ; 
PORȚILE NOPȚII (ora 16.30) : ÎN
TRE CER ȘI PĂM1NT (orele 18.45;
21) — rulează la Cinemateca 
„Unlon".

SÎMBĂTĂ, 4 MARTIE 1972
PROGRAMUL I

9.00 Telex. 9,05 Film serial 
„Doamna din Genova“ (III). 9.45 
De vorbă cu gospodinele. 10,00 
Tele-enclclopedia (reluare). 10,45 
Biblioteca pentru toți (reluare). 
11,15 Muzică și umor cu : Stela 
Popescu și Ștefan Bănică. 12,00 
Telejurnal. 16,30 Emisiune in 
limba germană. 18,15 Ritm, ti
nerețe, dans. 19,20 1001 de seri : 
„întrecerea“. 19,30 Telejurnal. 20,oo 
Săptămina internațională. 20,15 
Teie-enciclopedia. 21,00 Film se
rial : „Invadatorii“. 21,50 Mărți-
șoare, mărțișoare... Emisiune de 
divertisment. 22,30 Telejurnal. 22,45 
Săptămina sportivă. 23,00 Seară de 
romanțe.

PROGRAMUL II

SÎMBĂTĂ, 4 MARTIE 1972

16,30 Ansamblul folcloric „Briu- 
lețul' din Constanța. 17,00 Agenda. 
17,10 Film artistic : „Răzbunarea 
haiducilor“. 18,40 Reportaj bucu- 
reștean. 19,00 Pagini muzicale de 
mare popularitate.

ru-
18:

ru-

Giulești (orele 15.30:

DIVERSE IN ALER- 
LA MUNTE ȘI LA

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă : VlNT DE LIBERTA
TE — pra 19.30; Teatrul Național 
..I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
O SCRISOARE PIERDUTA — ora 
20 ; (Sala Studio) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : ZIARIȘTII 
ora 20 ; (Sala Studio) : MINCI
NOSUL — ora 20; Teatrul de Co
medie : INTERESUL GENERAL — 
ora 16,30; DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20 : Teatru! ,.C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ȘI EU 
AM FOST ÎN ARCADIA — ora 
19.30 ; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ... ÎN SAC — ora 20 ; 
Teatrul MIC : ZADARNICE
JOCURI DE IUBIRE — ora 19.30; 
Teatrul Giulești ; GEAMANDURA 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Sala Victoria) : VOX BO
EMA — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : ÎNTR-UN CEAS
BUN ! — ora 19,30: Teatrul ..Ion 
Creangă" : DIN STRĂBUNI PÎNA 
LA NOI (premieră) — ora 17; Tea
trul ..Țăndărică" (Sala Victoria) : 
NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 15; 
(Sala Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 17: 
Studioul ..Casandra“ a’ I.A.T.C. : 
ACT VENETIAN — ora 20: Teatrul 
Evreiesc : BARASEUM ’72 — ora

DUMINICĂ, 5 MARTIE 1972
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului.
11.10 Să Înțelegem muzica — ciclu 
de educație muzicală — Folclorul. 
12,00 De strajă patriei. 12.30 Emi
siune in limba maghiară. 14.00 
Telesport. Campionatul mondial de 
ciclocros — proba pentru profesio
niști. înregistrare de la Praga. 
Hochei pe gheață : România-Elve- 
ția. înregistrare de la patinoarul 
..23 August“. 16,00 Postmeridian.
17.10 Film serial pentru tineret : 
Planeta giganțllor. 18,oo Cintare pa
triei. Concurs coral lnterjudețean. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.
20.10 Handbal masculin : România- 
Suedia (repriza a Il-a) In cadrul 
competiției internaționale dotată cu 
„Trofeul Carpați". 20,40 Astăzi e 
ziua ta — program muzical-distrac- 
tiv dedicat „Zilei Femeii“. 22,40 
Telejurnal.

PROGRAMUL II

12.30—15.00 Promenadă duminica
lă. 20.00 Deschiderea emisiunii de 
seară. Concert popular. 21.00 Agen
da. 21,10 Seară de romanțe. 21,40 
Săptămîna culturală bucureșteană. 
21,55 Din lumea științei. 22.06 Film 
serial : INVADATORII (reluare).

S.UA
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ORGANIZAȚIA NOASTRĂ ÎN PRAG DE ANIVERSARE
Brigada „Scînteii tineretului“ transmite

♦ ■ ■

NICI O CHEMARE TINEREASCA
N-A RĂMAS FĂRĂ ECOU

— Numele meu este Valentin 
Ebert și sînt strungar la secția 
I mecanică. Am numai 20 de 
ani, încă n-am fost cătană. 
Acum un an am terminat școala 
profesională. Tata-i tot strun
gar, aici la Uzina mecanică de 
material rulant din Simeria, și 
bunicul meu tot strungar a fost 
și de-aici a ieșit la pensie. Eu 
de mic am îndrăgit uzina și 
meseria asta, strungăria. îmi 
place să muncesc aici, unde 
am învățat meserie și unde am 
învățat de la muncitorii mai 

, bătrîni cum trebuie să fie și să 
se poarte muncitorul. Sigur, 
avem multe greutăți aici în uzi
nă, munca nu-i o „floare la 
ureche" și noi, ăștia tineri, mai 
avem încă multe de învățat. 
Unii nu au răbdare să aștepte 
pînă cînd vor obține o califi
care mai bună și un salariu 
mai bun, pleacă în alte între
prinderi unde munca e mai 
ușoară sau mai „curată" și ve
nitul mai mare. Eu unul n-aș 
face asta, prea mă simt înră
dăcinat aici și prea mi-e drag 
ceea ce iese din mîinile mele. 
Cu ei, cei care pleacă, am stat

UZINA
ȘCOALA A
7

CONȘTIINȚEI

TORESTI
7 TELEFERIC PESTE VAEEA CU

de vorbă, mi-erau unii prieteni, 
dar nu i-am putut convinge să 
rămînă. Cîte o dată chiar mă 
întrebam dacă din punctul lor 
de vedere, n-au ceva dreptate. 
Pentru că uneori aici, în uzină, 
se simte nevoia ca tinerii să fie 
mai mult înțeleși de cei cu ex
periență, ajutați nu numai să 
învețe meserie, ci și să depă
șească greul, să-și călească 
voința. Dragostea pentru mun
că, pentru această uzină a 
noastră nu se poate învăța la 
școala profesională și-i greu 
de spus în cuvinte. Dragostea 
asta se poate doar transmite, 
de la muncitor la muncitor, de 
la generație la generație.

— Eu unul îi apreciez foarte 
mult pe tinerii din uzină și cred 
că vor da mereu mai bune re
zultate, ne spune Petru Colibaș, 
șef de echipă, care muncește 
aici de 28 de ani. Sigur, mai 
sînt și „uscături", 
aceia care tot dau să plece la 
munci mai ușoare

Sigur, mai 
e vorba de

munci mai ușoare sau se șco- 
lesc — numai ca să se facă 
funcționari, la birouri. E drept, 
sînt de vină și părinții, că ei au 
fost tot muncitori, au dus tot 
greul, și acum își lasă copiii să 
fugă numai după avantaje.

Dumitru Irinca, șeful secției 
„Locomotive", adaugă la rîndul 
lui :

— Acum, cînd tinerii au a- 
vantaje mari, cînd munca este 
o onoare pentru oricine, ei sînt 
datori să-și iubească meseria 
Iar dacă mai sînt unii mai slabi 
printre ei, sîntem și noi. vino- 
vați, că nu i-am ajutat și înțe
les destul, că nu am fost întot
deauna buni pedagogi, că nu 
am reușit să le transmitem tu
turor spiritul muncii.

Am discutat apoi cu alți și alți 
tineri muncitori de la Uzina me
canică de material rulant din 
Simeria, vechi punct de forma
re a tradițiilor muncitorești, 
loan Micu, Gheorghe Biriș, Lu
cian Ivașcu și alții mi-au vorbit 
cu franchețe despre bucuriile 
și realizările lor, despre pro
blemele pe care le ridică acti
vitatea lor productivă, cele
lalte forme de activitate la care 
participă ca uteciști. Am des
cifrat, în spusele lor, o menta
litate și o atitudine fermă față 
de muncă, față de viață, față 
de tot ce se întîmplă în jurul 
lor. Și am dedus că o aseme
nea mentalitate, o asemenea 
atitudnie nu se pot dobîndi 
decît prin înlănțuirea firească 
a miilor, milioanelor de mîini 
care, generație după genera
ție, modelează materia mode- 
lînd, totodată, spiritele.

OVIDIU PĂUN 

Despre inițativa căreia îl de
dicăm aceste rînduri nu am 
mai scris pînă acum. Deși știam 
de intenția declanșării ei, deși, 
undeva, într-un carnet, notasem 
la timpul respectiv : „Deva — 
U.T.C. Proiectul program, do
meniul economic ; în scopul 
realizării sarcinilor de producție 
ce revin fiecărui colectiv de 
muncă se va acorda o atenție 
sporită îmbunătățirii activității 
profesionale a tinerilor, îndeo
sebi a celor din minerit, side
rurgie. construcții și transpor
turi, inițiindu-se în acest scop 
întrecerea intitulată „Organiza
ția U.T.C. — fruntașă pe ramură 
industrială“. N-am scris nimic 
atunci pentru că era vorba doar 
de un proiect și reporterul s-a 
crezut obligat să dea prioritate 
faptelor, n-am scris pentru că 
preferam să aminăm momentul 
popularizării inițiativei pînă 
cînd ea va deveni o realitate de 
netăgăduit, cînd eficiența ei va 
fi verificată de practică, în sfîr- 
șit, n-am scris pentru că nu o 
dată s-a întîmplat ca după ce o 
idee bună, viabilă teoretic, a fost 
anunțată cu surle și trîmbiță 
totul să se oprească încă înain
te de a fi început, autorii ajun- 
gind ei înșiși să fie primii care 
să renunțe la a o aplica. Ne face 
o deosebită plăcere să consem
năm că de astă dată precauții
le au fost inutile. Competiția nu 
a rămas doar „în scripte“ -ci 
și-a urmat drumul firesc spre 
producție.

Așadar, Deva 
1972.

— întrecerea „Organizația 
U.T.C. — fruntașă pe ramură“ 
— releva la tribuna plenarei 
Comitetului județean Hunedoara 
al U.T.C., tovarășul Viorel Faur, 
prim secretar, întrecerea avind 
ca principale obiective : reali
zarea și depășirea lună de lună 
a sarcinilor de plan, calitatea 
produselor, continua perfecțio
nate profesională. lichidarea 
absențelor nemotivate și întări-

februarie

■

CAMPANIA AGRICOLĂ 
LA ORA MUNCII 

VOLUNTAR-PATRIOTICE

Peste puțin timp se va da star
tul campaniei agricole de primă
vară. Tractoarele și celelalte ma
șini agricole trebuie să fie pre
gătite pentru a funcționa zi și 
noapte. Timpul disponibil este 
scurt și, de aceea extrem de pre
țios. Pe ogoare, în toiul bătăliei 
pentru pregătirea recoltei viitoare, 
se va vedea cu cită responsabi
litate și exigență au fost ele re
parate și revizuite. Mecanizatorii 
de la S.M.A. Hațeg pretind că nu 
vor avea dificultăți din acest 
punct de vedere. „Campania, 
afirmă ei, poate începe chiar mîi- 
ne !“ Cu numai cîteva săptămîni 
în urmă reparatul mașinilor agri-

Campionii județeni

ai ramurilor industriale

0 competiție
non-stop:

PRODUCȚIA
disciplinei muncitorești, s-area

dovedit a fi cadrul adecvat pen
tru antrenarea tinerilor la înde
plinirea indicatorilor economici, 
de educare comunistă. Succese 
remarcabile pe parcursul aces
tei competiții a muncii au ob
ținut, clasindu-se astfel pe pri
mele locuri, organizațiile U.T.C. 
din Oțelăria Siemens-Martin II 
a Combinatului Siderurgic Hu
nedoara. Sectorul IV de la Ex
ploatarea minieră Lupeni, lo
tul 13 instalații — șantierul I 
construcții Deva, Căi ferate uzi- 
nale-C.S.H.

Rînd pe rînd. in aplauzele în- 
suflețitoare ale tinerilor pre- 
zenți în sală se primesc drape
lele de organizații fruntașe pe 
ramura industrială. Disputa a 
fost strînsă, diferența de punc
taj pentru obținerea titlurilor 
mult rîvnite. minimă. Spunem 
„diferență de punctaj“ pentru 
că. într-adevăr, întrecerea a fost 

Mondoca fi ortacii săi,
Fotografii : O. PLEC AN

TINERII TOCITORI DE LA OUAM
IN SPRIJINUL MECANIZATORILOR
cole era mult întîrziat față de 
graficul planificat și nu existau 
perspective ca restanțele să poată 
fi recuperate. Astăzi situația este 
cu totul alta. Ce „miracol“ s-a 
produs ?

Deplasîndu-ne la fața locului, 
am surprins în acțiune 15 tineri 
muncitori. După ce și-au înche
iat cele 8 ore de muncă la între
prinderile unde sînt angajați, ei 
au venit aici pentru a mai lucra 
suplimentar încă 3—4 ore. Tîm- 
plarii de la cooperativa meșteșu
gărească „Retezatul" descărcau 
un camion de cherestea. După 
ce și-au pregătit materialele au 
trecut la mașini să confecționeze 

riguros urmărită prin această 
modalitate de apreciere. înde
plinirea fiecăruia din obiecti
vele la care s-a referit primul 
secretar a fost cotată zi de zi 
astfel încit orice greșală în sta
bilirea exactă a celor mai bune 
organizații era dintr-un început 
exclusă. Și dacă, foarte adevă
rat, doar patru dintre ele au 
luat primele locuri nu mai puțin 
adevărat este că inițiativa a a- 
tras după sine stimularea inte
resului pentru onorarea la nive
lul maximelor exigențe a înda
toririlor profesionale în toate 
organizațiile, fapt concretizat, 
după cum era de așteptat, după 
cum se intenționa de altfel, în 
mărirea sensibilă a eficienței 
economice. Opinie la care se 
raliază, aducînd în sprijinul a- 
firmațiilor sale argumente, și 
tînărul Ion Pîrvu, inginerul șef 
al Șantierului I — Trustul 
dețean 
doara.

— In 
cutorul 
pe care le-am avut de executat 
au fost predate beneficiarilor cu

ju
de construcții Hune-

1971 — ne spune interlo- 
nostru — toate lucrările

„...Și, continuă el, ne-am 
<► mai luat angajamentul, în

cinstea semicentenarului, să 
construim, pînă la 1 Mai, 

* prin muncă voluntar-patrioti-
£ că un teleferic între Lupeni

și Straja. Nu e lung, numai 10 
km, dar oricum e ceva.

Așadar, un teleferic. Mine
rul pronunță cuvîntul fără să-l 
sublinieze, cum ar zice masă 
sau lopată sau carte și 
deodată îmi dau seama că 
la locul lui nu este telefe
ricul printre preocupările a- 
cestui tînăr miner și ale locui
torilor modernului oraș indus
trial Lupeni, ci uimirea, emo
ția mea la întîlnirea cu aceas
tă realitate.

Dar de vină pentru această 
uimire, pentru această emo
ție nu sînt eu.

De vină este Geo Bogza.
Pentru că, în orice stare de 

spirit ne-am afla, oricît de 
fugară ne-ar fi trecerea prin 
Valea cu cărbune, ori de cîte 

• ori vom privi șirurile de vago- 
neți traiectînd văzduhul aces-
tor locuri, ne corn aduce a- 
minte, de moartea minerului 
Iacob Onisia, întîmplată în- 
tr-o iarnă de acum multe de
cenii, între cer fi pămînt, in 
fum de sorcovă arsă. Ne-o 
vom aminti, imagine cu ima
gine și rînd cu rînd, așa cum 
ne-a povestit-o Geo Bogza, ca 
să avem la ce medita ori de 
cîte ori vom trece prin aceas-

diverse rame necesare secțiilor. 
Pînă la lăsatul serii stiva număra 
100 de bucăți. Cu o zi înainte au 
predat șefului de atelier 6 lăzi 
pentru pichetele de incendiu. In 
fruntea brigăzii se afla secretarul 
comitetului U.T.C., Petru Ilioni, 
unul dintre cei mai buni tîmplari 
ai cooperativei.

— Nu participăm direct la re
paratul tractoarelor, ni s-a adre
sat el, dar obiectele pe care le 
executăm sînt de mare importan
ță. S.M.A. a avut un singur tîm- 
plar dar... a plecat. Lipsa aces
tuia o suplinim noi.

