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Ucenica Elena Enache de la Fabrica de tricotaje „Adesgo" din 
Capitală cucerește treptele măiestriei în directă și adîncă prietenie 

cu mașina, cu firele de aur ale vîrstei
Foto : AL. PRUNDEANU

BILANȚ 
kODNIC

Ne aflăm din nou față in 
față. Ca acum aproape trei 
săptămini cind erau in fază 
finală pregătirile de plecare 
pe marele șantier ; ca atunci, 
citeva zile mai tirziu, in fața 
autobuzului gata de drum 
înconjurat de zeci de tineri, 
colegi de muncă, elevi, pio
nieri, veniți să ureze drum 
bun grupului de entuziaști, 
24 la număr, muncitori la U- 
zina de mecanică fină Bucu
rești, care au hotărît să re
nunțe la concediul de odihnă 

N. U.
(Continuare în pag. a IV-a)

ORGANIZAȚIA NOAȘȚRA ÎN PRAG DE ANIVERSARE.

în Uzina de piese auto Sibiu a fost inițiată 
de curind — în spiritul sarcinilor trasate 
de Conferința pe tară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi, centrale industriale 
și de construcții, în lumina cuvintării to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită cu a- 
cest prilej — o largă și amănunțită analiză 
a gradului de folosire a capacității de producție 
in toate sectoarele uzinei. Concluzia n-a fost 
nici pe departe satisfăcătoare. Iată de altfel 
situafia concretă : în luna februarie s-a realizat 
un coeficient de încărcare a schimburilor de 
numai 1,62, iar indicele de utilizare a mașinilor 
pe anul 1971 a fost de numai 66,1 la sută, ceea 
ce presupune o pierdere de producție în valoare 
de zeci de milioane. Cum poate fi pusă în va
loare această importantă rezervă internă ? Con
ducerea a răspuns printr-un cuprinzător pro
gram de măsuri care în esență vizează coordo
natele esențiale ale stimulării activității de pro
ducție : generalizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III în secțiile de bază și pe cit 
este posibil încărcarea la întreaga lor capacitate 
a mașinilor și utilajelor din dotare, întărirea 
disciplinei tehnologice și de producție, prin lichi
darea absențelor și a altor abateri, angrenarea 
tuturor salariaților într-o ordonată acțiune de 
perfecționare a pregătirii profesionale. Se urmă

LA ȘCOALA EDUCAȚIEI 
MUNCITOREȘTI

— TOȚI TINERII UZINEI

Ceea ce șochează la prima ve
dere în secția mecanică 100 este 
numărul mare de mașini care în 
cele mai încordate ore de muncă 
ale schimbului întîi, staționează 
din motive pur subiective. Este 
efectul indisciplinei, al risipei de 
timp, care conduce la diminuarea 
capacității de producție a uzinei.

IIN POTENTIAL
NEVALOBIFiCAT

Interlocutorul nostru 
este studentul oarecare ; 
studentul de rînd, stu
dentul care compune 
„masa", studentul care 
în pauze nu aleargă, nu 
se agită, ci glumește, 
fumează, continuă chiar 
o discuție din seminar. 
Este studentul de 7—8 la 
examene, studentul bun, 
mediu dar nu mediocru, 
studentul care se consa
cră unilateral unei pa
siuni sau se cultivă con
secvent dar fără marcă. 
Este studentul a cărui o- 
pinie sau lipsă de opinie 
trebuie cunoscute.

— Ce te frămîntă cu deosebi
re acum ?

— Programul aglomerat. Sînt 
în anul IV, ne spune A. B. de 
la Facultatea de istorie — Uni
versitatea București și, înainte 
ca in vară să ne numim absol
venți, mai avem cursuri, semi
narii, cite șase ore zilnic, prac
tică pedagogică, sesiunea de 5 e- 
xamene și un colocviu din 22 a- 
prilie — 14 mai. lucrarea de di
plomă și nici o zi liberă săp- 
tăminal.

— Există vreo soluție ?
— N-a fost găsită la începu

tul anului și acum, desigur, 
este prea tirziu pentru a mo
difica programa ; dar și colegii 
mei, cred, ar fi preferat zile și 
mai aglomerate în favoarea u- 
nei zile libere.

— Este o dorință prea mare ?
— Există, probabil, unii oa

meni care nu înțeleg că din rea
lizarea unor dorințe mărunte 
se construiește mulțumirea. Și 
așa sintem mult dezavantajați 
față de colegii noștri din anul 
V, care au încheiat cursurile 
și examenele și lucrează rela
xat diploma.

— Aveți și doleanțe mai 
mari ?

— Sesiunea să se încheie nu 
la 14. ci la 15 mai.

— Este atit de importantă o 
zi ?

— La o programare estimati
vă ne-am convins că ne-ar fi 
foarte necesară.

— Cine este reprezentantul a- 
nului vostru în consiliul profe
soral 7

— Adevărat, nu știu. Dar el 
ce poate face ? Unele observații 
de genul celor de mai sus au 
fost exprimate și în adunările 
A.S. în prezența unor cadre di
dactice.

— Ce acțiuni ai dori să orga-

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a IV-a)

rește astfel ca pe baza angajării a peste 400 de 
tineri care vor absolvi anul acesta școala pro
fesională și ucenicia la locul de muncă, pe baza 
altor angajări, să se acopere necesarul de forță 
de muncă, să se atingă un coeficient de schimb 
cît mai bun și un indice de utilizare a mașini
lor corespunzător sarcinilor actualului plan cin
cinal.

întrucît majoritatea covîrșitoare a colectivului 
uzinei o constituie tineretul era firesc ca pe 
fondul măsurilor gîndite de conducerea tehnico- 
administrativă. de comitetul de partid, în con
textul sarcinilor exigente ce stau în fața între
prinderii, organizația U.T.C. să-și alinieze pro
priile sale eforturi pentru un aport mai substan
țial al fiecărui tînăr Ia locul său de muncă. 
Tocmai în acest spirit, din această generoasa idee 
s-a născut îndrăzneala inițiativă a organi
zației U.T.C. de la U.P.A. Sibiu : „FIECARE MA
ȘINA SAU UTILAJ. FIECARE MINUT FOLO
SIT CU EFICIENTĂ MAXIMA PENTRU PRO
DUCȚIE“. O inițiativă care se adresează tuturor 
tinerilor, care-i obligă pe fiecare in parte. Dezba
terea — organizată în scopul lansării inițiativei — 
în care au fost chemați să-și spună cuvîntul tineri 
muncitori, maiștri, ingineri, a sugerat comitetului 
U.T.C. numeroase idei, a conturat planul de acti
vități al organizației în acest domeniu.

Plimbările în timpul celor opt ore 
de muncă sînt atît de obișnuite 
aici la unii tineri încît nici nu 
înțeleg de ce sînt trași la răspun
dere „numai" pentru atîta lucru.

