
Scrisori

pe adresa

organizației

Scrisorile pe care le publi
căm mai jos ne-au fost adre
sate de oameni deosebiți ca 
vîrstă, ca preocupări. în- 
tr-una autorul, fost utecist. 
privește retrospectiv, spre 
trecut, făcind un bilanț jiieții, 
sale, în cealaltă, o elevă abia 
intrată în detașamentul celor 
mai tineri comuniști își mă
soară din perspective largi 
viitorul. Le unește, insa, 
același gînd de profundă 
participare la marea săr
bătoare a tineretului din pa
tria noastră, împlinirea a 50 
de ani de la înființarea 
U.T.C. în acest remarcabil 
moment — Petre I. Gheor- 
ghe se prezintă aureolat de 
meritul omului care a ctito
rit colectivul de uteciști din 
comuna unde s-a născut, pu- 
nindu-și de-a lungul anilor 
forțele în slujba înfăptuirii 
idealurilor comuniste. Miha- 
ela Negoescu pornește pe 
calea entuziastă a tinărului 
intrat deja în focul aceleiași 
bătălii. Față în față, ele a- 
runcă o punte peste vreme, 
legind trecutul de prezent 
prin dăruirea și pasiunea e- 
fortului uteciștilor de ieri și 
de azi, reînnoind semnificativ 
o tradiție devenită modul de 
existență al tuturor tinerilor.

„De organizație 
ma leagă 

nenumărate 
amintiri“

Cel. ce vă scrie aceste rîn- 
duri a trecut cam de mult de 
anii tinereții. Cu toate acestea, 
văzînd în jurul meu pregătirile 
intense pe care tinerii le fac 
pentru sărbătorirea vîrstei de 
aur a organizației lor, mi-am 
reamintit o serie de momente 
din viața mea și care sînt strîns 
legate de evenimentul pe care 
ei îl întîmpină în luna martie. 
Căci și eu am fost utecist.

M-am "înscris în Uniunea Ti
neretului Comunist în 1945. îm
preună cu alți tineri din co
muna natală, Mineciu. am luat 
parte, sub îndrumarea comu
niștilor, la multe momente care 
în acea vreme au mobilizat pe 
toți aceia care doreau binele 
tării, participau la revoluție. Am 
luptat împotrivă forțelor reac
ționare din comună, am zădăr
nicit manifestațiile contrarevo
luționare puse la cale cu ocazia 
campaniei electorale din 1946, 
am împiedicat acțiuni de sabo
taj. Mai tîrziu, în calitate de 
ostaș, am trăit clipe care nu 
mi se vor șterge niciodată din 
minte. Așa au fost etatizarea 
Băncii Naționale, abolirea mo
narhiei, depunerea jurămîntu- 
lui de credință față de Repu-

PETRE I. GHEORGHE 
muncitor la V.E.I.L., comuna

Mîneciu, județul Prahova 

(Continuare în pag. a 11-a)

„Momentul 
a sosit 

și pentru mine“
Cu puțină vreme în urmă în 

jurnalul meu personal am con
semnat un eveniment cu atît mai 
semnificativ, cu cit s-a petrecut 
în zilele care preced marea săr
bătoare a organizației tineretului 
din patria noastră: mi s-a acor
dat calitatea de utecistă.

Eram convinsă că acest mo
ment va sosi și pentru mine, dar 
nu știam cind anume. De aceea 
m-am pregătit asiduu să-l întîm- 
pin așa cum se cuvine, prin dis
ciplină, prin rezultate cit mai 
bune la învățătură. Vreau să vă 
mărturisesc printre altele că în 
ultimele luni în carnetul de note 
profesorii mei au trecut zece ca
lificative de 10, douăsprezece de 
9 și trei de 8. Cu toate acestea, 
îmi este greu să vă descriu emo
ția pe care am încercat-o atunci 
cind adunarea a luat în discuție 
cererea mea de adeziune. Între
bările pe care mi le-au pus co
legele ae clasă, felul în care m-au 
analizat, au creat în mine senti
mentul unui lucru foarte serios, 
a unei clipe de viață deosebite.

MIHAELA NEGOESCU, 
elevă

Școala generală nr. 19 București

(Continuare în pag, a ll-a)

II T C ÎFMICFNTFtJAD U T CU •

• ÎN CADRUL ACȚIUNILOR 
organizate de Comitetul U.T.C. 
al Uzinelor „23 August“ din Ca
pitală în cinstea aniversării Se
micentenarului U.T.C., cu ocazia 
intilnirii pe care tinerii de aici 
au avut-o cu tovarășul Marin 
Voinea, secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C., a 
fost prezentat și primul specta
col al „Studioului de poezie și 
cîntece patriotice“. La reușita 
acestui emoționant debut, în ca
drul căruia s-au recitat versuri 
ale poeților români contemporani 
în lectura lui Gh. Corcati (res
ponsabilul studioului) și Cristi
na Spiridon și-au dat concursul 
elevii școlii generale nr. 85 pa
tronată de uzină.

• ÎN TOATE ORGANIZA
ȚIILE U.T.C. din unitățile in-

dustriale se desfășoară acțiuni 
pentru economisirea materiilor 
prime, materialelor și îndeosebi 
a metalului, de folosire judicioa
să a mașinilor și utilajelor. _ a 
timpului de lucru în toate schim
burile, pentru îmbunătățirea ca
lității și reducerea rebuturilor. 
Printre inițiativele aplicate in 
acest sens in special de către or
ganizațiile U.T.C. de la U.F.S. 
Săvinești, din unitățile de indus
trializare a lemnului, de pe șan
tierele de construcții se numără 
formele propagandei tehnico- 
științîfice, fazele de masă ale 
concursurilor pentru meseriile de 
operator chimist, laborant, tur
nător, zidar, instalator, gaterist, 
circularist. tîmplar, care au cu
prins în ultimele două luni peste 
1 500 de tineri, noua ediție a

concursului „Cartea tehnică și 
producția“, schimburile de expe
riență cu tinerii din diferite ra
muri industriale.

• ÎN C.A.P.-URILE care au 
sector pomiviticol și legumicol 
ca de exemplu la Gherăești, Băl- 
țătești, Băbăoani, Moldoveni, Tă- 
mășeni, Pocnari, Pildești, Oni- 
ceni și altele, au început să se 
constituie echipe specializate for
mate numai din tineri care să 
lucreze permanent în aceste sec
toare. în același timp, un nu
măr mare de tineri participă la 
lucrările de desecări din comu
nele Răucești, Brusturi, Dcleni, 
Trifești care preced trecerea în 
curînd la amenajarea celor peste 
800 ha pentru irigații prevăzute 
să se realizeze într-o primă 
etapă.

COLOCVIU STUDENȚESC
Ieri dimineață au început lucră

rile colocviului „Educația comu
nistă — cerință fundamentală a 
definirii personalității viitorului 
medic șl farmacist“. Această ma
nifestare organizată în cinstea 
Semicentenarului U.T.C. de Con
siliul Uniunii Asociațiilor Studen
țești din Institutul de Medicină și 
Farmacie București, reunește stu
denti mediciniști din București, 
Iași. 'Cluj, Tg. Mureș, Timișoara, 
Craiova.

La festivitatea de deschidere aii 
fost prezenți numeroși invitați, 
cadre de conducere din partea 
Comitetului Centrului universi
tar de partid, Ministerului Edu
cației și învățămîntului, Co
mitetului Executiv U:A.S.R., In
stitutului de medicină și far
macie, profesori universitari. In 
sală se aflau de asemenea ti
neri muncitori și elevi ai unor li
cee de specialitate. Participant!] 
au fost salutați de tovarășii > dr.

Ion Coca, președintele C.U.A.S. 
din I.M.F., prof. dr. docent Vasile 
Predescu, prorector al Institutului, 
conf. dr. Tudor Stoica, secre
tarul comitetului de partid, 
Florin Miclea. student în a- 
nul VI la Institutul de Medi
cină Timișoara, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.R. In cuvîntul 
său. tovarășul Traian Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședinte al U.A.S.R.. a urat succes 
lucrărilor acestui colocviu care re
prezintă un aport al studenților 
mediciniști Ia sărbătorirea aniver
sării U.T.C.

In cursul zilei, colocviul a con
tinuat Cu prezentarea unor refera
te și comunicări urmate de discu
ții. Seara, la Casa de cultură a 
studenților a avut loc un specta
col susținut de formațiile artistice 
ale institutului gazdă.

G. R.

Tovarășul

MCOLAE CEAUSESCU
a primit pe

U. R.
Luni, 6 martie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe Vasili Ivanovici 
Drozdenko, ambasadorul ex-

ambasadorul

S.S.
traordinar și plenipotențiar srt 
U.R.S.S. la București, la cere
rea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovă
rășească.

1N JUDEȚUL ALBA

VIRTUȚILE 
PASIUNII 
LUCIDE

Proletari din toate țările, uniti-vă !
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IRIGAȚIILE Șl DESECĂRILE

Un șantier cu
3

o jumătate de milion

COAUTOR — CITITORUL. Acest pream
bul la grupajul de reportaje pe care îl pu
blicăm în pagina a 3-a, de pe me
leagurile județului Alba, se vrea nu atît 
un text explicativ, cî* un omagiu adus en
tuziaștilor noștri colaboratori, tinerii cititori 
cu care ne-am întilnit în ambianța priel
nică oferită de „Tineret-clubul" din Alba 
lulia. Timp de două ceasuri, 14 reprezen
tanți ai uteciștilor de aici (Dumitru Boștină, 
loan Gotea, loan Delcu, Maria Muntea- 
nu, loan Bulbucan, Aurelia Găban, Au-' 
reliu Hătălmaș, loan Avram, Cornel Ol
tean u, ................
vram Apolzan, Al. 
ves), 
viști 
cipal al U.T.C.,

Mircea Chirilă. loan Hațegan, A- 
‘Vințan, Bondi Komo- 

cărora li s-au alăturat acti- 
ai comitetelor județean și muni- 

, s-au transformat în a- 
prigi culegători de interviuri, supunîndu-ne 

4, unui tir concentric de întrebări privind ac- 
tivitatea noastră specifică, întrebări pe cît 
de inteligente (și adesea revelator de avi- 

<k zate) pe atît de utile ambelor „părți". De- 
sigur, n-a fost, exclusiv, „seară de întrebări 
și răspunsuri", ci un colocviu cu atît mai 

<, pasionant, cu cît interlocuiforii noștri au în- 
cercuit o mare varietate de probleme : des- 

C pre profilul distinct al unei bune publicații, 
1, despre raportul critică — laudă, despre a- 
;► tractivitate și informație, despre sprijinul 

cuvenit propagandiștilor și despre pagina 
c externă, despre „De la om la om" și des- 
*► pre cronica fotbalistică, despre eroul de re- 

portaj și eroul literar, despre abonamente, 
stil publicistic, subredacți» voluntare, erori 

]► de tipar și erori de documentare, seriale, 
Z evocări istorice, cronica T.V. etc., etc. Discu-
> țiile, purtate într-o atmosferă constructivă, 
4, ne-au sugerat o serie de teme, idei și moda-
> lități pe care ne vom strădui să le valorifi- 
<► căm în activitatea noastră viitoare. Dar,

pentru că printre dezideratele formulate de 
]► gazdele noastre în prim plan s-a aflat acela 

al operativității, am socotit de datoria 
C noastră să procedăm în consecință începînd 
Jr chiar cu grupajul de față.

...Grupaj ale cărui realități sînt desprinse 
<► din bogata listă de sugestii pe care ni le-au 

făcut cititorii' din Alba lulia, ei devenind 
Z prin aceasta coautori ai reportajelor noas- 
’► tre.

Fapt pentru care brigada „Scînteii tinere- 
tului" le mulțumește și pe această cale.

PETRE DRAGU

I
1N IMAGINI
• Patru fete, patru muncitoa

re, patru uteciste de la Fabrica 
de ciorapi „SEBEȘUL“, care și-au 
făcut o datorie de onoare din a 
munci bine și a executa produse 
de o calitate ireproșabilă (sus).

• „Tineret-club“ — o instituție 
a cărei personalitate se face tot 
mai simțită în peisajul spiritual 
al Albei-Iulia. (dreapta).

• •••••••<Pentru industria ușoara:

creează utilaje noi iar

A intrat în obișnuința noastră 
ca zilnic să aflăm despre noi 
realizări ale tehnicii, despre 
progresele pe care știința le în
registrează în toate sferele pro
ducției. Invariabil — în astfel 
de împrejurări — gîndul ne 
poartă spre mașini și aparate, u- 
tilaje și instrumente noi, moder
ne, cu parametri și indici de 
funcționare superiori. Sigur, 
modernizarea presupune înainte 
de toate, organizarea pe baza u- 
nor criterii științifice a procese
lor tehnologice, a utilării între-
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INSTRUIRI ALE
ORGANELOR U.T.C.

NOU ALESE

WîT'î®*1!® ’ s,i,5

,9'lîiiï’HT!’!

de
Chemarea argeșenilor a de

clanșat acțiuni de cuprindere 
pentru extinderea lucrărilor de 
desecări, irigații și combaterea 
eroziunii-solului. Un șantier la. 
nivelul întregii țări. Un obiec
tiv al muncii patriotice desfă
șurată de membrii cooperatori, 
mecanizatori și elevi.

în anul aniversării semicen
tenarului creării Uniunii Tine
retului Comunist, desecările și 
irigațiile constituie obiectiv 
de primă importanță și pe a- 
genda de lucru a tineretului 
de la sate. în ianuarie, atunci 
cînd vîntul, ninsoarea și lapo- 
vița, pentru cîteva zile ne 
aminteau că ne aflăm în toiul 
iernii, totuși, în adunările 
lor tinerii își analizau a- 
tent posibilitățile, angajîn- 
du-se să adauge efortul lor 
celui depus de sat, să con
tribuie la sporirea rodniciei 
unor pămînturi neproductive.

NOTA
DE PROBLEME

SI SUGESTIA ACȚIUNII
aproape toate problemele importante 
ale activității, începînd cu ținerea la 
zi a evidenței și sfîrșind cu concepe
rea și planificarea întregii activități, 
cu modalitățile de mobilizare a tutu
ror tinerilor la îndeplinirea sarcinilor. 
S-a vorbit despre stil de muncă, des
pre organizarea acțiunilor proprii, cum 
trebuie urmărită îndeplinirea progra
mului de activități, desfășurarea adu
nărilor generale. In ceea ce mă pri
vește sînt mulțumit că s-a înțeles des
pre ce este vorba. La instruire n-am 
descoperit cine știe ce noutăți. Am 
repetat lucrurile de care depinde îm
bunătățirea generală a activității orga
nizațiilor U.T.C. din fabrică".

3>
Am început discuția bazîndu-ne, eu 

și interlocutorii mei, pe un adevăr 
elementar: rostul și eficiența unei in
struiri a activului U.T.C. se confirmă 
în activitatea practică ce o succede. 
Condițiile care verifică realitatea a- 
cestui adevăr au format substratul 
dialogului susținut cu membrii birou
lui U.T.C. al organizației nr. 1 din 
secția întîi a fabricii de mobilă din 
Vaslui. Firește, am făcut acest lucru 
în prezența secretarului comitetului 
U.T.C. pe fabrică, Mihai Ursu, cel 
care condusese cu cîteva săptămîni în 
urmă instruirea biroului nou ales. Așa
dar, ce idei formulase cu acel prilej 
Minai Ursu ?

„Se poate spune că au fost abordate

Psihologii proiectează oamenii

făuritorii producției
prinderilor. Și totuși sfera de 
cuprindere a acestei noțiuni se 
extinde și dincolo de nomencla
torul mașinilor și aparatelor...

Mai mult de 60 de salariați ai 
Fabricii de tricotaje „Crinul“ din 
Capitală au fost solicitați de cu
rînd să acorde cîte un interviu. 
Nu unui reporter ci unor psiho
logi. Nu despre succesele și nou
tățile producției ci despre rela
țiile cu colegii de muncă. Sorta- 
tori de piese croite și finite, căl
cători și ambalatori, au fost, rînd 
pe rînd, rugați să se pronunțe a-

supra simpatiei, antipatiei sau 
indiferenței față de cei cu care 
vin în contact nemijlocit în 
timpul producției. Sutele de răs
punsuri primite la întrebările a- 
cestei testări orale, au fost pre
lucrate prinfr-o tehnică sociome- 
trică. în final, o dată cu reorga
nizarea tehnică și tehnologică a 
locurilor de muncă, s-a elaborat 
și ceea ce în termeni de specia
litate se cheamă sociograma țin
tă. Adică, o „amplasare“ a oa
menilor făcută în funcție de pre
ferințele fiecăruia. Grafic, socio-

grama la care ne referim sea- 
înănă cu dispunerea petalelor 
unei flori. Mai aproape de cen
tru se situează cei care preferă 
șl sînt preferați, mai departe cei 
ce rămin indiferenți.

S-ar putea ca cineva să spună: 
pină acum s-a lucrat fără a se 
apela la astfel de criterii și to
tuși treaba a mers. într-adevăr, 
s-a lucrat și se mai lucrează încă

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a lV.-a)

prezențe...
Tinerii județului Satu Mare, 
de pildă, și-au propus să par
ticipe prin muncă la elimina
rea excesului de umiditate de 
pe 3 300 de hectare, săpînd 25 
de kilometri canale și consoli- 
dînd mâlurile unor cursuri de 
apă în lungime de peste o mie 
de metri. In Ilfov, angajamen
tul prevedea amenajarea a 
peste zece mii de hectare — 
ceea ce reprezintă mai bine 
de o treime din sarcina jude
țului. Cinci mii de hectare — 
această cifră redă angajamen
tul tinerilor prahoveni pentru 
realizarea căruia și-au propus 
organizarea cîtorva șantiere 
județene. „în luncile rîurilor 
Mureș și Sebeș vom executa 
lucrări de desecare pe 200 de 
hectare și amenajări pentru 
irigații pe alte 150 de hecta
re“ — se prevede în angaja
mentul tinerilor din județul 
Alba, iar uteciștii din Mara
mureș anunță că în această 
primăvară vor lucra în zonele 
Mireșul Mare — Satulung, Lă- 
puș — Bozînta — Remetea și 
Valea Dobricului pe o supra
față însumînd 300 de hectare.

Din județul Tulcea ni se trans
mite că tinerii s-au angajat să 
realizeze cu forțe proprii un 
volum de lucrări echivalent cu 
desecarea a șapte mii de hec
tare. De atunci au trecut mai 
bine de două luni. Iată de ce 
acum, în plin timp primăvă
ratec, este de două ori justi
ficată întrebarea : Cum se des
fășoară aceste importante ac
țiuni ? (în primul rînd că 
peste tot sînt condiții bune de 
lucru, apoi că, pînă la declan
șarea cu toate forțele a cam
paniei de primăvară lucrările 
de îmbunătățiri fundare prac
tic pot fi încheiate). Un răs
puns elocvent prin fapte de 
muncă au dat cei din Ilfov, 
La Bolintin Vale. Fundulea, 
Ileana, Gruiu, Brănești, Bel- 
ciugatele, Bărcănești și Fier
binți, peste 20 000 de membri 
cooperatori, mecanizatori și e- 
levi au lucrat duminică la de
secări. La Bolintin Vale, tova-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lV-a)
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ÎNCREDERE

PRACTICE
După cum se constată, cel puțin la 

prima vedere, instruirea s-a desfășurat 
normal, s-a constituit, în principiu, 
ca o premisă utilă atingerii obiectivu
lui de „îmbunătățire generală a acti
vității“ la care apelase Mihai Ursu. 
Părerea sa se circumscrie perfect ade
vărului la care ne-am referit la început. 
Dar nu mai puțin aparține acelu
iași context și ceea ce realizează din 
cit au reținut că trebuie realizat chiar 
tinerii cărora le-a fost adresată in
struirea, membrii biroului U.T.C. Iată 
de ce am notat și punctele lor de ve
dere ca răspuns la o atare întrebare. 
Petru Herea, secretarul organizației 
U.T.C :

„Nu-mi amintesc exact ce s-a 
spus la instruire. Rețin însă, că 
ni s-au dat indicații cu privire la 
întocmirea graficului de ședințe, 
la invitații care pot să fie pre
zenți la adunările noastre gene
rale“.

De la Fănică Isache și Con
stantin Popa, n-am putut obține 
alte răspunsuri decît datul din 
umeri. O lipsă de memorie, s-ar 
zice, la toți trei. La urma 
urmei s-ar putea să fie și 
așa. Decisiv nu este, dacă 
poți relata întocmai niște re
comandări urmărite cu destulă 
vreme în urmă ci; să le pui în 
practică conținutul. Activitatea 
propriu-zisă este în măsură să a- 
teste cel mai bine urmele instrui
rii. Așadar, să vorbim despre 
activitatea din ultimele săptămîni. 
Ea se reduce la o seară distrac
tivă și la colectarea de către cei 
39 de membri ai organizației a 
100 sticle și borcane. De aceas
tă dată asigurările lui Mihai

TRAIAN G1NJU 
(Continuare în pag, a IV-a)

i
de NICOLAE ȚIC

Uteciștii.... A treia filă de blocnotes : acceleratul 204. 
După ce rămăsese de două ori repetent, Anghel B. se gîn- 
dise că ar merita și el o vacanță pe litoral, alături de prie
tenii de vagabondaj din pricina cărora pierduse doi ani de 
școală... O lună, două, poate chiar trei luni, la Mamaia. Da 
vreo cinci zile Anghel B. încerca să facă rost de bani, avea 
nevoie de cel puțin o mie de lei, pentru bilet de tren, bilet 
de cazare și altele. Banii de început, pînă s-o ivi ceva pe 
acolo, poate găsește o fată cu bani, poate o să-l ajute pri
etenii ... Anghel B. hotărî să-și încerce norocul în accelera
tul de noapte — 204. Cel puțin teoretic, știa cum se sustra
ge un portmoneu, știa de la prieteni.. Trecînd la practică, 
își dovedi pe loc neîndemînarea, fiind înhățat de mîini 
zdravene. Nimerise nefericitul, în,tr-un compartiment cu 
cinci flăcăi puși pe fapte mari. Anghel B. vărsă lacrimi 
amare și mărturisi tot reușind să-și deruteze puțin judecă
torii. Erau și ei tineri, petrecuseră și ei concedii plăcute pe 
litoral, sigur... sigur... însă petrecuseră pe banii lor. „Cine 
te-a îndemnat.să furi?" Anghel B. le vorbi de prietenii lui 
de vagabondaj, de cei doi ani de școală pierduți — și ceru 
îndurare : să nu-l predea miliției. Orice, numai să nu-l 
predea...

Spre dimineață ajunseseră într-un orășel de munte, unde 
coborîseră mai bine de jumătate din călătorii acelui accele
rat de noapte, și mai toți — tîn.eri. Anghel B. mai avu o ru
găminte : să nu-l tîrască după ei, ca pe-un hoț... Merge el 
de bună voie, merge oriunde, numai la miliție nu. Și atunci. 
Unul dintre flăcăi îi propuse să rămînă cu el, pe șantier. O 
să-l prezinte ca pe-un prieten de-al lor. Și-o să fie cinci 
meseriași și un ucenic. Tot n-are el nici un rost pe lumea 
asta. Anghel B. înțelese că dacă acceptă propunerea, va 
scăpa de miliție. Și acceptă, gîndind la ziua cînd flăcăii ăș
tia se vor arăta mai îngăduitori cu el, poate chiar mîine îi 
vor face semn s-o ia din loc... îi scrise unui frate, care se 
îngrijise pînă atunci de soarta lui, că a fost invitat în oră
șelul acela, de un fost coleg de școală, îneît să nu-și facă 
griji din pricina lui și să nu-l aștepte mai devreme de două, 
poate chiar trei săptămîni. A doua zi fu repartizat ucenic în 
echipa celor, cinci flăcăi și trebui să se-apuce de lucru. A 
treia zi primi cărți de școală și caiete. Un inginer și un con
tabil aveau să-i fie dascăl, acum, în timpul vacanței. După 
opt ore de lucru, încă patru, de școală. Nimeni nu-i făcu 
semn s-o ia din loc, iar s-o îa el, din proprie inițiativă — 
nu mai îndrăznea.