îi lăsăm pe băieți să-și conti
nue activitatea și trecem într-un

• •' ** AȘ*'

un avans cuprins între 5—30 
de zile, planul valoric fiind 
îndeplinit încă 
de 5 decembrie, 
peste 70 la sută

de pe data 
O precizare : 

din totalul an- 
gajaților noștri sînt tineri, sînt 
uteciști. Pentru ei toți — chiar 
dacă numai organizația ..13 ins
talații“ a cucerit drapelul de 
fruntașă pe ramură — concur
sul a reprezentat un prilej pro
pice de autodepășire, o invita
ție de a munci de la o zi la alta 
mai biné.

Rezumind, deci : inițiativa 
și-a demonstrat din plin viabi
litatea. s-a constituit într-o pîr- 
ghie adecvată de impulsionare a 
activității productive, într-o for
mă propice de desăvîrșire a e- 
ducației muncitorești. Marchea
ză oare cumva înmînarea dra
pelelor încheierea ei ?

— Nicidecum — răspunde Li- 
viu Pogan, secretarul organiza
ției U.T.C. de la Șantierul 1. 
Procedînd astfel ne-am opri la 
jumătatea drumului. Dimpotri
vă, după „anul de încălzire“, 
de-abia de acum încolo, avînd 
în vedere și sarcinile sporite ce 
ne revin — în primul trimestru 
intenționăm să realizăm 23 la 
sută din planul anual de inves
tiții — începe adevărata com
petiție.

Competiție cu timpul, cu tine 
însuți, competiție pentru a va
lorifica pe deplin utilajele și 
pentru continua perfecționare 
profesională, competiție declan
șată în tot județul Hunedoara 
și care nu ne îndoim și de a- 
cum înainte, poate chiar în mai 
mare măsură decît pînă acum, 
își va demonstra valențele.

Deocamdată atît. în unul din 
numerele viitoare ale ziarului 
nostru vom reveni cu un amplu 
reportaj, un reportaj de mun
că, un reportaj în care ne vom 
opri pe larg asupra experienței 
pozitive obținute la ediția 1971 
a concursului 
U.T.C. — 
industrială“ 
săi. Nu 
fără a Ie 
cipanților 
citări.

„Organizația 
fruntașă pe ramură 

de către laureații 
putem încheia totuși 
adresa tuturor parti- 
sincerele noastre feli-
GH. GHIDRIGAN

comunist Ion

tă tară a bărbaților veșnic în
drăgostiți de văzduh, care 
sînt minerii.

...Iar acum, la sediul comi
tetului U.T.C. al minei Lu
peni, tînărul
Mondoca, șef de brigadă la 
Sectorul IV și 
ganizației 
îmi vorbește despre un telefe-

secretar al or-
Ü.T.C. pe sector,

O performanță a spiritului

mineresc : setea de zbor
ric. 11 are trecut în planul de 
muncă (minerul este fi mem
bru al Biroului municipal) și 
mi-l spune, bifîndu-l în carne
țelul său de om cu o mie de 
treburi fi răspunderi, după 
cum vine la rînd: „va să zică, 
pînă la semicentenar vom da 
50 m.c. de cărbune pesta 
plan, iar pînă la sfirfitul anu
lui vom face, tot peste plan. 
200 m.c. Vom efectua cîte 
două ore de muncă volunta'- 
patriotică pe săptămînă. Iar 
în afară de astea vom face un 
teleferic. In plus, dacă va fi 
nevoie, om da o mînă de aju
tor fi altora, pentru construc
ția telefericului Petroșani- 
Parîng.

alt atelier unde lucrau uteciști de 
la autobază : mecanici, strungari, 
electricieni. De această dată, cu 
toții executau o singură opera
ție — tăiatul inelelor pentru hoi
turile de fixare. Sînt piese foarte 
solicitate din lipsa cărora a stag
nat pentru o vreme reparatul 
tractoarelor. Petre Opîrlescu, Doi
nei Mang, Iosif Horvaty și alții 
voiau să demonstreze că în trei 
ore fiecare poate să realizeze cit 
un meseriaș al S.M.A.-ului în 
opt I Spre surprinderea noastră și 
a șefului de atelier, au reușit. La 
plecare, fiecare a predat 80—100 
vie inele. Tn zilele precedente au

14 ȘANTIERE ALE 
TINERETUL UI

La consfătuirea secretarilor 
comitetelor comunale U.T.C. din 
județ, care a avut loc la începu
tul acestui an, s-a lansat o che
mare către toți tinerii din satele 
hunedorene — țărani, muncitori, 
elevi, intelectuali, funcționari — 
pentru a-și spori contribuția lor 
la îndeplinirea sarcinilor unități
lor economice, la transpunerea 
în practică a celor două progra
me naționale pentru agricultură, 
și a celorlalte hotăriri de partid 
și de stat care vizează ridicarea 
nivelului material și spiritual al 
satului românesc. Din multitudi
nea angajamentelor luate am re
ținut unul, acela referitor la par
ticiparea tinerilor la acțiunile de 
îmbunătățiri funciare, care pre-

Va să zică nu unul, ci două.
„Ba. cu timpul, chiar mai 

multe“, mă încredințează orta
cii lui Mondoca, aici de față. 
Victor Boțan, șef de schimb, 
Mondoca Vasile (fratele mai 
mic al șefului), vagonetar, și 
Ștefan Ventilian, prîslea al 
brigăzii, care abia a atins 
majoratul. Ceilalți 10 ortaci 

sînt care-n șut, care pe la ca
sele lor. Mi-i imaginez pe 
toți 13, în frunte cu șeful lor, 
lucrînd cu sete, „la ziuă", la 
defrișări, beți de clorofila ve
getației de pe 10 km, cit va 
fi traseul telefericului. Mi-i 
imaginez apoi lucrînd cu ges
turi mult mai slobode decît în 
adîncuri la implantarea stîlpi- 
lor, la amplasarea cablurilor. 
Și-i văd urcînd în zi de odih
nă fi sărbătoare, de 1 Mai, 
sus la cabana Straja, pur- 
tați lin de jilțul bucu
riei turistice... Vor fi, de
sigur, tot împreună, toți 
13 nedespărțiți, așa cum sînt 
văzuți pretutindeni: la adu
nări și petreceri, la spectacole, 

obtinut o productivitate similară 
la tăiatul și filetatul tijelor de
reglaj.

Cele 1 500 de tije și inele exe
cutate de tineri au satisfăcut atît 
necesarul stațiunii cît și obliga
țiile contractuale, pe care aceasta 
le avea.

— Brigăzile de producție ale 
tineretului constituite în cinstea 
semicentenarului, ne-a declarat 
Cornel Diconi, secretarul Comi
tetului orășenesc Hațeg al U.T.C., 
se întrec nu numai în cadrul în
treprinderilor, ci și în domeniul 
muncii patriotice. Trei dintre a- 
cestea și-au dovedit din plin ela
nul și dăruirea aici la S.M.A. To-

• PARTICIPARE ENTU
ZIASTĂ LA REALIZA
REA PROGRAMELOR 
NAȚIONALE PRIVIND 

AGRICULTURA

vede : , organizarea de șantiere 
ale tineretului la Deva, Totoești, 
Ilia, Unirea, Bretea Româ
nă, Simeria, unde se vor efectua 
lucrări de îndiguiri și desecări pe 
o suprafață de 500 hectare; la 
Sarmizegetusa, Unirea, Bejan, Sil- 

la muncă voluntar-patrioticS, 
în mină. Așa cum au fost vă
zuți nu demult, la 5 februa
rie, cînd li s-a decernat, în 
cadru festiv, drapelul de bri
gadă de tineret fruntașă pe 
ramura minieră a județului.

E drept, îmi spune în le
gătură cu asta Mondoca — se
cretarul, că am luat drapelul 
dar mina noastră mai are 
oarecari baluri în privința pla
nului — și pînă nu le vedem 
rezolvate nu putem să ne 
bucurăm deplin. Dar le rezol
văm noi, că s-a lansat che
marea să lucreze toată su
flarea minei, indiferent de 
specialitate, cîte două ore pe 
săptămînă direct în cărbune 
— și asta înseamnă mare lu
cru : ne-apropiem de liman 
văzînd cu ochii. Iar celelalte 
angajamente o să le-mplinim 
ca vîntul și ca gîndul. că sînt 
frumoase. De exemplu, tele
fericul !... Că le spuneam or
tacilor într-o adunare : Mă, a 
fost de mult de tot un miner, 
unu Iacob care a murit în zi 
de sărbătoare, într-un funicu
lar oprit de-asupra Aninoasel. 
Uite, dacă avea teleferic nu 
murea, că telefericul tocmai 
în zile de sărbătoare merge 
mai fest.

Le spuneam dintr-o carte. 
A scris-o Geo Bogza. Nu știu 
dacă ați citit-o...“.

P. D.

varășul director a fost, la început, 
puțin neîncrezător în posibilitățile 
noastre, dar cînd a văzut ce sîn- 
tem în stare să făcem, ne-a mul
țumit.

Inițiativa tinerilor din Hațeg a 
fost preluată și de alte organiza
ții U.T.C. din județul Hunedoara. 
Muncitorii din Brad au venit și ei 
în ajutorul S.M.A. Baia de Criș, 
înființată recent, reparînd un 
autocamion și cîteva tractoare. 
Un.gest similar au dorit să facă 
tinerii din Deva. Deplasîndu-se 
la sediul S.M.A. din localitate, așa 
Cum se înțeleseseră cu condu
cerea unității, au găsit însă por
țile închise. După cîteva ore de 
așteptare s-au reîntors, mîhniți 
acasă. Păcat că această inițiativă 
valoroasă nu poate fi extinsă 
peste tot datorită comodității și 
dezinteresului manifestat chiar 
de către cei care beneficiază de 
roadele ei.

AL. BÄLGRÄDEAN 

vași Ruși, Boșorod, Teliuc, Hațeg 
unde eroziunea solului va fi com
bătută pe 350 hectare ; regulari
zarea albiilor rîurilor pe o lungi
me de 3 km. — curățarea și în
treținerea pășunilor pe o supra
față de 4 000 hectare. „Pînă în 
luna martie, cînd vom aniversa 
semicentenarul creării U.T.C. să 
ne realizăm 50 la sută din anga
jamentul anual I" — se încheia 
chemarea.

Care au fost ecourile acestei 
chemări, cît din angajamentul 
luat s-a materializat pînă în pre
zent ? — iată întrebări la care 
am căutat răspuns în raidul în
treprins prin cîteva comune. La 
Ilia, profitîndu-se de ziua cu 
soare, peste 200 de tineri de la 
cooperativa agricolă, școala de 
șoferi, liceul de cultură generală, 

. ieșiseră .la efectuarea săpăturilor, 
într-unul din punctele de lucru 
ale zonei Ilia—Gurasada. în fie
care zi bună de lucru, una sau 
mai multe brigăzi de tineret au 
ieșit pe acest șantier de desecări 
— ne spunea Nicolae Petrică, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. Participă peste 500 de ti
neri, prin rotație în zilele de lu
cru, și în totalitate la sfîrșit de 
săptămînă. Față de cele 180 hec
tare care trebuie realizate, pînă 
în prezent s-au efectuat lucrări 
pe 100 hectare. Pînă la sărbă
torirea semicentenarului vrem să 
ne achităm de întreg angaja
mentul.

Și la Sarmizegetusa există un 
șantier permanent de muncă pa
triotică al tinerilor. 150 de ute
ciști au prestat mii de ore de 
muncă pentru a realiza 6 kilo
metri de canale colectoare pe su
prafețele cu exces de apă. întrea
ga suprafață pe care se va face 
combaterea eroziunii solului prin 
plantări și garduri de consolidare 
a fost preluată de tineri. Pe pă
șuni, „igiena“ acestora va fi asi
gurată de tineri pe 300 hectare, 
100 dintre ele fiind deja reali
zate. „Este de datoria noastră să 
ne alăturăm părinților în efortu
rile pe care ei le fac pentru rod
nicia pămîntului“ — ne-a decla
rat tînăra dirigintă a oficiului 
P.T.T.R., Maria Vrecioiu, prezen
tă pe șantier.

Nu în toate organizațiile însă 
prezența pe șantierele de îmbu
nătățiri funciare este la fel de 
masivă și de folositoare. La Zam, 
de exemplu, există 277 uteciști. 
Doar în două zile, cu două or
ganizații mai puternice (din 21), 
cum le apreciază secretarul co
mitetului comunal U.T.C., Petru 
Păiușan, s-a întreprins o acțiu
ne în urma căreia s-au efectuat 
200 m.l. de canale pentru dese
cări. Nevoile cooperativei sînt 
însă mult mai mari și mobili
zarea masivă plănuită pentru un 
sfîrșit de săptămînă nu trebuie 
să fie amînată prea mult. Așa 
cum de altfel se întîmplă și cu 
angajamentul de a curăți și în
treține 200 hectare de pășune 
ale cooperativelor din Zam și 
Sălciva. Alături de uteciștii des
toinici. ca Siminic Crișan, Bujor 
Han, Dorina Coleneac, Antonina 
Liga, Ilie Popescu, Dorica Han, 
trebuie să vină toți tinerii co
munei.

Aceasta cu atît mai mult cu 
cît, prin realizările actuale globa
le, tinerii hunedoreni oferă certi
tudinea nu numai a îndeplinirii 
ci și a depășirii angajamentului 
asumat în cinstea semicentenaru
lui. O participare mai intensă, 
mai eficientă, ar ridica mult mai 
sus cota parte a tineretului în 
marea acțiune de îmbunătățiri 
funciare. Vremea prielnică lucru
lui a sosit. In cîmp trebuie să 
fie prezente cît mai multe lopeti, 
tîrnăcoape, sape, mînuite de 
tineri.

OCTAVIAN MILEA
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UZINA
CIBERNETICĂ

Interviu cu prof. univ. dr. docent
CORNEL PENESCU

Ritmul rapid al progresului în epoca noastră, care a fă
cut secolul XX contemporan cu majoritatea descoperirilor 
științifico-tehnice din întreaga istorie a omenirii, a determi
nat ca „automatele ce gîndesc", calculatoarele electronice, 
să ajungă în mai puțin de douăzeci de ani la descendenți 
din a treia generație. Despre identitatea acestor noi veniți 
ai ciberneticii aplicate, ne vorbește prof. univ. dr. docent 
CORNEL PENESCU, membru corespondent al Academiei.

— Există o tendință obiectivă 
a automatizării și conducerii de
cizionale a proceselor de activi
tate din toate domeniile, în spe
cial din domeniul industrial, pe 
care se situează ferm și planurile 
de dezvoltare a economiei noas
tre socialiste. Este vorba. în prin
cipal, de evoluția rapidă de la 
sistemele convenționale de auto
matizare. devenite clasice, la sis
teme mult mai complexe. în aces
tea din urmă conducerea produc
ției pornește de la luarea deci
ziilor și elaborarea soluțiilor pen
tru desfășurarea proceselor ajun- 
EÎnd pînă la sistemul de distri
buție a produselor. Implicată a- 
cestei tendințe este introducerea 
masivă a calculatoarelor în con
ducerea proceselor industriale și 
creșterea aproape exponențială a 
numărului de calculatoare utili
zate în producție (de la cca 3 la 
sută în 19R4 la cca. 15 la sută în 
prezent, din numărul total de 
calculatoare existente pe plan 
mondial).

Cercetarea științifică urmă
rește în prezent să asigure fun
damentarea acestei dezvoltări 
tehnice prin realizarea de noi ti
puri de elemente de automatiza
re, bazate pe principii fizice cu
noscute dar insuficient aplicate 
ca de pildă, elemente fizice, ele
mente electronice larg integrate, 
elemente folosind radiațiile laser 
etc. Reprezentative sînt în a- 
ceastă privință studiile privind 
elementele noi de automatizare 
cu funcții discrete sau hibride.

Noile sisteme de complexe au
tomatizate se prevăd a avea ca
racter optimal sau adaptiv, adică 
vor fi capabile să determine o 
tehnologie optimă și să se rea
dapteze singure în funcție de 
schimbarea proceselor tehnolo
gice.

Desigur că la etajul superior 
al unui asemenea proces indus
trial se vor găsi calculatoarele 
electronice capabile să ia decizii 
cu caracter de conducere, cal
culatoare aflate în strînsă cone
xiune cu instalațiile complexe de 
automatizare.

Pornind de la aceste date oa
menii de știință și-au axat cer
cetarea în special pe determina
rea celor mai convenabile struc
turi de echipament de calcul în 
funcție de diversele situații pre
zentate (utilizarea de calculatoa
re de mare capacitate capabile să 
conducă fiecare un număr mare 
de procese industriale și econo
mice, ierarhizarea conducerii prin 
calculator, folosirea minicalcula- 
toarelor etc).