— Iată pentru ce ne-am gîndit 
și vom trece imediat, la înființa
rea brigăzilor de producție ale ti
neretului — spunea tovarășul 
Petre Gherghel, secretând comi
tetului U.T.C. pe uzină — în 
toate secțiile unde cortdițiile per
mit.

Susținînd această propunere 
ing. Aurel Preda, directorul 
tehnic al uzinei, spunea : Ei 
sînt ' într-adevăr prea puțin 
supravegheați în producție, prea 
puțin familiarizați cu exigențele 
sale, majoritatea iau acum pentru 
prima dată contact cu munca in
dustrială, cu rigorile ei. Noi am 
vrea ca perioada de acomodare, 
de integrare să fie cît mai scurtă

posibil clar deseori așteptăm ca 
acest proces să se realizeze de la 
sine, nu-l organizăm și nu-l sti
mulăm cu toată priceperea și 
perseverența. Cred că în cadrul 
brigăzilor această integrare poate 
fi mai ușor realizată.

Trebuie însă să le confe
rim capacitatea de-a acționa 
pentru întărirea disciplinei, pen
tru îndeplinirea normelor de pro
ducție, pentru perfecționarea 
profesională, să le creăm fiziono
mia unor autentice școli de edu
cație muncitorească, de cultivare 
a spiritului de colectiv, interesul 
pentru munca și sarcinile indivi
duale și deopotrivă pentru munca 
și sarcinile întregii brigăzi.

Cea care susține în continuare 
ideea brigăzilor, tînăra munci
toare Elena Vidrighin, se re
comandă singură.

— Sînt printre cei care acum

ne calificăm la locul de muncă. 
Sigur că la început avem nevoie 
de mai mult ajutor și cred că cel 
mai bine am putea fi ajutați în 
aceste brigăzi. Nu trebuie să ne 
facă ceilalți munca noastră dar 
brigada ar putea fi ca o familie 
în care cei mai puțin priceputi 
sînt sprijiniți și învățați la tot 
pasul și cu toată înțelegerea.

După opinia secretarului comi
tetului de partid, tovarășul Ion 
Mugioiu, secțiile de bază ale uzi
nei întrunesc condițiile pentru 
înființarea a cel puțin șase bri
găzi care să cuprindă aproxima
tiv: 200 de tineri. Atribuțiile lor 
trebuie să se extindă și în afara 
procesului de producție, să vi
zeze organizarea educativă și in
structivă a timpului liber, parti
ciparea colectivă la acțiuni de 
muncă patriotică, excursii, com
petiții sportive, vizionări de spec
tacole. muzee etc.

— Casa de cultură a tineretu
lui din Sibiu poate deveni în a- 
cest scop un loc de mare atrac
ție pentru tinerii muncitori. In 
programul său ei trebuie să gă
sească alături de expunerile pe 
teme educative, cu caracter po
litic și ideologic, pe teme de via
ță, conferințe cu caracter econo
mic, se simte acut nevoia unui 
ciclu de lecții de economie poli
tică, de economie concretă, care 
să le înlesnească familiarizarea 
măcar cu noțiunile elementare 
din acest domeniu. Nu putem 
pretinde tinerilor să respecte cele 
480 de minute fără a le arăta 
cum se răsfrînge irosirea timpu
lui asupra cîștigului lor și ac
tivității economice a uzinei,

ROMULUS LAL
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• Un nou șantier de 
muncă voluntar-patriotică a 
fost deschis cu participarea 
elevilor școlii profesionale 
de chimie din orașul Victo
ria, județul Brașov. S-au 
constituit servicii de organi
zarea muncii, aprovizionarea 
materială, contabilitate, bri
găzi specializate de lăcătuși 
mecanici, strungari, elec
tricieni și electromecanici 
A.M.A.

• Săptămină a muncii po
litice organizată de uteciștii 
de la U.E.I.L. Nehoiu, județul 
Buzău. 200 de tineri de la 
sectoarele Nehoiu, Gura Teghi 
și Firiu au fost prezenți, a- 
lături de consătenii lor. la 
împădurirea unor importante 
suprafețe de teren. Alți ti
neri muncitori forestieri au 
executat terase în zona fos
tului izlaz comunal, pentru 
plantarea de pini și plante 
exotice în vederea amenajă
rii viitorului parc de agre
ment. în interiorul fabricii 
se face zilnic toaleta secții
lor : un spațiu verde va fi 
amenajat în fața halei.

OBIECTIVE 
PERMANENTE 
ALE MUNCII 
EDUCATIVE

IN PRIM
PLAN :

VIRTUȚILE
MUNCII

ÎNVĂȚĂMINTE
MULTIPLE,
DE MARE
UTILITATE

GHEORGHE GRIGORE
prim secretar al Comitetului 

județean Neamț al U.T.C.

— Programul de manifestări 
dedicat jubileului organizației 
a intrat în faza finală de reali
zare. Ț’inînd seama de acest lu
cru, care considerați că sînt în
vățămintele ce se desprind din 
desfășurarea amplelor acțiuni 
organizate în județul dv. ?

— întrucît în această perioadă 
preocupările noastre au atins 

toate domeniile de activitate 
ale organizațiilor U.T.G.. conclu-

TRAIAN GÎNJU
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NICOLAE NEGREA
prim secretar al Comitetului 

județean Sălaj al U.T.C.

CONSTANTIN STOICA
prim secretar al Comitetului 

județean Ilfov al U.T.C.

SFIRȘLT DE SAPTĂM1NA LA CEANU MARE: soare, cintec, bună dispoziție. Primarul Roman 
Teodor, cu 25 de ani în urmă brigadier pe șantierul „Magistralei nord-sud“, ne-a declarat: Munca 
voluntar-patriotică este o tradiție trainică în comuna noastră. Tinerii ne sînt cele mai de nă

dejde ajutoare în gospodărirea comunei

Ă veam număr de garaj și
ea ne-a crezut... „străini"

Sîmbătă, seara. Mai ales sîm- 
băta seara animația străzii este 
deosebită de cea cu care sintem 
obișnuiți în timpul săptămînii. In 
fața cinematografelor, în librării, 
la teatru, sub strălucirea recla
melor multicolore, tinerii și 
vîrstnicii, deopotrivă, caută spec
tacolul cel mai bun, localul cu 
ambianța cea mai plăcută, dis
tracția ceă mai potrivită ; cu jo
cul alert al semnalizărilor, mași
nile — mai multe și ele ca de 
obicei — gonesc ascultînd doar 
de stopuri. Mașinile cu pătrățele 
de șah pe portieră ascultă și de 
cetățeanul care le face un semn.

Opresc însă și altele, fără să aibă 
„șahul": mai bine-zis merg în
cet, pe lingă trotuar și apoi 
opresc. Le-am observat cu toții, 
de atîtea ori. Perimetrul bucu- 
reștean Patria—Intercontinental 
sau Cișmigiu—Universitate poate 
oferi reporterului un cadru cum 
nu se poate mai nimerit pentru 
investigarea serii de sfîrșit de 
sâptămînă. lată-ne porniți cu o 
mașină și un blitz, într-un raid- 
test, sîmbătă cu puțin înainte de 
ora 21, gata să oprim la un semn 
discret sau la o privire mai lun
gă. Și, bineînțeles, la stopuri...