Era convins că, mai devreme sau mai tîrziu — întîmpla-
(Continuare în pag, a ll-a)
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TIMBRU OMAGIAL

Vizitele delegației 
guvernamentale libiene

în cadrul manifestărilor prile
juite de sărbătorirea semicente
narului Uniunii Tineretului Co
munist, Departamentul Poștelor 
și Telecomunicațiilor pune în 
circulație o marcă poștală cu 
caracter festiv.

huni dimineața, la palatul 
Consiliului de Miniștri au în
ceput convorbirile oficiale în
tre delegația guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, și delegația guvernamen
tală a Republicii 
ne, condusă de 
Jalloud. membru 
Comandamentului 
din Libia, ministrul economiei, 
industriei și finanțelor.

★
La Ministerul Afacerilor Exter

ne a avut loc luni după-amiază 
o întrevedere între Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Abdel Salam Jalloud, 
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, 
ministrul economiei, industriei și 
finanțelor, conducătorul delega
ției guvernamentale a Republicii 
Arabe Libiene, care se află în 
țara noastră.

La întrevedere a participat 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

în cadrul convorbirii, desfășu
rată intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Libia 
și s-a realizat un larg schimb de 
păreri referitor la situația in
ternațională actuală.

Arabe Libie- 
Abdel Salam 
al Consiliului 

Revoluției

Marca, cu un nominal de 0,55 
bani, reproduce stema U.T.C., pe 
un fundal de raze și are înscri
să cifra 50 intre lauri. Emisiunea 
este tipărită în sistem tiefdruck, 
in policromie, pe hirtie cromo ; 
tiraj 4 000 000 bucăți.

CONCURS 
LITERAR-ARTISTIC 
AL ELEVILOR

dinCinematograful „Patria" 
Capitală a găzduit, luni seara, 
premiera noului film românesc 
..Pădurea pierdută“, realizat de 
regizorul Andrei Blaier, după un 
scenariu al 
Gheorghiu.

scriitorului Mihnea

★
seară a avut loc și 

filmului documentar
în aceeași 

premiera 
„Apoi s-a născut orașul“, reali
zat, după un scenariu propriu, de 
regizorul Constantin Vaeni, de la 
Studioul cinematografic „Ale
xandru Sahia“.

Cele două premiere s-au bucu
rat de un frumos succes.

CRONICA
U.T. C.

Luni dimineața, a părăsit 
Capitala. îndreptîndu-se spre 
Bonn, tovarășul Gheorghe 
Doca, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., care urmează să 
participe la cel de-al 24-lea 
Congres al Uniunii Naționale 
a Studenților din R. F. a 
Germaniei. La aeroport, re
prezentantul U.A.S.R. a fost 
salutat de tovarășul Dan Bîr- 
liba, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., de activiști ai Co
mitetului Executiv al U.A.S.R.

arofesori, medici, ingineri, eco
nomiști ce'activează în oraș și 
in zonele învecinate s-au întîlnit 
cu tovarășa Silvia Iiie, secretar 
al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, și cu 
tovarășul Lazăr David, secretar 
al Comitetului județean de par
tid. Hunedoara, în cadrul unei 
interesante dezbateri asupra ro
lului intelectualității ca factor 
activ în educarea tinerei gene
rații, indiferent de profesiune și 
de loc de muncă. Subliniindu-se 
contribuția intelectualității la 
amplul proces de educație socia
listă, s-au relevât complexele 
modalități prin care se poate ri
dica în continuare nivelul gene
ral al cunoașterii și dezvoltarea 
orizontului spiritual al tineretu
lui școlar și al oamenilor mun
cii. în încheiere, tinerii artiști 
amatori din Orăștie au prezentat 
un frumos spectacol din folclo
rul zonei, după care a urmat o 
reuniune.

I coHcyfts I
ADMITEREA ÎN 
INSTITUȚIILE 
MILITARE 
DE ÎNVĂTAMÎNT

c. s.

At- 
ju-
0-

Liceul nr. 6 din București, 
mosferă sărbătorească. Un 
riu, al cărui președinte de 
noare a fost ales Mihail Crucea- 
nu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
desemnează cîștigătorii con
cursului literar închinat de cei 
900 de participanți aniversării 
semicentenarului U.T.C. După 
ce directoarea liceului, Eugenia 
Cărbunaru, a prezentat oaspeți
lor cîteva din acțiunile dedicate 
de elevi evenimentului de la 19 
martie, invitații. personalități 
ale vieții noastre sociale și ar
tistice au citit versuri, au vor
bit despre studiile întreprinse în 
ultimii ani, despre preocupările 
lor viitoare. A fost, apoi, rîndul 
laureaților concursului să-și re
cite poeziile înscrise în compe
tiție. Cristina Chiș (premiul I), 
Florentina Gheorghe și Nicoleta 
Milea (premiul II), Laura Poe- 
naru (premiul III), și-au măr
turisit în numele întregii noas
tre generații încrederea în tine
rețe și lumină, în fericirea pen
tru care acum 50 de ani și-au 
dăruit viața mulți fii ai poporu
lui.

L. P.

INTELECTUALITATEA 
— FACTOR ACTIV ÎN 
EDUCAȚIA TINERILOR

în sala festivă a lioeului „Au
rel Vlaicu“ din Orăștie tineri

„De organizație mă leagà
nenumărate amintiri"

• • • Gara-i gară șl, deci, 
te poți pierde ușor printre că
lători. Totul e să vrei. Așa gîn- 
dea tînărul Nicolae Preda din 
comuna Șag, satul Parța, ju
dețul Timiș, aflat 
nopțile trecute în 
Timișoara. Dorind 
dinsul să-șl pună 
teoria, a furat de 
menița un saxofon, pe care a- 
cesta și-1 ținea pe genunchi. 
Vorba vine că „și-1 ținea“, în- 
trucît muzicantul, în stare de 
ebrietate, nu prea știa ce-1 cu 
el. Totuși, la sesizarea unui 
călător, hoțul a fost prins în- 
tr-o jumătate de oră și Ioan 
Camenița s-a trezit tot cu sa
xofonul pe genunchi.

», » » Fraților Alexandru și 
Marin Ușurelu din Olte
nița. județul Ilfov, 
fost de învățătură condam
narea din 1970, pe 
lspășit-0 __.
tra bunelor moravuri șl tul
burarea liniștii publice. Așa se 
face că, aflațl la bufetul „Pes
cărușul” din Oltenița, frățînll 
au lovit cu sălbăticie un con
sumator. care a intervenit în 
momentul cînd ei adresau cu
vinte indecente femeilor aflate 
în local. Reacția celorlalți con 
sumatori a fost promptă, cel 
doi frați fiind puși față în față 
cu oamenii ordinii. în prezent, 
scandalagii se află la loc cît 
se poate de sigur. S-or fl 
chemînd ei Ușurelu dar aici 
n-o să le fie prea ușor.

• • • Magazioner la Depoul 
C.F.R. Tg. Mureș, Albu Iulius 
își crease cu sîrgulnță'anumite 
plusuri la sculele și uneltele din 
inventar. Ce să facă cu ele 7 
Cum nimeni altcineva nu avea 
habar de existența lor, a hotă- 
rît să le comercializeze cu a- 
jutorul tînărulul Bojte Șandor, 
gestionar la cooperativa de 
consum din Livezenl. județul 
Mureș. Și-au însușit astfel 
suma de 14 900 lei. Dar nu și 
mal mult, cum visau. Explica
ția e una singură : n-au mai a- 
vut timp.

• Pe malul „lazului 
Iui Cobzaru“ din Ruglnoasa, 
județul Iași, a fost găsit ca
davrul elevului Mircea Vorni
ceasa. Tn urma cercetărilor, 
s-a constatat că moartea a 
survenit prin electrocutare, în 
timp ce victima încerca să a- 
runce o sîrmă peste rețeaua 
de înaltă tensiune care trecea 
prin apropiere. Rețele de înal
tă tensiune mai sînt. Deci, 
atenție !

într-una din 
stația C.F.R. 
cu tot dina- 
in practică 

la Ioan Ca-

Olte
nii le-a

care au
pentru ultraj con-

(Urmare din pag. I)
blică, actul din 11 iunie 1948. 
După terminarea stagiului mi
litar, am pus în anuil 1949, îm
preună cu alți tineri, bazele or
ganizației comuniste de tineret 
din comuna Mîneciu. De la în
ceput mi-a fost încredințată 
funcția de secretar U.T.C. pe 
care am îndeplinit-o cinci ani 
de.zile. Nu pot să vă descriu 
entuziasmul cu care tinerii au 
participat la întărirea politică 
și organizatorică a activității 
noastre. în scurtă vreme ne-am 
cîștigat un binemeritat prestigiu 
în ochii locuitorilor comunei

încît nimic nu se mai făcea fără 
ca noi, tinerii, să nu ne adu
cem contribuția noastră.

Sigur, cum e și firesc, tine
rețea mea a trecut. Cum vă spu
neam. eu nu mai sînt utecist 
de mult, dar locul meu n-a ră
mas gol. Le-am transmis ștafeta 
celor 4 copii ai mei, un băiat 
și 3 fete, care astăzi se numă
ră printre milioanele de ute- 
ciști din țară. Alături de ei mă 
pregătesc și eu, om în rirstă, 
să întîmpin semicentenarul ti
nerilor comuniști, eveniment 
de care, după cum vedeți, 
leagă nenumărate amintiri.

mă

„MOMENTUL A SOSIT
Șl PENTRU MINE“

(Urmare din pag. I)
Așadar, sînt utecistă, fac parte 

din detașamentul tinerilor comu
niști I Ce înseamnă asta pentru 
mine ? In primul rînd o răspun
dere sporită pentru tot ceea ce 
fac, obligația ca oriunde m-aș 
afla, la școală, în familie, pe 
stradă, să fiu exemplu de com
portare. Înțeleg acum, mai bine 
decit înainte, că titlul de ute
cist este o onoare care se acor
dă celor mai buni, că trebuie 
mereu confirmat prin obținerea 
de rezultate la fel de bune în 
fiecare zi. Țin din toată inima 
să dovedesc celor care astăzi îmi 
sînt tovarăși de organizație, pro-

fesorilor, părinților mei, că merit 
încrederea care mi-ati acordat-o, 
că mă voi strădui și de acum 
înainte să învăț bine, să le ur
mez îndemnul de a fi întot
deauna în rîndul fruntașilor. Sînt 
sigură că participarea la activi
tatea organizației U.T.C. din 
școală mă va ajuta să-mi îndepli
nesc angajamentul pe care mi 
l-am luat față de ei, dar și față 
de mine, de a semăna cu acei 
tineri despre care, în Statutul 
U.T.C. se spune că sînt „animați 
de dorința fierbinte de a contri
bui la propășirea patriei, de idea
lurile nobile ale socialismului și 
comunismului“.

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SINZIANU

XVI. Utccistii ies învingă
tori în situațiile grele ivite în 
lupta lor dreaptă dusă in ile
galitate. Tinerii înving tot
deauna cînd sînt bine că
lăuziți ; deseori partidul le 
trasează sarcini pe care ei le 
duc la îndeplinire cu multă 
pricepere.

..-------- ,-----------------„-------------

Ministerul Forțelor 
organizează concursuri 
mitere, pentru anul 
1972—1973, în următoarele 
stituții militare de învățămînt :

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

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

Facultățile tehnice din Aca
demia militară și 
medico-farmaceutic 
Secția militară, 
iulie 1972.

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

Școala militară
• Pentru ofițeri 

Iitari între 1 și 9
• Pentru ciclul 

între 28 august și 
1972.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor depu
ne cereri de înscriere la cen
trele militare județene pe raza 
cărora domiciliază, pînă 
data de 20 aprilie 1972.

Detalii suplimentare pot fi 
cerute de la centrele militare 
județene (municipale).

HANDBAL „Trofeul Carpați"

Cîștigătoare: reprezentativa RUG

Armate 
de ad- 

școlar 
in-

Institutul 
București, 

între 3 și 20

de muzică : 
dirijori mi- 

iulie 1972.
profesional

8 septembrie

la

EVENIMENTE

MULT SUCCES 
NOILOR SPECIALIȘTI

în aceste zile a avut loc re
partizarea în producție a absol
venților unor secții din două 
instituții de învățămînt supe
rior din București, cu durata 
de studii de 4 ani și jumătate. 
Este vorba de absolvenții sec
ției de calcul economic (spe
cialitățile statistică industria
lă și statistică agricolă) din ca
drul Facultății de cibernetică 
a Academiei de studii econo
mice și de absolvenții Facultă
ții de teatru a Institutului de 
artă teatrală și cinematografi
că. în specialitățile: regie-tea- 
tru, regie-film, teatrologie- 
filmologie. Această repartizare 
constituie de fapt un eveni
ment, tinerii absolvenți facînd 
parte din prima promoție cu 
durata de studii de 4 ani și ju
mătate. Ne alăturăm cu plăcere 
celor care i-au felicitat, urîn- 
du-le succese mari în viață. în 
muncă. în desăvîrșirea lor pro
fesională. ,

A APĂRUT NR. 3 AL REVISTEI

„Magazin istoric"
DIN SUMAR ;

• NICOLAE CEAUȘESCU : Ti
neretul, viitorul poporului (articol 
reprodus din primul număr al 
„Scînteii“ legale); ...Dintr-o croni
că a jertfei și demnității comu
niste — documente, articole, evo
cări consacrate Semicentenarului 
U T.C. o Mesopotamia sau... sud- 
estul Europei 1 : o ipoteză senza
țională privind originile scrisului 
- Trei secole dau strălucire unei 
familii : Rosetteștii » Contele
francez d’Antraigues despre asa
sinarea domnitorului Ghica » Mi
hai Viteazul la curtea lui Ru
dolf II. » A treia și ultima serie 
de întrebări în cadrul concursului 
„Magazin istoric“.

Colectivul minei »ebea a realizat peste plan 1 600 tone cărbune 
* 2-0 elevi din Hațeg au plantat puietl de pili pe o suprafața de 1 
ha a Recent, la Grupul școlar „23 august" din București a fost ame
najat un modern cabinet de științe sociale » Comitetele comunale 
prundeni și N. Bălcescu ale U.T.C. au fost distinse cu DlPjo“a de 
onoare a Comitetului județean Vllcea al U.T.C. pentru mobilizarea 
tinerilor la lucrările din agricultură și respectiv silvicultură »In 
acțiunile consacrate semicentenarului, elevii Școlii generau din Nă- 
maești (Argeș) au Inclus și masa rotunda „Mai aveți o Întrebare 
pe tema „Tineretul și sarcinile lut sociale" » La casa elevilor și 
studenților din Pitești a avut loc faza municipală a concursului de 
învățare a cintecelor patriotice, iar la Coi-beni faza întercomunală a 
concursului „File din istoria U.T.C.“ » Eveniment cultural la 
Cimpulung Muscel : s-a inaugurat cenaclul „Uzina vie“ de pe lingă 
„Societatea tehnico-științifică și cultural-șportivă A.R.O.- - Floare 
de stîncă“ » Minerii de la Uricani au extras I 200 lone cărbune peste 
plan » Recent deschis, cabinetul de științe sociale de la Liceul peda
gogic din Brăila este dotat cu materiale, tabele statistice, scheme, 
planșe, broșuri, citate din documente de partid șl de stat » La sec
torul minier Berevoiești, tinerii au inițiat acțiunea de a lucra în sub
teran. Intro zi de repaus 12 tineri au dat 50 tone cărbune, de pe 
abatajul frontal 645—644 și au tăiat cu combina cca. 20 ml. galerie » 
Inițiată în cinstea semicentenarului, acțiunea „Doljul nostru ca o 
floare“ se va finaliza la sffrșitu) anului școlar » Pictorii amatori din 
Balș, au deschis expoziția-omagiu dedicată semicentenarului » „Sire
na lui Rcaită“ a fost tema simpozlnntilui organizat la Simeria » Din 
realizările tinerilor Fabricii de cherestea de la C.P.L. Comănești con- 
semrăm : concursul „Cartea tehnică șl producția“, tntilnirea cu ile
galistul Ilieș Ludovic, conferința „U.T.C.-ui - rezervă a partidului“ 
etc. » Pe scena Casei de cultură din Drăgășani s-a desfășurat ma
nifestarea cultural-artistică „Dialog“ » Comunele județului Botoșani 
se află In întrecere tntr-o manifestare de mare amploare „Dialog 
pe-aceeași scenă“ » „Ștafeta U.T.C.“ — album in care se consem
nează ceie mai importante acțiuni ale uteciștilor din județul Vrancea 
a ajuns și-n comuna Străoane. Tinerii i-au închinat un bogat program 
artistic » La Grupul școlar comercial din Constanța s-a organizat o 
seară de poezie patriotică și concursurile „Meseria, brățară de aur“ 
și „Cel mai bun recitator“. (De la corespondenții noștri : Carmen 
Xldea, Ioan Vlad, Coslea Marlnoiu. Dumitru Florică. Ion Stoica, 
Horea Horăscu, Ion Ceaușescu, C-tin, Rădulescu, Alex. Dragomir. 
Vasile Moroșan, Dan Berevoiescu, Alexandru Vasile, Valeriu Bârgău, 
Vasile Paraschivei, Simion Stratulat).

FOTBAL
Înaintea meciului

U. T. A. - Tottenham

Soarele reanimă
speranțe la Arad

Aseară, la Ploiești, s-a consu
mat ultimul act al competiției 
care, timp de o săptămină, a 
concentrat atenția iubitorilor de 
handbal — a 13-a ediție a Tro
feului „Carpați“. După un joc 
superior din toate punctele de 
vedere reprezentativei Româ
niei, aseară, cîștigătoare a fost 
-;,7-le“ Republicii Democrate 
Germane. Jucătorii oaspeți — 
de ani de zile în dispută di
rectă pentru supremație în han
dbalul în 7 cu reprezentativa 
noastră —, au jucat calm, teh
nic, spectaculos, eficace. Au 
condus permanent la diferențe 
apreciabile. 7—2 la pauză. Re
priza doua începe cu o reve
nire puternică a reprezentativei 
noastre și Gruia. Guneș și 
Gațu reduc handicapul la trei 
goluri. în continuare însă, ata
cul nostru slăbește iar apărarea

lasă zone neacoperite, permițînd 
oaspeților să înscrie gol după 
gol. La un moment dat dife
rența era de șapte goluri. în 
final, scorul rămîne favorabil 
oaspeților cu 15—9. Este un scor 
sever dar meritat. Echipa Re
publicii Democrate Germane 
s-a dovedit în turneul de la 
Ploiești cea mai bine pusă la 
punct , dintre reprezentativele 
care au evoluat. Și, de fiecare 
dată, acest lucru s-a reflectat 
pe tabela de marcaj. Patru vic
torii și un meci egal.

Așadar, cîștigătoare a Trofeu
lui „Carpați“ — ediția 1972 este 
reprezentativa Republicii Demo
crate Germane. Locurile urmă
toare au revenit, în ordine, pri
mei reprezentative a României, 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Sue
diei și României (tineret).

G. F.

PEINIT^WI
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Un 
la Arad. 

_____    parcă a 
mai reanimat speranțele local
nicilor în posibilitatea unui re
zultat bun. Meciul cu ceamaiirt 
formă echipă a campionatului 
englez este la ordinea zilei. 
Iată ce ne declară antrenorii 
celor două echipe : Coco Du
mitrescu : 
nivel de „ _
punzător perioadei dinaintea în
ceperii campionatului în care ne 
aflăm La Arad, cîștigăm noi 
dar în meciul retur se vor cali
fica englezii“, Bil Nicholson : 
„Vom practica jocul nostru o- 
bișnuit, urmărind ca adversarul 
să nu înscrie, ca să ne ușurăm 
astfel misiunea pentru retur. 
Vom încerca să ținem mingea, 
să ținem jocul și în consecință 
să înscriem gol. Pentru că așa 
cum, probabil știți, golul este 
sarcina echipei mele“. Grupul 
celor 9 ziariști englezi sosiți la 
Arad văd două posibilități : 
meci nul sau victorie în 
rea echipei lor.

Avînd în vedere că din 
cembrie 1971 Tottenham 
pur nu a mai cunoscut 
gerea, că din cele 31 de 
a cîștigat 16, a realizat 7 re
mize, că este pe locul 5 în cla
sament și are un golaveraj 
45—22, că are cîteva supervalori 
precum tunarul Chivers, — gol- 
geterul campionatului englez — 
internaționalii Peters, Evans_, 
England etc., că este în cea mai 
bună formă și se află în plin 
sezon competițional și cunoscînd 
pe de altă parte că U.T.A. este 
handicapată exact din acest 
punct de vedere, acordăm și 
noi prima șansă de astă dată 
oaspeților. .Gu dorința ca U.T.A. 
să răstoarne'ăJerhenea previzi
uni pesimiste fie ele venite 
chiar și dintr-o judecată a stă
rilor reale, de fapt. Englezii au 
sosit aici duminică seara, după 
o victorie obținută sîmbătă cu 
2—0 în fața lui Mancester U- 
nited. Ieri, au făcut un ușor an
trenament de o oră, insistînd și 
repetînd cu sîrguință acțiuni de 
atac. Chivers nu a apărut pe 
teren. Antrenorul 
ne-a declarat că este incertă fo
losirea lui întrucît în meciul de 
sîmbătă a contractat o întindere 
musculară. La antrenamentul 
oaspeților, fotbaliștii de 
U.T.A. se aflau în tribună.

Meciul va începe la orele 15,30 
și va fi condus de o brigadă de 
arbitri din R.F. a Germaniei, a- 
vîndu-1 la centru pe Schulen
berg. Partida va fi transmisă în 
întregime pe posturile noastre 
de radio și televiziune.

telefon), 
aici, 

Soarele primăvăratic
ARAD (prin 

timp admirabil HOCHEI Campionatul
mondial - grupa c

„Am ajuns la un 
pregătire cores-

favoa-

27 de-
Hots- 

înfrîn- 
jocuri

Nicholson

la

VASILE CÄBULEA
★

Cupele europene de 
programează în 
săptămâni, 
sferturilor

Astăzi, 
se mai 
Juventus 
hampton. , ___ _
se va desfășura jocul retur din
tre echipele S. K. Lierese— 
A. C. Milan (in tur 2—0 pentru 
A. C. Milan). Ultima partidă din 
cadrul acestei competiții se va 
desfășura joi 9 martie la Buda
pesta, unde echipa locală Fe- 
rencvaros va primi replica 
formației iugoslave Zelezniciar 
Sarajevo.

Meciurile „Cupei Cupelor“ se 
vor disputa miercuri. Echipa 
Steaua București va intîlni pe 
stadionul „23 August“ din Ca
pitală. formația vest-germană 
Bayern München. în celelalte 
trei jocuri ale competiției se 
vor intîlni : Steaua Roșie Bel
grad—Dinamo Moscova ; A. C. 
Torino—Glasgow Rangers ; A- 
atvidaberg (Suedia)—Dynamo 
Berlin.