întreg acest complex stratificat 
de utilizare a calculatoarelor nu 
înseamnă însă fetișizarea mașinii 
electronice, a computerului ci 
dimpotrivă. Sînt categoric de pă
rerea informaticienilor care afir
mă că cibernetizarea producției, 
asocierea computerului cu teh
nica industrială, cere o calitate 
superioară a pregătirii cadrelor 
la toate nivelele și o organizare 
a producției capabilă să integre
ze unitar noua tehnică. Specia
listul din producție, cu calificare 
superioară la nivelul forului de 
decizie și elaborare tehnologică,

va căpăta un profil de activitate 
foarte apropiat de ceea ce este 
astăzi cercetătorul științific. Iar 
cadrelor de execuție li se va cere 
cel puțin o pregătire de nivel 
mediu, fiind solicitate continuu 
să controleze un program elec
tronic de execuție prin coordona
te și să observe, asemenea teh
nicienilor de laborator, caracterul 
unor abateri de la program. Teh
nica oricit de înaintată ar fi nu 
se poate autoperfecționa, ea are 
nevoie în fiecare clipă de om.

în anii ce urmează producția 
noastră de elemente de automa
tizare și de electronică va susține 
și va concretiza efortul cercetării 
științifice pe două căi : pe de o 
parte prin asimilarea unor noi ti
puri de elemente de automati
zare și regulatoare : elemente 
discrete, regulatoare numerice a- 
daptive și optimale ; în al doilea 
rînd prin elaborarea unor sisteme 
integrate de automatizare, fie a- 
xate pe anumite ramuri indus
triale — metalurgie, petrol, chi
mie etc. fie cu caracter general. 
Evident se impune dezvoltarea în 
primul rînd a sistemelor exis
tente — UNIDIN, UNILOG, ast
fel încît să se sporească simțitor 
performanțele acestora. în condi
țiile unei asemenea implicări a 
calculatoarelor în producție și 
realizării unui salt calitativ în do
meniul automatizării putem spu
ne că se va realiza o veritabilă 
revoluție în domeniul producției 
și productivității activităților in
dustriale.

Se impune, de asemenea, o dez
voltare a metodelor și procedee
lor care conduc la o cunoaștere 
cît mai bună a caracteristicilor 
proceselor ce se automatizează, 
așa-numitele identificări ale pro
ceselor, fără de care conducerea 
acestora prin caleulatoare nu de
vine deajuns de eficientă.

— Din punct de vedere al o- 
rientării, formației și integrării 
profesionale, care sînt implica
țiile ciberneticii și electronizării 
complexe a producției ?

— Dacă astăzi atît în hard
ware cît și în software, adică atît 
în tehnica și tehnologia calcula
toarelor electronice cît și în gîn- 
direa de concepție și programare 
sînt afectați relativ puțini oameni, 
peste unul sau două decenii un 
procent impresionant de mare de 
cetățeni ai fiecărei țări situate pe 
o treaptă avansată de dezvoltare 
economică va avea legături strìn
se cu calculatoarele și cu infor
matica.

Pentru a ne plasa pe un loc de 
frunte în această întrecere mon
dială se impune o serioasă pre
gătire prealabilă, prin introduce
rea studiilor, problemelor de 
programare și informatică încă 
din școala de cultură generală, 
prin sporirea numărului școlilor 
de specialitate care pregătesc in
gineri și tehnicieni pentru acest 
domeniu și informarea largă a 
masei de cetățeni prin mijloacele 
mass-mediei și al educației per
manente. Direcție în care s-a fă
cut deja un început promițător.

H. L.

Să nu
(Urmate din pag. I)

pect, de admirație. Dar și de sa
tisfacție, la constatarea că cei 50 
la sută și cei 80 la sută erau 
tineri, tineri ca și noi. Atunci, te 
întrebi: dar despre noi, ce știm? 
Și vei avea în față vastul șantier 
al societății noastre contempora
ne, șantier unde fiecare tînăr își 
poate avea cu cinste locul său, 
creator, într-o societate care a- 
preciază valorile cu o singură 
unitate de măsură : munca. Toți 
cetățenii unei astfel de societăți 
trebuie să fie încredințați că 
munca îl înnobilează pe om, că 
îl ridică, moral dar și material, 
la satisfacții de neasemuit. Mii 
de tineri ai zilelor noastre dove
desc credința lor în cinstea pe 
care numai munca ți-o poate da. 
Alți tineri, ce-i drept mai puțini, 
înțeleg însă să existe în modul 
cel mai banal și asta într-o lume 
în care omul trăiește pentru a 
se desăvîrși prin muncă, conform 
idealului pe care și l-a format, 
dacă, bineînțeles, și l-a format.

Sîntem în pragul alegerii unei 
viitoare profesiuni. Ne gîndim 
de-acum ce vom face in viață și 
cum anume vom face. Visurile 
ne poartă cu diverse viteze, va
riabile de la coleg la coleg, după 
ambiții și temperamente, îr 
marea aventură a viitorului nos
tru. in aventura în care noi înși
ne vom fi eroii. Uneori ne des
tăinuim aceste visuri. Le con
fruntăm. Le comentăm Citeoda- 
tă Ie și îmbunătățim. „Te-ai gin-

Jn atelierul-fcoală al Grupului școlar M.I.U.-Sibiu• ••••••••••••••••
(Urmare din pag 1)

cu ceea ce obișnuim să numim 
adunarea generală a unei orga
nizații U.T.C.

NU POȚI OBȚINE ÎNCREDEREA 
DECIT DACĂ PORNEȘTI DE 

LA EA

Sigur că l-am rugat pe Aurel 
Vatamaniuc să repete și în fata 
adunării afirmația pe care o fă
cuse mai înainte. Așa a început 
dezbaterea.

„Nimic de zis, nu se poate tă
gădui că desfășurăm o activitate 
hună. Dar este la fel de adevă
rat că nu toți și-au adus o con
tribuție egală la realizările pe 
care le-am obținut, că sînt prin
tre noi unii care, așa cum pri
vesc treburile organizației, do
vedesc că nu putem avea încre
dere în ei, că pot să-și aducă 
aportul la obținerea unor rezul
tate și mai bune. între aceștia 
i-aș așeza pe Vasile Cojocaru, 
Adrian Gheorghe, Vladimir Iva- 
nasciuc.“

Felul în care au fost primite 
vorbele secretarului, freamătul 
iscat, arăta că ele atinseseră o 
coardă sensibilă pentru toți. Pă
reau deci explicabile gesturile 
spontane prin care mulți tineri 
solicitau să li se dea cuvîntul. 
Ceea ce s-a și întîmplat. Primul 
care a vorbit a fost chiar unul 
dintre tinerii ale căror nume 
fuseseră amintite. VASILE CO
JOCARU :

„Aud pentru prima dată că 
aș fi un om în care nu se are 
încredere. Că nu fac parte din 
categoria celor mai burii ute- 
ciști, recunosc, așa e. Cîteva 
lucruri țin. însă, să spun : am 
fost întotdeauna prezent la a- 
dunările generale, am plătit la 
timp cotizația, am participat și 
la cîteva acțiuni de muncă pa
triotică. Nu se poate afirma, 
deci, că n-as face chiar nimic. 
De altfel, sînt convins că nici 
secretarul nu a vrut să spună 
asa ceva El s-a referit la faptul 
că nu am făcut mai mult decît 
atît. Dar nici nu mi s-a cerut 
să fac ceva anume. Am dreptul 
să pretind să fiu pus la încer
care. să vedem după asta dacă 
se poate sau nu pune bază pe 
mine. Vă pot dovedi acest lucru 
oricînd".

Luarea unei astfel de poziții 
nu schimba deloc datele reali
tății. Dar în același timp, un
ghiul sub care erau analizate 
trebuia întrucîtva modificat. 
Mai întîi că despre prezenta în 
organizație a lui Vasile Cojocaru 
se discută nu pe terenul absen
țelor totale, ci al îmbunătățirii 
calității ei, al lărgirii contribu
ției lui la eforturile colectivu
lui. Apoi, se ridică pe bună 
dreptate problema măsurii în 
care organizația a găsit de cu
viință să-i stimuleze participarea 
înainte de a-1 fi trecut în ca
tegoria celor pe care ..nu se 
poate pune bază“. Intervenția 
lui PETRE BIHOLARU a mers 
tocmai pe acest fir al lucrurilor :

„înclin să-i dau dreptate lui 
Cojocaru. Nu susțin deloc că tre
buie să se mulțumească doar 
cu venirea la ședințe, plata coti
zației. sau că, întîmplător, răs
punde prezent la o acțiune. Nu

sînt, însă, de acord cu subapre
cierea oamenilor, cu o neîncre
dere care ține mai degrabă de 
prejudecată, decît de dovezi 
reale. I s-a dat lui Cojocaru să 
facă ceva și a refuzat ? Eu unul 
n-am auzit. Atunci ? Din mo
ment ce este utecist înseamnă 
că este demn de încrederea 
noastră. Să-i dăm prilejul să 
ne-o dovedească practic mai 
mult decît a făcut-o pînă acum, 
să-i pretindem mai mult. Sînt 
convins, ca și el, că poate și 
vrea să intre în rîndurile celor 
mai buni dintre noi“.

La școala efortului colectiv 
nu există scutiri sau învoiri.

Vrînd-nevrînd, înscrierile la 
cuvînt n-au rămas numai la a- 

CU CE

ILIAȘ se achita de răspunde
rea cu care fusese investit, a- 
ceea de a organiza munca de 
colectare a fierului vechi pe 
actualul trimestru. Pentru el 
această obligație este mai mult 
onorifică decît practică, fiindcă 
de ceea ce ar fi trebuit să se 
ocupe el se ocupă alții. Cele 
cinci tone de metal se strîng, 
dar aportul lui Ioan ILIAȘ, 
este minim. După cum a rostit 
cuvintele, impresia că nu lipsa 
de timp este cauza reală a su
perficialității cu care își pri
vește misiunea ni s-a părut tu
turor evidentă. A și fost con
firmată în adunare de către
ION BISTRICEANU :

uităm, dragii
dit ce meserie vei îmbrățișa 
după absolvirea liceului ? Iată 
cea mai frecventă întrebare a 
noastră, în recreațiile de la li
ceu și nu numai în ele, dar eu 
mă voi opri la diversitatea răs
punsurilor colegilor mei de la 
„I.L. Caragiale“, la nivelul înțe
legerii importanței pe care ale
gerea unei meserii o are în viața 
unui om. Iată cîteva răspunsuri : 

„Nu m-am gîndit încă. Mai am 
destul timp, mai precis doi ani, 
ca să mă hotărăsc“.

„Poate științele economice, 
poate engleza sau, mai știu 
și eu...“.

„Vreau cu orice preț să cînt. 
M-am născut și am trăit numai 
la țară pînă acum, dar nu mi-e 
rușine s-o spun că sînt țărancă. 
Vreau cu orice preț să intru la 
Conservator, ca să ajung cîntă- 
reață de muzică populară. Da, 
cîntăreață de muzică populară. 
Cu conservator !“.

„Vreau să dau la teatru. îmi 
place viața în luminile rampei 
și-n atmosfera febrilă a scenei".

„Doresc să urmez filologia, 
secția română-engleză“.

„Mă gîndesc să dau și eu la 
română“.

„Eu, poate engleza"...
„Și eu ! Dar fără „poate".
„Medicina. Am senzația că așa 

am să pot ajuta mai mult oa
menii și doresc să fac asta din 
tot sufletul“.

Citeva răspunsuri, pe care apoi 
le-am alăturat rezultatelor obți
nute de acești elevi in activita

tea școlară. Am avut o reală sur
priză aflînd că o parte dintre 
cei nehotăriți în opțiunea pen
tru viitoarea lor profesie au 
realizat o situație școlară, cel 
puțin pînă acum, mediocră. Mă 
întreb cum se face că acești elevi 
n-au descoperit in nici o mate
rie acel sîmbure de pasiune cu 
care trebuie să pornești în ale
gerea drumului în viață. Doar 
au 16 și 17 ani, vîrsta întrebări
lor cruciale : ce-mi place, ce voi 
fi ? Marea majoritate a „neho- 
tărîților“ fac însă parte dintre 
elevii dezinteresați de tot ceea 
ce tine de școală, de învățătură. 
Pentru aceștia, deocamdată plim
bările si șuetele „în gol“ con
tează. Și, treptat, unii dintre ei 
cad într-o inerție dăunătoare, 
atît lor cît și celor ce-i înconjoa
ră și care, cu timpul. îi poate 
transforma în paraziți sociali, în 
oameni lipsiți de țintă și de per
sonalitate. Credeți că nu ne pri
vește și pe ceilalți situația lor ? 
Ne privește. Uneori, încercăm 
să-i atragem, să-i trezim. Dar, 
din păcate, nu reușim întotdea
una. Sînt și cazuri cînd ne lo
vim de indiferența lor, de iro
niile și chiar de refuzurile lor 
directe. Atunci, cedăm. Și-i lă
săm. Și e rău, ne dăm seama, 
împărtășim în grup un senti
ment de culpabilitate. Ce să fa
cem ? Doar trebuie să ajungă 
și ei Ia încredințarea că socie
tatea. viața însăși nu este o ba
gatelă. o pastilă pe care o iei 
în lipsă de altceva mai bun I

PRACTICA ÎN ÎNVÀTÀ- 
AAÎNTUL AGRONOMIC

(Urmare din pag. I)

extinderea practicii pe parcursul 
întregului an V cu diferenție
rile impuse de profilul fiecărei 
facultăți.

— Cum se poate alinia 
acest stagiu Ia calendarul 
agricol ?

— Utilizarea stațiunii didac
tice experimentale oferă pe în
treg parcursul anului condiții 
optime pentru efectuarea lucră
rilor practice în cele mai diverse 
domenii : creșterea animalelor, 
pomicultură, viticultură, legumi- 
cultură, horticultura etc. Ea ca
pitolele mai slab reprezentate 
sau inexistente în această stați
une folosim intens deplasările 
operative la diferite unități de 
producție și cercetare, la G.A.P.- 
uri și I.A.S.-uri din zona Clu
jului (Bonțida, Turda. Apahida, 
Răscruci) ajungînd chiar și în 
zona Mureș la Iernut. Astfel, 
că, practica se efectuează

la mari unități pe întreg terito
riul Transilvaniei. Studenții sînt 
încadrați ca observatori, șefi de 
echipă, brigadieri participînd ac
tiv la viața unității respective 
în anul IV. în anul V practica 
se profilează pentru viitorul ab
solvent ca un stagiu complex în 
care studentul devine un substi
tut al șefului de unitate, supervi- 
zînd planificarea, îndrumarea, 
organizarea și execuția lucrări
lor agricole. Toată această acti
vitate este dublată de documen
tarea pentru lucrarea de di
plomă.

— Ce aport este specific 
studențesc în sporirea ca
racterului practic al în- 
vățămîntului ?

— Studenții de la medicină 
veterinară și zootehnie au reali
zat o arie largă de acțiuni vizînd 
probleme cu mari implicații eco
nomice sociale cum ar fi aprecie
rea igienico-sa-nitară a aprovizio
nării cu apă, epurarea apelor

reziduale, elaborarea metodolo. 
giei și controlul genetic al re
producătorilor din rasele taurine 
din centrele de selecție de pe 
teritoriul Transilvaniei.

— Deplasările de care 
aminteați mai sus nu afec
tează programul cursuri
lor și seminariilor ?

— Nu, fiindcă deplasările în 
practică, în unele cazuri, de la 
3 la 6 zile sînt însoțite de coma
sări de ore la grupe sau chiar 
ani întregi de studiu. Dorim de 
asemenea să realizăm 5 centre 
de practică în care studenții vor 
avea la dispoziție săli de pre
zentare a cazurilor, cămine, can
tine. Astfel vom avea asigurată, 
în afara legăturii directe cu pro
ducția, un raport intim și între 
cadrele didactice și cele de cer
cetare din teren. Posibilități largi 
se vor deschide și participării 
nemijlocite a studenților la toate 
problemele legate de producție 
sub aspectele, cele mai impor
tante pentru calitatea pregătirii 
pentru profesiune.