Nu probabil, ci mai mult ca 
sigur, numărul mașinii noastre, 
scris cu cifre roșii, le-a stimulat 
interesul: W—001100, de fapt un 
număr oarecare de garaj, dintre 
acelea care se dau în mod obiș
nuit turismelor ieșite din repara
ții capitale și care se află în 
probă... Relly, Gina (cu paltonul 
lung de tot și fără mîneci, a la 
Sylvie Vartan, după cum ne-a 
atras chiar ea atenția, așa... în 
treacăt), Magda, Anca. Și Valen
tina.

Valentina Miron s-a atașat la 
fel de repede de noi ca și cele
lalte tinere. Treceam tocmai prin

O acțiune de amploare 

în turismul pentru tineret 

„Tineri—să ne cunoaștem 
patria socialistă!“

Interviul nostru cu tovarășul
IULIU FEJES,

președintele B.T.T.

— B.T.T., împlinește în 
curind, dacă nu mă inșel, 
patru ani de existență. La 
această aniversare ce ne 
puteți spune, tovarășe pre
ședinte, despre activitatea 
acestui organism speciali
zat în turismul pentru ti
neret 7

— Așa cum s-a apreciat în re
centa ședință a Biroului C.C. 
al U.T.C., care a analizat acti
vitatea turistică desfășurată în 
ultimul an, și a stabilit măsurile, 
direcțiile activității pentru anul

SĂ DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

fața grădinii Boema cînd viitoa
rea noastră cunoștință ne-a făcut 
semn să oprim.

— Ah, iertați-mă, credeam că 
e un amic al meu, George. Ma
șina lui are tot un astfel de 
număr.

l-am spus că ne pare rău, că 
nici unul dintre noi nu e George 
și că, dacă tot avem numere 
la fel, să vie cu noi. La

VIOREL RABA
ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a V-a)

în curs și de perspectivă, reali
zările obținute pînă în prezent 
arată că mișcarea turistică de 
tineret din țara noastră, organi
zată și condusă de U.T.C., a cu
noscut o dezvoltare continuă. 
B.T.T., ca organ specializat al 
U.T.C.. a determinat lărgirea 
gamei de activități în rîndurile 
tinerilor, definirea unui nou 
univers de preocupări ale or
ganizațiilor de tineret și stu
dențești. O seamă de acțiuni 
și inițiative specifice mișcării 
de tineret, printre care men
ționez excursiile în vacanțe 
și concedii pe itinerarii în circuit 
prin țară și peste hotare, excursii 
de documentare, de orientare 
profesională sau cu tematică po
litică, culturală, științifică, iar în 
domeniile etnografiei și folclo
rului activitatea în cercuri spe
cializate (în speologie, conser
varea și ocrotirea naturii, orien
tare turistică, cicloturism, cine și 
fototurism, arheologie, geografie 
și biologie), precum și partici
parea tinerilor la descoperirea 
de noi trasee, refacerea unor 
marcaje turistice, constituie tot 
atîtea elemente definitorii ale. 
turismului de tineret. Putem, 
deci, afirma că turismul de ti
neret și pentru tineret, integrat 
organic în ansamblul muncii e- 
ducative desfășurată de U.T.C. 
este, la această oră, un instru
ment important dc educare și 
călire a tineretului, de lărgire 
a orizontului de cultură și acu
mulare de cunoștințe generale, 
de satisfacerea setei de infor
mare și documentare asupra u- 
nor procese social-politice, asu
pra realităților, asupra valorilor 
artistice și spirituale din țara 
noastră și de peste hotare. Aș 
vrea să arăt că în tot ce între-

V. CABULEA
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— Spuneați, de curind, că 
principala trăsătură distinctă 
a programului de activitate 
politico-educativa și culturală 
dedicat în lunile ianuarie-mar- 
tie semicentenarului U.T.C. 
reunește mai toate acțiunile 
sub semnul educației prin 
muncă și pentru muncă a tine
retului. Concret, cum anume 
ați corelat, dintr-o asemenea 
perspectivă deosebit de activă, 
varietatea acțiunilor și moda
lităților puse în acțiune ?

•— S-a urmărit ca totalitatea 
dezbaterilor, expunerilor, co
locviilor și întîlnirilor să con
tribuie la ridicarea nivelului 
de conștiință socialistă a tine
retului, pentru a-i determina 
pe toți tinerii să-și intensifice 
activitatea în producție, să ob
țină noi succese în muncă. Pil
da comuniștilor, a uteciștilor, 
care de-alungul anilor de acti
vitate revoluționară s-au con
sacrat cu nobilă și înflăcărată 
abnegație în slujba intereselor

— Sintem în fiecare zi mai a- 
proape dc sărbătoarea aniversării 
semicentenarului organizației 
noastre. Cum apreciați, tovarășe 
prim-secretar. manifestările care 
aii avut loc in perioada care a 
trecut de la adoptarea hotărîrii 
Plenarei C.C. al U.T.C. din de
cembrie 1971 și pină în prezent 7

— Ca pe o perioadă de efor
turi intense, ușor de remarcat la 
orice nivel. Ceea ce ne-a preo
cupat îndeosebi au fost obiecti
vele care ne-au aparținut întot
deauna și ne vor aparține de 
drept. acela al cunoașterii și 
însușirii de către tineri a politi
cii interne și externe a partidu
lui, educarea acestora în spiritul 
dragostei față de patrie și partid, 
al respectului față dc tradițiile 
clasei noastre muncitoare, iar pe 
de altă parte, al aprofundării 
trăsăturilor conștiinței revoluțio
nare. militante, ale combativită
ții și intransigenței comuniste, 
cultivarea convingerilor materia- 
list-dialectice despre viață și 
societate, formarea la tineri a u- 
nui larg orizont spiritual. Dacă 
între modalitățile și procedeele 
la care apelam înainte și cele

ION TRONAC
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MIRCEA TACCIU
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EFIGIE
de A. I. ZÄINESCU

Privită în contextul și semnificația oricărui mare act ani
versar — și, în aceste zile, trăim unul dintre acestea, Semi
centenarul creării Uniunii Tineretului Comunist _  istoria
pare a-și perfora imaginea de efigie pe care, de bună 
seamă, ochiul nostru i-a conferit-o, din nevoia de a deli
mita și fixa, pentru a ni se dezvălui, într-unul sau altul 
din momentele ei succesive, în plenitudinea celor mai îna
intate forțe care i-au dat naștere și care i-au consacrat, 
cu putere de penetrație în timp, eforturi de o exemplară 
finalitate. Prin rememorarea și reliefarea lor, fie chiar și 
prin detalii — ocolindu-le, o istorie s-ar lipsi pe ea însăși 
de repere și unghiuri — dar mai ales prin esența și greu
tatea adevărului transmis, deprindem în chip evident și o 
anume măsură cu care putem investiga și devansa viitorul, 
trecerea lui printr-un permanent filtru ele actualitate. Ac
tualitate care, în spirit și fapt, tot de la istorie emană.