Meciurile „Cupei campionilor 
europeni“ se vor disputa 
miercuri, după următorul pro
gram : Ujpest Dosza — Celtic 
Glasgow ; Feyenoord Rotter
dam—Benfica Lisabona : Ajax 
Amsterdam—Arsenal Londra și 
Interenationale Milano—Stan
dard Liège.

fotbal 
cursul acestei 

partidele tur ale 
de finală.
în „Cupa U.E.F.A.“, 
dispută și meciul 

Torino — Wolver- 
Miercuri. 8 martie.

1. Damian : — Adam, XValter, Ioan și 
cu mine luăm drumul Ploieștilor. Tova
rășul lanou trebuie să evadeze de sub 
pază ; ceilalți se vor ocupa cu tipografia 
ilegală, cu propaganda. Acum să discu
tăm planul.

2. Grozav plan de bătaie ! Văru-meu 
mă va ajuta să pun mîna pe parafa in
spectorului de poliție, Cerbu. cu siguran
ță. S-o fi săturat de slugărit la caii in
spectorului ? !

3. (Daniela se precipită la intrare).
— Sînt trei inși în fața casei; ne-au 

dat de urmă cred, și așteaptă întăriri ; 
repede, folosiți-vă de biblioteca rulantă, 
în partea dreaptă beciul răspunde în 
strada Lămîiului !...

Ieri, întîlnind Olanda, for
mația Austriei și-a consolidat 
poziția în clasament, cîștigînd cu 
4—2 (2—1, 1—0, 1—1). Tinerii 
jucători olandezi au făcut totul 
pentru a lupta de la egal la egal 
cu puternica formație austriacă 
și, în parte, au și reușit. Rezulta
tul a fost hotărît de plusul de ex
periență, claritate în acțiuni, teh
nica și valoarea individuală su
perioară a hocheiștilor din echipa 
Austriei.

După înfrîngerea suferită du
minică, formația chineză a făcui 
din nou dovada virtuților despre 
care am mai amintit: viteză, 
omogenitate, deplină sportivitate.

Și-au dozat mai bine efortul, au 
insistat mai mult în fața porții și 
au construit cu mai multă grijă 
fiecare atac. Intîlnirea R. P. Chi- 
neză-Danemarca s-a încheiat cu 
scorul de 6—1 (3—1, 3—0, 0—0)

Intîlnirea dintre echipele Un
gariei și Bulgariei a oferit o 
dispută dîrză. In prima repriză 
tabela de marcaj arăta scor alb, 
reflectînd cum nu se poate mai 
bine situația de pe terenul de 
joc. In final hocheiștii bulgari au 
terminat învingători cu scorul de 
6—2.

Astăzi, e zi de odihnă, loturile 
făcînd o scurtă excursie la Lacul 
Roșu.

AL. DOBRE

MERIDIAN

NASTASE
ÎNVINS DIN NOU DE SMITH 

ÎN FINALA TURNEULUI 
DE LA HAMPTON

• PENTRU A TREIA OARA 
în decurs de patru ani cunoscu
tul tenisman american Stan 
Smith a cîștigat tradiționalul 
turneu de la Hampton (Virgi- 
nia), aflat la cea de-a 69-a 
ediție. în finală;- Smith l-a în
trecut în patru seturi cu 6—3, 
6—2, 6—7, 6—4 pe românul Ilie 
Năstase, la capătul unei partide 
de bun nivel tehnic. „Smith — 
transmite corespondentul agen
ției France Presse — se află 
într-o formă remarcabilă. Ca și 
la Salisbury, el s-a dovedit su
perior Iui Năstase. Doar în setul 
trei a jucat ceva mai slab, cînd 
Năstase a cîștigat la un „tie- 
break“.

Cu victoria de la Hampton. 
a treia consecutivă, în circuitul 
„Indoor", Stan Smith s-a de
tașat în clasamentul „Marelui 
Premiiu-FILT“, totalizînd acum 
110 puncte, față de cele 71 ale 
tenismanului român, aflat pe 
locul doi.

Afectat desigur de înfrîngerea 
în fața lui Smith și obosit dună 
patru seturi de mare luptă, Năs
tase a trebuit să intre din nou 
pe teren, alături de Ion Țiriac, 
pentru a disputa finala probei 
de dublu, împotriva cuplului 
spaniol Andres Gimeno-Manuel 
Orantes. Jucătorii români au 
dovedit din nou că alcătuiesc 
un cuplu redutabil, cîștigînd în 
două seturi cu 7—5. 7—5.

PRECIZĂRI
TN LEGĂTURĂ CU LOCUL 

DE DISPUTARE AL MECIULUI 
SPASSKI—FISCHER

• în legătură cu meciul pen
tru titlul mondial de șah între 
Boris Spasski și Robert Fischer, 
agenția T.A.S.S. transmite : 
Considerînd. ca și pină acum, 
că decizia de a se organiza me
ciul dintre Boris Spasski

Robert Fischer 
(S.U.A.) în două orașe a fost 
luată prin încălcarea regula
mentului Federației internațio
nale de șah (F-I.D.E.) și nu co
respunde dorinței îndrep+ătite a 
campionului lumii. B. Spasski. 
de a susține întregul meci in
tr-un ora? european cu climă 
temperată. Federația de șah a 
U.R.S.S. e dispusă totuși. în 
principiu, să examineze pro
blema desfășurării primei ju
mătăți a meciului la Belgrad, 
iar celei de-a doua — la Reyk- 
javik, la data stabilită de re
gulament, adică nu mai tîrziu 
de 1 iulie. Aceste precizări sînt 
făcute în sorisoarea înmînată 
la 4 martie, la Moscova, preșe
dintelui F.I.D.E., Max Euwe

(Olanda), și semnată de direc
torul clubului central de șah al 
U.R.S.S., Viktor Baturinski, din 
însărcinarea Federației de șah 
a U.R.S.S.

în acest scop, Federația unio
nală de șah consideră necesar ca 
în zilele următoare să se înceapă 
convorbiri cu participarea pre
ședintelui F.I.D.E., a reprezen
tanților Federațiilor de șah ale 
U.R.SiS,-. șî„f£ljI.A„ au reprezen
tanților oficiali ai pârțicipanți- 
lor la meci, precum și ai Iugo
slaviei și Islandei pentru a se 
cădea de acord asupra tuturor 
problemelor și în vederea sem
nării unei înțelegeri definitive.

JOCURILE MONDIALE 
UNIVERSITARE DE IARNA

Jocurile mondiale universi
tare de iarnă, desfășurate la 
Lake Placid (S.U.A.), s-au în
cheiat odată cu disputarea ulti
mului meci din turneul de ho
chei pe gheață dintre formațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. Victoria a 
revenit cu scorul de 4—1 hn- 
cheiștilor sovietici, situați ast
fel pe primul loc în turneul fi
nal cu 3 victorii și un meci egal. 
Pe locul doi s-a clasat echipa 
studenților canadieni, iar pe lo
cul trei, formația S.U.A.

Performerii Universiadei albe 
de la Lake Placid au fost stu
denta din Leningrad, Liubov 
Muhaceva. care a cîștigat trei 
medalii de aur în probele de 
schi fond, compatriotul acesteia. 
Feodor Simașev. — trei medalii 
de aur. patinalorul de viteză 
olandez, Harm Kujpers, japone
zul Hideki Nakamo — învingă
tor în proba de sărituri de la 
trambulina de 70 m. și săritorul 
alpin francez Eric Stahl. Sur
prizele au fost furnizate de ti
nerii schiori polonezi. Roman 
Dereiinski si ,Tan Bachleda. în
vingători în probele de slalom 
special și respectiv slalom uriaș.

Tn ansamblul lor, întrecerile 
Universiadei de iarnă au fost 
dominate de reprezentanții 
U.R.S.S., care au cîștigat 32 de 
medalii (14 de aur. 10 de ar
gint si 8 de bronz). Pe locul 
secund s-a situat echipa S.U.A. 
cu 13 medalii (3—3—7).

- CONTINTJÎNDU-ȘT TUR
NEUL în Ttalia, cunoscuta for
mație de fotbal. F. C. Santos, a 
jucat cu echipa A. C. Nanoli. 
pe care a învins-o cu scorul de 
3—2 (1—0). Unu] dintre cei mai 
buni jucători de pe teren a fost 
celebrul Pelé, care a înscris 
două goluri în minutele 15 și 
54 (din lovitură de la 11 m). Cel 
de-al treilea punct al formației 
braziliene a fost marcat de 
Nené, în minutul 61. Golurile 
gazdelor au fost realizate de 
Altafini în minutele 65 și 69.
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PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: ru
lează la Central (orele 10; 15,30;
19.45) , Grivița (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Patria (orele 10; 12,30; 16;
18,30; 21), Gala filmului ; Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) .

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Scala (orele 9,45; 13,30; 15,15; 
18; 20,45).

OLESIA ; rulează la Capitol (o- 
rele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20.15), 
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).

FUGA : rulează la Doina (orele 
11,30; 15,30; 19 — orele 10 Program 
pentru copii).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Festival (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45). Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

DOUĂSPREZECE SCAUNE ; ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

OSCEOLA : rulează la Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20,15).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45: ').

AVENTURI ÎN ONTARIO : . u-
lează la Lumina (orele 9—20 în 
continuare). Floreasca (orele 15,30: 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,30).

NEFERICITUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează Ia Buzești 
(orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18: 20,15), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare; 
orele 20,15 Program de documen
tare), Moșilor (orele 15,30; 17,45;
20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Bucegi (orele 15.30; 18: 20,30),
Arta (orele 15.30; 18: 20,15).

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

MIRII ANULUI II : rulează la 
Lira (orele 15.30; 18: 20,15).

PE. POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : ftilelpȚl Ia .»Munca (orele

■ 15.30: 18: 20.15).’
TTCK. TICK, Trcir* rulează la 

Drumul Sării (orele 11,30; 17,45;
20).

ANTRACIT : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19.30).

LOVE STORY : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15).

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

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

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

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
19).
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Opera Română : TURANDOT — 
ora 19.30: Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale“ (Sala Studio) : SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturaza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20; (la Casa de Cultură a sec
torului 8) : SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICA — ora 19,30; Tea
trul de Comedie (La Inspectoratul 
General al Miliției Capitalei) : 1N- 
TTLNIRI ȘI RECITAL DE VER
SURI — ora 14; INTERESUL GE
NERAL — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20: Teatrul Glulești : 
FREDDY — ora 19,30; Teatrul „C.- 
Tănase“ (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
ȘI FEMEILE JOACA FOTBAL — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu“ : 
FETELE DIDINEI — ora 19.30; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ
CUT O MINUNE — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Academiei); 
CARTEA CU APOLODOR — ora 
15; Teatrul Evreiesc : UN ȘIRAG 
DE PERLE — ora 19,30; Teatrul 
Național Cralova (la Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale“ Sala Co
media) : PlINE AMARĂ — ora 20. 
Teatrul „Ion Creangă" ; COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 16.
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ÎNCREDERE
{Urmare din pag. I)

rea din tren va ajunge la cunoștința tuturor. Nu se mai te
mea de pedeapsa —, mai ales că nici nu izbutise să fure 
portmoneul, ci de faimâ proastă se temea, de neîncredere. 
Dar au trecut doi ani și nimeni n-a aflat nimic. Și-atunci, 
în ziua cînd și-a luat bacalaureatul și cînd toți de pe șan
tier s-au grăbit să-l felicite, a povestit el cum îi cunoscuse 
în tren pe cei cinci prieteni —cum a întins mîna să-i fure, 
însă cei cinci au negat și-au rîs, zicînd că așa-i el, lăudăros, 
se laudă cu isprăvile altora și nimeni nu l-a crezut.

Doi dintre prietenii lui de vagpbondaj au fost închiși pen
tru furt, huliganism și altele de acest fel — ai treilea s-a „re
tras“ la timp, însă nu și-a încheiat studiile, nici vreo meserie 
n-a învățat, și încă mai trăiește din mila altora, părinți și 
rude și prieteni ocazionali. Inginerul Anghel B. i-a scris în 
cîteva rînduri că are de gînd să-l ia sub protecția sa și să-l 
ajute pînă și-o găsi și el un rost. Omul promite. Anunță și 
ziua și ora cînd va sosi pe șantier. Și nu sosește. Poate to
tuși, într-o zi... Anghel B. crede în acele zile favorabile, 
care pot schimba în bine soarta unui om. Pentru fostul său 
prieten, cel isteț, care l-a sfătuit cum să fure portmonee în 
acceleratul 204, ziua favorabilă ar fi ziua cînd s-ar apuca 
de lucru, așa cum s-au apucat și alții — și rău nu le-a fost, 
și n-o să le fie, atîta vreme cît oamenii cred unii în alții.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Teleșcoală. 
10,00 Curs de limba rusă. 10,30 Că
minul. 11,10 Film serial „Patru 
tanchlști și un cilne“ (V). 12.05 Te
lejurnal. 15,25 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Fotbal : 
U.T.A. — Tottenham (Cupa 
U.E.FA.). Transmisiune directă de 
la Arad. 17,15 Curs de limba fran
ceză. 17.45 Steaua polară. Cabinet 
TV de orientare școlară și profe
sională. 18,05 Micii meșteri mari... 
din județul Prahova. 18,35 Recital 
de poezie. Silvia Popovlci. Pagini 
din vechi culegeri de folclor. 18,55 
Pe muzică de Bach (Interviziune). 
Soliști : Simona ștefănescu, Adina 
Cezar, Cristina Saru, Mihai Cior- 
tea. Ștefan Bănică. 19,15 Publicita
te. 19,20 1001 de seri : întîmplări 
cu Petl. 19,30 Telejurnal. 20,00 Sea
ră de teatru : „Micul Eyolf“ de 
H. Ibsen — premieră TV. 21,45 Ve
dete ale muzicii ușoare. 22,10 Tele- 
glob : Algeria. 22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL n

20,00 Tele-cinemateca pentru co
pii : Jack șl fasolea fermecată. 
21,30 Agenda. 21,40 Luminile ram
pei. O seară la Teatrul muzical 
din Constanța. 22,10 Telex tehni- 
co-știlnțiflc. 22,20 Emisiune mu- 
zlcal-dlstractlvă.

(
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Brigada

„Seinteii tineretului“

transmite VIRTUȚILE PASIUNII LUCIDE
I din județul Alba

£

— Se pierde multă masă lem
noasă, atît la intrarea în fabrică, 
unde oamenii nu fac cum trebuie 
recepția lemnului, cit și pe par
cursul procesului de fabricație, 
unde unii tineri manifestă la
cune în pregătirea profesională.

De aici, în principal de aici 
pleacă numărul mare dc rebuturi, 
a căror „valoare“ s-a ridicat, în 
anul care a trecut, la 1 250 000 
de lei. Ce fel de uteciști, ce fel 
de comuniști am fi noi dacă am 
accepta mai departe, dacă am 
tolera în continuare o asemenea 
situație ?

Omul tînăr care îmi vorbea era 
chinuit realmente de această în
trebare : Viorel Pop, unul dintre 
tinerii comuniști de la Complexul 
de prelucrare a lemnului din Blaj.

— Iată de ce noi, cei 45 de 
tineri din secția „Tineret" a Fa
bricii de mobilă ne-am propus să 
reducem, în primul rînd în secția 
noastră, procentul de rebuturi. 
N-aș putea să vă spun de la cine 
a plecat ideea, pentru că noi 
obișnuim să discutăm foarte des 
între noi problemele producției. 
Destul că, înainte de sfîrșitul a- 
nului trecut, am hotărit ca secția 
noastră să lucreze sub deviza : 
EU PRODUC, EU CONTRO
LEZ, EU RĂSPUND ! îmi relata 
tîmplarul Vasile Cosma.

— Adică, îl completează Ana

SEBEȘ
$

Efc
99Progresulu

Kt-
Kg-v.--.’:

Crișan, pe parcursul urmat de o 
bucată de lemn pînă la transfoi- 
marea ei în mobilă, fiecare ute- 
cist este nu numai muncitor, ci 
și controlor de calitate. El verifi
că nu numai calitatea propriei 
sale munci, ci, sporindu-și aten
ția, face — și e normal să fie așa 
— o verificare exigentă a tot ce 
au făcut cei dinaintea lui cu acea 
bucată de lemn. O asemenea ve
rificare. făcută de 45 de perechi

Dan Augustin, unul dintre cei 
mâi pricepuți tîmplari care lu
crează în secție, deși nu a „sărit“ 
mult peste 20 de ani, a fost ales 
de colegii lui secretar al organi
zației U.T.C. în această calitate 
ține să ne ofere noi argumente 
pentru inițiativa organizației 
sale :

— Fiecare din noi purtăm în 
primul rînd răspunderea pentru 
ce iese din mîinile noastre, dar

Cei 45 contra
1 250 000

de ochi, la care se adaugă cei ai 
controlorilor de calitate propriu- 
ziși, exclude, practic, rebuturile.

— Și de la începutul anului ia 
noi în secție nu s-a dat nici un 
rebut 1 intervine, cu o mîndrie 
ridicată la puterea modestiei. 
Mircea Petras, adăugind apoi, cu 
aceeași simplitate :

— De mine depinde, într-un 
fel, aspectul mobilei. Eu montez 
ușile și sertarele comodelor, spre 
exemplu, și fiecare eroare, Pricit 
de mică, poate scădea calitatea 
produsului.

avem și o răspundere colectivă, a 
fabricii, a întregului complex. Ne 
doare inima cînd vedem atîta 
lenm stricat si, pentru a evita 
asta, trebuie să ne îmbunătățim 
tn primul rînd munca noastră, să 
fim mai exigenți cu noi înșine și 
cu propriul nostru colectiv, să 
eliminăm toate defecțiunile din 
organizarea muncii, să respectăm 
cu strictețe disciplina muncii.

— Iată de ce, reia firul discu
ției Viorel Pop, am vrea ca ideea 
aceasta a noastră, această iniția
tivă, experimentată deocamdată

Graficul producției,

de cei 45 de uteciști din secția 
„Tineret" să fie preluată în tot 
C.P.L. Și am mai vrea, spune el 
cu o fermitate nouă în glas, ca 
despre această inițiativă a noas
tră să audă și uteciștii din între
prinderile furnizoare pentru a ne 
livra numai materie primă de 
buna calitate. La Conferin
ța pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de 
construcții s-a vorbit mult des
pre necesitatea exigenței spo
rite față de calitatea produselor, 
despre nevoia de a fi mai bino 
organizat fluxul producției. Este 
ce vrem să facem și ce am în
ceput noi aici, propunîndu-ne să 
reducem cu circa o jumătate de 
milion cifra rebuturilor înregis
trate anul trecut. O asemenea po
ziție trebuie să ia. cred eu, toți 
tinerii care muncesc.

Vorbele, gîndurile tinerilor 
muncitori de la C.P.L. Blaj mă 
învăluie, grele de răspunderi, pă
trunse de responsabilitate, încăr
cate de hotărîre, Sînt expresia 
fermă a unei înalte conștiințe 
muncitorești, poate surprinzătoa
re la cei 20 de ani pe care abia 
i-au împlinit interlocutorii mei. 
Și îmi impun, pur și simplu, con
vingerea că acești 45 de tineri, 
ceilalți peste 1100 de uteciști din 
complex, vor ieși victorioși în 
lupta cu cei 1 250 000 lei pe care 
nu mai vor sa-i piardă din avutul 
statului, din avutul lor.

OV1D1U PĂUN

•<■ -
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St. «să

Vă prezentăm cinci secre-
* tari de organizații U.T.C. de
► la cooperativa meșteșugăreas- 
k că „Progresul“ din Alba Iulia. 
, Patru fete și un băiat — pro-
> porție ilustrînd fidel însăși 
’ compoziția acestei întreprin

deri în care peste 80 la sută
■ sint fete. Fete harnice, ini- 
’ moașe, ambițioase (se spune
• că numai... băieții alături de
■ care lucrează se pot înctimc- 

ta să se întreacă cu ele) a că
ror prezență la masa de lucru

nu-si
1

dezminte
numele

lingă mașini, pe șantierele

săgeată cu zbor vertical ALBA IULIA

fi ...
muncii voluntar-patriotice, pe 
estrada concursurilor profesio
nale sau pe scena activității 
cultural-artistice a consacrat 
„Progresul" ca pe o coopera
tivă care nu-și dezminte nu
mele.

Un singur exemplu : luînd 
cuvîntul în adunarea generală 
a cooperatorilor, Maria Lupșa 
s-a angajat, în numele uteuiș- 
tilor din secția tricotaje, să 
realizeze în cinstea semicen-

tenarului U.T.C. în loc de 250 
de articole, lunar, 500 de ar
ticole. Așadar un spor de 
sută la sută. Un angajament 
tipic pentru toate organizații
le cooperativei. Ana Barbu, 
Cornelia Muntean, loan Pui- 
can, Maria Oancea și Maria 
Lupșa, pe care vi-i prezentăm 
în imaginea de mai sus, ne-au 
asigurat, în numele celor 250 
de tineri meșteri de la „Pro
gresul" că vor ști să-și ono
reze angajamentele. (P.D.).

Am fost oaspeți ai uteciști
lor de la cooperativa agricolă de 
producție dir ȘONA la puțin 
timpă după încheierea lucrări
lor Congresului Uniunii Națio
nale a C.A.P. și, aici ca pretu
tindeni în țară, ecoul prețioase
lor îndrumări și îndemnuri a- 
dresate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu agricultori
lor, era deosebit de puternic. 
Aici, ca pretutindeni în țară, 
toate discuțiile oamenilor pur
tau amprenta însuflețirii patrio
tice. „Am înțeles și am simțit 
mai bine ca oricind cîtă răspun
dere ne revine, pentru prezent 
și pentru viitor, nouă, celor care 
lucrăm în agricultura coopera
tistă — ne declara Emilian I,a- 
țiu, membru al fermei vegetale 
nr. 1. Vedeți, treburile la unita
tea noastră au mers bine și pînă 
acum. Deși avem o suprafață 
mică de teren, am reușit să 
producem sporit pe fiecare hec
tar. Anul trecut, spre exemplu, 
producția medie de grîu a fost 
de 3 672 kg, iar cea de porumb 
de 4 119 kg la hectar, producții 
cu care nu se pot lăuda prea 
multe cooperative nici în zona 
de cîmpic. unde pămîntul îi 
mai darnic. Dar noi nu sîntem 
mulțumiți cu realizate.
Vreau să spun eforturile

Inginerul șef al Fabricii da 
ciorapi din Sebeș, Dumitru 
Capră, transcrie in registrul 
său împărțit într-o sumedenie 
de rubrici producția obținută 
în ziua precedentă. Pe față i 
se întipărește un sentiment de 
satisfacție : la secția „Cotton" 
planul a fost depășit; la „Cir
culare I" se consemnează de 
asemenea un plus de produc
ție; cei de la „Circulare 11“ 
nu s-au lăsat nici ei mai pre
jos. Dar cînd ajunge la „Cir
culare 111“ sentimentul de sa
tisfacție se preschimbă brusc 
în uimire. Verifică încă o dată 
cifrele dar nu descoperă nici 
o greșeală. Totuși pentru a fi 
mai sigur, pune mina pe te
lefon.

— Circulare III ? Vă rog 
să-mi spuneți cit ați realizat 
ieri ?