— Cum este concretiza
tă practica de vară ?

tîta fermitate pe cît fusese cu
vîntul său. Cel care a dat glas 
atitudinii colective a fost GHE
ORGHE PENTIUC:

„In bilanțul activității din a- 
nu) trecut sînt cuprinse și cele 
10 tone de fier vechi pe caire 
le-am colectat. Acum ne-am 
propus să strîngem, în numai 
trei luni, jumătate din această 
cantitate. Cînd ne-am asumat, 
față de noi înșine, acest angaja
ment n-a fost vorba doar de 
posibilitățile de care dispunem, 
ci și de ambiție. La urma ur
mei, tot ce am făcut bun în or
ganizație poartă pecetea ambi
ției noastre. Pentru mine este 
limpede că dacă am fi renunțat 
vreodată la ea nici rezultatele

ARGUMENTE
NE SUSȚINEM 

CARTEA DE VIZITĂ?
ceasta, ci a.u adus în discuție 
și eforturile unora despre care 
nu s-a spus că n-ar fi demni de 
încredere. Cu toate acestea, a- 
precierea lor se situează pe un 
plan identic, al obținerii unui 
randament superior din partea 
fiecăruia. La aceasta s-a referit 
VASILE BUZDUGAN :

„Sigur că trebuie să credem 
unul în altul, că pentru a rea
liza mai mult trebuie să avem și 
pretenții mai mari. Asta nu în
seamnă numai să-i dăm fiecă
ruia ceva de făcut, ci să vedem 
și cum se achită de sarcina în
credințată. Mă gîndesc că nici 
biblioteca politică a organiza
ției, nici gazeta de perete și nici 
punctul satiric nu răspund aș
teptărilor pe care ni le-am pus 
în ele. atunci cînd le-am înfiin
țat. Fondul bibliotecii este cam 
sărac, iar materialele la gazetă 
sau la punctul satiric se înnoiesc 
cu destulă greutate. De fiecare 
dintre ele răspunde cineva. Nu 
cred că este vreunul printre ei 
care să nu poată face ceea ce 
i s-a cerut. Este vorba de cu 
totul altceva. Ei nu privesc cu 
toată responsabilitatea sarcina 
ce le revine, iar noi. ceilalți, nu 
urmărim cu exigență consecven
ța cu care își îndeplinesc mi
siunea“

„Dar ce te faci cu cei care, 
cu toată bunăvoința lor. nu au 
timp să fie prezenți peste tot ?, 
a intervenit atunci IOAN ILIAȘ. 
Pe ci în orice caz trebuie să 
puneți bază mai puțin. Eu. de 
exemplu, urmez liceul la seral 
și consider că sînt scutit de alte 
sarcini. Particip la acțiuni atun
ci cînd am timp"

Cea mai imediată consecință 
a acestei atitudini se răsfrîngea 
în modul concret în care Ioan

„Nu înțeleg cum Uiaș poate 
pr< îunța cuvîntul scutire. Toți 
avem greutăți, dar nu ne plîn- 
gem și, mai ales, nu ne dăm de 
o parte cînd este vorba de inte
resele noastre, ale organizației. 
El asta face, se dă de o parte. 
Și în timpul verii, cînd nu avea 
cursuri la școală, își motiva pa
sivitatea prin problemele lui 
personale. Cred că nu timpul îi 
lipsește, ci atașamentul față de 
noi, ceilalți, care formăm colec
tivul. Iar noi, dacă am văzut că 
nu se achită de sarcini, nu l-am 
obligat s-o facă, ci am pus mina 
în locul lui“.
TOT CEEA CE AM REALIZAT 
POARTA PECETEA HOTARÎRlI 

NOASTRE

Față de ceea ce afirmase Va
sile Cojocaru la începutul dia
logului nostru, cuvîntul lui VLA
DIMIR IVANASCIUC, un alt 
tînăr aflat în categoria celor pe 
care „nu se poate pune bază“, a 
prezentat o radicală deosebire. 
A adăugat, însă, discuției un e- 
lement foarte sugestiv pentru 
modul de viață al colectivului, 
pentru căile pe care se poate 
cîștiga acel „mai bine" recla
mat de toți participanții :

„Dacă secretarul este de pă
rere că eu nu merit încrederea 
lui, n-am nimic împotrivă. 
N-am ambiția să-i arăt Iui, sau 
altcuiva care mai crede la fel, 
că nu sînt așa“.

După cum se observă, ca și 
Ioan Iliaș, Vladimir Ivanasciuc 
își afirmă punctul de vedere pe 
un ton răspicat, părînd că nu 
admite nici o altă replică. Cei
lalți tineri nu s-au lăsat însă 
intimidați Răspunsul lor a ve
nit cu promptitudine, cu tot a-

n-a>r mai fi arătat așa cum sînt 
astăzi. De aceea, cred că ambiția 
la care Ivanasciuc renunță atit 
de ușor înseamnă a renunța la 
tot ce am obținut pînă în pre
zent“.

„Probabil că tot o asemenea 
lipsă de ambiție dovedesc și 
cei care, dacă nu refuză deschis 
sarcinile, fac tot posibilul să le 
evite, a simțit nevoia să adauge 
ș! MIHAI PUIU. Cei care, în loc 
să vină ei singuri Ia secretar și 
să solicite ceva de făcut iși zic în 
sinea lor: „bine că am scăpat !". 
Multe momente din viața orga
nizației noastre aici își găsesc 
explicația"

Se pare că pentru cei pre
zenți ceea ce a spus Mihai Puiu 
a sunat ca dn îndemn, așa cum 
cuvintele Iui Vladimir Ivanasciuc 
au stîrnit în fiecare dorința de 
a-i dovedi că poziția sa nu este 
împărtășită de nimani. A dat 
curs acestor sentimente CONS
TANTIN TlRPAN. un tînăr ve
nit în organizație doar de o lună 
de zile. Pentru a înțelege mai 
bine cuvîntul său nu este lipsită 
de semnificație precizarea că 
Vladimir Ivanasciuc are, în com
parație cu el. un stagiu de patru 
ani în atelierul mecanic.

„Deși ca membru al organiza
ției sînt nou, vreau să vă spun

încă de pe acum că n-am de 
gînd să stau cu brațele încruci
șate. Am ambiția de a fi in rîn- 
dul celor mai buni dintre voi, să 
aveți încredere în mine. Vă rog 
să-mi incredințați o activitate 
de care să mă ocup, incepînd 
chiar din această zi".

Dorința exprimată de Cons
tantin Tîrpan a fost îndeplinită 
pe loc, hotărîndu-se cooptarea 
lui în colectivul care se îngri
jește de munca de agitație a or
ganizației.

CONDIȚIA ÎNAINTĂRII : 
DEPĂȘIREA DE SINE

Spuneam la începutul acestor 
rinduri că cei 20 de tineri din 
organizația U.T.C. a Atelierului 
mecan.io formează cel mai bun 
colectiv de uteciști din fabrică. 
Mărturiile acestui adevăr se gă
sesc, în afara aspectelor men
ționate deja, în varietatea acti
vității desfășurate. Lipsa orică
ror absențe sau întîrzieri de la 
locurile de muncă, acțiunile pa
triotice întreprinse la complexul 
sportiv din municipiu, la dru
mul turistic ce duce de la Su
ceava la Cetatea de Scaun, la 
baza sportivă a fabricii, partici
parea la formațiile artistice, 
introducerea autocontrolului ca
lității (cantitatea de rebuturi 
este foarte scăzută în atelier), 
desfășurarea în bune condițiuni 
a învățămîntului politic și a a- 
dunărilor generale, înființarea 
cronicii politice săptămînale, se
rile de poezie patriotică for
mează un sumum de solide ar
gumente care demonstrează că 
aprecierea secretarului comita
tului U.T.C. pe fabrică fusese cît 
se poate de exactă. De aceea 
și luările Ia cuvînt ale tinerilor 
s-au raportat acestei realități 
pozitive, de pe poziția unor e- 
forturi care să ducă „la mai 
bine“, „mai mult“. Prin cele ce 
au afirmat, ei n-au făcut alt
ceva decît să relave cîteva din 
direcțiile viitoare de acțiune 
care pot constitui baza creșteri
lor pe care ei înșiși și le pre
tind. Exigența, atașamentul total 
față de interesele colectivității, 
mobilizarea directă a fiecăruia 
la realizarea obiectivelor pro
puse, într-un cuvînt a asigura 
amhiției de a fi cîl mai bun 
conturul unor fapte la care să 
subscrie cu consecvență și de
plină dăruire toți membrii orga
nizației, sînt, așa cum și-au dat 
singuri seama. comandamente 
ce țin de imediata actualitate a 
preocupărilor lor. Rezultatele de 
pînă acum oferă o garanție si
gură că ele își vor găsi confir
marea practică. Cea mai bună 
organizație din fabrică vrea și 
poate să sa depășească pe sine. 
Acesta este, de altfel, și rostul 
lăuntric al cuvintelor lui Aurel 
Vatamaniuc, care au prilejuit 
dialogul consemnat.

— Studenții din primii doi ani 
de studiu sînt însoțiți de cadre 
didactice îndrumătoare în unități 
de producție și participă nemij
locit la lucrările caracteristice. 
Aceste ore de practică sînt înso
țite obligatoriu de prezentări 
teoretice, de cunoașterea pro 
lului economic al unității res
pective, de posibilitățile virtuale 
de creștere a eficienței produc
ției. Un accent deosebit îl pu
nem pe capitolele mecanizare și 
chimizare a agriculturii. Vom 
începe din acest an cursurile de 
calificare a studenților în pro
fesiunea de conducător de trac
tor. Nu este important faptul in 
sine de a fi conducător de ma
șină agricolă, ci de a cunoaște 
sub toate laturile posibilitățile 
utilajului mecanizat de a con
tribui optim Ia obținerea unor 
rezultate înalte. Vom amenaja 
un simulator cu o suprafață de 
cîteva hectare în care se vor 
putea demonstra toate tipurile 
de lucrări agricole mecanizate și 
care va deveni o platformă de 
muncă efectivă pentru studenți. 
In anii mari formula ideală de 
practică este în echipe mici 
pînă la 5 studenți sau indivi
dual.

— Ferma didactică ex- 
perminentală reprezintă 
deci un larg cimp de fa
miliarizare a studentului 
cu aspectele practice ale 
profesiunii. Ce alte ele
mente pot fi adăugate Ia 
această bază materială a 
practicii ?

Toate laboratoarele facul
tăților sînt astfel dotate pentru 
a permite un număr mai mare 
de lucrări practice și, în ace
lași timp, oferă posibilitatea rea
lizării, unei game mai largi de 
lucrări. Apoi, pentru facultatea 
de medicină veterinară s-au 
construit noi clinici a căror su
prafață totalizează 13 000 m.p. și 
care prin arhitectonică și func
ționalitate rivalizează cu cele 
mai moderne clinici veterinare 
din Europa. Aceste clinici au în 
dotare aparate de ultimă con
cepție amplasate în laboratoare 
spațioase. Sălile de operații sînt 
profilate pe specii, modemul 
spital veterinar este dotat cu a- 
parate de electroforeză, roent
gen sterilizatoare de mare capa
citate, ustensile de precizie ne
cesare investigației medicale. 
Laboratoare de anatomie, chi
mie, biochimie, o farmacie de 
profil, săli de proiecție, un mu
zeu anatomopatologic completea
ză baza materială oferită pregă
tirii practice a viitorilor medici 
veterinari. Pentru viitor vom 
beneficia și de o nouă fermă! 
didactică experimentală care vâ 
oferi un cimp mult mai larg de 
investigație practică corelat cu 
cunoștințele teoretice pentru stu
denții tuturor facultăților.

ROMÂNIA-FILM 
prezintă săptămîna viitoare

• •••••••

mei colegi...
Dintre cei care ne-au răspuns, 

unii se dovedesc și-n activitatea 
lor la nivelul dorințelor ce-i a- 
nimă. Eleva care și-a făcut o 
pasiune din arta populară se dis
tinge prin activitatea ei artistică, 
trecînd deja peste prima treaptă 
a drumului spre mult rîvnita 
„stea fără nume“, fapt care a 
ridicat-o în ochii colegilor, în- 
credințîndu-ne de reușitele ei 
viitoare. Și o iubim pentru asta.

Pe pasionatul pentru teatru 
l-am surprins în activitatea sa, 
în afara orelor. Intr-adevăr, tea
trul constituie o preocupare 
serioasă pentru el. Debutul pe 
scena liceului a dovedit că are 
multe șanse să se realizeze con
form dorințelor.

Dar nu toți dovedsc că ale
gerea le este întemeiată. Dintre 
cei doi elevi ce și-au propus să 
urmeze limba și literatura ro
mână, doar unul este și-n reali
zări în concordanță cu opțiunea 
pentru viitoarea profesie, iar ce
lălalt, culmea, dovedește reale 
dificultăți la această materie. 
Cazuri similare sînt încă multe.

M-aș opri însă la afirmațiile 
elevului ce descoperă în medi
cină o profesie ; o profesie care 
să-i înlesnească o muncă pentru 
oameni în exclusivitate. Apre
ciem cu toții dorințele sale, dar, 
personal, cred că nu doar medi
cina este meseria ce-i dă posi
bilitatea omului să-l ajute pe 
om. O. cîte meserii pot oferi a- 
ceastă satisfacție ! Și nu neapă
rat cele spre care poți merge tre
cînd numai învățămîntul supe

rior, așa cum gîndesc, din păca
te, foarte mulți dintre colegii 
mei liceeni. Puțini, chiar foar
te puțini, sînt cei ce se orien
tează din liceu, spre școli 
tehnice sau postliceale. Circu
lă o idee, firește o idee greși
tă că dacă nu te duci la 
facultate, s-a zis cu tine, ca 
intelectual, că te vei îndepăr
ta de mediul cult. Ce eroare ! 
Cultura nu cred să fie legată 
neapărat de facultate, ci mai cu- 
rînd de seriozitatea preocupări
lor și de orizontul vast, născut 
din pasiunile aspirantului la 
cultură. Sînt convinsă că avem 
mulți oameni culți la strung, și 
în mină. Iar în ceea ce-i privește 
pe tinerii ce-și pierd anii pe la 
porțile facultăților în căutarea 
„vocației“, poate ar fi bine să li 
se spună într-un fel. chiar mai 
dur, că vocație de dragul voca
ției nu există. Deci, cred că con
tează nu atît ce profesiune pres
tăm, ci cum anume o prestăm. 
Munca îl onorează pe om doar 
atunci cînd ea este îndeplinită 
cu toată seriozitatea, avînd me- , 
reu conștiința importanței, a va
lorii ei.

Să nu uităm, dragii mei colegi, 
că șantierele vaste ale societății 
noastre au pentru fiecare din noi 
un loc de merit și-o cărămidă 
trainică pe care în orașe, la sate, 
pe locurile viitoarelor cetăți, 
pretutindeni în zările patriei, 
trebuie s-o fixăm temeinic, cu 
tot sufletul, cu toată pasiunea 
noastră, ca să se știe peste ani 
că pe aici au trecut niște tineri.

scenariul

o enigmatică poveste 
de dragoste

f eg IO

ANDREI BLA1ER
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în rolurile princi
pale :

llarion Ciobanu, 
Cornel Patrichi, 
Leni Pinfea- 
Homeag
Adriana lonescu

....CINE EȘTI TU? 
DE UNDE ȘTII PO
VESTEA ASTA ? Al 
FOST Șl TU A- 
TUNCI, ACOLO?"

în premieră, de 
la 6 martie. Io ci
nematografele Pa
tria și Favorit din 
Capitală.
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cere cu imposibilitatea scoaterii 
cUnelui din casă ?

De pildă, iată ce vedem de la 
postul nostru de observație, fixat 
la jumătatea înaltului turn (dacă 
ne-am urca doar două trepte mai 
sus, am intra în... nori): vedem, 
în mijlocul „grudului“ vînăt-ce- 
nușiu, o pată, una singură, de un 
roșu intens, viu, exuberant. Un 
roșu cu atît mai vibratil cu cit îl 
locuiește în permanență, dinami- 
zîndu-l, ploaia.

Este vorba de perimetrul drept
unghiular al lotului „confecfii 
metalice“. Adică o ogradă cam de 
un kilometru pătrat, semănînd, 
din pricina miniumului de plumb 
cu care este apărat metalul de 
rugină, cu o mare vatră in plină 
combustie. O vatră unde „ard“ 
deopotrivă și laolaltă, fără habar 
de ploaje, tăciunii incandescenți 
ai grinzilor ți planșeelor de oțel și 
flăcările roș-albastre ■— oamenii 
cu aparate de sudură, electrozi fi 
măști de sticlă răsfrîngind jocul 
scînteilor... Să ne apropiem.

...„Tăciunii“ incandescenți de 
minium sînt vreo 4 000 de tone 
de metal, menit să devină „con
strucții metalice aferente pentru 
grupurile 1 și 2“, adică grinzi și 
stîlpi de susținere, ferme pentru 
acoperișul sălii mașinilor (vreo 30 
a cîte 17 tone una), un „perete 
frontal ax“ de peste 200 tone, 
„construcții metalice între elec- 
trofiltre și coșu de fum“, pereți 
„șir C" și „șir E" și altele și 
multe alte încredințate oamenilor 
de care răspunde comunistul 
Alexe Michi, un maistru dintre 
aceia despre care se spune că „s-a 
logodit cu șantierul“. Nici el nu 
este prea vîrstnic (abia 35 de 
ani), dar oamenii săi — 120, din
tre care 100 sînt brigadieri — 
sînt, în majoritate, tineri de tot. 
„Tineri și iuți, îi recomandă, cu 
mîndrie de tată, maistrul, iuți și 
răi“. „Cum răi ?“, „Așa, răi. 
Mușcă fierul cu dinții cînd intră 
comanda-n lucru. N-au stare: ar 
suda și fierul de la poarta iadului 
—- dacă o fi făcută dintr-un ase
menea material — iar cînd e 
vorba de urcat pe construcțiile 
verticale, urcă numai în mîini, 
ca acrobații“. „Păi asta înseamnă 
că sînt răi ?“ „Da, răi, adică fără 
teamă, adică necorcoliți, adică 
ambițioși, adică bărbați...“. ,.A- 
dică huni“. „Exact, ăsta-i cuvân
tul. Păi știi dumneata că noi aici, 
cu băieții ăștia n-am avut nici
odată, auzi, niciodată, o rămînere 
în urmă sau un rebut. Iar acum, 
de cînd cu ■ pregătirile pentru 
semicentenar se mișcă, cum 
scrie-n reclamele alea, de parcă 
le-a intrat cîte-un tigru-n motor. 
Le zic uneori, așa, ca să-i încerc 
„Hai mă, înăuntru, că plouă“, 
dar ei parcă nici nu mă aud, de 
nici nu știu ce atitudine să iau : 
să mă supăr că nu m-ascultă sau 
să mă bucur. De ce, parcă numai 
ei, ca uteciști, au intrat în dîrdo- 
ra semicentenarului ? Dacă și eu. 
că sînt om bătrîn...“.