Astfel, între activitățile care jalonează distinct evenimen
tul jubiliar al organizației de tineret, două mi se par deo
sebit de semnificative, înscriindu-se, ca un simbol, în peri
metrul însuși al tipului de actualitate de care vorbeam. Un 
moment de introspecție a istoriei, coiocviul-dezbatere „50 
de ani de luptă și muncă sub conducerea P.C.R.". Manifes
tarea ca atare vizează cunoașterea și asumarea tradițiilor 
revoluționare cristalizate în mișcarea de tineret de-a lungul 
anilor, dobîndirea și pe această cale, în continuitatea stu
diului ale cărui baze s-au pus în școală de fapt, a unei 
largi viziuni asupra conștiinței de sine a tinerei generații, 
asupra modului creator, deschis în care partidul, încă de la 
crearea sa, a abordat și problematica tineretului, văzînd în 
el un factor activ de înnoire și progres. Tineretul n-a lipsit 
niciodată din istorie dar, nu întîmplător, o acută conștiință 
a capacității și menirii sale sociale a dobîndit-o o dată cu 
intensificarea activității sale organizatorice, o dată cu par
ticiparea sa la lupta și revendicările clasei muncitoare, 
o dată cu înregimentarea sa, sub conducerea partidului, în 
înfăptuirea ideilor și idealurilor comuniste.

Rădăcinile unui asemenea orizont de conștiință sînt, desi
gur, adine depărtate în istorie, ele au crescut o dată cu 
trunchiul însuși al generațiilor, ele cresc neîncetat, sînt 
suflul de permanentă actualitate, aerul și sănătatea morală 
vitală pe care o inspiră, asemenea marilor vîrfuri de munți, 
însuși programul educativ al partidului, normele și precep
tele acestuia, diapazonul înalt la care, tînăra generație,

(Continuare în pag. a IV-a)
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Vineri la amiază a plecat spre 
Hanoi delegația guvernamentală 
economică română condusă de 
tovarășul Gheorghe Răduleseu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care, la in
vitația guvernului Republicii 
Democrate Vietnam va face o 
vizită de prietenie în această 
țară.

Vineri dimineața a plecat la 
Milano delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., pentru a participa 
la lucrările celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian.

★
Delegația Partidului Comunist 

Român a făcut o escală la Roma.

La București s-au desfășurat 
în zilele de 7—10 martie lucrările 
celei de-a șasea ședințe a grupei 
de lucru româno-sovietice de 
colaborare economică si tehnico- 
științifică în domeniul siderur
giei. Cu acest prilej, a fost ana
lizat stadiul îndeplinirii hotări- 
rilor sesiunii a cincea a Comisiei 
interg'ivernamentale și a ședin
ței de lucru pe anul 1971.

Totodată, a fost semnat un pro
tocol privind planul de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică pe anul în curs între mi
nisterele de resort.
■■ LIII 11» SUB

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui Ale-

„PARFUMUL" 
GAZULUI METAN — 
UN DOZATOR 
ÎN PREMIERĂ 
MONDIALĂ

In urma studiilor și cercetă
rilor efectuate de inginerii Lu
cian Teodorescu și Liviu Ma- 
coveanu. la Institutul de cerce
tări științifice pentru protecția 
muncii a fost elaborat un sis
tem original pentru măsurarea 
cantității de mercaptan ameste
cat in gazele naturale (mercap- 
tanul dă gazului mirosul specific 
după care pot fi sesizate even
tualele scurgeri). Tubușoarele 
detectoare realizate, permit de
terminarea cu precizie a con
centrației acestei substanțe in
trodusă in cantități infime, de 
ordinul miligramelor la me
trul cub. Pină acum, acest lucru 
era posibil numai prin analize 
de laborator, efectuate discon
tinuu și cu o durată de deter
minare de pină la două zile.

Aplicat la întreprinderea de 
distribuție a gazelor București, 
procedeul — care constituie o 
premieră mondială — a dat re-

LIBER

f^nema
SIMBATA, 11 MARTIE 1972

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: ru
lează la Central (orele 10: 15,30;
19.45) Grivița (orele 9; 12.15; 16; 
1» 30). Gloria (orele 9: 12.30; 16:
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA . rulea
ză la Patria (orele 10; 12,30; 15;
l|.S0: 21). Gala filmului ; Favorit 
(grele 9.15; 11.30: 13.45: 15: 18.15; 
S» 30).

BACCO Șl VANZETTI : rulează 
ia Scala (orele 9.45: 13.30; 15.15; 
18: 20.45).

OLESIA ; rulează la Capitol Ic
rele 9 30: 11,45: 14: 16.15; 18,30:
50.45) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.30: 20,45).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13.30; 
16: 18.30: 21). București 8.45; 11; 
13.30: 16; 18.30: 21).

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 lș 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 STEPĂ : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru-

Povestire de
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de
MIHAI SÎNZIANU
XX. Adam merge in 

gară și dă de vagonul în 
care era închis tovarășul 
Iancu. Asistă la plecarea 
celorlalți deținuți spre 
Cluj, apoi intră in vorbă 
cu soldații care păzeau. 
Adam le spune că vrea 
să-l vadă pe deținut care 
ii e o rudă foarte apro
piată. Soldații ii răspund 
să se arate pe inserat, dar 
nu mai tîrziu de zece 
fiindcă după ora zece sea
ra, paza e preluată de 
poliție. 

xandru (Alecu) Constantinescu, 
militant de frunte al mișcării 
muncitorești din tara noastră, 
Comitetul municipal București 
al P.C.R a organizat, vineri, o 
adunare jubiliară la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România.

Stabilirea de relații diplomatice 
între

Republica Socialistă România 
și Republica Filipine

în dorința dezvoltării legătu
rilor de colaborare reciproc a- 
vantajoase dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Filipine. guvernul român și gu
vernul filipinez au hotărlt să 
stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasadă și au con- 
venit să acrediteze ambasadori 
la București și Manila.

încheierea convorbirilor 
româno-libiene

Vineri după-amiază, la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
s-au încheiat convorbirile ofi
ciale între delegația guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și delegația guverna
mentală a Republicii Arabe Li
biene. condusă de Abdel Salam 
Jalloud. membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Libia, ministrul economiei, in
dustriei și finanțelor.

zultatele scontate, dovedindu-și 
utilitatea. Avind în vedere fap
tul că odorizarea gazelor cu 
mercaptan este răspîndită în 
toată lumea, această nouă rea
lizare a specialiștilor români 
are posibilități largi de valorifi
care. Dozarea corectă are o 
mare importanță fiindcă mer- 
captanul introdus în citeva pro
cente peste normă devine toxic.