— Am raportat și azi di
mineață l îi răspunde de la 
celălalt capăt al firului Simion 
Ordean, șeful secției. Adică 
un plus de 3 000 de perechi 
ciorapi.

Inginerul Dumitru Capră a- 
țează încet telefonul în furcă.

— Este cea mai mare de
pășire din „istoria secției" — 
ni se adresează dinsul. Ne o- 
feră apoi explicații mai am
ple. La 24 ianuarie a acut loc 
adunarea generală a oameni
lor muncii. Colectivul secției 
s-a angajat cu acel prilej că 
va da peste plan, pînă la 
sfîrșitul anului, 75 000 perechi 
de ciorapi. Cițiva tineri s-au 
ridicat atunci și au spus: Pe 
lingă cele 75000 de perechi, 
noi, uteciștii secției vom pro
duce, în cinstea semicentena
rului U.T.C., încă 25 000 pe
rechi- După două zile angaja
mentul a fost inclus într-o 
chemare adresată tuturor ce
lor 1 400 de uteciști ai fabri
cii. Vor reuși să se țină de 
cuvint ? Întrebarea a primit

răspuns in zilele următoare. 
Pînă la lansarea chemării — 
adică în 26 de zile —• secția 
acumulase un plus de 5 630 
de perechi de ciorapi. La sfîr
șitul lunii, adică numai după 
4 zile, depășirea planului în
suma 18 000 de perechi. Acest 
succes se explică prin dărui
rea. abnegația $i entuziasmul 
tinerilor care reprezintă peste 
90 la sută din efectivul de 
muncitori ai secției. In fe
bruarie realizările au urmat 
aceeași linie ascendentă.

— Înainte de a ne lua a- 
cest angajament, — ne infor
mează Gligor Petrașcu, secre
tarul organizației U.T.C. nr. 
20 — ne-am consultat cu ti
nerii. Fetele de pe mașini au 
spus: „Ca să dovedim că 
sîntem uteciste vom da zilnic 
peste plan în loc de patru 
■perechi, cum ne propusesem 
la început, cîte cinci". Mun
citoarea Floarea Perța, se 
simte obligată să intervină:

— Am spus „cinci“ pentru 
a demonstra că vrem mai 
mult. Uneori acest cinci a de
venit însă zece sau cincispre
zece.

Graficul de producție con
firmă spusele tinerei Floarea 
Perța. Există muncitoare ute
ciste care au dat zilnic peste 
plan 30 perechi de ciorapi. 
Maria Lupșe, Mariana Burță, 
Margareta Pătrău, Elena Bota, 
sint cîteva dintre acestea. A- 
jutorul de maistru Petru Be- 
soiu, secretarul organizației de 
partid, ne-a vorbit cu însu
flețire despre activitatea tine 
rilor de la „Circulare 111“ 
subliniind nu numai hărnicia 
de care dau dovadă ci și spi
ritul de inițiativă ce-i carac
terizează. Realizarea a 25 000 
perechi peste angajamentul 
luat presupune o funcționare 
ireproșabilă a utilajelor pe

parcursul celor trei schimburi. 
Pentru a se mări durata lor 
de funcționare, tinerii au pro
pus ca reviziile periodice ji 
schimbarea uleiului în cutia 
de angrenaje — operație ce 
durează 6—8 ore — să se facă 
duminica, în ziua liberă an- 
gajîndu-se să efectueze chiar 
ei această lucrare. In ultimele 
două săptămîni s-a reușit să 
se schimbe uleiul la toate ma
șinile din cadrul secției, con
tribuind astfel la creșterea 
substanțială a producției. Pînă 
la această oră, secția „Circu
lare 111“ a Fabricii de ciorapi 
din Sebeș și-a realizat peste 
o treime din angajamentul a- 
nual.

In felul acesta, graficul 
producției a devenit o săgeată 
cu zbor aproape vertical.

NUME

Un mărțișor germani, într-o 
unită, tinerii din 

în aceste zile

mult
viitorii ani, cînd 
mecanizarea se

UN SINGUR

DE FAMILIE

ÌN MUNȚII 
APUSENI

La începutul drumului pe care 
urma să urcăm în Apuseni, no
tam, la comitetul județean, e- 
couri și amintiri despre fru
moase manifestări tinerești des
fășurate cu cîtva timp în urmă 
sau foarte recent în Țara Moți
lor. Parcă sub același generic 
emoționant, varietatea lor se 
modela in convergența unei săr
bători dedicate adolescenților și 
majoratului acestora, printre 
cele dinții acțiuni organizate în 
țară în intîmpinarea semicente
narului U.T.C.: festivalul „Inimi 
fierbinți în Țara de Piatră“. A 
fost evocat atunci, prin cuvîn- 
tul unor activiști de partid sau 
ai organizației de tineret, lumi
nosul chip simbolic, atit de real 
și viu, al utecistului — tânărul 
revoluționar comunist, utecistul. 
O dată cu cîntecul, portul 
dansul popular, împreună cu 
citările de poezie patriotică, 
voluționară, prin temele de

Si 
re- 
re- 
re-

pentru constructori
Joi, 16 martie 1972. Adică ziua 

imediat următoare celei în care, 
pe Platoul Romanilor, în moder
nul cvartal de locuințe „Cetatea“ 
din Alba Iulia s-a făcut recepția 
unui nou bloc numit conform 
destinației sale — al nefamiliști- 
lor.

Deși portarul a fost toată di
mineața la post, deși adminis
tratorul l-a întrebat mereu dacă 
nu s-a prezentat nimeni cu re
partiția de rigoare totuși pînă 
seara au rămas singuri. De abia 
atunci către „căminul tineretului" 
s-au îndreptat primii din cei 300 
de locatari ce primiseră „casă" 
aici. N-au putut veni mai devre
me. Au avut treabă. Sint munci-

tort. Au fost la lucru. Dacă ci
neva i-at urmări de la coborîrea 
din autobuze ar sesiza, faptul oa
recum neobișnuit, că ei se orien
tează cu o ușurință demnă de in
vidiat printre mulțimea blocurilor 
ridicate în ultimii ani în această 
zonă, mai mult chiar, ar avea 
senzația că aceștia merg pe un 
drum știut „cu ochii închiși". Și 
nu s-ar înșela. Căci ce poate fi 
mai firesc pentru acești tineri de- 
cit parcurgerea traseului care si 
de zi, de atunci, din mai 1971, 
cînd a fost înfipt primul țăruș, 
s-a confundat cu cel către locu
rile lor de muncă. Din cele spu
se pînă acum ați ghicit probabil 
cine sint noii locatari.

ALEXANDRU 
BALGRADEAN lntr-ade-

Obiectivul fotografic a surprins o scenă din migăloasa muncă ,a tinerelor „plasticiene“ din sec
ția decor a Fabricii „Porțelanul“ din Alba Iulia. Foto : O. PLEC AN

văr —- chiar muncitorii întreprin
derii județene de construcții 
Alba. Întunericul care s-a lăsat 
nu ne permite o identificare ri
guroasă a lor. Dar pot fi la fel 
de bine zidarii Francisc Kela și 
Ion Mărgineanu din echipa lui 
Man Augustin, instalatorii loan 
Ghigu sau Glieorghe Pașa, pot 
fi oricare din cei peste 200 de 
uteciști ai întreprinderii. Fiecare 
cărămidă, fiecare fereastră, fieca
re bloc de iluminat le sînt cunos
cute, ele fiind așezate, montate, 
instalate de ei. „Uite, vezi va 
spune, poate, parclietarul 'Vasile 
Godici —• în camera ta am lu
crat pe la jumătatea lui februa
rie. Sper că ești mulțumit. Ai 
grijă cum păstrezi ceea ce am 
făcut, cum îmi respecți munca". 
„Aceeași recomandare țin să ți-o 
adresez si eu — va suna răspun
sul — de acum înainte noi, con
structorii sîntem proprietari, și 
această dublă calitate obligă".

Evident, noii locatari ai blocu
lui nefamiliștilor vor mai avea 
multe de spus... Deocamdată în
să ne aflăm încă în perioada cînd 
„căminul" se află în finisări. Re
porterul și-a permis doar să an
ticipeze cîteva din momentele ce 
vor surveni o dată cu predarea 
„la cheie" a apartamentelor.

— De fapt, precizează tovară
șul Mihai Buza, inginerul șef al 
Șantierului 1 al Trustului jude
țean de construcții Alba, intrarea 
în funcțiune era prevăzută pen
tru 1 aprilie. Dar timpul frumos, 
asigurarea unei aprovizionări rit
mice cu materii și materiale, ca
lificarea corespunzătoare a oa
menilor ne permit să devansăm 
termenul inițial cu 15 zile. Acest

„tur de forță“ îl dedicăm Semi
centenarului creării U.T.C.

—Pe de altă parte — adaugă 
loan Maier, secretarul U.T.C. al 
șantierului 1 — în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii o par
te din „beneficiari", adică cei 75 
de uteciști ciți numără organiza
ția noastră, s-au angajat să efec
tueze fiecare cîte 8 ore dc mun
că voluntar patriotică.

Adică, mai corect spus, pentru 
impulsionarea la maximum posi
bil a unei viteze de înaintare Și 
așa destul de alerte. Să fie 
oare această autentică compe
tiție contra cronometru datorată 
numai faptului că tinerii munci
tori știu că ceea ce clădesc, clă
desc pentru ei, că orice eroare 
de execuție o vor resimți direct, 
neavînd, prin forța lucrurilor, 
cum să reclame, apoi, pentru 
neglijențe, pe constructori, con
structorii fiind ei înșiși ?

— Întrebarea nu poate primi 
decât un singur răsptms, acela 
fiind: NU I — relevă categoric 
tovarășul inginer șef Mihai Buză. 
Tinerii noștri știu ce înseamnă 
mîndria profesională, onoarea de 
constructor. De altfel, în ședințe 
de producție, în adunări, aceasta 
a fost tema principală a discuții
lor ! să nu lăsăm nici o clipă 
impresia că dacă lucrăm pentru 
căminul nostru lucrăm altfel de- 
cit pentru celelalte clădiri...

Ca dovadă, începînd cu ziua 
mărțișorului, acest șantier a fost 
decretat „Șantier model" pe în
treprindere.

Cel mai frumos mărțișor...

GH. GHIDRIGAN

VIATA
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flecție ale unui concurs „Munții 
Apuseni — istorie și legendă“, 
ori cuprinse în sugestive expo- 
zee ale activiștilor de partid și 
de stat, privind perspectivele de 
dezvoltare economică și social- 
culturală a zonei în actualul 
cincinal.

...Pornim din Alba Iulia, din 
vecinătatea monumentului de pe 
Dealul Furcilor, unde in febru
arie 1785, după detenție și cum
plite schingiuri sfîrșeau legen
darii conducători ai marii răs
coale populare — Horea, Cloșca 
și Crișan. Itinerarul pe care îl 
urmăm, prin Zlatna, orașul care 
deschide. poarta Apusenilor, 
apoi la Abrud și Cîmpeni, vor
bește despre ei, în ținuturi de 
dramatică istorie milenară, a- 
mintind despre grele încleștări 
în lupta împotriva asupririi so
ciale si naționale, cu eroi le
gendari trecînd în fruntea celor 
revoltați ; locuri unde a poposit 
Bălcescu la 1848, locuri prin

DE ORGANIZAȚIE LA ORA PATETICĂ
care a peregrinat „crăișorul 
munților", Avram Iancu. Moște
nitorii unei vocații patriotice și 
revoluționare venite prin timp, 
tinerii de azi aureolează cu fap
tele și destinele lor. ale timpu
lui socialist, blazonul acestor ți
nuturi. Ce se întîmplă în aceste 
săptămîni, în aceste zile, acolo ? 
— cu această întrebare străba
tem munții. Și iată, în centrul 
minier cunoscut din vremea ro
manilor — vechiul Ampelum — 
la Zlatna, Marin Talău, secreta
rul comitetului orășenesc U.T.C. 
ne povestește 
de experiență 
uteciști din 
despre forme 
de organizațiile U.T.C. în mobi
lizarea tineretului la îndeplini
rea sarcinilor de plan.

— Aveți ce să le oferiți mu
safirilor. inițiative, acțiuni e- 
xemplare ? — îl întreb. Iar tî- 
nărul din fața mea parcă nu în
țelege rostul unei asemenea în

despre schimbul 
de -a doua zi cu 
Ocna Mureșului, 
și metode folosite

trebări și se scuză că nu e 
timp pentru a relata despre tot 
ceea ce fac bine, acolo, tinerii, 
uteciștii, oprindu-se doar pe 
scurt la cîteva inițiative — în
treceri : „Omul potrivit la lo
cul potrivit“, „Disciplina — cheia 
succeselor“, „Cit mai multă pro
ducție cu consumuri specifice 
reduse". Nu uită să prezinte 
„punctul de informare și docu
mentare politică“, gazda întilni- 
rilor, expunerilor și simpozioa
nelor din aceste
„rolul U.T.C. în pregătirea ti
neretului pentru muncă și 
viață“. „Tineretul României — 
participant activ Ia lupta pentru 
pace, progres și colaborare in
ternațională“, „Tineret, mîndria 
țării“. Adaugă, din agenda săp- 
tămînii, pregătirile pentru lan
sarea unui „schimb de onoare", 
al ortacilor maistrului Ion Dun- 
ca, de la mina „Ilaneș", în cins
tea semicentenarului U.T.C.. o 
dată cu mărturisirea că, proba-

zile. despre

bil, unul dintro cel mai Impor
tanți pretendenti la „Trofeul mi
nerului“ — Ilie Mureșan, Vasile 
Berbece sau Mircea Mocioiu — 
vor avea onoarea să poarte către 
Alba Iulia mesajul și angaja
mentele tinerilor abcudeni, în 
cadrul „Ștafetei semicentenaru
lui“.

Mai departe în munți, con
semnăm cel mai recent angaja
ment al uteciștilor din Abrud : 
începînd cu 1 martie, aproape o 
lună, zilnic, 40 de tineri vor e- 
fectua lucrări de bună calitate 
pentru campania împăduririlor 
de primăvară, la Detunata și 
Ciuruleasa, pe o suprafață de 
12 ha, plantînd brazii pădurilor 
viitorului. „Ca tot ceea ce. reali
zăm în producție, la școală — 
mărturisește Constantin Gligor, 
secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C. — această acțiune vine 
să se înscrie în cartea de onoa
re a faptelor de uteciști. Sîntem 
credincioși legămîntului pe

care nu demult, Împreună cu 
sute de tineri de Ia Cîmpeni, 
Roșia Montană, Cărpiniș, l-am 
făcut acum cîteva săptămîni, cu 
prilejul evocării „Luptători 
pentru eliberarea națională șl 
dreptate socială din Țara Mo
ților“, în pelerinajul la placa co
memorativă din satul lui Cloșca, 
oțeliți de vibrantul mesaj.venit 
de peste veacuri întru îndepli
nirea mărețelor idealuri ale 
străbunilor : „Noi uteciștii. me
sageri ai zilelor de miine, ne le
găm cu inima și cugetul nostru 
să fim luptători neînfricați pen
tru viitorul nostru comunist, fii 
credincioși 
turi...“.

Săptămînă 
tutindeni în 
tinerii își intensifică eforturile 
dedicate muncii, organizațiile 
U.T.C. înfăptuiesc activități e- 
ducative destinate să facă din 
fiecare tînăr un luptător con-

ai acestor pămhi-

de săptămînă. pre- 
„Țara de Piatră“,

secvent pentru triumful princi
piilor eticii și echității socialis
te, a idealurilor comuniste de 
viață — tot atîtea omagii închi
nate aniversării Uniunii Tinere
tului Comunist. Cei din Cîmpeni 
discută despre rolul muncii în 
formarea și educarea tinerilor, 
evocă file din cronica celor 50 
de ani de luptă revoluționară a 
U.T.C., personalitatea eroilor u- 
teciști, închină viitorului țării 
versuri de aleasă sensibilitate, 
își întilnesc maiștrii, pe cei mai 
experimentați muncitori... Inau
gurează la Lupșa o expoziție de 
artă populară și pregătesc se
siunea de comunicări-„Din isto
ria Țării Moților“... 
și gîndurile lor de 
venerație, în satul
Iancu.,. Vorbesc la 
pre Vasile Roaită și alți 
uteciști, de ieri și de azi...

ION TRONAC

Poartă fiori 
pioșenie, de 
Iui Avram 
Bistra des- 

eroi

noastre vor fi mult mai 
răsplătite in 
modernizarea, 
vor extinde“.

Români și 
mare familie 
Șona fac chiar 
actul de prezență prin realizări 
care întrec obișnuitul. Intr-un 
timp record, întreaga cantitate 
de gunoi de grajd planificată, de 
1200 de tone, a fost transpor
tată pe tarlalele repartizate, 900 
de tone fiind administrate pe 
o suprafață de 45 hectare. Prin
tre cei mai harnici, tinerii pur
tători de atelaje Panait Roman, 
Mihai Waedt, Nicolae Zeraș, Va
sile Tulea și Alexandru Ciulea. 
La răsadnițe, venirea primăve
rii înseamnă aglomerarea unul 
număr mare de lucrări și o aler
tare a ritmului. Pentru cele 80 
hectare, cit măsoară grădina, 
s-au pregătit răsaduri sănătoase 
din cele mai bune soiuri. Din 
suprafața de 1 000 m. p. planifi
cată, legumicultorii au reajizat 
mai bine de 600 m.p., iar în ju
mătate din aceștia au introdus 
cu grijă, spre încolțire, sămința 
de tomate timpurii și varză tim
purie. „Anul trecut grădina ne-a 
dat multă bătaie de cap, din 
cauza excesului de umiditate — 
ne povestea tînăra legumicul
toare Elena Bunea. Dar înce
pînd din acest an se vor face 
lucrări de ameliorare a solului, 
lucrări la care vor da o mînă 
de ajutor toți tinerii comunei. 
Știm, de cînd în fiecare organi
zație s-au dezbătut cifrele de 
plan, că din legumicultura tre
buie să scoatem 1,2 milioane lei. 
CEL PUȚIN ! — am spus noi, 
tinerii, luînd cuvîntul în adu
nări — și pentru a ni-1 respecta 
lucrăm încă de pe acum pe rup
te“. Același entuziasm și încre
dere în succesul final le-am în- 
tîlnit și în cuvintele tinerelor 
Crucița Sălcudcan și Katarina 
Schneider.

...în livadă, tinerii, aceiași ti
neri care au făcut stropirile de 
iarnă la peste 1100 de pomi, a- 
pucaseră foarfecele speciale și 
tăiau, după metode și scheme 
știute, ramurile supranumerare. 
„Formăm coroanele — ne ex- ; 
plică Hanz Konnerth, Lăsăm 
numai crengile viguroase, care i 
vor rodi bine, și le înlăturăm pe 
cele uscate și pe cele care au 
crescut anapoda“. Pe 28 hectare, 
cooperativa are „școală“ de viță, 
unde se produc altoi foarte cău- I 
tați de producători din întreaga 
țară. Pentru că nu venise încă 
vremea de lucrat în cîmp, în 
magazii și ateliere se făceau I 
pregătiri intense pentru ziua 
cînd se va da semnalul „atacu
lui“ — cum se exprimă o tînără | 
foarte vorbăreață și harnică, | 
Johanna Fieps.

Aportul tinerilor se face sim- I
țit cu aceeași pregnanță și la I
ferma zootehnică specializată, în 
îngrășarea tineretului taurin, 
fermă in care rețetele furajere 
științific întocmite și mica me- |
cșnizare sînt strict respectate j'î
și continuu perfecționate. „în 
1972 am contractat să vindem 
la stat, pentru carne, 1500 tau- I
rine" — ne aduceau la cu- E
noștință angajamentul tinerilor 
de aici, îngrijitorii Nicolae Sei- 
ceanu și Dans Mîess.

Peste tot angajamente, fapte 
de muncă ce confirmă că cele B 
spuse la început de Emilian La- 
țiu nu sînt vorbe goale, ci ex
presia unei chibzuințe colective, 
adinei, care reflectă gîndurile de 
muncă susținută pentru crește
rea producțiilor, a veniturilor 
cooperativei, într-un cuvînt pen
tru propășirea ei și a oamenilor. 
A oamenilor care fac parte din 
aceeași mare familie.

OCTAVIAN MILEA
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La cooperativa agricolă din sa tul Nuci, județul Ilfov, sute de c ooperatori, mecanizatori și elevi 
au participat duminică la executarea lucrărilor de desecări. O suprafață de peste 80 de hectare, 
pînă acum complet neproductivă, încă din acest an va fi semăna tă cu plante furajere.

IRIGAȚIILE Șl DESECĂRILE
(Vrtnate din pag. l)

rășul Titus Neagu, secretarul 
comitetului U.T.C., ne prezintă 
prin cifre o acțiune ce a con
centrat efortul unui sat în
treg : „în final vor fi redate 
agriculturii 350 de hectare ; 
pînă acum, prin participarea 
zilnică a peste trei sute de 
membri cooperatori, mecani
zatori și elevi lucrarea a fost 
executată în proporție de peste 
60 la sută ; astăzi (adică du
minică — n.a.) volumul lucră
rilor executate însumează pes
te trei sute metri cubi săpă
turi ; între organizațiile U.T.C., 
cele mai bune realizări obți- 
nîndu-le cea de la Liceul Bo- 
lintin Vale. Lucrînd cu aceeași 
dăruire, vom face ca pînă cel 
mai tîrziu la 20 martie lucra
rea să fie încheiată“. în Cîm- 
pia Moștiștei, tinerii din Ilea
na, Brănești, Fundulea și Fier
binți au transformat duminica 
intr-o zi normală de lucru, 
pînă la amiază fiecare partici
pant realizînd între doi și cinci 
metri liniari de canale. Și, 
participarea a fost mai nume
roasă decît oricînd. cooperato
rilor și mecanizatorilor adău- 
gîndu-li-se elevii liceelor și 
școlilor generale din localități, 
salariații bucureșteni reveniți 
în sinul familiei. Este, de alt
fel. grăitor bilanțul acțiunilor 
patriotice de duminică : peste 
22 000 participant! care au exe
cutat săpături in volum de 
peste 25 00Q metri cubi. O trei
me din aceste cifre, după cum 
ne spunea tovarășul Nicolae

al Comite-
U.T.C., fn-

tinerc*

Gheorghe, activist 
tului județean al 
seamnă participarea 
tului.

Și, între entuziastele acțiuni 
ale tineretului ce preced ani
versarea semicentenarului, u- 
teciștii ilfoveni constituie doar 
unul din atîtea alte exemple. 
Pentru că, aproape nu 
sat al țării unde în 
două expuneri ale 
Nicolae Ceaușescu 
ferința pe țară a 
de partid și președinților co
mitetelor executive ale consi
liilor populare comunale și la 
cel de-al II-lea Congres al 
U.N.GA.P. — să nu se fi inițiat 
acțiuni de gospodărire a pă- 
mîntului. In județul Tulcea, ti
nerii au deschis cinci șantiere 
ale muncii patriotice, în ulti
mele zile intensificând și mai 
mult efortul pentru ca 
martie să poată raporta 
plinirea angajamentului, 
cooperativa agricolă din 
trov, a fost supraînălțat 
pe o lungime de șase kilome
tri, în zona Izvoarele — Horia 
au fost executate lucrările im
puse de irigarea a 350 de hec
tare ; tinerii din Ceamurlia de 
Jos au consolidat, malurile 
rîului Slava, executînd un vo
lum de peste 15 000 metri cubi 
terasamente ; la Cataloi. Beste- 
pe-Mahm, Baia, Războieni și 
Telița, zilnic lucrează peste o 
mie de tineri.