Gheorghe Ivănescu, secretarul 
de U.T.C. al acestor „băieți răi 
din ograda de minium" este mai 
tânăr cu șase ani decît maistrul. 
E șef de brigadă și pînă să vină 
aici a mai lucrat la Borzești, Co- 
mănești, Craiova, Paroșeni, Go
vora. Face parte dintr-o dinastie 
de constructori vestiți: Gheorghe, 
tatăl, acum pensionar („Dar mi-a 
scris că se-ntoarce pe șantier, că 
s-a plictisit să tot pescuiască“), 
Nicolae, fratele mai mare, mun
citor tot aici la Rogojelu, și Ioan, 
fratele mai mic. plecat la armată 
de-aici și hotărit, de bună seamă, 
să se-ntoarcă tot la Rogojelu („că 
de-aici o să plecăm împreună pe 
Cerna, așa ne-am gîndit“). Dar 
pînă atunci...

Pînă atunci, Ivănescu și ute- 
ciștii lui „ard“ fără odihnă pe 
vatra aceasta de metal străluci
tor. Acolo. în zare, unde se vede 
construcția crescînd de la o zi la 
alta, piesele metalice sînt aștep
tate la zile („și chiar la ore. îmi 
spusese maistrul) bine stabilite 
(„Dacă întirzii sau rebutezi, îi 
dai pe toți peste cap) și a greși, 
cînd n-au greșit niciodată, a greși 
mai ales în aceste zile, ar fi, pen
tru acești băieți, pe care-i cunoaș
te și îndrăgește tot șantierul, ceva 
asemănător cu o mare dramă, nu 
numai colectivă, ci și personală. 
Așa gîndesc toți cîți robotesc a- 
cum, harnici, concentrați, în o- 
grada de foc: Ghiță Ciomagă, 
Nicolae Luca, Tudor Brabete ; 
așa gîndesc șefii de echipă (Ale
xandru Ispas, Ioan Dinu, Răuț 
Gh. și ceilalți), așa gîndesc maiș
trii (Michi, Stelian, Ciomagă) așa 
gîndește tînărul inginer Cioca, 
șeful lotului, care este și locțiitor 
al secretarului U.T.C. al șantieru
lui. Pe inginer nu l-am întâlnit 
în „ograda de minium“, era la 
centrală să vadă cum stau la ver
ticală stîlpii recent implantați, dar 
toți mi-au vorbit despre el cu 
stimă și dragoste, cu o căldură 
aparte, cu acea căldură aspră pe 
care — am întîlnit-o și la Argeș, 
fi la Porți, și la Lotru, fi pe So
meș — și care, de fapt, a generat 
rîndurile de față. „Sîntem aici, 
îmi spune secretarul de U.T.C., 
mulți frați — noi Ivăneștii, frații 
Ispas, frații Ciomagă și alții — 
s-a scris mult la ziar despre asta, 
s-a dat și la radio și la televizor. 
Dar n-are atâta importanță că 
sîntem mulți frați la un loc, așa 
s-a nimerit. Pentru mine impor
tant este că toți, indiferent de 
gradul de rudenie naturală, ne 
simțim din aceeași familie. Cu 
sufletele și cu viața noastră, cu 
neajunsurile și bucuriile, cu is
prăvile mai bune sau mai rele de 
care sîntem în stare, sîntem in
tr-adevăr, frați. Cînd îmi scrie 
tata, pensionarul, mai întîi mă- 
ntreabă ce fac băieții și pe urmă 
mă-ntreabă despre mine. La fel 
și ăl mic, care e-n armată „nu- 
ntreabă cum o mai ducem noi, 
frații lui și cît mai cîștigăm (nu 
știu cine a lansat ideea că noi, 
șantieriștii am lucra numai pen
tru cîști'gul hun), ci unde-am 
ajuns cu construcția și dacă ne-au 
mai venit băieți noi, și cum sînt, 
cum lucrează, ce zic, ce fac... E 
greu de crezut, dar.în ultima scri
soare pe care i-am trimis-o m-am 
trezit scriindu-i de ultima noastră

Rogojelu, februarie ’73 ora devenirii unui gigant.

ȘI CĂLUȘARII DIN
OGRADA DE MINIUM

adunare de U.T.C., cu amănunte, 
cu ce-a zis ăla și ce-a zis ălalalt, 
cu cine-a fost luat în tărbacă și 
cine lăudat; i-am scris, pînă yi 
despre cele 8 tone de fier vechi 
pe care le-avem de strîns în cins
tea semicentenarului, și despre o- 
rele de muncă voluntară... Știți ce 
mi-a răspuns ? Că poate face rost 
de o permisie yt vine să ne dea o 
mină de ajutor. Bine. înțeleg că a 
scris-o-n glumă, dar eu zic că și 
numai faptul că i-a dat prin minte 
un gînd ca ăsta spune ceva des
pre felul cum sîntem noi băieții 
de șantier... M-ați întrebat dacă e 
greu pe șantier. Dacă o să vă 
spun că e greu — și așa o să 
spun — o să mă-ntrebați 
imediat de ce rămînem

nu întîmplător ți-am retezat mo
nologul tocmai acolo unde vor
bești de greul începutului muncii 
pe un mare șantier, știi de ce am 
făcut-o ?...

Pentru că, exact în acele zile în 
care vizitam șantierul, în acele 
zile cînd dumneata și băieții du
mitale luați ploaia pieptiș, ară- 
tînd încă o dată celor care vă cu
nosc și prețuiesc, de ce sinteți în 
stare. în acele zile în care, vă- 
zîndu-vă cum supuneți metalul, 
cum mișunați cu electrozii prin
tre prismele grele, cum dansați 
sus pe grinzi, v-am numit „călu
șari aerieni", exact în acele zile, 
la numai cîteva sute de metri de 
voi 18 băieți, 18 pui „nededați" 
stăteau singuri și nebăgați în sea-

masă... Și-o să mai 
neghioabă prostie 
administratorului nu 
vreme la Rogojelu

RECEPTIVITATE
NU ÎNSEAMNĂ

IMITAȚIE SERVILĂ

Cu arc de foc croiește haina de metal a halei viitoare. 
Fotografii : O. PLECAN

tuși pe șantier, pe șantiere, cu 
toate că e atît de greu. Ce să vă 
răspund ? Așa sîntem noi făcuți, 
așa ne-am învățat, așa ne-a-nvă- 
țat șantierul să-l iubim... Bine
înțeles, asta nu se face așa, din
tr-o dată,. Treptat-treptat te de
dai. — La-nceput ești cam năuc 
și îndărătnic, chiar dacă, să zi
cem, de felul tău nu ești nici rău, 
nici prost, dar ți-e cam frică și nu 
vrei s-o arăți. Sau ai cam vrea să 
pleci și ți-e rușine. Ehei, lucrurile 
nu se bat din palme: trece timp 
pînă devii sigur pe tine, pînă 
prinzi glas, în echipă, în organi
zație. Pînă atunci, însă, totul ți 
se pare cam străin. Atunci da, 
atunci e cel mai greu pe șantier. 
Și pe urmă e greu, desigur, e 
greu totdeauna, dar e greu alt
fel... Ce, credeți că la-nceput, 
cînd am deschis ochii printre 
fundații și schele mi-a plăcut ca 
acum ?...

mă în frumoasele camere de la 
cămin, tremurînd de „teama în
ceputului" și neavînd pe nimeni 
alături, care să-i îmbărbăteze, 
să-i învețe să devină „răi“, adică 
buni, cum v-au învățat pe voi. 
de-a lungul anilor, veterani ca 
tatăl dumitale, maiștri maturi ca 
Michi sau tineri ingineri ca Cio-

Știi despre ce e vorba: 18 
au

II. UNDE SE VEDE CA DE 
FAPT, ACEST REPORTAJ ESTE 

O... SCRISOARE DESCHISA

Iubite Gheorghe Ivănescu,
Am notat aproape cuvînt cu 

cuvînt tot ce mi-ai spus în di
mineața aceea ploioasă, în biroul 
maistrului, în vreme ce, afară, ți 
se aduna brigada ca s-o pozeze 
colegul fotoreporter. Vorbeai re
pede, curgător, în vreme ce, peste 
umărul dumitale, maistrul Michi 
făcea niște semne cu mîna (iar- 
tă-mă. maistre că te dau de gol) 
cum face un tată cînd se bucură 
de „ce dă“ din copilul lui... Si
gur, transcriindu-ți cuvântul pen
tru ziar, unele lucruri le-am omis, 
altele le am accentuat... De pildă,

ca... Știi despre ce e vorba : 
elevi ai școlii de la Buftea 
fost aduși pe șantier, la practică, 
și cam lăsați de izbeliște. însoțito
rul, delegat al școlii (cine-o fi? 
cum l-o chema ?) i-a lăsat în 
gara Rovinari și dus a fost, nici 
n-a fost curios să vadă unde-i 
vor lucra elevii. La rîndul lui, 
administratorul de la șantier i-a 
dus cu cîrdul la cămin, le-a scris 
numele pe-o listă, le-a arătat unde 
vor dormi, le-a dat bonuri de 
masă și dus a fost și el (nu înain
te, însă, de a mai fi făcut și un 
„spirit de glumă", spunîndu-le 
că „cine-apucă primăvara pe 
șantierul ăsta, e om"). Și băieții 
au rămas singuri singurei în ca
merele de la cămin. Și peste 
dealuri potopea februarie cu 
ploaie, și se vedea prin ferestre 
spectacolul grozav al șantierului 
(spectacol frumos și drag numai 
pentru cine-l paște și-l cunoaște) 
și din una-n alta, ne-ntrebați de 
nimeni nimic, au intrat băieții la 
idei, și după trei zile de singură
tate au cam vrut să plece care- 
ncotro... Asta e tot.

Știu, o să-mi spui mai întîi că 
dumneata cînd ai venit prima 
dată pe șantier dormeai ca vai de 
lume, la paturi suprapuse, nu în 
tr-un cămin „patru-n cameră și cu 
saltea de bufet", și că nu te-a în
tâmpinat nimeni cu bonuri de

că mai 
gluma 

poate fi, cită 
s-au lucrat 

turnuri de 200 de metri și nu și-a 
clintit nimeni nici măcar o un
ghie... Iar eu îți voi da perfectă 
dreptate. La fel cum îți voi da 
dreptate cînd ai să zici că dele
gatul acela s-a purtat iresponsa
bil (nu mă îndoiesc că direcțiunea 
școlii de la Buftea va sta de vorbă 
cu el cum se cuvine) și cînd ai 
să apreciezi, autocritic într-un fel, 
că nici U.T.C.-ul de pe șantier 
n-a acționat cum se cuvine în di
recția respectivă (de altfel asta e 
și părerea organului județean, am 
fost de față atunci cînd primul 
secretar i-a adus critica cuvenită 
prietenului nostru comun. Con
stantin Dobromir, comandantul 
Șantierului național al tineretului, 
care și-a însușit-o cinstit, luînd 
imediat măsuri de îndreptare). Si, 
dacă vrei, mai putem găsi vino
vați. In primul rînd, cei 18 băie- 
tani, pentru atitudinea lor de 
domnișori, pentru inexplicabila 
lipsă de curaj la niște tineri care 
se pregătesc să devină muncitori.

Apoi administratorul, cu gluma 
lui grobiană. Apoi sindicatul (to
varășul președinte, care mi-a sem
nalat cazul, este absolut de acord) 
și alții, fi alții, căci nimic nu este 
mai ușor decît să întocmești liste 
de vinovați.

Dar aici este vorba de altceva. 
Este vorba, în esență de „familia 
oamenilor de șantier“ pe care, pe 
bună dreptate, o lăudai dumnea
ta. De ea și de faptul că numai 
la doi pași de tinerii bărbați 
exemplari care sînt tovarășii du
mitale de muncă, la doi pași de 
alte cîteva mii de oameni care se 
simt aici ca la ei acasă, niște bă
ieți veniți de departe, veniți spre 
a deveni ai șantierelor, au putut 
să se simtă — 3 zile / — atît de 
singuri încît le-a venit gînd de 
ducă.

Acum, desigur, chestiunea s-a 
rezolvat, băieții, au fost reparti
zați la locurile de muncă (chiar 
toți ?) au fost dați fiecare în grija 
cîte unui muncitor cu experiență 
și, vorba dumitale, „care-o fi om, 
ajunge departe“.

Rămâne, totuși, întrebarea : a 
învățat, oare, organizația de șan
tier ceva din povestea asta ? Și 
dacă-a învățat, a întreprins ceva 
concret ? Și dacă încă n-a în
treprins, ce-ai zice, iubite tova
rășe secretar Ivănescu dacă ți-ai 
chema uteciștii de la Confecții 
metalice fi le-ai propune să fiți 
și în treaba asta tot primii ? A- 
dică: sâ vă îmbogățiți angaja
mentele în cinstea semicentenaru
lui cu încă unul ? Cu măsuri con
crete pentru ajutorarea tinerilor 
nou veniți pe șantier să se aco
modeze și să se integreze cît mai 
repede în ritmul de viață și mun
că specific aici.

Așteptăm vești de la dumneata 
și de la ceilalți băieți din ograda 
de minium ?

La vremea ei, teoria maiores- 
ciană a „formelor fără fond“ a- 
vea unele puncte de sprijin în 
practica socio-culturală. Aceasta 
se întîmpla în urmă cu peste o 
sută de ani, în prima tinerețe a 
literaturii române. In special li
teratura trebuia să facă un pas 
mai mare și poate și forțat în e- 
fortul ei de a edifica o literatură 
specifică, națională și proprie 
nouă. Unul din pilonii pe care 
se sprijinea era fascinanta creație 
populară, o adevărată comoară și 
ea abia atunci descoperită și co
mentată la adevărata ei valoare, 
răspîndită în colecții, analizată și 
imitată, făcută publică pentru în
treaga mișcare culturală de 
atunci. Folclorul țărănesc ca și 
cel orășenesc, volumele de poezii 
ale lui Alecsandri, Bolliac, cu 
greu de desprins din anonimatul 
marii literaturi populare din care 
se inspirau, pe care o copiau și 
căreia, în același spirit, îi dădeau 
replici culte, a permis apoi o ma
sivă informare din literaturile eu
ropene mai bătrîne, mai vechi. 
Se impunea atunci o masivă ini
țiativă de traduceri, de localizări, 
de adaptări a unor formule lite
rare, a unor metode de creație, 
așa cum cere orice început. A 
fost al doilea moment important 
în efortul de a constitui o cultură 
și o literatură modernă unei țări 
în plină dezvoltare. Marii scriitori 
aveau în față un țel mai nobil 
decît însăși gloria artistică perso
nală, ei trebuind să umple acele 
goluri inerente începutului, să in
troducă genuri noi, să le cultive 
pe toate indiferent de faptul că 
talentul, geniul lor se îndrepta 
mai ales într-o singură direcție. 
De aceea autorii generației pașop
tiste au fost nu numai poeți, ci 
mai ales mari publiciști, au fost 
culegători de folclor și dramatur
gii au scris cu același devotament 
elegie ca și satiră, pasteluri ca și 
jurnale de călătorii. Căci este 
vorba cu adevărat de devotament 
pentru ca un Alecsandri. un 
Russo să prezinte opere ale lor 
sub semnul anonimatului pentru 
a oferi o operă patrimoniului na
țional și nu propriei lor glorii li
terare. Acum încă le este foarte 
dificil cercetătorilor literari să 
stabilească paternitatea „Cîntării 
României", operă apărută la vre
mea ei fără Dumele autorului, ca 
și antologiile de versuri de factu
ră folclorică ale lui Alecsandri. 
Scriitorii se exersau în toate ge
nurile și manierele, gîndindu-se 
încă mult mai puțin la direcția 
în care talentul propriu îi îndem
na și acționînd mai ales în sensul