I. VOICU

5 minute cu...
ILINCA DUMITRESCU

Deși a devenit de abja de cu- 
rind studentă, Ilinca Dumitresc i, 
la 18 ani interpretează piese de 
rezistență, din repertoriul națio
nal și universal : Enescu. Jora, 
Beethoven, Chopin, Bach.

— Care sint principalele repe
re ale formației artistice pe care 
ai primit-o ?

— La virsta de 5 ani am în
ceput să studiez pianul cu pro
fesoara Iolanda Zaharia. Din 
1959 am urmat cursurile Liceului 
de muzică nr. 1 din București, 
clasa profesoarei Maria Sova. în 
prezent, sint studentă în primul 
an la Conservator și, in același 
timp, m-am perfecționat sub în
drumarea eminentei profesoare 
și pianiste Cella Delavrancea.

— Dacă ne amintim bine ai

lează la Lumina (orele 9—20 In 
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 la Buzești 
(orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18; 20.15). Tomls (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 l-AM CONDAMNAT 
PE TOTl LA MOARTE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18.30 tn 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 : rulează la Munca (orele 
15.30: 18: 20.15).

TICK. TICK. TICK : 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 MAT FRUMOASĂ SOȚIE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Crlngașl (orele 15.30; 18; 20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE 1

3. (Adam vorbește cu tov. Iancu 
printre crăpăturile sclndurllor).

— Tovarășe Iancu, la noapte să 
ne aștepți...

(VA URMA)

1. (Linia moartă, felinare).
— Măi băiatule, n-ai fi avind o 

armă de foc, să ne fad vreuna urltă ?
— N-are mă nimic, ne-a adus niște 

mtncare.

2. (Un soldat II cheamă pe deținut):
— Vino omule încoace ; vrea să te 

vadă un băiat care ți-e rudă... Hm. 
ce om ! Nici apă nu cere 1 Sfnt tari 
comuniștii ăștia !

In municipiul Tr. Măgurele au tost constituite 20 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului • 20 de tineri de la întreprinderea „Viscoza“ 
din Lupeni au tost declarați „Prieteni ai cărții tehnice“ • I.a faza 
județeană a concursului profesional al mecanizatorilor locul I pe 
județul Vileea a fost ciștigat de C. Piloiu de la S.M.A. Km. Vil- 
cea « Peste 1 600 de tineri din Brăila au vizitat Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din 
România • In cadrul acțiunii „ștafeta generațiilor“ 5 000 de tineri 
din județul Hunedoara s au intllnit cu vechi militanți ai mișcării 
revoluționare din țara noastră • Pe platforma industrială a Uzinei 
„Victoria“ din Călan s-a deschis șantierul ■ construcției turnătoriei 
moderne de cilindri de laminor • Sub denumirea „Garnitura semi
centenarului“ tinerii din judeul Dolj au expediat oțelăriilor 25 vagoa
ne cu metale vechi • Comuna Schela (Gorj) a fost gazda Dialogu
lui pe aceeași scenă dintre artiștii comunelor Schela și Turceni • 
Elevii Liceului de cultură generală din ftucăr și-au intitulat specta
colul „La braț cu tinerețea“ ț La invitația elevilor Școlii de cultu
ră generală din Borsec, geologi, lăcătuși, mecanici, tehnicieni, <hi- 
miști au participat la masa rotundă cu tenia „Profesia ta" • Pri
mele locuri in întrecerea „Trofeul tipăr miner“ la I.M. Anina au 
fost cfștigate de Crăciun Cioancă, Ion Ludieă și Gheorghe Pruteanu
• Uteciștii din comuna Lunca Bradului (Mureș) s-au intllnit cu ile
galistul ADLEH MAIiRICIU. care în anii ilegalității a activat pe Va
lea Mureșului • „Cinci decenii de muncă și luptă a tineretului sub 
steagul P.C.R.“ s-a intitulat, concursul desfășurat recent la E.M. 
Ghelar • Dintre cel 10 finaliști ai concursului „File din istoria 
U.T.C.“ organizat la întreprinderea „Suveica“ din Capitală primul 
loc i-a revenit lăcătușului Vasile Săulescu • Inaugurări : un complex 
comercial cu bar de zi îa Orăștie ; punct muzeistic la Liceul din 
Ilia : expoziție de pictură la Lupeni intitulată „Semicentenar U.T.C.“
• La Uzinele de tractoare din Brașov masa rotundă a dezbătut tema 
„Rolul investițiilor, inovațiilor și raționalizărilor în creșterea produc
tivității muncii și reducerii prețului de cost“ a La cinematograful 
„Central“ din Caracal s-a inițiat ciclul „Figuri de eroi care s-au jert
fit pentru fericirea poporului“ q Membrii societății literare „Al. Vla- 
huță“ din Tirgoviște pregătesc a Il-a ediție a Festivalului de poezie 
„Testament literar“ • Tinerii din Cîmpulung Moldovenesc au avut 
ca oaspete pe actorul Șerban Cantaeuztno • Eugenia Cărbunaru. di
rectorul Liceului nr. 5 din București a vorbit Ia întreprinderea 
„Electrofar“ despre importanța zilei de 8 Martie. Conferința a fost 
urmată de un frumos program artistic prezentat de elevii Liceului 
nr. 6 și de Mariana Prisac. una din ctșticătoarele concursului „Steaua 
fără nume“. Membrii cercului loto au ținut să înregistreze pe peli
culă interesanta intilnire dintre elevii Liceului șl muncitoarele În
treprinderii • In orașul Alexandria a avut loc cea de-a Il-a edi
ție a Festivalului formațiilor de muzică ușoară din județ „Truba
durii". (De la corespondenții noștri : Angela Dragomir, G. Maria, 
Mihaela Michitovici, ioan Vlad, Costea Marinoiu, Toan Chirnș, Vasile 
Moroșan, Nicolae Vasile, Valeriu Coandrăș, Mihail Vlad, Iulian Ior- 
dache, C. Neagoe, Mortu Eugen, Ion Ghineț, Jean Trifu, Ioan Florea).

reușit să cucerești pînă în pre
zent de două ori premiul I la 
festivalurile republicane ale 
școlilor de artă ?

— într-adevăr, am avuț feri
cirea să mă bucur de aprecierea 

juriului festivalurilor din anii 
1964 și 1969.

Mi s-a acordat încrederea de 
a cinta în emisiuni de radio și 
televiziune, in audiții, concerte, 
de a înregistra o serie de lucrări 
din repertoriul clasic și româ
nesc. Roluri deosebit de impor
tante in încurajarea și susținerea 
primelor mele încercări artistice 
au avut Orchestra Radiotelevi- 
ziunii. condusă de dirijorul Ema
nuel Elenescu.

— Alte „pasiuni“ ?

rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Vitan (orele 15.30; 18;
20.15).