Realizările la zi însumează 
mai bine de o treime din ceea 
ce și-au fixat cei aproape 
douăzeci de mii de tineri ai

este 
urma celor 
tovarășului 
— la Con- 
secretarilor

la 19 
înde-

La
Os- 

digul

SUGESTIA ACȚIUNII
PRACTICE

(Urmare din pag. I)

Ursu nu mai sînt infirmate de o 
ținere de minte defectuoasă ci de 
realitate. Mai ales că nici adu
narea 
nu a 
din februarie nu se făcuse nici un 
fel de pregătiri. De altfel, pro
gramul de activități întocmit în 
decembrie anul trecut, cu ocazia 
alegerilor, n-a suferit nici un fel 
de modificare, ignorîndu-se orice 
preocupare pentru adaptarea lui 
dacă nu neapărat în funcție de 
datele recomandate la instruire, 
cel puțin în funcție de evenimen
tele pe care le trăim în această 
perioadă cu toții.

Am făcut din nou apel la aju
torul secretarului comitetului 
U.T.C. pe fabrică pentru a găsi, 
totuși, motivația inadvertenței ivi
te între preceptele de la instruire 
și viața efectivă a colectiyului.

„Nu știu ce se întimplă. Doar 
sînt permanent în mijlocul lor. 
Ceea ce le-am spus la instruire 
le reamintesc aproape în fieca
re zi. Am in sertare o grămadă 
de rapoarte, de informații, de e- 
vidențe, pe care oricînd le pot 
pune la dispoziția biroului U.T.C. 
Rămîne numai ca ' ~
ceară“.

Solicitudinea lui 
este evidentă chiar 
de rapoarte și evidențe pe care 
o face nu este deloc promiță
toare. Și totuși, unde se găsește 
punctul nevralgic ? Și-a asumat 
curajul de a ni-1 împărtăși Petru 
Herea :

„Față de ceilalți membri ai bi
roului eu sînt reales, deci am mai 
fost la instruiri, știu foarte bine 
cum se desfășoară. Ni se aduc 
la cunoștință sarcini, se recoman
dă ce să facem dar nu și tum 
să facem. Principiile le cunoaș
tem toți, fără a fi nevoie să fim 
instruiți, dar cum să le punem 
în aplicare așa, la amănunt, ni
meni nu ne spune. Asta e cau-

generală din luna ianuarie 
fost ținută iar pentru cea

ei să mi le

Mihai Ursu 
dacă oferta

za că recomandările rămîn reco
mandări, iar noi ne facem trea
ba așa cum ne pricepem. Nici re
centa instruire n-a avut ceva 
deosebit în comparație cu celelal
te Ia care am mai fost“.

Spusele lui Petru Herea au o 
evidentă valoare de concluzie. 
Dar, n-am dorit să ne finalizăm 
investigația fără a nota și o ulti
mă intervenție a lui Mihai Ursu, 
desigur raportată la diagnosticul 
relevat de secretarul uteciștilor 
din secția nr. 1.

„Acum ce să mai zic ? Asta e !“
Intr-adevăr, asta e 1 Modul de 

acțiune al organizației respective, 
după săptămînile care au trecut, 
dovedește fără putință de tăga
dă că instruirea nu și-a atins 
scopul propus. Nici nu se putea 
altfel, acum este cert acest lu
cru, pentru că ea s-a rezumat 
la o simplă notă de probleme, la 
reamintirea 
rale, fără 
timidă de 
zentanților 
tați de folosire a instrumentelor 
corespunzătoare împlinirii dezi
deratului îmbunătățirii activității. 
Acestor cerințe îndreptățite la 
instruire li s-a răspuns cu evi
dențe și rapoarte. Din păcate, a- 
cest sistem de lucru este valabil 
și dincolo de momentul instrui
rii. De aceea și observațiile po
sibile care amendează situația 
consemnată depășesc caracterul 
particularității extinzîndu-se asu
pra întregii activități, asupra sti
lului curent în care muncește și 
este îndrumat să muncească bine 
biroul organizației U.T.C. In
diferent de cîte ori vor fi re
petate principiile și oricît- de va
loroase ar fi, niciodată și nicăieri 
ele nu se vor putea substitui 
realității, nu vor crea, de la sine, 
realitatea dorită. Iată un adevăr 
la fel de elementar ca și cel de 
la care am pornit. Respectarea 
lui este necesară în instruire, dar, 
mai ales, dincolo de ea.

județului Tulcea ca obiectiv al 
muncii patriotice.

în replică, tinerii județului 
Bistrița-Năsăud și-au concen
trat forțele în luncile Meleșu- 
lui, Dipșei, Lechinței și a So
meșului unde au executat con
solidări de maluri pe cîțiva 
zeci de kilometri, efectuînd 
peste 25 000 metri cubi de să
pături. Iar în județul Buzău, 
luna martie este decretată 
„luna muncii patriotice la de
secări și irigații“. Peste cinci
sprezece mii de tineri coope
ratori, mecanizatori și elevi 
sînt cuprinși în această fără 
egal acțiune. Constituiți în 
brigăzi ale muncii patriotice, 
tinerii din Luciu, Largu, Ru- 
sețu, Gherășeni, Maxenu și Ci- 
libia au executat — pînă 
acum — săpături ce echivalea
ză cu amenajarea a peste pa
tru sute de hectare. Acestora 
li se adaugă alte 18 brigăzi de 
muncă patriotică ale elevilor 
din Buzău, Rîmnicu-Sărat și 
Cislău, ce lucrează în fiecare 
sîmbătă și duminică pe șan
tierele de îmbunătățiri fun
ciare. Bilanțul acțiunilor de la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
cumulează peste două mii cinci 
sute de metri cubi săpături, 
în Maramureș, duminică au 
fost inaugurate șantierele 
muncii patriotice cu obiectivul: 
desecări, la Remetea, Satulung 
și Lăpuș, iar la Lucăcești, Pri- 
bilești, Fărcașa și Remeți, ti
nerii au declanșat lucrările 
impuse de amenajarea pentru 
irigații a unor întinse supra
fețe. La Totoi și Valea Lungă, 
în județul Alba, tinerii s-au 
aflat duminică în cea de-a 
opta zi de muncă pe terenu
rile ale căror recolte erau dij
muite de excesul de umidi
tate.

Și exemple ce redau efortul 
din aceste zile s-ar mai putea 
încă ■adăuga. Aproape o jumă
tate de milion de tineri ai sa
tului sînt în aceste zile parti- 
cipanți activi pe cel mai vast 
și stringent șantier al țării : 
amenajările pentru desecări și 
irigații cu posibilități locale.

Niște premii de prestigiu, un 
Palm d'Or la Cannes, „Peli- 
cani‘.‘ de aur, de argint, de 
bronz plus atîtea altele a făcut 
lumea să vorbească despre o 
școală românească în filmul cu 
desene animate, colorate, de
cupate, cu desene și păpuși și 
cartoane și cu cîte și mai cîte.
Pe marile ecrane le mai 
dem din cînd în cînd, pe 
mic mai deloc.

în programele noastre 
televiziune de un timp
coace, desenul animat își 
cerește din ce în ce mai mult 
spațiu de emisie. Există zilnic 
„1001 de seri“, există un Fe- 
lix — Cotoiu și el amestecat, 
nu fără scop și nu fără suc
ces, la „Ritm, tinerețe, dans“, 
există... Dar cîte filme de ani
mație nu sînt prezentate spre 
marea plăcere a spectatorilor 
mici și mari ! Și nu știm cum 
se face atunci că din acest in
terminabil festin lipsesc doar 
producțiile studioului „Anima- 
film“. Ba, să fim drepți, o 
dată, o singură dată în acest 
an, au fost prezentate cîteva 
din operele clasice : filmele 
lui Ion Popescu-Gopo „Scurtă 
istorie“ și „Șapte arte“. Atît !

La „1001 de seri“ de curînd 
se prezintă filmele de anima
ție selecționate âupă criteriul 
serialului, motiv pentru care 
am revăzut din filmoteca emi
siunii cam aceleași 20—30 de 
filme constatînd — nu fără 
regret, și nu atît regretul nos
tru cît al copiilor — că reper
toriul e destul de modest. Dar 
oricît de sărac ar fi el de ce 
este încă o dată sărăcit prin 
absența filmelor noastre de 
desene animate ? Spre exem
plu, n-am realizat noi cîteva 
bune filme după fabulele lui 
La Fontaine, ca să nu mai 
vorbim de altele, de ce sînt re
luate doar în vacanțe la festi
vele matinee pentru copii și 
tineret ale unor cinematografe 
și nu pot fi prezentate la tele
viziune ?

Săptămîna mărțișorului (ne
terminată încă) a însemnat și

două emisiuni pe aceeași temă. 
Ambele generoase cu muzica 
și hapsîne cu umorul. Cîteva 
glume ar trebui prezentate 
drept ceea ce sînt „glume cu
noscute ale micului ecran“, ca 
să știm de la bun început 
despre ce este vorba. Și să nu 
mai sperăm între 1—8 martie 
că — atenție delicată față de 
femei ! — glumele, scheciurile, 
cupletele și toate celelalte ar
me ale divertismentului nu vor 
mai avea la unison un singur 
subiect : ce-ar fi dacă într-o 
zi pe an bărbatul și-ar ajuta 
soția la treburile gospodăriei... 
Fără penibilele „reușite" ale 
cuplului Mihai Ciucă-Puiu Că- 
linescu hai să încercăm — mai 
știi ce iese din asta ? — să ve
dem ce s-ar întâmpla dacă ar 
ajuta-o o zi două, o săptămî- 
nă... Să vedem ce s-ar întîm
pla (dacă nu, o nu, în reali
tate) măcar în textele umoriș
tilor noștri ?

Pînă atunci să consemnăm 
totuși emisiunea de sîmbătă 
seara (cu Margareta Pîslaru în 
autentică postură de vedetă) 
plus faptul că și Amza Pelea, 
a cărui ironie făcea notă a- 
parte, a cedat și el pe ici pe 
colea. Desigur asta doar din- 
tr-un sentiment de solidaritate 
cu toată distribuția spectaco
lului de varietăți în care a fost 
inclus. De unde se poate ve
dea că nu numai gripa este 
contagioasă...

în sfîrșit, gluma săptămînii, 
marele moment de suspans a 
fost reprezentat de „Invada
tori“. Nu ne erau, pesemne, de 
ajuns disparițiile și aparițiile 
misterioșilor intergalactici dar 
am aflat ceva de groază : în 
lumea lor ei nu au poeți. Iată, 
deci, un motiv autentic pen
tru ca disprețul nostru față 
de ei să nu cunoască margini. 
Mort și înviat, David Vincent 
își continuă investigațiile în- 
treținîndu-ne zîmbetul de care 
avem nevoie.

TUDOR STĂNESCU

Trecând repede peste organi
zarea defectuoasă, lipsită de 
criterii reale de selecționare, 
din. care cauză rămîi cu impre
sia că singura dorință a fost de 
a prezenta publicului cît mai 
mult, nu și cît mai buni expo
ziția filialelor din Oradea, Araid, 
Craiova ne dă prilejul unor con
statări mai generale. Nu aștep
tam de la un centru artistic sau 
altul nu știu ce „specific“ iz- 
vorît din transcrierea calofilă și 
turistică a unor aspecte pito
rești, „specialități locale“ pe care 
le consumă cu un rar apetit 
spectatorul grăbit și superfi
cial. Așteptam, în schimb, defi
nirea unui mod de gîndire ar
tistică, cît de cît propriu, menit 
să caracterizeze un centru ar
tistic noțiune deloc sinonimă 
cu aceea de filială a U.A.P. Din 
păcate, poate cu excepția artiș
tilor orădeni. nu se poate vorbi 
nici de prima caracteristică (e 
drept, fără regrete, ca despre 
orice lucru fals) nici de a doua ; 
totul se scaldă într-o monotonie 
la baza căreia stau ticuri ale 
reprezentării plastice, pavăza 
sigură și confortabilă a locului 
comun.

O altă observație ar putea 
privi tocmai acest mod de re
prezentare devenit loc comun. 
Este vorba de figurativismul 
decis al lucrărilor, un 
vism imparțial dăruit 
formule suprarealiste, 
decorativism schematic 
pirație“ folclorică. Ai 
stranie că artistul a uitat 
privească în jurul său, să ob
serve, să se interogheze și cînd 
spun asta nu mă gîndesc să des
copăr nu știu ce ascendent al 
structurilor realist-a,nalitice a- ' 
supra celor imaginative. Desco
peri însă uimit că problema e- 
sențială este aceea de a dobîn- 
di o modernitate comodă și a- 
greabilă (vizibilă în stilizarea 
peisajelor, a personajelor, in 
preocupările de evidențiere a 
„materiei“ in cele mai multe ca
zuri moartă, opacă, rece), ce ar 
satisface deopotrivă un presu
pus complex de inferioritate 
privind „râmînerea în urmă“, ca 
și tabieturile unei gîndiri plas
tice lente dispusă la un efort 
minim. E uimitor tocmai acest 
spirit gregar, care naște ani și 
ani. în jurul unei formule de in
teres, automatisme a căror ac
țiune ajunge în final să o ani
hileze, să o dizolve. E uimitoare 
această autofrustrare de patos 
artistic și adevăr, aceste „sinu- . 
cideri“ plăcute în ritm de ro
man patriarhal pe care le întîl- 
nim — de ce n-am spune-o ? — 
și la artiști ai aitor centre sau 
la artiști bucureșteni. Se pot da 
o sumedenie de explicații, cele 
mai multe vizînd mediul, fără 
îndoială demne de luat în sea
mă, căci nici o mișcare artis
tică nu înflorește pe teren gol,

nici o mișcare artistică nu poate 
să nu implice, aproape obligato
riu, și alte impulsuri de ordin 
social și cultural, de ordin spi
ritual și material. Ne putem 
întreba însă alegînd exemplele 
la întâmplare cum s-a putut 
dezvolte total sau numai în 
parte creația unor artiști ca : 
Andreescu, Hîrlescu, Tonitza, 
Dimitrescu, Mattis — Teutsch, 
Geza Vida, Aurel Ciupe și mulți 
alții în „provincie“ ?

Din riadul lucrărilor ce sparg 
mai mult sau mai puțin (și nu 
întotdeauna concludent pentru 
un artist în fiecare lucrare a sa) 
cotropitoârele habitudini stilis
tice am cita pe cele ale lui 
Traian Goga și Aurel Pop de 
la Oradea, ale lui Nicolae Bic- 
falvi și Nicolae Chirilovici de 
la Arad, reprezentînd în genere 
peisaje. Același lucru se poate 
spune și despre lucrările lui

MUZICĂ

Thomas Christian 
și Sidney Harth

După 
(Austria) 
(S.U.A.), violoniști aflați la 
limitele care despart diletan
tismul de profesionalism, A- 
genția. de Impresariat Artistic 
ne-a oferit săptămîna trecută 
posibilitatea de a asculta doi 
pianiști de notorietate și ținu
tă in concertele Orchestrei 
Simfonice a Radioteleviziunii 
și respectiv ale Filarmonicii 
„George Enescu" : Sylvie Mer
cier și Paul Badura-Skoda.

Elevă a lui Marcel- Ciampi 
la Conservatorul din 
perfecționîndu-se mai 
cu Wilhelm Kempff, 
Mercier este una dintre 
nalitățile de frunte ale 
muzicale pariziene.

Ea este stăpina unui 
toriu uriaș în care găsim ma
rile lucrări destinate claviatu
rii de la concertele lui Mozart 
la concertele lui 
Sylvie Mercier a preferat 
să-și încerce forțele într-una 
dintre cele mai interesante 
creații pe care compozitorii 
români le-au oferit muzicii 
universale : Concertul pentru 
pian și orchestra de Paul Con- 
stantinescu.

Paul Constantinescu a con
ceput Concertul pentru pian 
în anul 1952 și Valentin Gheor-

Paris, 
tîrziu 

Sylvie 
perso- 
vieții

reper-

Bartok.

unor principii gene- 
o încercare cit de 
a le oferi repre- 

uteciștilor și modali-

figurati
le unor 
fie unui 
de „ins- 
senzațla 

să

INEDIT OMAGIU
ghiu (acompaniat de Constan
tin Silvestri) l-a cîntat în 
primă audiție în 1954. Lucra
rea a fost pe bună dreptate 
socotită de la prima ei versiu
ne în sala de concert un mo
ment de etapă în istoria noii 
muzici românești prin origi
nalitatea cu care reușește să 
integreze în rigorile unor for
me clasice o melodică de e- 
sență românească, pentru ex
cepționala sinteză realizată 
între tehnica tradițională și 
specificul artei folclorice, 
pentru fantezia imaginilor mu
zicale, pentru originalitatea cu 
care sînt topite influențe din 
cele mai diferite, pentru su
flul liric-dramatic al paginilor 
sale.

Imediat după compunerea 
sa, V. Gheorghiu a făcut cu
noscut concertul în cîteva 
mari orașe ale lumii. S. Mer
cier și-a însușit cu voluptate 
partitura și a prezentat-o în 
1963 în primă audiție la Thea
tre des Champs Elisées din 
Paris sub conducerea, lui 
Eleasar de Carvahlo. Criticii 
parizieni ău fost atunci entu
ziasmați de lucrare și inter
pretare. Pierre Petit scria în 
Parisien Libéré că opusul lui 
P. Constantinescu a permis 
pianistei să facă dovada rare-

Zor ei dovezi de virtuoză și 
muziciană.

Sylvie Mercier a înțeles 
perfect coordonatele stilistice 
ale lucrării. Cu unicul ei 
farmec, cu sincera ei pu
tere de comunicare, cu tine
reasca ei spontaneitate, Sylvie 
Mercier ne-a redat avînturile, 
strălucirile mișcărilor extreme 
și a știut să transforme partea 
mediană într-un moment de 
vibrantă poezie.

Omagiul pe care Sylvie Mer
cier l-a adus lui P. Constan- 
tinescu a 
deosebite
continua penetrație a 
românești în circuitul valori
lor artistice internaționale.

In simfonicul dirijat de C. 
Bugeanu am mai 
o audiție integrală a 
letului lui ~ 
și Chloe. 
permite 
vrea să remarc aportul în
tregii 
cirea atît de dificilei par
tituri și aș detașa excep
ționala contribuție solistică a 
unor instrumentiști ca R. Zvo- 
rișteanu (prim violonist), I 
Cațianis (flaut), A. Cioară 
(corn englez).

avut dimensiuni 
demonstrîndu-ne 

muzicii

Alfred Macalik și Ioan Kristofi 
(doi artiști din generația vîrst- 
nică, ce activează la Oradea) 
prezenți cu lucrări oneste, de 
atentă observare a realității. 
Poți să accepți sau nu o atare 
viziune, să vibrezi sau nu în 
fața unei asemenea sensibilități 
plastice, dar va trebui să re
cunoști tonul ei firesc în raport 
cu propria formație, cu propriul 
crez artistic, ou propriile posi
bilități. „Deh, lucruri bune de 
atîrnat pe pereții odăilor“, pot 
să obiecteze amatorii de „ele
vate“ și absconse filozofii, de 
forme insolite și paradoxale. 
Da, poate așa e, dar ce să-i faci, 
ăsta nu e la urma urmelor cel 
mai rău lucru care i se poate 
întîmpla unui pictor (!) mai ales 
cînd nici nu-și propune altceva. 
Ce ne facem cu cei care vizează 
(era să scriem visează) nu știu 
ce limite „abisale“, nu știu ce 
comunicări „fundamentale“ fă
cute omenirii și nu realizează 
nici una. nici alta ? Vom spune 
— așa cum am mai făcut-o de 
altfel — că „nuanțează“ funcțio
nalitatea 
anulează 
„rigidele“ 
artistice ? 
mai ales

O altă trăsătură distinctă este 
aceea a acceptării unei formule 
suprarealiste. Sever Frențiu de 
la Arad expune de pildă lucrări 
pe care numai exterior le-am 
putea încadra acestui curent (în 
primul rînd prin colajul absurd 
al obiectelor și personajelor ce 
compun imaginea). Lipsește însă 
propensiunea pentru metamor
foză, misterul, iminența dezno- 
dămîntului tragic. E mai aproape 
de „suprarealismul“ picturii me
dievale, de ezoterismul heral
dic al simbolurilor acesteia, în 
fond de o reprezentare cu „che
ie“, decît de lecția unui Max 
Ernst, Dali sau Magritte. Lucia 
și Zizi Frențiu exploatează for
mula în limitele agreabilului și 
decorativului, Anamaria Bar- 
bonța în perimetrul unui cod de 
semne pe cît de misterios pe atît 
de prezumțios, folosit pentru a 
defini idei și stări (de fapt mo
tive) de o banală simplitate, 
Nicolae Iakobovics (toți din a- 
ceeași filială), numai pentru a 
transcendentaliza, printr-un 
grotesc caricatural subiecte do
mestice („Ședința modelelor“, 
„Dans“ etc.). Pictorii cnaiovenl 
ce se detașează în acest contex 
ca cea mai slabă participare în 
ciuda unor nume afirmate în 
timp oa : V. Penișoară-Ste- 
garu, Vasile Buz, Eustațiu Gre
gorian, Victor Pirlac ș.a. ape

obiectului de artă și 
prea „vetustele“ și 
granițe ale genurilor 
E de ajuns oare ? Dar 
e adevărat ?

lează copios la această formulă, 
ca și la una adiacentă expresio
nismului. Ei creează lucrări care 
nu exprimă mai mult decît a- 
ceastă dorință de a se înscrie 
docil unui curent modern, dar 
de prestigiu istoric, dorință re
ală chiar dacă nu e motivată și 
utilizată într-o perspectivă nouă 
servind unui scop propriu. Ea 
disimulează adesea — observa
ția părîndu-ni-se valabilă pentru 
o categorie cu mult mai largă —. 
secrete aptitudini academiste al 
căror teren în epoca modernă 
s-a restrîns mai ales la terito
riul suprarealismului. Această 
dorință mai împlinește poate o 
nevoie de romantism, de poezie 
ușor calofilă de tip simbolist, 
ce reunește fără mari pretenții 
un întreg „bazar sentimental“ 
compus din personaje și obiecte 
pitorești. Justificarea, „moder
nismul“ (în sistemul de aprecie
re al multor autori, se vede) ar 
sta în această rafinată reî.ntoar-

■ cere către uneltele unui mește
șug pierdut, în aluziile pop-art 
pe care le conține, în mod sur
prinzător. Dar toate acestea nu 
pot alunga senzația de manieră, 
de eclectism, de lipsă de profun
zime a orizontului spiritual, de 
inactual implicit de inutilitate 
și oboseală. Un filistinism as
cuns ce vizează aurita medio
critate împinge la modificarea 
asDectelor de suprafață ale fap
telor și creațiilor, la respecta
rea nu știu răror conveniente 
ale exprimării „moderne“ în artă 
(semn de decență oare ?), cu a- 
dînca convingere — simplu ve- 
leitarism — că astfel am revolu
ționat epoca, și ne-am fericit 
semenii. Același lucru se poate 
demonstra si cu cele cîteva lu
crări de așa-zisa avangardă ne 
care le întîlnim în expoziție, un 
amestec ciudat de pictură ges- 
tuală. pon-art și suorarealism, 
de tehnică tradițională de șeva
let și obiect, etalate cu o senină 
degajare (citește dezangajare), 
de. bricoleur (Alexa Kiss, Fran- 
cois Pamfil de la Oradea).