de MARIA LUIZA
CRISTESCU

necesității unei întregi culturi și 
literaturi în formare. Națiunea 
trebuia să aibă o literatură ade
vărată și scriitorii făceau din efor
tul lor creator o sarcină mai ales 
socială și nu estetică. De aceea 
ei au format solul fertil al capo
doperelor viitoare, al marilor nu
me de scriitori care prin ridicarea 
talentului lor pe o înaltă treaptă 
au 
întregii literaturi. De la condiția 
anonimă a scriitorului începuturi
lor s-a ajuns la cultivarea în lite
ratura existentă, complexă, înflo
ritoare a personalității de scriitor. 
Mișcarea culturală și literară ro
mânească se găsește astăzi într-o 
etapă în care ideea de preluare, 
așa cum era înțeleasă ea la în
ceput, a rămas mult în urmă, în 
domeniul istoric. O cultură com
pactă ca a noastră, cu un speci
fic clar, cu o personalitate dis
tinctă, numai a ei, egală cu cele
lalte culturi și deosebită prin spi
ritul 
faza 
veni 
cînd 
literare pot constitui un exem
plu de urmat. în jurul a- 
nilor 1915—20 așa-numitul avan
gardism european a pornit într-o 
anume măsură din spațiul cultu
ral românesc. Ne putem mîndri 
că am consumat spiritual expe
riențe artistice preluate apoi de 
culturile europene, așa cum des
coperim în același timp cu aces
tea noi modalități de expresie. 
Importul de literatură într-o cul
tură ca a noastră, azi, nu mai are 
desigur, rațiunile pe care le-a 
avut la începuturile literaturii. 
Există tendințe înnoitoare ce se 
dovedesc valabile, au posibilitatea 
de a-și integra și a se folosi de 
tradiție și altele fulgurante deve
nite imediat desuete. Cu un ascu
țit spirit critic, literatura română 
în ansamblul ei a primit informa
ția necesară, a cumpănit funcțio
nalitatea ei și a decis întotdeauna 
în spiritul ei propriu. Avem o 
tradiție solidă în care nu sînt po
sibile intruziuni momentane. 
Cultivat deja de cîteva decenii în 
literatura occidentală, absurdul 
s-a dovedit o componentă valabi
lă a acestei literaturi ce reprezin
tă și se revoltă împotriva unei 
condiții istorice, a unei întocmiri 
sociale ce refuză individului 
realizarea aspirațiilor sale. O so

mtului lor pi
făcut astfel un mare serviciu

ei național, se găsește în 
în care inovația ei poate 
în întîmpinarea altora, 
mișcările și direcțiile ei

cietate ca cea capitalistă în ac
tualul ei stadiu devenită un sis
tem de constringere a individului 
și a dorinței sale de împlinire 
emană în mod necesar o viziune 
absurdă asupra lumii de relații 
individ-societate oprimantă. Ab
surdul e de aceea, așa cum s-a 
remarcat de atîtea ori, o viziune 
literară și nu o modalitate de 
creație, viziune născută în mod 
necesar de societatea capitalistă. 
Pe solul unor relații de factură 
opusă, în societatea noastră, ale 
cărei țeluri includ în mod fericit 
tendințele cele mai înalte ale 
dezvoltării libere a individului, o 
asemenea viziune asupra relațiilor 
umane e imposibilă. Sub aspectul 
experienței literare, al necesității 
cunoașterii tuturor momentelor de 
dezvoltare, a contorsiunilor cul
turilor lumii, ea a fost înregistrată 
și studiată ca orice obiect de 
studiu și atîta tot. Un scriitor al 
literaturii absurdului ca Samuel 
Beckett e mare în măsura în care 
reprezintă astfel conflictele unei 
societăți ca cea capitalistă în care 
trăiește și împotriva căreia își ri
dică glasul. Doar un mimetism 
lipsit de spirit critic al unor per
sonalități neîmplinite și nemature 
ar putea înțelege altfel o mișcare 
literară justificată în Occident dar 
așa, cum demonstrează însăși 
practica noastră literară, străină 
de realitatea noastră. Problema 
împrumutării unei asemenea ten
dințe în literatura noastră este 
fără temei, căci chiar dacă ar 
fi existat tentative singulare și 
superficiale în acest sens, ele și-au 
dovedit lipsa de viabilitate și de 
audiență în fața publicului. Cea
laltă 
care
orice nouă ipostază a trăirii ome
nești care să dezvăluie mai bine 
aspecte ale condiției umane în 
general, rămîne perfect valabilă și 
e în mod firesc ușurată. O lite
ratură ca a noastră are caracterul 
deschis, căci e un dat al civili
zației înaintate capacitatea de a 
primi tot ce e nou și se verifică a 
fi așa. Imitația servilă e o atitu
dine improprie și imediat amen
dată de publicul literaturii. „A 
copia“ un model străin presupu
ne a nu avea de spus ceva și a 
împrumuta de aceea modul de a 
vedea al altcuiva. Cu atît mai 
mult cînd acest mod ține de o 
altă lume în care relațiile sociale 
sînt altfel fundamentate, el e 
steril și nu își găsește locul în 
literatură, ci doar în faza unor 
exerciții de laborator, care nu-s 
destinate a fi oferite ca obiect 
de artă.

latură a problemei, însă, 
înseamnă receptivitate la

PRO SI CONTRA
Bibliotecile aniversează
semicentenarul U.T.C

Biblioteca Centra
lă de Stat a tipărit 
recent sub titlul „SE
MICENTENARUL U- 
NIUNII TINERETU
LUI COMUNIST DIN 
ROMÂNIA" un ciclu 
de materiale metodi
ce pentru organiza
rea unor manifestări 
de propagare a cărții 
în bibliotecile pu
blice.

Din cuprinsul lu
crării redactate de 
Elena Sabadac și Flo
rentina Moisescu ci
tăm „Tematica și 
bibliografia expoziți
ei de publicații : 
1922—1972 Semicente
narul Uniunii Tine
retului Comunist din 
România", bibliogra-

fiile de recomandare: 
„Lumini ce nu se 
sting", „In sprijinul 
celor care se pregă
tesc să intre în 
U.T.C.“, „U.T.C. —
școală de educație 
comunistă a tineretu
lui", „Dragoste și 
demnitate“, „Năzuin
țe. idealuri, împli
niri“, „Scriitori ai 
generației noastre“, 
seara de poezie „Imn 
tinereții" (cuprinzînd 
versuri de Mihai Be- 
niuc, Maria Banuș, 
Miron Radu Paras- 
chivescu, Horvat 
Imre, Aurel Rău, Ni
colae Labiș, Marin 
Sorescu. Ana Blan- 
diana, Gabriela Me- 
linescu. Constanța

Buzea, Adrian Pău- 
nesu, Ion Alexandru, 
Ileana Mălăncioiu), 
plus bibliografia și 
întrebările concursu
lui „Veniți cu noi, ne 
cheamă țara !“. Ce 
știm despre tradiția 
muncii voluntar-pa- 
triotice în rîndurile 
tineretului ?

De o deosebită uti
litate, această lucrare 
o recomandăm tutu
ror organizațiilor 
U.T.C. pentru orga
nizarea manifestări
lor dedicate aniver
sării semicentenaru
lui Uniunii Tineretu
lui Comunist 
România.

din

S. TUDOR

Ce știm despre
muzica de azi ?
Intr-o imaginară discuție cu 

umbra Domnului Croche (causti
că ipostază publicistică a compo
zitorului CI. Debussy), un vestit 
muzicolog al zilelor noastre ar 
fi primit — după propria sa 
mărturisire — o replică nu toc
mai comodă : „Contemporanii 
voștri, glăsuia buclucașa umbră, 
sînt cei care vă fac să vibrați la 
unison cu ei, pe voi, oamenii 
secolului XX. Așadar, sinteți 
contemporani cu Mozart, Bach, 
Beethoven, Nu protesta, am în 
buzunar programele tuturor con
certelor de săptămîna aceasta".

Observația — indiferent cui ar 
aparține în realitate — nu prea 
admite replica nici în ceea ce 
ne privește. Pentru acela care 
urmărește cît de cît viața noas
tră muzicală nu va fi prea greu 
să își dea seama că pe undeva 
aici se ascunde o mare doză de 
crud adevăr, un adevăr ce nu 
are calitatea de a fi îmbucură
tor. Nu intenționez să purced Ia

o abordare a problemelor „in
terne" ale muzicii veacului nos
tru. Nu mă pot totuși împiedi
ca să observ că s-a creat o si
tuație cam nenaturală in ceea 
ce privește cunoașterea și pro
movarea muzicii românești în 
general și a lucrărilor aparținînd 
generațiilor de compozitori con
temporani în special. Se pare 
că au apus de mult vremurile 
cînd unui compozitor de talia 
lui Mozart ii era dat să-și audă 
arii întregi din „Nunta lui ~ 
garo" fredonate de chelnerii 
degilor pragheze. Care să 
oare cauzele care diminuează 
cesibilitatea și tentația contac
tului viu (activ de ambele 
părți), a publicului cu muzica ? 
La această întrebare unele voci 
răspund cu o promptitudine sus
pectă și — grăbite probabil să 
evite o problemă care, în mod 
evident, promite multă bătaie 
de cap — nu se sfiesc să arunce 

publicului, într-un mod destul

Fi- 
bo- 
fie 
ac-

de puțin elegant, acuza de nere- 
ceptivitate. Dar publicul poate 
să nu recepteze din două moti
ve : ori nu are ce recepta, și 
atunci vina trebuie căutată in 
portativele compozitorilor ori 
nu i se oferă căile normale, po
sibilitățile naturale de a recep
ta creația actuală, aceea scrisă 
în timpul său. Sigur, apoi, că 
nimic nu vine de-a gata și un 
mesaj nu e învelit în strat de 
ciocolată. Prin însuși specificul 
său de artă abstractă, muzica 
a fost totdeauna față de public 
într-o situație un pic particu
lară în raport cu modul de co
municare mai substanțializat al 
celorlalte arte. Aceasta pentru 
că sunetul (neexistind decît ca 
vibrație ce se autodevoră in 
timp), este lipsit de „subzisten
ță", ceea ce face ca muzica să 
capete viață numai din raportu
rile lui cu durata în care se în
cheagă.

In măsura in care natura ab
stractă a muzicii este un nea
juns ea devine totuși și o cali
tate. Nepermițînd conștiinței să 
se izoleze în intuiții exterioare, 
dispersate, muzica reușește să 
producă în ascultător o abstrac
tă percepere a propriei sale lumi 
interioare ceea ce tocmai face 
ca această artă să aibă un efect 
mult mai direct decît toate ce
lelalte. Receptarea presupune 
însă în acest caz un efort de 
concentrare deosebit și o prea
labilă familiarizare cu mijloa
cele ei de acțiune. De Ia cînte- 
cul gregorian și polifonia me
dievală pînă la dodecafonismul 
școlii vieneze fondată de A. 
Schoneberg muzica nu a dăruit 
nimic celor comozi. Dar, așa 
cum scria undeva Stravinsky, 
„nimic nu ne obligă să căutăm 
mereu satisfacția în repaos". Să 
reținem ideea că pentru orice 
public e necesară o familiari
zare cu un anume aspect al fe
nomenului muzical, familiari
zare care se produce numai prin 
frecventarea lui repetată. Pînă 
astăzi nu se cunoaște o altă mo
dalitate dp a realiza înțelegerea 
muzicii. Privite din punct de 
vedere al acestui mecanism, 
care sînt perspectivele publicu
lui nostru de a realiza o asimi
lare a muzicii românești con
temporane ? Desigur, nu tot ce 
se scrie poate fi adus imediat 
în sălile de concert și aceasta 
pentru că se scrie foarte mult. 
Dar — și aici mi se pare că e 
ceva
știu, compozitorii noștri au ob
ținut în ultimul timp numeroa
se premii în competiții interna
ționale de mare prestigiu. S-a 
făcut oare ceva deosebit pentru 
o promovare 
cului nostru 
S-a insistai 
Televiziunea
se intimplă ceva similar

melodie de muzică ușoară — 
demonstrează capacități de a 
epuiza și cea mai îngerească 
răbdare. Și nu înțelegem, de ase
menea de ce, de pildă, televiziu
nea nu încearcă să provoace mai 
des dezbateri și confruntări de 
opinii în cadru] unor mese ro
tunde care să vizeze fenomenul 
muzical
rezultatele 
treprinderi 
profitabile, 
trebuie să
există — decît accidental — po
sibilitatea de informare a publi
cului în ceea ce privește — să 
zicem — lucrările muzicale apă
rute în ultimul an. Revista „Mu
zica" se refuză unei 
sibilități tocmai prin 
ultraspecializat ! Cit 
tivitatea publicistică
logilor ,de cele mai multe ori ea 
se reduce Ia prezentări mult 
prea succinte și la cronicuțe de 
spectacol. Desigur, acestea își 
au utilitatea lor dar ne putem 
limita numai la ele ? Editura

autohton. Credem că 
unor asemenea în- 
ar fi deosebit de 

Nu avem ce face și 
recunoaștem că nu

largi acce- 
profilul ei 

despre ae- 
a muzico-

muzicală ne oferă uneori apari
ții interesante, dar faptul în sine 
nu reușește de loc să tulbure 
liniștea care se așează necruță
toare peste aceste cărți. Rar de 
tot se întîmplă ca o publicație 
să poarte in ea cîteva rinduri 
referitoare Ia una din ele, iar 
atunci cind evenimentul totuși 
se produce acele citeva rînduri 
beneficiază de toată dexteritatea 
de care sînt capabili paginatorii 
pentru a le face nevăzute. Mă 
gîndesc la politica de reperto
riu a filarmonicilor și mă mal 
gîndesc de asemenea că — la fel 
ca orice artă — muzica nu tră
iește — și nu poate trăi — de
cît sub forma unui neîntrerupt 
și pasionat dialog între muzi
cieni și publicul fără de care ar 
rămine sub forma înghețată a 
unor semne pe portativ. Și încă 
mă mai gîndesc că oamenii au 
nevoie de muzica aceasta 
au 
de

cum 
nevoie de pace, de lumină, 
dragoste și de puritate.

DAN ANGHELESCU

CÎND UMORUl
MU-I LA EL AGASA

de obiectat — după cîte

în atenția publi- 
a acelor lucrări ? 

oare asupra lor ? 
și radioul — cînd 

cu o

De multe ori ne-am 
plîns de absența u- 
morului în unele e- 
misiuni T.V. de di
vertisment. Și iată 
că ne-a fost dat să 
ne amuzăm (intr-un 
anume fel) la o emi
siune care nu avea 
nimic de-a face cu 
gluma : la „Medalio
nul Romul Ladea“.

Redactorul emisiu
nii, Liviu Oprescu. 
ne-a mai atras o dată 
„atenția“, într-un te- 
lecarnet plastic pe 
marginea expoziției 
Tiei Peltz, printr-o 
afectare cînd diletan
tă cînd snoabă, asupra 
improprietății în dis
cutarea 
probleme ale_ artei 
plastice, 
„performanță“, dom
nia sa a „realizat-o“ 
de-abia sîmbătă sea
ra.

Și ce ne-a fost dat

delicatelor

Deplina

să auzim de la tova
rășul Liviu Oprescu 
referitor la recent 
deschisa expoziție re
trospectivă a mare
lui sculptor ? Că Ro
mul Ladea a fost cin- 
tărețul în lemn și în 
piatră al „bărbaților 
și al femeilor bărba
te ale acestui pă- 
mînt". Și ca să nu e- 
xiste dubii despre 
ceea ce înseamnă 
„femeile bărbate“ 
ne-au fost arătate cî
teva sculpturi de
mame cu copii, ca 
apoi imediat — su
gestie 
cluzie 
să ni 
„dacă 
ternitate imediată“, a 
femeii care devine 
mamă, desigur, exis
tă și „o altfel de 
maternitate, una de 
domeniul spiritului“ 
probată de, nici mai

subtilă și con- 
terifiantă — 

se spună că 
există o ma-

mult nici mai 
grupul statuar 
temeietorilor 
ardelene (!

Din păcate, 
putut reține

puțin, 
al in- 
școlii

nu am 
,____ toate
perlele debitate de 
redactorul emisiunii 
care a ținut cu orice 
preț și să-1 încurce 
pe invitatul emisiu
nii, Octavian Bar- 
bossa, cel care de 
fapt era anunțat in 
programul radio-TV 
că ne va vorbi des
pre arta lui Romul 
Ladea.

Dacă nu se poate 
face nimic in acest 
domeniu, sugerăm 
fructificarea talen
tului cronicarului 
plastic al televiziunii 
intr-un show plasti
co -muzicalo-comieo- 
gratuit.