ALEXANDR NEVSKI (orele 10; 
12; 14,15), LINCOLN (ora 16,30), 
SAREA PĂMINTULUI (ora 18,45), 
AFACEREA CICERO (ora 21), ru
lează la Cinemateca „Union“.

SIMBATA, 11 MARTIE 1972
Teatrul „Ion Creangă“ : N-A 

FOST IN ZADAR — ora 9.30; 
Teatrul „Ion Luca Caragiale“ 
(Sala Comedia) ; REGELE 
EEAR — ora 20 ; (Sala Stu
dio) ; SA NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA - ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG - ora 20; (Sala 
Studio) ; SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICĂ — ora 20; Teatrul 
de Comedie : DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„C I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SORA CEA MARE —
ora 20; Teatrul Glulești : NUNTA 
LUI FIGARO — ora 19,30; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19.30; (Sala Vic
toria) ; VOX BOEMA — ora 19.30; 
(la Sala Palatului) ; ȘI FEMEILE 
JOACĂ FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : IN- 
TR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Tatrul Mic : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19.30; Studioul 
„Casandra" al I.A.T.C. ; StNZIA- 
NA ȘI PEPELEA — ora 20; Tea
trul „Țăndărică (Sala Academiei): 
CARTEA CU APOLODOR — ora 
15: Teatrul Evreiesc : CONSTRUC
TORUL SOLNESS — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ :

— într-adevăr m-am născut 
vegheată in egală măsură de 
muza poeziei ca și de aceea a 
muzicii. Mama (sensibila poetă 
Mariana Dumitrescu, atît de tim
puriu smulsă din mijlocul nos
tru n.n.) a fost nu numai un 
minunat pedagog al copilăriei, 
plină de tact și optimism, răs- 
pindind multă lumină in jurul 
ei, ci și mentorul meu în lumea 
cărților. Biblioteca este pentru 
mjne locul celor mai profunde 
repreări. La loc de frunte poe
ziile — Eminescu, simboliștii.. 
De altfel, nu concep un artist 
fără cultura cărții, așa cum nu-l 
concep fără Bach sau Beetho
ven.

— Ce pregătiți acum ?
— Aștept cu mare emoție pre

zentarea Concertului de pian nr 
3 de Beethoven care va avea loc 
la sfîrșitul lunii martie, la Ate
neu, sub bagheta dirijorului ceh 
Zdenek Kossler. Din ciclul 
Beethoven voi mai prezenta, în 
iun'e. Concertul de pian nr. 4. 
atît in București, cit și in alte 
centre din țară și voi face în
registrării pentru radio.

în organizarea A.R.I.A. voi 
cînta în stagiunea 1972—1973 în 
cadrul unor turnee în Suedia, 
Ungaria și Polonia. îmi pun 
mari speranțe în participarea 
mea la Festivalul tinerilor so
liști de la Bratislava.

în sfîrșit. la Moscova, unde îmi 
fac studiile muzicale, voi prezen
ta, de asemenea, citeva concerte.

H. LEREA

LEGENDA ȘI DOR — ora 19,30; 
Circul Globus : PLANETELE RID 
SUB CUPOLA — ora 19,30; pre
mieră.

SIMBATA, 11 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Film serial : „Doam
na din Genâva“ (IV). 9.45 De vor
bă cu gospodinele. 10,00 Tele-encl- 
clopedia. 10,45 Biblioteca pentru 
toți. 11.05 Emisiune de divertis
ment. Clujul... pe adresa dv. (se- 
lecțiuni). 12,15 Emisiune de edu
cație sanitară. 12,30 Telejurnal. 
16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 16,35 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tinere
țe, dans. 19,00 Campionatele euro
pene de atletism pe teren acope
rit. Transmisiune de la Grenoble. 
19.20 1001 de seri : „Intîmplări cu 
Feti". 19,30 Telejurnal. 20,00 Săp- 
tămina internațională. 20,10 Avan
premieră. 20,15 Tele-enclclopedla. 
21,00 Film serial : „Invadatorii“. 
21.50 Emisiune de divertisment. 
„Ce faceți astă-seară ?“ 22,30 Tele
jurnal. 22,45 Campionatele europe
ne de atletism pe teren acoperit. 
Transmisiune de la Grenoble.

PROGRAMUL II

16,30 Ansambluri folclorice. 17,00 
Reportaj bucureștean. 17,10 Film 
artistic : „Primăvara pe strada 
Zarecinaia“ — producție a studiou
rilor sovietice. 18,40 Agenda. 18,50 
Pagini de mare popularitate din 
lucrările lui Mozart.

• Pină de curind, la cariera 
de piatră „Lespezi“, din co
muna Moroieni, județul Dîm
bovița, lucra și Gheorghe Iov. 
In timp ce executa niște săpă
turi in afara zonei periculoase, 
marcată de stegulețe, a fost lo
vit de o bucată de piatră des
prinsă din stincă în urma puș- 
eăturilor anterioare. Transpor
tat de urgență la sanatoriul 
din apropiere, pentru primele 
ajutoare, Gheorghe Iov a dece
dat. Un semnal de alarmă pen
tru cei însărcinați cu protecția 
muncii : in situații asemănă
toare marcați cu grijă întreaga 
zonă periculoasă 1

• Ioan Frigioiu, născut la 
Brăila la 13 iulie 1943, fusese 
angajat ca profesor suplinitor 
la Școala generală nr. 2 din 
Botoșani. Și cum una dintre 
elevele din clasa a VIII-a ii 
plăcea nu numai ca elevă, a 
Început să-i fixeze lntllniri 
după intîlniri, obligind-o să nu 
lipsească de la ele sub ame
nințarea că îi pune note mici 
In catalog. în cele din urmă, 
copilul de 15 ani așteaptă un 
copil iar Ion Frigioiu s-ă fript 
pentru cițiva ani de libertate. 
Oare nimeni n-a observat în
cotro duce „simpatia“ pentru 
față a așa-zisultii „profesor“ ?

• Un om „fără ocupație“, 
Baiogh Kalman Koloman, do
miciliat în Oradea, str. Pro
gresului nr. 135, în virstă de 29 
de ani, a Încasat de la diferiți 
cetățeni sume între 250—500 lei, 
ca avans pentru multe mii de 
kilograme lemne de foc, pe 
care urma să le procure nu
mai el știe cum. Lemnele ne- 
mai fiind procurate (era și de 
așteptat) iar cetățenii alarmln- 
du-se, B.K.K. a ajuns In cer
cetarea organelor de anchetă 
penală. „Meseria“ tlnărului 
fără ocupație nu e de dată re
centă, el fiind condamnat pen
tru furt și Înșelăciuni de încă 
6 ori.