Spunem toate acestea deși s'nt 
aspecte comune si altor artiști, 
într-o anumită accepțiune artei 
moderne în genere, peste ale c.K- 
rei insolubilități nimeni î 
s-a gîndit să arunce un ipo
crit rirapaj strălucitor, dar 1» 
spunem neutru că nici o clipă 
nu ne-am gîndit că arta creato
rilor din provincie ar avea in 
esență alte dificultăți de învins, 
că ar avea altceva în chin cu 
totul particular de exprima4, 
sau că li se pot inventa criterii 
speciale de apreciere sau alte 
norme. E llmpode. nu ne refe
rim la înzestrare, la talentul de 
necontestat al multora, la posi
bilitățile lor reale, ci numai ’a 
modul în care sînt puse în va
loare. numai la ad’neimea unor 
viziuni art’stice. la ideile pe caro 
le exprimă și vehiculează aceas
ta, deci la aspecte care oferă 
un subiect serios de meditație, 
artiștilor, criticilor, publicului.

Artele decorative si așa des
tul de slab prezente cantitativ 
nu rlenăsesc vri stadiu de inter
pretare corectă a unui decora
tivism caracteristic. Graficii i se 
pot aulica în esență aceleași o- 
biecții ca nicturii cu cîteva 
excepții (Vilhelm B616ni, Nistor 
Coita, Lazlo Acat’u. toți trei de 
la Oradea), ce privesc în pri
mul rînd seriozitatea profesio
nală. excelentul lor meșteșug. Tn 
domeniul sculpturii sînt pre- 
zenți artiști din toate filialele. 
Foirme limpezi, clare, cizelate cir 
mare acuratețe a căror înțele
suri nu s-au îndepărtat prea 
mult de reprezentare. în acert 
caz de figura umană, mai exart 
de simbolul figurii umane. în. 
ciuda dimensiunii unora, ele ne 
apar ca piese destinate interio
rului. Există în multe din a- 
ceste lucrări o reținere, un fel 
de frică de spațiu.

C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția colectivă de 
pictură, sculptură, grafică si 
arte decorative a filialelor 
U.A.P. Oradea, Arad și Cra
iova deschisă în sălile Ate
neului Român, str. Franklin 
1—3.

Psihologii proiectează oamenii

făuritorii producției moderne
(Urmare din pag, I)

fără a se utiliza testările psiho
logice. Dar salturile însemnate 
pe care industria noastră le în
registrează de la o perioadă la 
alta, sporul calitativ și cantitativ 
al produselor, impun studierea 
relațiilor de muncă, a modului 
de manifestare a spiritului de e- 
chipă. a tuturor factorilor ce 
concură la crearea unei atmosfe
re sociale agreabile. Pentru că o- 
mul tensionat, omul care mani
festă o anumită antipatie față de 
o persoană din jur, va fi, fără 
doar și poate, preocupat în mare 
măsură de „rezolvarea“ unor a- 
semenea „conflicte“. Or. în lip
sa acestora din urmă, producția 
înregistrează — după cum prac
tica a demonstrat — 
timpilor de execuție, 
sensibilă a calității, 
„după cum practica 
moilstrat“, deoarece exemplul la 
care ne-am referit nu constituie 
un început. Psihologia și-a mai 
spus cuvintul și la Fabrica texti
lă „Dunăreană“ din Giurgiu și 
la întreprinderea „Tricodava“ 
din Capitală. în acest din urmă 
caz. muncitorii confecționeri au 
fost selecționați pe baza unor

reducerea 
creșterea 
Spunem 
a de-

metode psihologice, recurgîn- 
du-se în același timp și la o ins
truire psiho-pedagogică. In final 
s-a ajuns la scurtarea cu 30 la 
sută a perioadei de calificare, la 
creșterea gradului de pregătire 
profesională și mai ales la omo
genizarea profesională-aptitudi- 
nală a colectivelor de salariați.

încercările și rezultatele de 
care am amintit, aparțin labora
torului de psihologie industrială 
din cadrul atelierului de proiec
tarea organizării întreprinderilor 
industriale de la Institutul de 
proiectări pentru industria ușoa
ră. Cine sînt autorii acestor rea
lizări de pionierat în domeniul 
psihologiei industriale în țara 
noastră ? Patru tineri psihologi 
veniți în institut de unul sau doi 
ani. Rodica Grosu, Dinu Grama, 
Otto Șirm și Nicolae Manolescu 
s-au încumetat să pătrundă pe 
un teren neexplorat încă, să în- 
frîngă nu o dată tendințele de 
inerție și conservatorism. Căci, 
dincolo de realizările meritorii, 
de succesele muncii lor, acești 
tineri au meritul de a fi reușit 
să convingă pe foarte mulți oa
meni de importanța pe care psi
hologia muncii o are ca dome
niu de activitate aplicativă, de

mare eficiență. Dovadă a aces
tei convingeri stau solicitările 
pe care centrala industriei trico
tajelor le-a manifestat pentru 
realizarea de către același colec
tiv a unor selecții și psihodiag- 
noze pentru cadrele tehnico-ad- 
ministrative și cadrele medii de 
conducere. Totodată, au fost 
perfectate contractele pentru 
două proiecte de organizare 
psihologică a relațiilor umane în 
secția de confecții a întreprinde
rii „Tricodava“.

Demn de semnalat este faptul 
că fiecare nou studiu a încercat 
să reprezinte și un pas înainte, 
să investigheze aspecte și pro
bleme cit mai complexe. Dacă 
studiul de atribuții de posturi 
realizat anul trecut la solicitarea 
conducerii Combinatului 
bumbac București, a 
probleme destul de 
le, el rămîne ca o 
riență cîștigată și care, 
ce caz, va fi valorificată 
recent lansată „Raționalizarea 
sistemului informațional în in
dustria ușoară“. Această amplă 
lucrare, la realizarea căreia va 
participa întregul personal al a- 
telierului, pune în fața psiholo
gilor o problemă deloc simplă J

— de 
ridicat 
difici- 
expe- 

în ori
la tema
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ba- 
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stabilirea punctelor de decizie în 
sistemul informational și rațio
nalizarea procesului deciziei, sub 

aaspectul psihologiei sociale 
conducerii.

Faptul că cei patru tineri 
sentimentul deplinei utilități 
muncii lor explică într-un 
și perseverența sau insistența 
cu care se lucrează la o temă o 
dată începută. „Scopul nostru — 
precizau ei — nu constă doar în 
a organiza și potența forța de 
muncă ci și în a-i genera omu
lui satisfacții în procesul de pro
ducție. Numai astfel se asigură 
întreprinderii o forță de muncă 
eficientă, iar persoanei — reali
zarea în muncă. Ei susțin că 
proiectarea în psihologie se face 
după criterii foarte apropiate de 
cele ale realizării de către ingi
neri a ceva nou. Diferit e doar 
obiectul : inginerul proiectează 
mașina, pe cînd psihologul pro
iectează omul. Pe acel om care 
după testare și participare la un 
proces de instruire, trebuie să a- 
rate total schimbat, în sensul 
creșterii interesului pentru reali
zarea obiectivelor intreprinderii 
și al sporirii aptitudinilor pen
tru activitatea pe care o desfă
șoară.

Sigur — după cum mai arătam 
— toate aceste lucruri sînt foarte 
aproape — în timp — de mo
mentul cînd au început. Prin re
zultate însă, ele constituie un 
salt sensibil al eficienței întregii 
activități productive. Mai mult, 
realizările la care ne-am referit 
demonstrează încă o dată capaci
tatea și puterea de investigare, 
dorința de găsire și afirmare a 
noului, calități pe care tinerii 
specialiști le posedă.
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Coproducție italo-franceză. Cu : Riccardo 
Cucciolla, Gian Maria Volonte, Cyril Cusack. 
Reconstituirea unei monstruoase înscenări 
judiciare, punct de culminație a represiunilor 
antimuncitorești din America anilor ’20. Pre
miul de interpretare masculină actorului 

Riccardo Cucciolla Cannes 1971
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CUNOAȘTEȚI 
TOATE 

POSIBILITĂȚILE 
VI SE OFERĂ ?

în fața absolvenților de liceu 
care nu-și continuă studiile în 
învățămîntul superior se des
chid mai multe căi de realizare 
profesională. Și e bine ca, încă 
înainte de terminarea clasei a 
XH-a, de susținerea examenu
lui de bacalaureat ei să decidă 
asupra căii pe care o vor alege 
și să se pregătească în conse
cință. Ei au de ales între trei 
mari direcții : școlile de spe
cializare postliceală, cursurile 
de specializare postliceală de 
scurtă durată, angajarea directă 
în producție.

Școlile de specializare post
liceală au rolul de a realiza 
instruirea unor cadre cu pregă
tire medie — de profil tehnic 
sau social cultural. Aceste școli 
se adresează absolvenților de 
liceu, întrucît cadrele cu pre
gătire medie au nevoie pe lîngă 
temeinice cunoștințe de specia
litate, de maturitate și o anume 
experiență de viață. Ele au 
durata de 1—2 ani, în funcție 
de gradul de dificultate al spe
cialității respective și funcțio
nează cu învățămînt de zi, seral 
și fără frecvență. Școlile amin
tite pregătesc cadre medii în 
circa 90 de specialități dintre 
care amintim : proiectări, ma
șini electronice și de calcul, 
mecanică fină și optică, monta
rea și reglarea aparatelor de 
radio și televiziune, construcții 
aeronautice iar în domeniul fizi
cii atomice — electromecanică 
de laborator, materiale nucleare 
și tehnica vectorilor și altele. A- 
ceste profesiuni cu certă rezo
nanță modernă și cu o largă 
căutare în economia tării se a- 
dresează deopotrivă băieților cît 
și fetelor. Dair sînt alte specia
lități parcă predestinate fete
lor. între acestea, se înscriu : 
structura și proiectarea trico
turilor, proiectarea îmbrăcămin
tei din țesături și tricoturi, cos
metică, arhitectură de interi
oare, mobilier și decorațiuni, a- 
sistent medical, biblioteconomie, 
secretar stenodactilograf, diri
ginte oficiu P.T.T.R. etc.

Este de reținut că, în anul de 
învățămînt pe care îl parcur
gem, funcționează 128 școli de 
specializare postliceală, cîte 
două sau mai multe în fiecare 
județ, avtnd profile diferite. în

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA
DE ELECTROTEHNICĂ 

SE PREZINTĂ 
CANDIDAȚILOR 
LA ADMITERE

Profilul. Este determinat de 
specificul celor două secții 
Electrotehnică — care for
mează specialiști, ingineri și 
subingineri, în domeniul ma
șinilor și aparatelor electrice 
și Automatică — care pregă
tește ingineri pentru opera
țiuni specializate în construc
țiile de mașini, energetică șl 
chimie. Durata studiilor la 
cursuri de zi este de 4 ani și 
jumătate, respectiv — 2 ani 
și jumătate pentru subingi
neri. Studenții acestei facul
tăți primesc o serioasă cul
tură de specialitate — teore
tică și practică. Grupul de u- 
zine „Electroputere“ Craiova 
găzduiește practica producti
vă și praotlca de vară a unui 
mare număr de studenți ai 
acestei facultăți.

Tematica lucrărilor practice 
și de diplomă este, în propor
ție de 70 la sută, inspirată 
din producție și orientată de 
specialiști din producție. La 
unele lucrări de diplomă au 
fost realizate și machete, dis
pozitive care au intrat în do
tarea laboratoarelor facultății. 
Unele teme contractate cu U- 
zinele „Electroputere" sînt 
realizate in cadrul planului 
de cercetare științifică a ca
drelor didactice la care par
ticipă și studenții din ultimul 
an de studii. Pe măsura extin
derii și dezvoltării atelierelor 
școală în facultate există in
tenția realizării unor produse 
din nomenclatorul uzinei. Fa
cultatea capătă tot mai mult 
însemnele modernizării.

Perspective de activitate. 
Seria precedentă de la secția 
Electrotehnică a obținut un 
număr mare de repartizări la 
Electroputere ; Secția Auto
matică a dat specialiști pen
tru cele mai diferite locali
tăți ale țării. Anul acesta ab
solvă facultatea cea de a 
doua serie de ingineri elec- 
trotehniști din Craiova. Con
ducerea facultății și a Uni
versității a făcut unele de
mersuri în favoarea absol
venților comunicînd, prin Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului, Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini, opțiunile lor.

Pregătirea candidaților Ia 
admitere. Pentru candidații 
din județ și din județele li
mitrofe, după cum ne infor- 

anul I învață circa 13 400 elevi. 
Și e, de asemenea, interesant de 
menționat că aceste școli au dat 
producției — în anul 1971 — 
11500 de specialiști ou pregă
tire medie.

Care sînt condițiile de admi
tere ? Pot candida absolvenți ai 
liceului de cultură generală, cu 
sau fără examen de bacalau
reat. Pentru învățămîntul seral 
sau fără frecvență se mai cere 
și condiția ca tînărul să lucreze 
în domeniul pentru care candi
dează. Probele la concursul de 
admitere sînt diferențiate după 
specialități, cele mai solicitate, 
discipline, fiind matematica, fi
zica, chimia. De altfel, cei inte
resați pot afla toate amănuntele 
legate de condițiile de admitere 
și conținutul concursului din 
broșura „îndrumător pentru ad
miterea în școlile de speciali
zare postiioeală" editată în 1971 
și difuzată atît la școlile respec
tive cît și la liceele de cultură 
generală.

Fără îndoială, oei Interesați 
doresc să cunoască și conținutul 
pregătirii în acest tip de școală, 
în linii mari îi informăm că 
principalele obiecte vizează de
senul tehnic, mecanică tehnică, 
electrotehnică, organizarea ști
ințifică a producției și a mun
cii, precum și discipline ținînd 
de profilul specialității alese ț 
un important număr de ore din 
planul de învățămînt sînt rezer
vate instruirii practice.

Drepturile elevilor în perioada 
școlarizării sînt un alt capitol 
de interes. Ei primesc burse 
în funcție de rezultatele la în
vățătură și veniturile familiei, 
pot folosi internatele și canti
nele școlilor, primesc indemni
zații de transport, hrană și ca
zare în timpul practicii, dacă 
aceasta se desfășoară în altă lo
calitate decît își are sediul 
școala.

Cei care își aleg această for
mă de însușire a unei profesii 
trebuie să cunoască și dreptu
rile pe care le vor avea după 
încheierea studiilor. Școlariza
rea se finalizează cu un examen 
de absolvire : promovarea lui 
aduce după sine diploma de ab
solvire, nepromovarea un certi
ficat de absolvire. Absolvenții 
care au urmat cursurile de zi 

mează tov. lector univ. Ale
xandru Ene, prodecan al Fa
cultății de Electrotehnică, o 
comisie formata din repre
zentanți ai facultății s-a de
plasat in diferite localități. 
Cu prilejul întilnirilor ce au 
avut loc cu elevii și diriginții 

. din liceele vizitate s-a făcut 
o prezentare a facultății și a 
metodologiei de examinare, 
în luna februarie a fost preco
nizată o deplasare pentru 
consultații în legătură cu 
disciplinele și programa de 
examen. La sediul facultății 
în fiecare simbătă și dumi
nică, cadre didactice de la ca
tedrele de matematică și fizi
că susțin lecții de pregătire 
pentru cei peste 200 de can
didați — elevi și tineri din 
producție.

G. R. 

Studenții de la Facultatea de electrotehnică în practică la Uzinele „Electroputere".
Foto: ION NICOLA
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I REȚEAUA LICEELOR DE SPECIALITATE
1 DIN JUDEȚUL BRĂILA

I
 Școala profesională Brăila — str. Vidin nr. 256. Tel. 15631. 

(Pe lîngă Uzina „Progresur-Brăila a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini) : — frezor-rabotor-mortezor :

I
 lăcătuș pentru construcții metalice ; lăcătuș mecanic pentru 

industria construcțiilor de mașini ; lăcătuș pentru construcții 
navale ; sudor ; sculer matrițer ; strungar.

I
 Școala profesională Brăila — șoseaua Buzăului km. 1. (Pe 

lîftgă Combinatul de fibre artificiale-Brăila al Ministerului 
Industriei Chimice) : — operator la fabricarea fibrelor arti
ficiale ; lăcătuș mecanic în industria chimică ; electromeca-

I
nic pentru aparate de măsură și automatizare.

Școala profesională Brăila — str. N. Bălcescu nr. 7, Tel. 
11863. (Pe lîngă Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșu- 

Igărești) : — strungar ; sculer matrițer : croitor îmbrăcăminte 
bărbați.

Școala profesională Brăila — str. Karl Marx nr. 65. Tel. 
13582. (Pe lingă Combinatul de exploatare și industrializare 

Ia lemnului aparținînd Ministerului Economiei Forestiere) : 
— electrician aparate de măsură și automatizare ; electrician 
pentru centrale, stații și rețele electrice ; electrician de între- 

I ținere și reparații ; operator la fabricarea P.A.L. : tîmplar 
de mobile și articole tehnice.

Școala profesională Brăila — bulevardul Al. Ioan Cuza 
nr. 138. Tel 11244. (Pe lîngă Uniunea Centrală a Cooperati- 

Ivelor de Consum) : — ospătar : tapițer-plăpumar-saltelar ;
bijutier-ceasornicar reparator.

Școala profesională „1 Mai", Brăila — str. Dorului nr. 35 
I(Pe lîngă Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 

Apelor) : mașinist pentru utilaje de construcții și terasa- 
mente.

I
 Școala profesională. Baldovinești — str. Galați nr. 286. Tel. 

2377. (Pe lîngă Ministerul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor) : — mecanic agricol ; electrician întreținere 

. și reparații.

Școala profesională, lanca, — str. Brăila nr. 8. Tel. 15 (Pe 
lîngă Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Ape
lor) : — mecanic agricol : mecanic utilaje pentru îmbunătă
țiri funciare.

Școala profesională, Brăila — str. George Enescu nr. 4 (Pe 
lîngă Consiliul popular județean) : — dulgher : instalator de 
instalații tehnico-sanitare și de gaze ; electrician în construc
ții și instalații industriale ; instalator de încălziri centrale; 
lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini ; lăcă
tuș mecanic pentru utilaje de construcții și terasamente : 
montator de elemente prefabricate din beton armat ; finisor 
montator de materiale plastice ; izolator în construcții ; tinichigiu.

Școala profesională sanitară, Brăila — bulevardul Al. Ioan |
Cuza nr. 71. Tel. 11190. (Pe lingă Consiliul popular județean).

REȚEAUA ȘCOLILOR PROFESIONALE |
DIN JUDEȚUL BRĂILA I

Liceul industrial de chimie și construcții de mașini — I
Brăila, — șoseaua Buzăului nr. 1.

— tehnologia celulozei, hîrtiei și fibrelor artificiale — fn-
vățămînt de zi și seral. .

— tehnologia construcțiilor de mașini — învățămînt de zi. !
Liceul agricol, Brăila. — str. Dorului nr. 35. Tel. 12032.
— îmbunătățiri funciare — învățămînt de zi.
— veterinară — învățămînt de zi.
— contabilitate și merceologie agricolă — învățămînt de 1 

zi și fără frecvență.

Liceul economic, Brăila — str. Bolintineanu nr. 16. Tel. 13457.
— planificare — contabilitate — învățămînt de zi și fără I 

frecvență.
— finanțe și credit — învățămînt de zi.

sînt repartizați în producție, 
conform specialității obținute, 
potrivit legii nr. 12 din 1971. Ei 
pot fi încadrați ca tehnicieaii- 
proiectanți, în alte funcții eco
nomice de nivel mediu care cer 
studii de specialitate.

Cursurile de specializare post
liceală de scurtă durată. Sînt o 
a doua formă de calificare pro
fesională adresată absolvenților 
liceelor de cultură generală. 
Funcționarea lor este de dată 
mai recentă, ele luînd ființă în 
urma HCM nr. 750 din anul 1970. 
Aceste cursuri se organizează 
direct de întreprinderi și de alte 
organizații de stat pe baza pla
nului de școlarizare aprobat. 
Ele funcționează în cadrul gru
purilor școlare sau a centrelor 
de calificare, asigurînd pregă
tirea absolvenților liceelor de 
cultură generală ca muncitori 
calificați. în nomenclatorul a- 
cestora sînt incluse circa 220 
meserii, specialități și funcții 
dintre care cităm : electrician 
montare și preparații aparataj 
electric, de protecție, relee, au
tomatizare și măsură ; prospec- 
tor: bobinator mașini electrice 
rotative ; trasator ; sculer ; im- 
primer textil : preparator pro
duse parfumerie : prelucrător
fire și fibre sintetice și altele. 
Durata de școlarizare este de 
3—12 luni : cursurile func
ționează atît cu cursanți scoși 
de la locul de muncă, cît 
și în ore care nu nece
sită lipsa din producție. O 
deosebită atenție se acordă atît 
pregătirii practice cît și celei de 
ordin teoretic, încît să se asi
gure viitorilor muncitori o for
mație completă. Studiile se în
cheie printr-un examen de ab
solvire pe baza căruia tînărul 
primește un certificat de califi
care. Atîta timp cît frecventează 
cursurile, elevilor 11 se plătește 
o indemnizație — dacă n-au 
fost în producție — celor care 
au lucrat li se plătește media 
salariului pe care l-au avut în 
ultimele luni premergătoare în
ceperii cursului.

în anul 1971, citeva mii de ti
neri au dobîndit o calificare 
profesională prin această formă 
de învățămînt. Gîteva exemple : 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor a pregătit 
circa 200 de muncitori pentru 
Regionala C.F.R. București în 
profesiunile : impiegați de miș
care, casieri de bilete, iar pen
tru Regionala C.F.R. Cluj alți 
120 ca mecanici de locomotive, 
ajutori de mecanici, impiegați 
de mișcare. Ministerul Indus
triei Constructoare de Mașini a 
organizat zece asemenea cursuri 
în diferite localități pentru me
serii cu profil de automatizare, 
aparatură optică, electronică și 
de calcul, unul dintre ele func- 
ționînd chiar pe lîngă Fabrica 
de elemente de automatizare 
din București.

După absolvirea cursurilor, 
potrivit legii nr. 12 din 1971 ti
nerii sînt încadrați în producție 
ca muncitori calificați, în cate
goria a doua de salarizare din 
rețeaua tarifară a ramurii res
pective, adică în aceleași con
diții ce li se asigură absolvenți
lor liceelor de specialitate. Cei 
care își continuă activitatea în 
producție, devenind muncitori 
de înaltă calificare, pot urma 
după 5 ani (cînd ajung în ultima 
sau penultima categorie de sa
larizare) școlile de maiștri sau 
pot ocupa funcții de maiștri 
după 8 ani de activitate neîn
treruptă în producție.

Pentru cea de-a treia cale e- 
nunțată la începutul acestor 
rînduri și anume. încadrarea 
directă în producție după absol
virea liceului, tinerii urmează 
să se adreseze oficiilor județene 
ale forțelor de muncă, care, pe 
baza indicațiilor primite. îi vor 
sprijini în acest sens.

După cum se constată, există 
la ora actuală un sistem mai 
bine pus la punct de cuprindere 
profesională a tinerilor care ab
solvă liceul de cultură generală; 
totul este ca școala și viitorii 
absolvenți să-l cunoască, să se 
informeze asupra avantajelor 
pe care le prezintă fiecare din 
formele citate și să opteze pen
tru cea care i se potrivește, fără 
amînări nejustificate.