T. STANESCU

PRO SI CONTRA



a I I re frica, cu peisajele 
sale exotice de o 
frumusețe tulbură
toare și cu proble
mele sale politice,

POLONIA Lucrările
Manifestare
consacrată

pentru definirea agresiunii
Intervenția șefului delegației române

semicentenarului
U. T. C.

VARȘOVIA 3. — Cores
pondentul Agerpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite : în ca
drul manifestărilor organizate 
în Polonia cu ocazia aniver
sării semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia, la clubul Universită
ții din Lodz a avut Ioc o sea
ră consacrată acestui eveni
ment. A fost prezentată o 
conferință despre viața și ac
tivitatea tineretului din Ro
mânia. In continuare, au fost 
vizionate filme documentare 
despre România și s-a audiat 
un scurt program de muzică 
populară și ușoară româneas
că. Au fost prezenți membri 
ai ambasadei române.

Comitetul special al O.N.U. pen
tru definirea agresiunii și-a reluat 
dezbaterile In jurul raportului pre
zentat de un grup de lucru special 
constituit.

Șeful delegației române, ambasa
dorul Ion Datcu, a subliniat, in 
cuvintul său, că sarcina de mare 
răspundere încredințată comitetu
lui de către Adunarea Generală a 
O.N.U. este strins legată de În
făptuirea obiectivului central al 
vieții internaționale de a se pune 
capăt războaielor și conflictelor ar
mate, de a preveni actele de agre
siune și de a asigura respectarea 
integrală a dreptului inalienabil al 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta, a dreptului egal pe care 
II au toate statele la independen
ță, la securitate, la apărarea teri
toriului lor și la o dezvoltare li
beră. conform cu interesele și as
pirațiile legitime ale popoarelor. El 
a relevat pericolul extrem de grav 
pe care il reprezintă pentru ome
nire existența armelor de distru
gere In masă și, îndeosebi, a arme
lor nucleare și acumularea lor 
neincetată. Scoțînd în relief carac
terul ilicit al unor astfel de arme, 
care trebuie să fie puse in afara 
legii șl eliminate din arsenaluriîe 
militare ale statelor, ambasadorul 
român a declarat că definiția a-

interesele generale ale păcii“

gresiunii va trebui să prevadă În
datorirea imperativă a statelor de 
a nu recurge in nici o imprejurare 
la armele de distrugere in masă.

Fidelă politicii sale consecvente 
de solidaritate și de sprijin față de 
de popoarele care luptă pentru e- 
liberarea națională, împotriva a- 
gresiunii, colonialismului și impe
rialismului. România susține cu tă
rie cauza justă a acestor popoare 
și legitimitatea luptei lor. In con
secință. delegația română se pro
nunță ferm pentru reflectarea, în 
cuprinsul definiției agresiunii, a 
caracterului legitim al luptei pe 
care popoarele coloniale o duc 
pentru cucerirea libertății și inde
pendenței lor naționale.

Reafirmînd poziția guvernului 
român cu privire la conținutul de
finiției agresiunii, el a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru elaborarea unei definiții cit 
mai complete, care să întrunească 
consensul statelor și care să co
respundă cerințelor statornicirii u- 
nei păci durabile și juste. Condiția 
esențială pentru realizarea unei 
asemenea păci este eliminarea din 
viața internațională a folosirii for
ței și amenințării cu folosirea for
ței, a politicii de dominație, dictat 
și agresiune și stabilirea de relații 
între state bazate pe respectarea 
riguroasă de către toți și față de 
toți, a principiilor independenței 
șl suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in tre
burile interne, rezolvării exclusiv 
prin mijloace pașnice a diferende
lor internaționale.

»

Declarațiile secretarului general al O.N.U.
în cursul unei conferințe de 

presă care a avut loc la Viena, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a apreciat ca 
importantă conferința asupra 
securității europene și a decla
rat că ar saluta ținerea ei cît 
mai curind posibil. ,.în Europa 
este vizibilă o evoluție pozitivă. 
Salut — a spus el — toate e- 
forturile întreprinse pe plan re
gional pentru destindere. O con
ferință europeană ar servi inte
resele generale ale păcii“.

Secretarul general al O.N.U. 
a reafirmat apoi dorința sa ca 
ambele state germane să fie pri
mite în Națiunile Unite, consi- 
derînd că ele ar 
contribuție utilă 
organizației.

în legătură cu 
ordin politic, ale 
heim s-a pronunțat pentru o di-

plomație preventivă, 
că este dispus să 
contacte directe cu 
interesate pentru împiedicarea 
crizelor și evitarea conflictelor.

putea aduce o 
la activitatea

problemele de
O.N.U., Wald-

START

SPRE JUPITER

Lansarea lui 
,,Pioneer-10"

• LA CENTRUL SPAȚIAL de 
Ia Cape Kennedy a fost lansată, 
joi seara, în direcția planetei 
Jupiter, sonda spațială „Pione- 
er-10“.

Potrivit calculelor, sonda spa
țială „Pioneer-10“ va ajunge în 
apropierea planetei Jupiter spre 
sfîrșitul anului 1973, după ce va 
parcurge o distanță de un mi
liard de kilometri.

Demisia
guvernului 
argentinian

Membrii guvernului argenti- 
nean, cu excepția a trei miniștri, 
și-au prezentat demisia colectivă 
președintelui Alejandro Lanus- 
se. Ceilalți trei urmează, potri
vit agenției FRANCE PRESSE, 
să-și prezinte demisia. Au de
misionat. de asemenea, guver
natorii provinciilor.

Hotărirea a fost adoptată de 
colaboratorii președintelui La- 
nusse spre. a-i permite acestuia 
remanierea cabinetului și posi
bilitatea elaborării unei noi po
litici economico-sociale. mențio
nează agenția FRANCE PRES
SE. Politica guvernului actual 
a provocat un val de nemulțu
miri în țară, exprimat și de 
greva generală de 48 de ore, 
încheiată miercuri seara.

• ÎN PRINCIPALELE ORA
ȘE din Cipru au fost organi
zate vineri manifestații în fa
voarea politicii președintelui 
Makarios, anunță agențiile 
REUTER și FRANCE PRESSE. 
Cea mai importantă a fost cea 
din Nicosia unde mii de per
soane, venite din toate regiu
nile insulei, s-au adunat pen
tru a-și exprima sprijinul față 
de șeful statului.

• ÎNTRE 29 EBRUARIE ȘI 
2 MARTIE, la Moscova a avut 
loc ședința Comisiei permanen
te CA.E.R. pentru comerț ex
terior, la care au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și Iugoslaviei, iar în 
calitate de observatori au fost 
prezenți reprezentanți ai R. D. 
Vietnam și ai Cubei.

Proiect de reformă a 
educației în Ecuador
• PREȘEDINTELE ECUADORU

LUI, generalul Guillermo Rodri- 
guez Lara, a declarat că guvernul 
său va înfăptui o reformă a edu
cației și va sprijini activitatea cen
trelor de studii superioare din 
țară. Totodată, a spus el, autori
tățile vor respecta dreptul organe
lor de resort de a alcătui planurile 
de Invățămint și vor ajuta ca uni
versitățile să se transforme tn 
adevărate focare ale culturii națio
nale.

afirmind 
stabilească 
guvernele

Cu prilejul vizitei sale în 
Austria, Leo Hamon, secretar 
de stat pe lingă primul minis
tru francez, a ținut, la Viena, 
o conferință de presă intitulată 
„Spiritul politicii externe fran
ceze“. Referindu-se la poziția 
Franței față de problemele eu
ropene, vorbitorul a amintit, în 
context, aprecierea președinte
lui Georges Pompidou, potrivit 
căreia „conferința asupra secu
rității și cooperării în Europa 
poate fi marea speranță a con
tinentului nostru și un instru
ment durabil al echilibrului său 
pașnic“.

„Mi se pare — a adăugat 
Hamon — că o astfel de confe
rință ar trebui să prevadă pro
ceduri de reglementare a dife
rendelor și să proclame princi
piul respectării de către toate 
statele a independenței tuturor 
statelor".

• LA 2 MARTIE, vicepre
ședintele Republicii Federale a 
Braziliei, Augusto Rademaker 
Grunewald, l-a primit, în vizi
tă de prezentare,, pe trimisul 
extraordinar și ministrul pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România, Ion Moraru. în 
cursul convorbirii, care a avut 
loc într-o atmosferă cordială, a 
fost exprimată dorința 
că de a se dezvolta 
româno-braziliene.

recipro- 
relațiile

sociale și economice 
de o deosebită complexitate, se 
află in actualitate. Reportajele pe 
care le citim în aceste zile în pa
ginile ziarelor noastre, cărora li 
se adaugă imaginile de pe micul 
ecran, ne poartă către pămînturi 
ce au cunoscut zbuciumul isto
riei și care, în prezent, cunosc 
efortul nobil dăruit construcției.

Interesul lață de Africa și 
preocupările ei — interes perma
nent, înscris în reacțiile firești 
ale opiniei publice românești — 
s-a amplificat după ce in săptă
mîna aceasta au fost date publi
cității informațiile privind apro
piata vizită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o va între
prinde pe continentul african, 
îtinerariul conducătorului Româ
niei socialiste include opt țări și 
presupune parcurgerea multor 
mii de kilometri. Această vizită 
de proporții deosebite reflectă o 
coordonată constantă a politicii 
externe a țării noastre — con
tinua întărire a legăturilor de 
multilaterală colaborare cu noile 
state independente din Africa și 
de pe alte continente. Poporul 
român care a fost nevoit, de-a 
lungul secolelor, să ducă o luptă 
aspră și îndelungată, plină de sa
crificii, pentru eliberarea națio
nală și socială și care a cunoscut 
printr-o dramatică experiență e- 
fectele nefaste ale dominației 
străine, nutrește sentimente de 
profundă simpatie față de popoa
rele Africii care și-au cucerit in
dependența și năzuiesc să o con
solideze, să fie cu adevărat stă- 
pîne pe soarta lor. Intensificarea 
colaborării cu statele independen
te ale Africii, înmulțirea contac
telor cu conducătorii acestor sta
te, decurge din poziția principi
ală a României socialiste, promo
vată neabătut. Raporturile de 
colaborare cu aceste state înre
gistrează o evoluție pozitivă re
marcabilă în toate domeniile — 
de la cel politic la cel economic. 
„Journal d ’Egypte“ scria recent, 
chiar din titlul articolului său, 
despro „cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie și cooperare 
româno-egiptene“. Aprecieri si
milare se exprimă și în alte state 
de pe continent. Ele reflectă di
mensiunile crescînde ale unei co
laborări reciproc avantajoase, 
bazată pe deplină egalitate, sti
mă și respect mutual.

Desigur, problemele Africii nu 
sînt uniforme. Există diferențe 
substanțiale de la o țară la alta

— diferențe ce vizează nu numai 
opțiunile fundamentale, ci chiar 
mediul geografic. Dar dincolo de 
aceste specificități mai mult sau 
mai puțin accentuate se reliefea
ză o trăsătură comună: efortul 
pentru punerea în valoare a re
surselor proprii, pentru ca aces
te resurse să servească interese
lor popoarelor lor. Rătălia împo
triva subdezvoltării presupune și 
mai multe uzine, și mai multe 
spitale, și mai multe școli. Este 
o bătălie dificilă, purtată în 
condițiile în care stăpinii de ieri
— profitorii epocii coloniale — 
nu au renunțat la ambițiile lor 
și încearcă să-și facă reapariția 
sub un alt acoperămînt. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia

I

vizitei
delegației M.A.N
în Cehoslovacia

Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele M.A.N., care, la in
vitația Prezidiului Adunării 
Federale a R. S. Cehoslova
ce a făcut o vizită oficială, 
prietenească, in această țară, 
a plecat, vineri după-amiază, 
spre patrie.

Parlamentarii români au 
fost conduși, la aeroportul 
Ruzyne, de Alois Indra, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Adunării Federale, 
Jan Marko, membru al C.C. 
al P.C.C., prim-vicepreședin- 
te al Adunării Federale.

Salutind pe oaspeții români 
la plecare. Alois Indra a mul
țumit. în numele Prezidiului 
Adunării Federale, pentru in
vitația făcută de președinte
le Marii Adunări Naționale a 
României ca o delegație a 
Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace să facă o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

I

• AGENȚIA T.A.S.S. anunță 
că la Moscova a fost semnat un 
acord de colaborare economi
că și tehnico-științifică între 
U.R.S.S. și Bangladesh ; de ase
menea. a fost semnat un do
cument care prevede acordarea 
unui • ajutor urgent Republicii 
Bangladesh pentru refacerea u- 
nor ramuri economice

litățile lor profesionale — au 
identificat zăcăminte de metale 
neferoase și rare în Algeria, con
tribuie la explorarea unor rezer
ve de minereuri de cupru în 
Zambia, la identificarea de mine
reuri cuprifere în Republica A- 
frica Centrală etc. Să adăugăm 
că peste 100 petroliști români, 
dotați cn instalații proprii, acor
dă asistență tehnică și efectuează 
lucrări de foraj în Algeria și că 
în Egipt un complex minier pen
tru extragerea și valorificarea 
fosfaților este înzestrat cu utila
je românești. Enumerarea ar pu
tea continua. Dar chiar aceste 
exemple sînt suficiente pentru a 
scoale in evidență nu numai as
pectul cantitativ al unor relații

.4.

care le-a cunoscut omenirea în 
ultimele decenii. Este un curs 
ireversibil al evenimentelor — 
identificabil în momentele esen
țiale de pe arena mondiala.

în Europa fenomenele pozitive 
din raporturile între țările con
tinentului au deschis perspectiva 
unor acțiuni energice, eficiente, 
care să asigure nu numai un fun
dament trainic edificiului secu
rității, ci să și înalțe acest edifi
ciu. Imobilismul unei epoci de
pășite, rigiditatea viziunilor în
guste, cedează teren în fața im
petuoasei afirmări a năzuinței de 
a face din Europa un continent 
în care fiecare națiune să aibă 
garanția securității, să se afle la 
adăpost de actele de forță.
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recent că „o cerință fundamenta
lă a păcii și progresului în zilele 
noastre este abolirea definitivă a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului“. în acest spirit România 
sprijină — moral, politic și ma
terial — cu consecvență lupta 
popoarelor din Angola, Mozam
bic și Guineea — Bissau, con
damnă energic practicile aparthe
idului, indiferent de variantele 
sale, se ridică împotriva politi
cii imperialiste de dominație și 
dictat, împotriva încălcării drep
turilor și libertăților fundamen
tale ale omului.

Examenul relațiilor cu țările 
din această parte a lumii dezvă
luie profunda simpatie și înțele
gere pe care România o manifes
tă față de aspirațiile lor înainta
te, față de eforturile pe care le 
depun pentru consolidarea suve
ranității naționale, pentru folosi
rea întregului lor potențial ma
terial și uman în interes propriu, 
pentru afirmarea deplină a drep
tului lor incontestabil la o exis
tență în demnitate și libertate. în 
acest context se plasează și spri
jinul acordat țărilor africane în 
prospectarea, explorarea, exploa
tarea și valorificarea unor zăcă
minte ale subsolului lor. Specia
liștii români — care se bucură 
de o reputație deosebită prin ca-

ZAMBIA : Mină de cărbune la Maamba.

între 13 și 19 martie
„Săptămina internațională de 
solidaritate cu Indochina“
HANOI 3 (Agerpres). — După 

cum informează agenția V.N.A., 
Secretariatul Consiliului Mondial 
al Păcii a adresat comitetelor na
ționale pentru pace din toate ță
rile apelul de a organiza, între 13 
și 19 martie, „Săptămîna interna
țională de solidaritate cu Indo- 
china“. în mesajul Consiliului 
Mondial al Păcii se arată că re
centa Adunare Mondială pentru 
pacea și independența Indochi- 
nei, care a avut loc la Versailles,

a constituit cea mai largă ma
nifestare internațională de soli
daritate cu lupta eroică a 
poarelor indochineze, sprijinind 
dreptul legitim al acestora de a-și 
hotărî singure soarta. Apelul 
cheamă la mobilizarea celor mai 
largi pături ale opiniei publice din 
lume pentru popularizarea hotă- 
rîrilor Adunării de la Versailles 
și pentru a exprima solidaritatea 
popoarelor din țările respective cu 
lupta popoarelor indochineze îm
potriva agresiunii imperialiste.

po-

• LA BERLIN A FOST 
SEMNAT protocolul de cola
borare economică și tehnico- 
științifică între Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor al Repu
blicii Socialiste România și 
Ministerul Agriculturii. Eco
nomiei Forestiere și Alimen
tare al R. D. Germane, pe 
anul 1972. Protocolul prevede 
o lărgire a colaborării directe 
între cele două ministere.

MANEVRELE
DREPTEI
CHILIENE

...
j-- '

în continuă diversificare și ex
tindere, ci și semnificațiile sale 
politice, deoarece România spri
jină eficace, în acest mod năzu
ințele unor popoare angajate în 
efortul pentru propășirea econo
mică și socială.