• Ștefan Zicu, tn virstă de 
25 de ani, a fost pînă de cu
rind calculator la Centrul de 
legume și fructe din Urziceni, 
jud. Ilfov. Fiind pus pe căpă
tuială cu orice preț, a comis 
mai multe infracțiuni de înșe
lăciune In dauna avutului per
sonal al unor cetățeni, însușin- 
du-și suma de 2 300 lei, ca 
drept dc dobîndă și majorări de 
contracte. Pentru ca socoteala 
să fie rotundă, s-a găsit de 
cuviință să i se facă un „con
tract“ personal și lui Ștefan 
Zicu, în care să fie trecute 
toate „dobînzile“ legale.

O VALOROASĂ INIȚIATIVĂ
(Urmare din pag. I)

nu le putem vorbi de obli
gația îndeplinirii normelor fard 
să le spunem ce-i aceea pro
ductivitate, nu vor în(elege efor
turile pe care le depunem pentru 
reducerea consumurilor specifice 
dacă nu știu nimic despre prețul 
de cost. In ce ne privește vom 
trasa organizațiilor de bază 
P.C.R sarcina să sprijine efectiv 
înființarea și activitatea acestora 
iar tinerii comuniști — membri ai 
organizațiilor U.T.C. — vor fi cei 
mai activi participanți la reali
zarea obiectivelor pe care și le 
stabilesc brigăzile.

Necesitatea combaterii tendin
țelor de irosire a timpului în 
orele afectate producției, a chiu
lului, modalitățile de obținere a 
unui randament maxim în cele 
480 de minute, au fost reluate 
de mulți alți lucrători. Mais
trul Nicolae Giurgiu, șef de 
atelier, considera că ar fi util ca 
organizatorii inițiativei să-și pre
vadă periodic anchete efectuate 
de trei-patru membri ai comite
tului U.T.C. în schimburile II și 
III pentru a vedea cum muncesc 
tinerii în orele în care sînt mai 
puțin sub observație.

— Cred că o astfel de anchetă 
ai putea porni de la următoarea 
întrebare : de ce randamentul în 
aceste schimburi este considerabil 
mai redus ? — propune maistrul 
Giurgiu. Să se vadă dacă tinerii 
au suficient de lucru, sînt apro
vizionați cum trebuie cu piese și 
materiale, dispun de sculele tre
buincioase și asistență tehnică 
pentru că, de ce să nu spunem, 
nu toți maiștri și reglorii noștri 
dovedesc suficientă atenție și so
licitudine la greutățile tinerilor, 
să sesizeze conducerea secțiilor si 
a uzinei de neregulile constatate.

— De altfel, reia ideea tov. 
Petre Gherghel — în acest mod 
am gîndit și noi crearea brigă
zilor de producție. Constituite pe 
linii de fabricație ele vor fi 
transformate în puternice pîrghii 
pentru întărirea disciplinei, pen
tru folosirea la maximum a tim
pului de lucru, calificarea tine-

SEMICENTENAR
• Un spectacol festiv dedi

cat aniversării semicentenaru
lui U.T.C. va fi prezentat la 
Ateneul Român, marți 14 mar
tie. Cu acest prilej iși dau 
concursul citeva din cele mai 
bune formații artistice studen
țești din Centrul Universitar 
București. Spectacolul va fi al
cătuit din momente de muzică 
clasică și corală, folclor șl re
citaluri muzical-Iiterare susți
nute de colectivul „Teatrului 
studențesc“.
• Tot cu prilejul împlinirii 

a 50 de ani de la constituirea 
Uniunii Tineretului Comunist, 
teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra“ prezintă în premieră, 
marți 14 martie, ora 20,00 în sala 
din Schitu Măgureanu. specta
colul „Coloana infinită“, evoca-

V1RGIL OGAȘANU
re dramatică de Nicolae Tăutu. 
Regia e semnată de Petre Po
pescu iar/scenografia de Geor
ge Ștefănescu. Ilustrația muzi
cală, Mircea Teodor Ciortea. 
Distribuția — aproape 40 de 
interpreți — cuprinde toți ac
torii tineri ai teatrului : Virgil 
Ogășanu, Florian Pittiș, Corne- 
liu Coman, Irina Petrescu, Vio
leta Andrei, Valeria Marian, 
Rodica Suciu. George Oancea, 
precum și alți interpreți de va
loare ai acestui colectiv ca 
Gina Petrini și Mihai Mereuță.

A Studioul de teatru al tele
viziunii reia în emisiunea de 
marți 14 martie spectacolul „In 
vintul de primăvară“ de Letiția 
Papu, care evocă un moment 
din activitatea tineretului co
munist în ilegalitate. Regia

retului, educarea sa în spiritul 
muncitoresc, a răspunderii și 
autoexigenței.

O ACTIVITATE PERMANENTA : 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

— Timp de patru ani, după 
absolvirea liceului, am lucrat în 
altă parte — povestește rectifi- 
catoarea Aneta Socaciu. Apoi am 
aflat de cursurile din uzină și am 
venit aici.

— Vă place mai mult ?
— Calificîndu-mă, am scăpat 

de sentimentul de provizorat, am 
acum o meserie certă și intere
santă.

O destăinuire pe care colega ei 
Maria Oprea, o completează eu 
un gînd propriu, la fel de sincer.

— Sigur că în primul rind 
cîștigul contează. Pe luna trecută 
eu am realizat 2 066 lei. Pentru 
noi care de abia acum citeva luni 
am ieșit de pe băncile liceului e 
un cîștig pe care nicăieri nu l-am 
fi putut obține. Dar nu e vorba 
numai de cîștig. EI este într-o 
corelație intimă cu conștiinciozi
tatea, pasiunea, corectitudinea, 
priceperea noastră. Ceea ce mi se 
pare insă hotărltor pentru desti
nul nostru este mediul muncito
resc în care ne realizăm ca oa
meni și profesional. La început, 
uzina, munca în fabrică m-au 
speriat pentru că nu Știam mai 
nimic despre această profesie. A- 
cum pot să vă încredințez că mă 
simt foarte bine la mașină, că 
munca este comodă și interesantă 
și ne deschide toate porțile spre 
afirmare. Eu de pildă, împreună 
cu mai mulți colegi, urmăm în 
paralel cursurile școlii tehnice în 
specialitatea construcții de ma
șini. Munca efectivă la mașină 
îmi va fi mai tîrziu hotărîtoare 
în profesia de tehnician.

Uzina de piese auto Sibiu a 
uzat de toate posibilitățile pentru 
a-și completa forța de muncă 
calificată : școala profesională, 
ucenicia la locul de muncă, 
cursurile de scurtă durată, pentru 
ridicarea calificării angajaților prin 
cursurile de reciclare deschise în 
toate compartimentele. Sute de 
tineri au pătruns, s-au stabilizat în 
uzină, în profesiile ei, prin aceste 
porți generoase. Cea mai inedită 
și mai interesantă formă însă, cu 
care conducerea tehnico-adminis- 
trativă, comitetul U.T.C. se mîn- 
dresc pe bună dreptate, sînt 
cursurile de calificare postliccală.