M. VIDRAȘCU

La Uzina „Progresul" — Brăila îi vom reîniilni pe mulți dintre cei 
care acum se gîndesc să deprindă o meserie

SISTEM DE CONSULTAȚII» ■ ■■

PE ADRESA DUMNEAVOASTRĂ !
Consiliul asociați

ei studențești și or
ganizația U.T.C. ca
dre didactice de Ia 
Facultatea de limbă 
și literatură româ
nă — Universitatea 
București, str. E. 
Quinet nr. 7. comu
nică :

Pentru candidați!

din București și din 
țară, informațiile 
privind tematica 
cursurilor de pre
gătire, subiectele de 
examen din ultimii 
trei ani precum și 
consultații de spe
cialitate pot fi pri
mite la domiciliu

Județul Brăila cunoaște astăzi 
din plin roadele înțeleptei poli
tici a partidului nostru, ce por
nește de la premisa dezvoltării 
complexe a tuturor regiunilor 
țării, pentru repartizarea judi
cioasă a forțelor de producție. 
Astfel, numai în cincinalul tre
cut au fost alocate investiții în 
valoare totală de 6,448 miliarde 
lei, cu ajutorul cărora s-au înăl
țat 23 de noi obiective industri
ale și alte 20 în sectorul agricol, 
în această etapă s-au construit : 
Fabrica de hîrtie, celuloză și 
cartoane, etapa a Tl-a, fabricile 
de celofibră.,/ie rețele cord, de 
sulfură de ' carbon, celofan, 
lapte praf etc. S-au dezvoltat și 
modernizat Uzinele „Laminorul" 
și „Progresul", Șantierul Naval. 
Un nou și fertil Bărăgan a apă
rut, fiind redată agriculturii in
cinta îndiguită din Insula Mare 
a Brăilei cu o suprafață de 
72 000 ha., în județ construin- 
du-se totodată Complexul por
cin de tip industrial cu o ca
pacitate de 100 000 tone pe an, 
o stație modernă de sortat ouă, 
fabricile de nutrețuri combinate 
de la Brăila și Urleasca. Pentru 
actualul cincinal sînt prevăzute 
însemnate investiții care oferă 
posibilitatea creșterii numărului 
de locuri de muncă.

La ora actuală se află în con

prin corespondență. 
Un sistem nou, o- 
perativ și eficace 
de care pot benefi
cia echitabil toți cei 
interesați este inau
gurat astfel pentru 
toți cei ce doresc 
să Îmbrățișeze pro
fesiunea de filolog.

strucție Termocentrala Brătla- 
Chișcani, la Uzina „Progresul" 
o fabrică de excavatoare hidrau» 
lice și o turnătorie de oțel, la 
Șantierul Naval o cală de lan
sare modernă ce se va dezvolta 
pentru construcția vaselor de 
mare tonaj. Primul beneficiar 
al acestui sintetic tablou al dez
voltării județului este tineretul, 
căruia îi sînt larg deschise dru
murile în viață, în dobîndirea 
unei profesii, în cunoașterea de
plină a tainelor nenumăratelor 
„Brățări de aur“ de care are ne
voie județul nostru.

Aflați azi încă în băncile șco
lii, elevii vor avea largi domenii 
disponibile înclinărilor, pasiu
nilor, aptitudinilor de care dau 
dovadă. Energetica, chimia, con
strucțiile de mașini, agricultura 
sînt numai cîteva direcții majore 
pe care se pot afirma. Baza ma
terială a școlii în care sînt pre
gătiți acum protagoniștii profe
siunilor de mîine a sporit și ea 
cu 3 școli noi, 22 de internate, 
1 293 săli de clasă, 85 de labo
ratoare, 275 ateliere școală. 
Disciplina muncii bine integrată 
în procesul de învățămînt oferă 
posibilitatea cunoașterii mai 
profunde a viitorului univers al 
profesiei alese. De altfel, tinere
tul deja integrat în muncă dă 
dovada înaltei sale responsabi-

G. Elisabeta — Giurgiu : 
După cite știu, te poți în
scrie ca la orice altă secție. 
Se dă examen la : elemente 
de filozofie și socialism știin
țific (scris și oral), elemente 
de economie politică (scris), 
elemente de analiză matema
tică (scris). Cursurile de pre
gătire sint în curs de des
fășurare.

Tit Mariana — Beiuș — 
jud Bihor': Dragă Mariana, 
am să-ți spun mai multe lu
cruri. în primul rînd, ținînd 
seama de suferința din copi
lărie, te sfătuiesc să-i mai 
consulți pe doctorii din Cluj 
la care te-ai referit, poveș- 
tindu-le ceea ce mi-ai scris 
mie despre starea sănătății. 
Este de crezut că te vor sfă
tui să-ți planifici eforturile 
și să-ți acorzi mai mult timp 
de odihnă. Este strict nece
sar ! Scrisoarea amănunțită 
pe care mi-ai trimis-o de 
data asta mi-a arătat și că 
știi să te exprimi foarte fru
mos în scris, să te observi 
și să-ți analizezi stările su
fletești. Sfatul meu ar fi să 
te prezinți la secția de limbă 
și literatura română de la 
Facultatea de filologie a In
stitutului pedagogic de 3 ani 
din Oradea (Calea Armatei 
Roșii, nr. 5, tel. 1.28.57) și să 
te pregătești pentru a deveni 
profesoară de limba română. 
Sint încredințat că ar fi o 
meserie adecvată pentru 
dumneata. Dacă dorești to
tuși să faci biologia, găsești 
facultăți de științe naturale 
la institutele pedagogice din 
Baia Mare (str. Victoriei nr. 
76) și Brașov (str. Karl Marx 
nr. 50). Comunică-mi ce ho- 
tărîre ai luat.

M. Ioan — Constanța : 
Coincidența face ca cele două 
școli care ți-au polarizat in
teresul să funcționeze la... 
Constanța. Școala de specia
lizare post liceală pentru 
cooperație (cu secția elec
tronică, depanare de radio și 
televiziune) o afli în str. 
Caraiman nr. 1, telefon 
1.46.12. Cît despre noul in
stitut naval, ești atît de a- 
proape de el încît ți-am fi 
recunoscători dacă ne-ai in
forma și pe noi despre con
dițiile pe care le cere viito
rilor săi elevi.

Un grup de eleve — Leor- 
da — jud. Botoșani : Pentru 
școlile postliceale se cere să 
fii absolvent de liceu, eu sau 
fără bacalaureat. Liceul in
dustrial de chimie din Pia
tra Neamț, str. Victoriei nr. 
156, telefon 26.17 are o sec
ție de tehnologie chimică 
organică ce pare potrivită 
dorințelor voastre. O mai gă
siți în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (Liceul industrial 
de chimie, str. Liniștilor nr. 
60. telefon 19.22) și la Iași, 
(Liceul industrial de chimie, 
str. Sf. Sava nr. 16, telefon 
1.56.65). Școlarizarea durează 
5 ani. Programele pentru ad
mitere se pot obține prin

NICU HÎNCU
șeful secției propagandă a Co
mitetului județean Brăila al 

P.C.R.
lități față de opțiunea făcută 
prin numeroasele acțiuni ini
țiate de uteciști în industrie sau 
agricultură. Aș alege doar cîteva 
exemple mai semnificative, ba 
„Progresul" și „Laminorul" au 
devenit tradiționale întîlnirile 
cu specialiști și conducători ai 
procesului de producție, la Com
binatul de celuloză și hîrtie, la 
Șantierul Naval și Fabrica de 
confecții se realizează un con
trol ferm al normelor, la nume
roase alte secții, din fabrici și 
uzine, tinerii au luat în îngri
jire utilaje, mașini-unelte, agre
gate. Cel mai organizat loc de 
muncă, cea mai îngrijită ma
șină, oea mai bună comportare 
în producție eu devenit devize 
permanente ale colectivelor de 
tineri.

Organizațiile U.T.C. unde sînt 
cuprinși tinerii mecanizatori au 
lansat acțiunea „Să obținem e- 
conomii echivalente cu valoa
rea reparației curente a unui 
tractor" care s-a extins în în
treg județul. Deci, un întreg 
complex de acțiuni bine legate 
de cerințele actuale și de pers

chioșcurile de difuzarea pre
sei. Și acum, o întrebare : 
la examen o să vă prezentați 
tot în grup ?

Huța Certeze — Satu 
Mare : Cursurile de scurtă 
durată nu sint prevăzute în 
îndrumător dar din scrisoa
rea dumitale reiese că ai ap
titudini pentru... comerț. în- 
tr-adevăr, pe de o parte îmi 
făgăduieștl o recompensă în 
cazul că informația va fi po
zitivă (,.ea va aduce nu nu
mai schimbări în viața mea, 
ci și mare fericire și mulțu
mire pentru dumneavoas
tră“), iar pe de altă parte, 
prudent, refuzi să-mi dai 
date biografice („multe 
din datele biografice, n-am 
să vă relatez fiindcă deocam
dată nu știu ce promisiuni 
îmi faceți cu privire la in
formație“). Prudența s-a do
vedit justificată, deoarece 
într-adevăr nu m-am price
put să-ți răspund.

Daravont Ladislav — jud.

VIATA BATE
LA UȘĂ!

de SEN ALEXANDRU
Mureș : Toate școlile care te 
interesează sînt postliceale. 
Cu orice liceu dar îndeosebi 
cu liceul teoretic și cu liceul 
industrial de construcții te 
poți prezenta la Facultatea 
de arhitectură.

Coșoiu Violeta — jud. 
Dîmbovița : Profesori de psi
hologie pregătește secția de... 
psihologie și nu cea de pe
dagogie deși specialitățile 
sînt înrudite. Informațiile 
dorite se vor publica la timp 
în presă.

Claudia Cristescu — jud. 
Bistrița Năsăud : La Bucu
rești, în cadrul Facultății de 
filozofie, funcționează o sec
ție de psihologie. La Cluj, în 
cadrul facultății de istorie- 
filozofie, funcționează secții 
de psihologie. La Iași, în ca
drul aceleiași facultăți func
ționează o secție de sociolo- 
gie-psihologie. în princi
piu, psihologii pot lucra în 
cadrul psihologiei clinice, in
dustriale și școlare. Cît des
pre ceea ce se aude în Ar
deal, la București, nu s-a au
zit încă.

Victor Mihalașcu — Pogo- 
nete, jud. Buzău : Vremea 
în care un om se putea lăuda 
că „știe totul și încă ceva 
pe deasupra" a trecut de 
mult, o asemenea aserțiune 
nu mai este valabilă nici în 
ceea ce privește orientarea 
profesională. Mulțumindu-ți 

pectivă ale județului.
Faptul că am intrat în al doi

lea an al oincinalului cu planul 
producției globale realizat în 
proporție de 104,4% și al pro
ducției marfă cu 104,5%, cu be
neficii peste plan de peste 56 
milioane lei demonstrează hăr
nicia colectivelor de muncă, 
din industria județului în ca
drul cărora tinerii nu se re
marcă numai numeric, ci și 
prin vrednicie, inițiativă crea
toare, pasiune în muncă — roade 
ale unei mature opțiuni profe
sionale.

Dar, nu numai industria cu 
multiplele ei variante de mese
rii oferă satisfacții profesionale, 
ci și agricultura. Pe harta agri
culturii brăilene au apărut în
semnate obiective economice la 
a căror realizare amprentele 
tinerilor constructori, mecani
zatori sau lucrători pe ogoare 
rămîn deosebit de expresive. îi 
Intîlnim pe tineri în inima Bă
răganului, muncind cu energia 
și dăruirea caracteristice vîrstel 
la încorporarea celor 307 600 
tone îngrășăminte fabricate de 
giganții chimiei, la săparea ca
nalelor ce trasează drumul vi
guros și roditor al apei pe o su
prafață de 51 000 hectare. I-am 
întîlnit și îi întîlnim în Insula 
Mare a Brăilei de unde au fost 

totuși pentru compliment, să 
încercăm să enumerăm pro
fesiunile „umaniste" mai ac
cesibile : profesor, redactor 
de editură, bibliograf, biblio- 
teconomist, sociolog, psiho
log, pedagog, ziarist, jurist 
și... etc. Eu însă ți-aș sugera 
să te prezinți la secția de 
psihologie (vezi și răspunsul 
dat Claudiei Cristescu), deoa
rece nu va trebui să fii obli
gatoriu profesor, meseria 
pentru care nu pari a avea 
o vocație deosebită. Psiho
logul lucrează în spitale și 
policlinici, ca psiholog clini
cian, în mari unități de pro
ducție, ca psiholog indus
trial, și în unități școlare 
mai mari, ca psiholog școlar 
și consilier de orientare pro
fesională. Dacă te atrage 
prblematica relațiilor uma
ne, prezintă-te la această 
specialitate.

Liliana C. jud. Vrancea : 
Se primesc într-adevăr can
didați cu și fără bacalaureat. 
Programa este cea a liceului, 
în îndrumător se specifică 
examenul la chimie, fără a 
se indica ramura. Deci, în 
întregime.

Mai mulți cititori ne-au 

cerut lămuriri asupra unor 
școli postliceale despre care 
nu le-am putut spune prea 
multe la data respectivă. Re
venim cu precizări.

La „Școala postliceală de 
stenodactilografie" din Bucu
rești, str. Sfinții Voievozi nr. 
52—54 funcționează și o sec
ție de comerț exterior. Se 
dă admitere la geografia e- 
conomică a R.S. România și 
a lumii (scris și oral), o 
limbă străină (rusă, france
ză, engleză, germană) scris 
și oral.

în diferite orașe ale țării 
funcționează școli postliceale 
comerciale care pregătesc 
vitrinieri-decoratori, tehno
logi pentru alimentația pu
blică și conducători de uni
tăți comerciale.

în București funcționează 
și următoarele școli postli
ceale care au Interesat un 
număr important de cores
pondenți : pentru telecomu
nicații (electromecanic pen
tru telecomunicații, telefon, 
telegraf, diriginte. oficiu 
P.T.T.R.), Bd-ul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej nr. 42, pentru arhi
tectură și construcții (arhi
tectură, sistematizare, devize 
și măsurători în construcții) 
str. Occidentului nr. 12, pen
tru antrenori (cu învățămînt 
fără frecvență) str. Maior 
Ene, nr. 12.

alungate lacurile, bălțile țl stu
fărișurile și s-a statornicit va
tra belșugului de recolte, în 
zona Stăncuța-Gropeni unde s-a 
dat în exploatare o orezărie de 
5.000 hectare (cea mai mare din 
țară).

Ștafeta meseriilor preluată de 
la pricepuți dascăli a fost dina
mizată de tineri și in șantierele 
de construcții, teren prielnic de 
afirmare a disponibilităților — 
pe Șantierul național de con
struire a sistemului de irigații 
din Terasa Brăilei, pe șantierul 
de amenajare a punctului turis
tic „Veriga" etc.

Am relevat toate aceste date 
pentru cei ce se află în pragul 
alegerii unui drum în viață, 
elevi ai școlilor brăilene, să cu
noască obiective, locuri de mun
că unde sînt ei așteptați. Poate 
să fabrice excavatoare la „Pro
gresul", să lanseze noi nave la 
Șantierul Naval, să realizeze 
produse chimice de înaltă cali
tate, să ridice tot mai sus sche
lele marii Termocentrale de la 
Chișcani, să poarte cu bucurie 
spicele bogate de la Terasa 
Mare și boabele porumbului 
auriu din Tnsula Mare.

Dar, pînă atunci e bine să 
afle unde se pot pregăti pentru 
zecile de meserii ce li se oferă 
„la alegere".



Convorbirile anglo-malteze
LONDRA 6 (Agerpres). — 

La Marlborough House au 
continuat luni, convorbirile 
anglo-malteze consacrate vii
torului bazelor militare ale 
Marii Britanii din Malta, ce 
fuseseră reluate duminică, 
după trei săptămîni de la in
trarea în impas a negocierilor 
de la Roma. Ca și în ziua pre
cedentă, Ia discuții au partici
pat premierul maltez, Dom 
Mintoff, ministrul britanic al 
apărării, lordul Carrington, și 
Joseph Luns, secretar general

al N.A.T.O. A avut loc, de 
asemenea, o nouă întrevedere 
între Dom Mintoîf și primul 
ministru britanic, Edward 
Heath.

înainte de a-1 întîlni pe 
Heath, premierul maltez a de
clarat presei că „un acord 
este posibil numai atunci cînd 
două popoare libere hotărăsc 
împreună care este interesul 
lor mutual“, afirmație ce a 
determinat pe comentatori să 
aprecieze că negocierile la 
nivel înalt dintre Anglia și 
Malta ar fi din nou în impas.

Interviul președintelui Allende
SANTIAGO DE CHILE 6 

(Agerpres). — Președintele 
Salvador Allende a acordat 
ziarului spaniol „A.B.C.“ un 
interviu în care a relevat, 
după cum informează agenția 
„Prensa Latina“, că în indus
tria chiliana a cuprului se im
pune sporirea producției des
tinate exportului, alături de 
majorarea livrărilor de pro
duse agro-zootehnice pentru 
export, care constituie o im
portantă sursă de venituri

mic primit de Chile din par
tea țărilor socialiste. în special 
în domeniul pescuitului și al 
i dustriei extractive.

în încheierea interviului, 
președintele a subliniat că 
„chilienii își vor iubi și mai 
mult patria cînd vor vedea 
că pămîntul aparține tuturor, 
că bogăția este un bun al co
lectivității, ca eforturile lor 
slujesc progresului întregii 
țări, nu unei caste“.

AZI ÎN S.U.A. 
Alegeri preliminare 
în statul New 
Hampshire

• STARTUL ÎN ALEGE
RILE PREZIDENȚIALE din 
S.U.A. va fi marcat la '7 
martie, cînd în statul New 
Hampshire se vor desfășu
ra primele alegeri prelimi
nare din actuala campanie 
electorală.

înainte de a fi desemnați 
de Convențiile Naționale ca 
unici candidați ai partidelor 
respective pentru cea mai 
înaltă funcție a statului, as
piranții la candidatură vor 
trebui să se înfrunte în ale
geri preliminare ce se vor 
desfășura în 24 de state ale’ 
S.U.A.

Agențiile de presă apre
ciază că dacă, în ce privește 
Partidul Republican, situația 
este clară, președintele Nixnn 
urmînd să întrunească ma
joritatea sufragiilor electo
rilor partidului său. în ca
drul Partidului Democrat 
lupta este mult mai strînsă. 
Astfel, deși potrivit sonda
jelor. senatorul Edmund 
Muskie se bucură de un a- 
numit, avantaj față de prin
cipalii săi contracandidată 
Hubert Humphrey și GeOrge 
McGovern, nu este exclus ca 
în cadrul „preliminarelor“ să 
se înregistreze răsturnări 
spectaculoase.

Pentru o reușită deplină 
a revoluției agrare algeriene
CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI BOUMEDIENE

• PREȘEDINTELE Consi
liului Revoluției și șeful gu
vernului algerian, Houari 
Boumediene, a prezidat șe
dința de închidere a lucrări
lor reuniunii comune a ca
drelor Frontului de Eliberare 
Națională (F.L.N.), a mem
brilor Comisiei centrale de 
coordonare și control și a 
comisarilor naționali ai 
F.L.N

în cadrul ședinței au fost 
expuse rezultatele dezbate
rilor privind rolul pe care 
trebuie să-l joace cadrele 
partidului în domeniul apli
cării revoluției agrare.

în comunicatul dat publi
cității. se relevă că ..militan- 
tii F.L.N. și-au reafirmat 
sprijinul deplin fată de po
litica actualului guvern re
voluționar. care este expresia 
continuității spiritului revo
luției din 1 noiembrie 1954 și 
care răspunde aspirațiilor 
maselor muncitoare“. Parti- 
cipanții la reuniune și-au 
exprimat adeziunea deplină 
fată de revoluția agrară și 
hotărîrea de a face totul 
pentru reușita ei.

La încheierea ședinței, pre
ședintele Houari Boumediene 
a rostit, o cuvîntare, în care 
a arătat că. „în calitate de 
garant al succesului revolu
ției și al continuității sale. 
Frontului de Eliberare Na
țională îi revine un rol 
important“. Președintele 
Boumediene a arătat că re
voluția agrară nu este o 
simplă problemă de limitare 
a proprietății agricole, ci o 
operă de transformare a con
diției umane a felahului și 
a raporturilor existente pînă 
în prezent în zonele rurale 
ale tării.

Președintele Consiliului 
Revoluției a relevat că, „la 
ora actuală, satele trebuie să 
beneficieze de posibilitățile 
de dezvoltare și tehnice asi
gurate de stat, pentru a edi
fica o agricultură modernă, 
corespunzătoare nevoilor ță
rii“. în încheiere, președin
tele Boumediene a chemat la 
mobilizarea tuturor forțelor 
pentru asigurarea succesului 
prefacerilor înnoitoare din 
domeniul agriculturii alge
riene.

TINERETUL. LUMII

„ Cazanul universitar spaniol“ 
din nou în Herbere

pentru economia națională. 
Sporirea producției agricole, 
vegetale și animale, a subli
niat președintele chilian, este 
destinată să satisfacă în mă
sură crescîndă necesitățile 
populației și, în același timp, 
să reducă importul de astfel 
de produse.

In continuare, președintele 
Allende a scos în evidență în
semnătatea ajutorului econo-

Dificultăți în agricultura
• GUVERNUL REPUBLI

CII POPULARE CONGO a 
elaborat un proiect privind 
efectuarea de lucrări pentru 
întreținerea și ameliorarea 
rețelei rutiere a țării, rela
tează revista „Africasia“. 
Proiectul, conceput pentru o 
perioadă dc 
de, între 
instalațiilor 
drumurilor, 
sonal calificat 
atelierelor 
materialelor necesare. Costul 
total al proiectului se ridică 
Ia 4,25 milioane dolari.

Pe de altă parte, revista 
„Africasia“ relevă că guver
nul de la Brazzaville a ela
borat un plan privind dotarea 
cu echipament suplimentar și 
extinderea portului din ca
pitala țării. In felul acesta, 
portul de la Brazzaville va fi 
în măsură să facă fată spo
ririi traficului său, datorită 
unei capacități adiționale de 
140 000 tone.

vest-germană
patru ani. preve- 
altele. reînnoirea 

de întreținere a 
formarea de per

și renovarea 
de prelucrare a

BONN 6 (Agerpres). — Intr-un 
recent discurs rostit în Bun
destag, Josef Erti, ministrul ali
mentației, agriculturii și silvicul
turii al R. F. a Germaniei, a a- 
rătat că perioada anilor 1970—■ 
1971 a fost „deosebit de dificilă" 
pentru agricultura țării. In con
text, vorbitorul s-a referit la 
„continuarea, în agricultură, a 
schimbărilor structurale“, ceea ce 
se traduce, de fapt, în practică, 
prin pauperizarea gospodăriilor 
agricole mici și mijlocii, în prin
cipal ca urmare a „politicii agri
cole“ a Pieței comune.

Datele prezentate de guvern 
privind situația din agricultură în 
anii 1970—1971 arată că, numai 
în anul trecut, au dat faliment 
peste 80 000 de gospodării — cir
ca 6,6 la sută din totalul gospo
dăriilor țărănești ale țării. Dar,

MANEVRE IN DRUM SPRE JUPITER
în cursul nopții de duminică spre luni, asupra sondei spațiale 

americane „Pioneer-10", ce se deplasează cu o viteză de circa 
33 000 kilometri pe oră în direcția planetei Jupiter, au fost efec
tuate două manevre de importanță majoră, intr-un moment 
cind se afla la o distanță de peste 1,5 milioane kilometri de 
Pămînt.