Apropiata vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe continen
tul african va stimula, fără în
doială, dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor cu țările din a- 
ccastă parte a lumii și va evi
denția pregnant solidaritatea fer
mă a României socialiste cu toa
te statele care, consolidindu-și 
independența, acționează în 
recția unor înnoiri care să 
seama de interesele vitale 
popoarelor lor.

di- 
țină 
ale

devărurile vieții își 
croiesc drum, sparg 
cu îndrăzneală ghe
țurile și reușesc, în 
cele din urmă, să se 
impună. Desigur,

procesul poate fi mai îndelungat 
sau mai scurt dar ceea ce con
tează nu este durata Iui in timp, 
ci faptul că el constituie o rezul
tantă inevitabilă a întregii evo
luții internaționale. Normaliza
rea relațiilor interstatale nu poa
te face abstracție de realități, nu 
poate ocoli marile prefaceri pe

Dezideratul acesta nu are ni
mic utopic. Sînt întrunite condi
țiile pentru ca securitatea euro
peană să devină un fapt împli
nit. Ne gîndim, firește, la com
plexul mecanism care trebuie pus 
în func|iune pentru ca Europa 
să fie eliberata de primejdia răz
boiului. O conferință general-eu- 
ropeană reprezintă primul pas în 
această direcție. Țările socialiste, 
în cunoscuta declarație de Ia 
Praga, opiniază că această con
ferință poate avea Ioc chiar în 
1972. Un examen al realităților 
confirmă această apreciere. De 
altfel, secretarul general al Mi
nisterului de Externe al Franței, 
Herve Alphand, afirma într-un 
interviu că există condiții favora
bile pentru convocarea conferin
ței și că „este posibil ca ea să 
aibă Ioc încă în anul 1972“. Un 
fenomen caracteristic pentru de
plasările produse în viața Euro
pei este acela că unele state din 
vestul continentului, membre ale 
N.A.T.O., manifestă un interes 
crescând față de ideea conferinței 
și doresc să joace un rol activ în 
pregătirea ei. Se vădește în a- 
ceasta înțelegerea faptului că 
securitatea europeană nu este o 
formulă abstractă, ci un ansam
blu de angajamente, măsuri și 
inițiative care răspunde interese-

lor fiecărui popor de pe conti
nent. Belgia, Danemarca, Franța 
și Norvegia au stabilit contacte 
cu guvernul Finlandei, în vede
rea organizării unei întruniri mul
tilaterale cu caracter pregătitor 
pentru convocarea conferinței eu
ropene. Austria a reafirmat inte
resul ei pentru dialogul euro
pean. Cancelarul Kreisky a spus 
că guvernul său „este în favoa
rea unei conferințe europene a- 
supra securității și colaborării“. 
Gesturile pozitive nu ne îngădu
ie, totuși, să trecem cu vederea 
faptul că destinderea în Europa 
are nu numai adepți, ci și ad
versari și că nostalgicii „războiu
lui rece“ ar dori să frîneze ac
tualele procese, să ne readucă 
într-o epocă pe care o dorim de
finitiv dispărută. Din fericire, cu- 
vîntul decisiv aparține forțelor 
rațiunii, ale celor ce militează 
pentru un viitor pașnic.

O dezbatere într-un oraș nor
vegian, un apel al organizației 
de tineret din R. D. Germană, o 
conferință la Frankfurt am Main 
— sînt, iarăși, cîteva mărturii ale 
prezenței generației tinere în 
frontul larg al forțelor ce își con
sacră eforturile nobilului țel de 
a făuri o Europă a păcii, în care 
națiunile suverane și independen
te să fie cu adevărat stăpine pe 
destinul lor. Seminarul de la 
Lillchammer a dat expresie preo
cupării unor organizații de tine
ret din diferite țări ale continen
tului — printre care și U.T.C. din 
România — pentru crearea unui 
sistem eficace de securitate. De
clarația adoptată la plenara Con
siliului Central al Tineretului Li
ber German din R. D. Germană 
subliniază că „a sosit timpul pen
tru pregătirea multilaterală, ne
mijlocită, a conferinței general-e
uropene în problemele securită
ții“. Reuniunea de la Frankfurt 
am Main — în rîndul inițiatori
lor căreia s-au aflat Comitetul de 
Tineret al Uniunii Sindicatelor 
din R.F.G., Tineretul Muncito
resc Socialist German și Uniunea 
studenților „Spartacus“ — a re
liefat legătura organică dintre 
procesul destinderii în Europa și 
ratificarea tratatelor încheiate de 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
Polonia.

Curentul favorabil securității 
europene, asociat cu interesul 
pentru un profund și deschis di
alog, se amplifică în mișcarea de 
tineret, peste deosebirile de ve
deri politice în alte probleme, 
ceea ce reflectă o exactă deslu
șire a imperativelor prezentului.

EUGENIU OBREA

„AM PĂRĂSIT
ARMATA COLONIALA“

Micul avion de curse 
portughez a aterizat pe 
aeroportul din Pointe 
Noire (Republica Popu
lară Congo). Din el au 
coborît doi tineri lusi
tani. în cuvinte simple ei 
s-au adresat autorităților 
congoleze: „Am fugit 
din Angola. N-am mai 
vrut să rămînem în rîn- 
durile armatei coloniale".

eclarațiile făcute de 
cei doi tineri por 
tughezi unui repor 
ter al revistei A 
FRICASIA ne ofe
ră amănunte inte
resante.

numesc Rui Candido de 
— povestește unul din 
militari portughezi. Am 
ani și lucram cu gra- 
sublocotenent la serviciul 

armatei din

• UN AVION ATERIZEAZĂ LA POINTE NO- 
IRE • MĂRTURIILE A DOI TINERI OFIȚERI POR
TUGHEZI • LAGĂRUL ÎNCHISOARE DE LA 

BUSSO TAU SI 5 000 DE DEZERTĂRI

• PREȘEDINTELE REPUBLICII 
AFRICA CENTRALA, generalul 
Jean Bcdel Bokassa, a fost decla
rat joi seara, președinte pe viață 
la Congresul Mișcarea pentru Evo
luția Socială din Africa Neagră — 
anunță agenția FRANCE PRESSE. 
Delegații la congres au afirmat că 
aceasta este hotărirea Întregii țări, 
deoarece Mișcarea pentru Evoluția 
Socială constituie emanația tuturor 
pătiirilor națiunii".de bază.

• AGENȚIILE B.T.A. ȘI TA- 
NIUG informează că, la 1 mar
tie a.c., un avion militar iugo
slav a intrat în spațiul aerian 
al Bulgariei și s-a prăbușit în 
zona satului Iamna. Agenția 
TANIUG menționează că, în 
momentul accidentului, un pla
fon dens de nori coborîse la 
400 m altitudine.

Despre accident au fost înști
ințate de îndată ambasada Iu
goslaviei de la Sofia și organele 
competente din Belgrad, relevă 
B.T.A. La fața locului a sosit o 
comisie militară iugoslavă, că
reia i s-a oferit posibilitatea să 
studieze cauzele accidentului.

• LA BELGRAD A AVUT 
LOC ședința Consiliului Uniu
nii Sindicatelor din Iugoslavia, 
care a dezbătut unele probleme 
ale echității sociale. Printre a- 
cestea au figurat eliminarea tu
turor formelor de obținere ili
cită a unor avantaje materiale, 
necesitatea aplicării consecvente 
a principiului după care nive
lul veniturilor realizate să fie 
direct proporțional cu contribu
ția la propășirea societății, creș
terea numărului studenților 
proveniți din familiile de mun
citori, îmbunătățirea orientă
rii în construirea și repartizarea 
locuințelor.

• REGELE HASSAN AL II- 
LEA AL MAROCULUI a anun
țat, într-un mesaj rostit cu pri-

lejul împlinirii a 11 ani de la 
urcarea sa pe tron, demisia gu
vernului condus de premierul 
Karim Lamrani. — informează 
agențiile REUTER și FRANCE 
PRESSE. După referendumul de 
miercuri, a spus el, este logic 
ca actualul guvern să-și prezin
te demisia, pentru a permite 
astfel formarea unui guvern 
tranzitoriu, care să organizeze 
alegerea unui nou parlament în 
baza constituției recent adoptate.

Altmann 
este totusi Barbie ?

• AMBASADORUL FRANȚEI 
ÎN BOLIVIA, Jean Mandereau. 
a declarat că guvernul francez 
este convins că cetățeanul bo
livian Klaus Altmann este una 
și aceeași persoană cu crimina
lul de război nazist Klaus Băr
bie, fostul șef al Gestapoului 
din Lyon.

• GUVERNUL MALTEI a ho- 
tărit abolirea tuturor privilegii
lor fiscale acordate în trecut ce
tățenilor străini rezidenți în 
Malta.

• PREȘEDINTELE SUDANU
LUI, Gaafar El Numeiry, a ina
ugurat, la 3 martie, noul pod 
peste Nilul Albastru — infor
mează agenția M.E.N.

Comitetul Central al Partidu
lui Socialist din Chile a dat pu
blicității o declarație care de
nunță încercările reacțiunii in
terne, deținătoare a majorității 
parlamentare, și ale monopolu
rilor străine de a frîna actualul 
proces revoluționar din țară, 
transmite agenția PRENSA 
LATINA.

Prin intermediul unui proiect 
de reformă constituțională apro
bat de parlament — se arată în 
declarație — partidele de dreap
ta vor să împiedice poporul chi
lian să fie adevăratul proprietar 
și beneficiar al enormelor bo
gății naturale de care dispune 
și care, pînă la venirea la pu
tere a guvernului Unității Popu
lare, au fost exploatate în pro
fitul unor clanuri financiare. 
Prin același proiect se vizează 
atit limitarea atribuțiilor confe
rite președintelui de Constituția 
țării, cît și împiedicarea formă
rii proprietății de 
nomie.

Declarația relevă 
Populară. întreaga „ , 
trala Unică a Muncitorilor, fe
derațiile țărănești, studențești și 
celelalte organizații de masă, 
alături de guvernul popular, sînt 
capabile să dejoace planurile re
acțiunii și să continue realizarea 
programului de reforme.

★
O declarație similară a fost 

dată publicității de partidul chi
lian „Mișcarea Acțiunii Populare 
Unitare“ (M.A.P.U.), care face 
parte din guvernul Unității 
Populare.

„Mă 
Souza 
tinerii 
20 de 
dul de 
meteorologic al 
Luanda. Contactul cu realitățile 
războiului colonial din Angola 
mi-a deschis repede ochii. Mul
ți dintre soldații și ofițerii cu 
care am stat de vorbă erau să- 
tui pină-n gît de acest război 
murdar, fără sens. In octombrie 
trecut am aflat despre trecerea 
unui întreg grup compus din 22 
de soldați și patru ofițeri în rân
durile partizanilor angolezi. Eu 
am luat legătura cu militari și 
civili care activează în A.R.A. 
(Acțiunea Revoluționară Arma
tă — organizație anti-dictatori- 
ală ilegală portugheză — n.n.) 
și am participat la răspindirea 
de manifeste printre soldați îm
potriva războiului colonial. In 
momentul cînd am simțit că 
sînt urmărit de poliția politică, 
ani hotărit să folosesc prima o- 
cazie pentru a dezerta, fie în- 
tr-o_zonă controlată de M.P.L.A., 
fie în afara Angolei. Și iată că 
am reușit. Nu a fost deloc ușor 
pentru că, în ultima vreme, pe 
măsură ce revolta tinerilor sol
dați creștea, aparatul de spionaj 
și poliția politică portugheză au 
căpătat proporții. Numai în uni
tatea mea mică, de comunicații 
și meteorologie, acționau, după 
cîte am putut sesiza, cel puțin 
30 de agenți ai poliției politice 
la 200 de militari“.

Interesante sînt și destăinui
rile celui de al doilea militar — 
fugar, locotenentul Jose Eduar
do Rodrigues Reis: „Făceam 
studiile de economie la Univer
sitatea din Porto cînd, în 1969, 
am fost înrolat forțat în arma
tă împreună cu aproape cinci
zeci de colegi ai mei. După șase

Jose T
imediat după 
Pointe Noire :

Eduardo Rodrigues 
aterizarea 

„Un război 
zadarnic cît și odios".

luni de școală militară am __ _
trimis în Angola cu gradul de 
sublocotenent, fiind repede ri
dicat Ia gradul de locotenent. 
După un timp relativ scurt, și 
mai ales după ce unitatea mea, 
regimentul 22 infanterie, a intrat 
în acțiune împotriva angolezilor 
în zona Sa de Baneira, am vă
zut cu cea mai marc claritate 
că nu fac altceva decît să par
ticip la un genocid, Ia o mon
struoasă crimă, Ja un război pe 
cît de absurd pe atît de dezo
norant. Statul major de la Lu
anda îneacă pur și simplu uni
tățile cu ordine și instrucțiuni x_x : J , ~ cu

ce 
ales

fost

care seamănă mai degrabă 
invitații Ia masacre. Ceea 
sînt împinși să facă mai ___
cei din batalioanele de vinători 
de șoc seamănă foarte bine cu 
asasinatele în masă din Vietna
mul de Sud. Nu mi-a fost greu 
să-mi dau seama că războiul în 
care am fast aruncat este atit 
zadarnic, cit și odios. Aceasta

este și convingerea foarte mul
tora din cei aproape 75 000 de 
soldați portughezi din Angola. 
Un mare procent din membrii 
corpului expediționar este for
mat din tineri șomeri din țară 
cărora li s-a promis belșug și 
bani. Intr-adevăr, li se dă min- 
care excelentă și chiar soldă 
bună. Dar mai devreme sau mai 
tirziu toți ajung la aceeași con
cluzie : că nu au ce căuta in 
Angola. Dezertările, automutilă- 
rile, nesupunerile la ordinele de 
atac sînt fapte cotidiene. Lagă
rul - închisoare special înfi
ințat pentru militarii nesupuși 
la Busso Tau este mereu plin“.

Mărturiile celor doi tineri mi
litari portughezi reflectă o rea
litate ce sc impune : rezistența 
mereu mai puternică, mai largă 
și mai activă a tinerei genera
ții lusitane împotriva răz.boiului 
colonial purtat de guvernul de 
la Lisabona. Avem în față unul 
din ultimele numere ale coti
dianului vest-german FRANK- 
FURTER RUNDSCHAU. Unul 
din reporterii acestui ziar. Giin- 
ter Graffenberger, a avut posi
bilitatea să afle din „surse mi
litare competente" amănunte 
despre împotrivirea tinerilor 
portughezi în uniformă față de 
războiul colonial din Angola, 
Guineea (Bissau) și Mozambic. 
Amintim doar cîteva din aceste 
amănunte :
• numai în septembrie și oc

tombrie 1971 un număr de a- 
proape 80 de ofițeri, majoritatea 
tineri, proaspăt absolvenți ai 
Academiei militare din Estre- 
nioz, au fugit în Suedia pentru 
a nu fi trimiși să lupte in răz
boiul colonial.

• numai în 1970 și 1971 au pă
răsit țara 27 000 de tineri aflați 
Ia vîrsta încorporării, evident 
pentru a se sustrage serviciului 
militar in Africa.

• dezertările din rindul cor
pului expediționar colonial por
tughez au atins anul trecut un 
nivel record : 5 000 — dintre 
care aproape 300 de ofițeri și 
subofițeri.

Sînt fapte care conturează șt 
mai clar starea de spirit re
flectată in mărturiile lui Rui 
Candido și Jose Eduardo.

E. R,

stat în eco-
că Unitatea 

stingă, Cen-

Sondajele de opinie publică 
efectuate în diferite landuri 
vest-germane arată că majori
tatea populației R. F. a Ger
maniei se pronunță în fa
voarea ratificării tratatelor 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și R. P. Polonă. în acest con
text „Parlamentul studențesc“ 
al Universității din Karlsruhe 
a adoptat, recent, o rezoluție, 
difuzată sub formă de apel, 
prin care studenții se pronun
ță pentru ratificarea tratatelor 
și în favoarea organizării con
ferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare.

TENSIUNE
SITÂȚILE

IN UNIVER
SPANIOLE

Mișcarea studenților spanioli — prin care se urmărește să 
se determine autoritățile să adopte măsuri în direcția de
mocratizării învățămîntului superior — înregistrează în ul
timele zile o nouă intensificare. După hotărirea autorităților 
de a închide Facultatea de litere și filozofie din Madrid. în 
cursul zilei de joi, studenții de la celelalte facultăți ale Uni
versității madrilene au organizat o serie de mitinguri și mar
șuri de protest. Forțele polițienești au intervenit cu brutali
tate, deschizind focul și rănind mai mulți studenți. Peste 30 
de tineri au fost arestați.

După cum informează agenția U.P.I., noi acțiuni s-au sem
nalat și în alte centre universitare din Spania, între care Se
villa, Valencia și Bilbao.
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