Prima manevră a constat în încercarea funcționării motoa
relor rachetă auxiliare, care vor ii utilizate în cursul zilei de 
miercuri pentru efectuarea unei corecții a traiectoriei, hotărî- 
toare pentru evoluția zborului. Cea de-a doua manevră a pus 
în funcțiune sistemul de rotire a navei în jurul propriei axe, 
asigurîndu-se o poziție optimă pentru menținerea legăturilor 
radio cu Pămîntul, aflat și el in mișcare pe orbita sa. O eroare 
in acest domeniu ar putea provoca pierderea posibilităților de 
legătură cu sonda spațială. La cele două manevre amintite s-a 
adăugat, apoi, punerea în funcțiune a celui de-al șaselea dintre 
cele 11 instrumente principale de cercetare științifică aflate la 
bordul lui „Pioneer-10“ — un telescop pentru studierea radia
țiilor cosmice. Specialiștii au și recepționat, datorită acestuia, 
date utile privind particulele cu mari energii care îi parvin din 
străfundul galaxiei noastre, cu o viteză de peste 290 000 kilo
metri pe secundă, apropiată de cea a luminii.

Importanța manevrei prevăzute pentru miercuri constă în 
aceea că de ea va depinde varianta traiectoriei pe care se va 
deplasa sonda în preajma planetei Jupiter și specialiștii de la 
„Jet Propulsion Laboratory", din localitatea californiană I’asa- 
dena. încă mai chibzuiesc asupra alternativelor. Există, astfel, 
posibilitatea plasării navei pe un traseu care să-i permită să 
determine dacă „luna portocalie“ a lui Jupiter, satelitul IO, cu 
proprietăți reflectorizante excepționale și de dimensiuni apro
piate de cele ale Selenei, are, intr-adevăr, atmosferă, cum su
gerează observațiile telescopice terestre. Un alt traseu va per
mite observarea mai atentă a altui satelit, Callisto, apropiat ca 
mărime de planeta Mercur. în fine, o a treia alternativă pri

vind viitoarea traiectorie oferă perspectiva studierii dungilor 
albastre și portocalii ale lui Jupiter însuși, sau a unei mari pete 
roșii, vizibile prin telescop pe suprafața planetei.

luîndu-ss în considerare un inter
val mai lung, se constată că din 
anul 1949 încoace, în R. F. a 
Germaniei au dispărut 778 000 de 
gospodării — respectiv 40 Ia 
sută din totalul inițial.

Ca problemă permanentă care 
confruntă agricultura vest-ger
mană, Ertl a menționat „dispro
porția economică“, respectiv ră- 
mînerea în urmă a veniturilor 
realizate în agricultură față de 
cele din industrie. Este, astfel, 
semnificativ faptul că ponderea 
agriculturii în produsul național 
total al R.F. a Germaniei s-a re
dus de la 3,2 la sută în 1970, la 
2,8 la sută în 1971, cu urmările de 
rigoare asupra nivelului de trai 
al categoriilor afectate. Fapt 
concludent, veniturile obținute în 
agricultură s-au micșorat în a- 
celași interval și în cifre abso
lute, fiind cu 10 la sută mai mici 
în calculul per persoană ocupa
tă în ramură.

Urmări deosebit de nefavora
bile au avut asupra agricultorilor 
vest-germani repetatele crize va
lutare interoccidentale din ulti
mii ani. Astfel, revalorizarea din 
1969 a mărcii vest-germane a dtis 
la scăderea prețurilor de achizi
ție la produsele agricole, deși 
prețurile cu amănuntul la pro
dusele alimentare au continuat să 
crească. In fine, o altă cauză a 
dificultăților a fost recesiunea din 
unele ramuri industriale ce folo
sesc ca materii prime produse a- 
gricole.

R. P. ALBANIA. — Uzina de îngrășăminte azotoase de la Fier
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Facultăți închise, stu
denți arestați, ciocniri și 
demonstrații de stradă. 
Peisajul universitar spa
niol cunoaște, din nou, 
accente de efervescență 
și tensiune.

L
a 27 și 28 februarie 
studenții din cen
trele universitare 
Salamanca, Bilbao, 
Valadolid, Barce
lona și Granada 

declarau grevă și ieșeau la de
monstrații de stradă în spriji
nul revendicării reformei școli
lor superioare și pentru elibera
rea colegilor lor arestați în 
timpul incidentelor din ianuarie. 
La 29 februarie, la Universita
tea din Madrid, studenții orga
nizau un mare miting in cadrul 
căruia reclamau schimbări pro
funde în structura învățăniin- 
tului superior spaniol. împotriva 
lor au fost trimise detașamente 
de poliție, operindu-se zeci de a- 
restări și folosindu-se gaze la
crimogene. La 1 martie s-au 
produs ciocniri violente atunci 
cind studenții au încercat să se 
întrunească din nou în incinta 
universității madrilene. Au fost 
operate alte arestări și s-a emis 
o hotărire privind închiderea pe 
o durată nedeterminată a facul
tății de filozofie și a celei de li
tere din cadrul universității ca
pitalei spaniole. Studenții din 
toate școlile superioare madri
lene au ripostat organizind Ia 2 
și 3 martie mitinguri și marșuri 
de protest.

Actualul val de tulburări ur
mează unei foarte scurte pe
rioade de acalmie. El constituie, 
de fapt, continuarea puternicei 
manifestări protestatare care a 
marcat începutul anului 1972 în 
centrele universitare ale Spa
niei. Mișcare ce a luat forme 
violente in a doua și a treia 
decadă a lunii ianuarie — sol- 
dîndu-se cu rănirea de către 
poliție a peste 100 de studenți, 
cu operarea a circa 220 de ares
tări din rindul studențimii, cu 
închiderea a 16 facultăți din 
diferite centre (înfruntare des
pre care am informat în pe
rioada respectivă cititorii noștri).

Momentul care a dus Ir. rzeru- 
descența și Ia creșterea încordă
rii în universitățile spaniole l-a 
constituit ceea ce studenții spa
nioli au denumit „scandalul po
lițienesc de Ia facultatea de me
dicină“. Atunci cînd — reveniți 
la cursuri după scurta vacanță 
a sărbătorilor de iarnă — stu
denții facultății de medicină a 
universității madrilene și-au ma
nifestat printr-o grevă demon
strativă protestul contra unor 
măsuri anti-democratice ale rec
toratului, rectorul a ripostat 
printr-o „anulare a înscrierii“ 
(dc fapt, printr-o exmatriculare 
în masă) a 4 000 de studenți. 
Cîteva zile după această masivă

represiune fără precedent, recto
ratul anunța prin imprimate a- 
fișate în toate avizierele facul
tății că fiecare dintre cei 4 000 
de exmatriculați se poate re- 
inscrie și „va fi iertat“ numai 
dacă va semna următoarea de
clarație : „Mă angajez să res
pect ordinea și accept măsurile 
de securitate pe care autoritățile 
le socotesc oportune pentru păs
trarea calmului“. Firesc, studen
ții au văzut in această „propu
nere“ a rectoratului o somație 
ca ei să aprobe, și încă sub 
semnătură. prezența poliției, 
controlul și represiunile poliție
nești în facultăți. Și în timp ce 
sute de studenți medieiniști 
ardeau demonstrativ in Piaza 
Mayor. din centrul capitalei spa- 
> iole, formularele de „declara
ție“ redactate de rectorat, cole
gii lor din Madrid și din cele-

se tulbura ordinea publică“, 
unele ziare spaniole n-au putut 
să nu remarce acuitatea și gra
vitatea situației care determină 
protestul studențesc. „Trebuie 
recunoscut — scrie cotidianul 
madrilen INFORMACIONES — 
că revendicările studenților pen
tru structuri universitare demo
cratice care să asigure accesul 
în amfiteatre al tuturor tineri
lor dotați sînt absolut îndreptă
țite“.

Apreciind că „niciodată divor
țul dintre studențime și actualul 
regim spaniol nu a fost mai 
pronunțat și mai vizibil ca 
acum“, corespondentul din Ma
drid al Iui LE MONDE, Jose An
tonio Novais, notează : „Cercuri 
universitare influente și chiar 
unii specialiști din instituții gu
vernamentale de resort repro
șează autorităților că ignoră ce-

• DINCOLO DE „SCANDALUL POLIȚIENESC" 
DE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN MA
DRID • „LEGEA GENERALĂ PRIVIND EDUCA
ȚIA" Șl REVENDICĂRILE STUDENȚILOR • O 

„RETETĂ" FARA EFECT

lalte centre universitare ale 
Spaniei s-au ridicat într-o pu
ternică mișcare protestatar-re- 
vendicativă.

Dincolo de nemulțumirile ge
nerate de amestecul poliției în 
viața universitară, mișcarea 
amplă și energică a studenți
mii spaniole vizează o profun
dă reformă structurală a școlii 
superioare. Studenții se ridică 
împotriva „legii generale pri
vind educația“. lege promulgată 
în 1970 și care, departe de a 
veni în întimpinarea revendică
rilor tineretului studios, a ac
centuat caracterul anti-demo- 
cratic și autoritarist al univer
sității • spaniole. în esență, pre
vederile acestei legi au ridicat 
bariere suplimentare în calea 
tinerilor dornici să urmeze 
cursurile unei școli superioare. 
Intr-un articol publicat în zia
rul catolic YA. titularul catedrei 
de sociologie a universității ma
drilene, profesorul Salustiano de 
Campo releva, referindu-se la 
amintita lege : „Ea implică men
ținerea unei concepții pericu
loase și depășite de a opera o 
selecție in accesul la universi
tate, bazată pe posibilitățile ma
teriale. De a perpetua, cu alte 
cuvinte, o <- elită a banului și a 
puterii. Nu poate exista ceva 
mai puțin democratic“. Este in
teresant, în aceeași ordine de 
idei, că în pofida unui „docu
ment confidențial“ remis de au
torități presei și în care se a- 
trage atenția să se păstreze „dis
creție“ în legătură cu „agita
țiile studențești“ pentru „a nu

rerile studențimii și răspund 
prin sancțiuni și represiuni unei 
mișcări care urmărește înnoiri și 
reforme de mult necesare“.

Referindu-se la implicațiile pe 
care demonstrațiile studențești le 
au asupra climatului social ge
neral, agenția ASSOCIATED 
PRESS informează că guvernul 
spaniol a elaborat un plan se
cret de acțiune împotriva „în
răutățirii situației pe arena so
cială în 1972“. In cercurile gu
vernamentale se nutrește teme
rea că demonstrațiile studențești 
constituie începutul unei puter
nice mișcări revendicative și 
protestatare, cu atît mai mult 
cu cit — relevă agenția citată — 
„costul vieții, dificultățile eco
nomice și nemulțumirea oame
nilor simpli a atins, în ultimele 
luni, niveluri fără precedent“. 
Planul de acțiune Ia care se re
feră ASSOCIATED PRESS pre
vede intensificarea generală a 
represiunilor. Deci, din nou, ve
chile reacții și metode.

După masivele demonstrații 
studențești de la începutul Iui 
1969 a fost introdusă prezența 
permanentă a poliției în incinta 
facultăților (prezență care con
tinuă și azi). Autoritățile ripos
tau, astfel, cu vechi rețete de 
represiune cerințelor tinerelului. 
Puternicul val de luptă a studen- 
țimii spaniole care marchează 
începutul anului în curs vă
dește, pregnant, că asemenea 
„rețete“ nu dau rezultatele scon
tate.

EM. RUCĂR

REPERE AFRICANE
A

înnoiri
înă la 30 iunie 1960, ziua cind 
Republica Zair și-a obținut in
dependența, existau în această 
țară numai 80 de absolvenți ai 
unei universități. 80 de absol
venți după... 80 de ani de do

minație colonială. în prezent se înregistrea
ză 2 000 de absolvenți anual. Pentru dez
voltarea învățămintului și formarea de ca
dre de specialitate statul alocă 16 la sută din 
buget. Țara dispune de trei universități im
portante : Universitatea din Kinshasa în care 
învață 3 300 de sludenți. Universitatea Li
beră a Zairului din Lubumbashi cu mai 
mult de 2 200 studenți și cea mai tînără din
tre ele. Universitatea Kisangani, cu 600 de 
studenți. Printr-o decizie guvernamentală 
care urmărește raționalizarea și restructu
rarea facultăților, pentru o distribuire mai 
bună a sarcinilor celor trei universități, _s-a 
hotărît ca Universitatea din Kinshasa să se 
dedice electrotehnicii, mecanicii, telecomu
nicațiilor și construcțiilor. Universitatea din 
Lubumbashi, situată în principala zonă in
dustrială a țării, va asigura cadre specializate 
in minerit, metalurgie si geologie și la rîn- 
dul ei. Universitatea Kisangani, în plină 
zonă agricolă, a fost profilată pe studiul 
științelor agronomice și biologice.

La început, studenții veniți din toate col
țurile Zairului alegeau cu precădere Uni
versitatea din Kinshasa, cu tradiție mai ve
che și. deci, mai cunoscută. Eforturile au
torităților au fost îndreptate spre recrutarea 
studenților pentru celelalte universități ți- 
nindu-se seama de două principii: unul geo
grafic și, deci, mai economic și celălalt pri
vind selecționarea tinerilor din eele mai 
diferite triburi sau grupări etnice.

li

ministrului de externe
Suediei Ain

• O DELEGAȚIE a Ministe
rului Comerțului Interior din 
Republica Socialistă România a 
purtat, la Tirana, tratative cu 
reprezentanții Ministerului Co
merțului al R.P. Albania în le
gătură cu schimbul dc bunuri de 
larg consum pe anul 1972. La 
încheierea tratativelor a fost 
semnat un protocol care pre
vede o creștere sensibilă a vo
lumului schimburilor de măr
furi alimentare față de anii pre- 
cedenți.

în Zair
De asemenea, în acești ani s-a încurajat 

foarte mult atragerea tinerelor spre univer
sități : tinerele reprezentau acum cîțiva ani, 
de exemplu, doar 5 la sută din studenții care 
frecventau universitatea din Kinshasa. A- 
proape toți studenții zairieni locuiesc in că
mine înființate lingă universități. Condițiile

6.VARȘOVIA 
dentul Agerpres,

Corespon- 
I. Duinitrașcu, 

transmite : în capitala Poloniei au 
început convorbirile oficiale între 
ministrul polonez al afacerilor ex
terne. Ștefan Olszowski, și minis
trul de externe al Suediei, Krister 
Wiekman.

Presa 
există în 
în sfera

poloneză subliniază că 
prezent posibilități largi 
colaborării și cooperării

• • • <
stat asigură un nivel corespunză-create de 

tor pregătirii tinerilor.
Coordonarea învățămintului în Republica 

Zair se face de către Consiliul Național al 
Educației și Consiliul Național pentru învă- 
țămintul universitar și liceal. în programele 
de învățămint întocmite se acordă un spațiu 
important .legării studiului de specialitate cu 
formarea civică a studenților, depășirea ba
rierelor etnice și integrarea lor in comuni
tatea națională. Prin muncă voluntară, stu
denții efectuează diferite servicii cu caracter 
social în suburbiile orașelor sau răspîndese 
prin diferite mijloace cultura în rîndurile 
adulților, contribuind astăzi mai puțin dar 
mîine mult mai mult — ea specialiști — la 
dezvoltarea patriei lor.

industriale între cele două țări. 
Volumul schimburilor comerciale 
reciproce a depășit 100 milioane 
dolari, în 1971, înregistrîndu-se o 
tendință de creștere. în acest an, 
livrările rezultate din cooperarea 
bilaterală se vor cifra la circa 30 
de milioane dolari, existînd o 
bună colaborare în industria de 
mașini-unelte, navală și mijloace 
auto. Se prevede extinderea coo
perării și la sectoarele construcți
ilor de mașini, industria alimen
tară, construcții, energetică, 
transport și comunicații. Pe plan 
politic, este relevat faptul că în 
multe probleme internaționale 
Polonia și Suedia au păreri apro
piate sau similare, acest fapt con
stituind un teren fertil pentru 
dezvoltarea relațiilor reciproce.

Noi bombardamente 
asupra R. D. Vietnam

DOINA TOPOR

O grupă de studenti în telecomunicații la Kinshasa

• AGENȚIA VNA informează 
că, la 4 și 5 martie, avioane 
americane au violat spațiul ae
rian al R.D. Vietnam, efectuînd 
raiduri asupra unor zone popu
late din provinciile Ha Tinh și 
Quang Binh și regiunea Vinh 
Linh.

In legătură cu această nouă 
provocare, Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de pro
test, în care cere încetarea ime
diată de către S.U.A. a tuturor 
acțiunilor care atentează la su
veranitatea și securitatea Repu
blicii Democrate Vietnam.

Președintele Allende 
felicită pe specialiștii 
români

• LUIND CUVINTUL în ca
drul unei adunări a oamenilor 
muncii de la minele de cupru 
Chuquicamata din provincia 
Tofagasta, președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende. a 
adresat mulțumiri și felicitări 
tehnicienilor români care lu
crează alături de specialiștii chi-

• PREOCUPAT DE RE
ZULTATUL VOTULUI care 
a început luni în Camera 
Comunelor asupra unei noi 
moțiuni de cenzură laburiste 
împotriva legislației de ade
rare Ia C.E.E., guvernai con
servator a anulat vizita pe 
care secretarul de stat în Mi
nisterul de Externe, Joseph 
Godber, membru al Parla
mentului, urma să o între
prindă într-o serie de state 
îatino-americane. Din același 
motiv, participarea lui An- 
thony Barber la întrunirea 
miniștrilor de finanțe ai ță
rilor C.E.E., care a început 
la Bruxelles, este pusă sub 
semnul incertitudinii.

Este pentru a doua oară în 
numai trei săptămîni că gu
vernul contramandează sau 
amină acțiunile diplomatice 
ale parlamentarilor conserva
tori, pentru a nu fi lipsit de 
voturile acestora în lupta 
deosebit de strînsă pe care o 
duce cu opoziția în problema 
aderării la C.E.E.

După cum se știe, pentru 
a participa la votul de la 17 
februarie prin care Camera 
Comunelor s-a pronunțat, cu 
o majoritate de numai opt 
voturi, pentru aderare, minis
trul de externe, Alee Douglas 
Home, a fost nevoit să în
trerupă turneul politic pe 
care îl întreprindea într-o se
rie de țări din Asia.

lieni la prospectarea și valorifi
carea resurselor de cupru din 
Chile, scoțînd în evidență în mod 
deosebit meritele specialistului 
român Nicolae Marinescu, trans
mite agenția Prensa Latina. La 
această adunare a participat și 
Vasile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Santiago de Chile.

Intensificarea mișcărilor 
revendicative în Spania

MADRID 6 (Agerpres). — Ul
timele zile au marcat o nouă in
tensificare a acțiunilor revendica
tive ale oamenilor muncii din 
Spania. După ce au lansat apelul 
de a se organiza Ia 8 martie o zi 
de luptă națională în sprijinul re
vendicărilor generale ale mem
brilor lor, comisiile muncitorești 
(organizații sindicale care activea
ză în ilegalitate) au distribuit la 
Madrid și în alte orașe manifes
te în care cer muncitorilor să-și 
intensifice acțiunile pentru atin
gerea unor obiective ca : recu
noașterea dreptului la grevă, re
încadrarea muncitorilor conce- 
diați sau deținuți, interzicerea in
tervenției forțelor polițienești în 
cazul conflictelor de muncă, le
galizarea mișcării sindicale. La 
Barcelona, în cadrul campaniei 
desfășurate în sprijinul acestor re
vendicări, au avut loc manifesta
ții la care au participat mai mul
te mii de muncitori. In orașul 
Vittoria, unde personalul uzine
lor „Michelin“ s-a aflat în grevă 
timp de 42 de zile, situația con
tinuă să fie încordată. Patronatul 
a concediat șapte muncitori, din

tre care cinci reprezentanți sin
dicali, ce participaseră la nego
cierile în vederea reînnoirii con
tractelor colective de muncă. In 
semn de protest față de această 
măsură arbitrară, a fost organi
zată o nouă întrerupere tempo
rară a lucrului.

Acțiuni revendicative au fost 
organizate de către muncitorii 
societății miniere „Hunosa“ și de 
către sindicatul muncitorilor me- 
talurgiști din Barcelona.

• ELECTORATUL MASCU
LIN din cantonul elvețian 
Schwyz a hotărît duminică a- 
cordarea dreptului de vot fe
meilor din acest canton.

După cum se știe, un referen
dum popular organizat anul 
trecut a hotărît acordarea drep
tului de vot femeilor în proble
me de interes federal, urmînd ca 
forurile legislative ale fiecărui 
canton să consfințească acest 
drept pe plan local.

O dată cu hotărîrea adoptată 
în Schwyz, numai cinci din 
cele 25 de cantoane ale țării 
mai trebuie să se pronunțe în. 
această problemă.

legăturilor directe dintre sectoa
rele chimiei din cele două țări.

O nouă întîlnire la
Panmunjon
• LA PANMUNJON a avut 

loc cea de-a patra intiinire de
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• CU PRILEJUL PLECĂRII 

sale definitive în patrie, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în R.D.G., Nicolae 
Ghenea. a fost primit la 6 mar
tie de Heinrich Homann, vice
președinte al Consiliului de Stat 
al R. D. Germane.

« LUNI AU ÎNCEPUT LA 
VARȘOVIA convorbiri oficiale 
între o delegație a Ministerului 
Industriei Chimice al Republi
cii Socialiste România, condusă 
de ministrul Mihail Florescu, și 
o delegație a Ministerului Indus
triei Chimice din Polonia, con
dusă de Jerzy Olszewski, mi
nistrul industriei chimice.

Convorbirile sînt consacrate 
colaborării reciproce și adincirii

lucru din cadrul convorbirilor 
prelimiriare între reprezentanții 
societăților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud, în vederea elaborării ordi- 
nei de zi a convorbirilor pro- 
priu-zise, informează agenția 
A.C.T.C. în urma schimbului de 
vederi care a avut loc cu acest 
prilej, cele două părți au con
venit ca următoarea întîlnire de 
lucru să aibă loc Ia 10 martie a.c.

Calendar pentru 
ridicarea legii 
marțiale în Pakistan
• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 

genția Rcuter, președintele 
Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, a semnat cu li»
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derii partidelor majoritare 
din provinciile de la fron
tiera de nord-vest a țării și Be- 
lucistan un acord prin care este 
stabilit un calendar pentru ri
dicarea legii marțiale. Acordul 
a fost realizat după trei zile de 
discuții, purtate de șeful statu
lui pakistanez cu Khan Abdul 
Wali Khan. președintele Parti
dului Național Awami, și cu 
Maulana Mufti Mahmood, secre
tar general al partidului Jamiat 
Ulenia Islam.
W. Brandt în Iran

• CANCELARUL R.F. A 
GERMANIEI, Willy Brandt, care 
se află intr-o vizită oficială la 
Teheran, a avut luni convorbiri 
cu primul ministru al Iranului. 
Amir Abbas Hoveyda. Au fost 
abordate probleme politice și e- 
conomice interesind cele două 
părți.
Bilanț tragic la 
Buffalo Creek

• BILANȚUL INUNDAȚII
LOR care au devastat. în urmă 
cu zece zile, localitatea Buffalo 
Creek, din statul american Vir- 
ginia de Vest, se ridică, în pre
zent, la 102 morți. Un număr de 
79 persoane sînt în continuare 
declarate dispărute și există 
temerea că și ele și-au pierdut 
viața.