— Printr-o acțiune bine orga
nizată în care am apelat și am 
obținut ajutorul comitetului mu
nicipal și județean al U. T.C. 
am recrutat anul trecut un 
număr de 53 de absolvenți de 
liceu — relatează tovarășul 
Gherghel — cu care am deschis 
două cursuri de calificare post- 
liceală. Am sugerat ca ei să for
meze singuri aceste cursuri, să nu 
fie intercalați cu absolvenții șco
lilor generale pentru ca progra
mele de învățămînt să li se adre- 
sese de la un nivel corespunzător. 
Ceea ce ne propunem în plus, în 
spiritul inițiativei noastre, este 
deschiderea în acest an a încă 
unui asemenea curs pentru aș- 
chietori. în primul rind ne vom 
adresa absolvenților din acest an 
ai liceelor.

Sistemul de popularizare, de 
propagandă în rindul elevilor, la 
care se gîndește comitetul U.T.C. 
este pe cît de simplu pe atît de 
firesc și cu eficiența probabilă 
cea mai bună. încă de pe acum

este semnată de unul dintre 
tinerii regizori ai televiziunii, 
Tudor Mărăscu.

TEATRU
• Un eveniment actual al 

sâptămînii viitoare îl constituie 
turneului Teatrului de Stat din 
Tirgu Mureș, secția română. 
Colectivul va prezenta, luni 13, 
și marți 14 martie pe scena 
Teatrului Mic „Prințesa Tu- 
randot“, de Carlo Gozzi, în 
regia lui Dan Micu, care 
a realizat pe scena Stu
dioului de teatru al I.A.T.C. 
„Lăpușneanul". Tot în sala 
Teatrului Mic, colectivul din 
Tg, Mureș va juca „Unchiul 
Vania“ dc A. P. Cehov — re
gia Ivan Helmer, scenografia 
Lucu Andreescu — miercuri 15: 
iar la Teatrul „Bulandra“ 
„Procurorul" de scriitorul bul
gar D. Djagarov, pus in scenă 
de Alexa Visarion, scenografia 
— Vlcttorio Holtier, joi 16 
martie. Așadar, un turneu 
care oferă publicului Bucu- 
restean prilejul de a ur
mări în evoluția lor artis
tică trei regizori tineri : Ivan 
Helmer, Dan Micu, Alexa Vi
sarion. Un colectiv actoricesc, 
de asemenea tinăr, prezintă In 
toate cele trei spectacole per
sonalități artistice interesante.

• Din viața teatrală a Capi
talei semnalăm premiera anun
țată de Teatrul Giulestj. stm- 
bătă 19 martie — .....ESCU“ de
Tudor Mușatescu in regia lui 
Dinu Cernesc«. Realizarea sce
nografiei poartă o semnătură 
prestigioasă ; Liviu Ciulei. Cos
tume — D. Sbiera. Ilustrația 
muzicală — șt. Zorzor. Inter
pretează ; Șt. Mihăileșcu-Brăi- 
la. Șt. Bănică, Traian Dăn- 
ceanu, Dorina Lazăr, Astra 
Dan, Maria Georgescu Pătraș- 
cu. Paul Ioachim. Jorj Voicu. 
Ernest. Maftei. Atena Deme- 
triad.

I-am solicitat realizatorului 
montării Dinu Cernescu si 
actriței Dorina Lazăr, in a- 
vanpremieră, cîteva opinii de 
regizor șl, respectiv, interpret :

— Un spectacol după o piesă 
de Tudor Mușatescu — ne spu
ne Dinu Cernescu — deci a 
unui autor satiric cu o drama
turgie cunoscută și gustată de 
publicul nostru, nu mai poate 
fi o surpriză. De altfel și mon
tarea piesei este foarte aproa
pe de spiritul textului, regia

vor fi organizate în liceele din 
Sibiu și localitățile apropiate, în- 
tîlniri ale elevilor cu colegii lor 
mai mari care muncesc în pre
zent în uzină și a căror cuvînt 
poate fi cel mai convingător.

Dar aceasta nu poate fi singura 
sursă pentru completarea forței 
de muncă. S-a remarcat faptul 
că nu mai departe decît... chiar 
în uzină există mulți tineri ne
calificați, iar în unele meserii 
lucrează prea mulți muncitori 
față de nevoile planului.

— Deci, încă un teren pe care 
poate acționa organizația U.T.C. 
— este de părere inginerul Cu- 
lică Enăchescu, șeful organizării 
muncii — trecînd la identifica
rea celor Recalificați și îndru
marea lor — dacă îndeplinesc 
condițiile — la cursurile organi
zate. Mai mulți tineri lăcătuși 
vor trebui de asemenea atrași în 
meseriile de așchietori — și or
ganizația U.T.C. îi poate con
vinge cel mai ușor — pentru 
a ne putea acoperi cît mai ur
gent necesarul pe aceste utilaje 
de bază.

Maistrul Vasile Șonea, șef de 
atelier, adaugă :

— Inițiativa organizației U.T.C. 
vine cînd nu se poate mai bine 
și sub aspectul ajutorului pe care 
și-l propune a ni-1 acorda în ca
lificarea tinerilor în general, lată, 
mie mi-au fost repartizați cu cî
teva zile în urmă vreo 80 de 
băieți și fete veniți de la sate 
pe care a trebuit să-i pun di
rect pe mașini și să realizez cu 
ei producție. Cine să le dea în 
mai mare măsură ajutorul decît 
tot tinerii, adică cei mai buni 
pe care ii avem, cine trebuie să 
fie cei mai apropiați prieteni ai 
noilor angajați decît tinerii cu 
mai multă vechime în uzină, 
cu experiență și autoritate ? 
Cei de care vorbeam, trebuie 
calificați din mers. Organizația 
U.T.C. să-i ia imediat în eviden
ța sa, să-i supravegheze la cursu
rile de calificare și să-i ajute în 
însușirea meseriei, în integrarea 
profesională.

UTILAJE „TEHNOLOGICE" 
REPUSE IN CIRCUITUL 
PRODUCȚIEI CURENTE

La întrebarea de ce staționea
ză aceste mașini ? am primit de 
mai multe ori răspunsul stereo
tip : sînt utilaje tehnologice, ape
lăm rar la ele dar altfel nu se 
poate. într-adevăr, U.P.A.S. mai 
are încă în înzestrarea secțiilor 
sale numeroase mașini care 
lucrează două-trei zile pe lună. 
Numai într-un singur atelier din 
secția mecanică am găsit două 
strunguri care zac nefolosite sub 
scuza de utilaje „tehnologice" 
de luni întregi. Dar tot aici am 
putut nota și un exemplu bun, 
care dovedește posibilitatea pu
nerii lor în valoare. O mașină 
specializată pe filetate interioară, 
prin modificarea camelor de 
avans și a sistemului de prinde-

respectind permanent sugestii
le autorului. Am evitat parodia 
deja uzitată, pentru că vocația 
satirică a autorului este lesne 
de descoperit, țintind mai cu 
seamă sistemul relațiilor inter- 
utnane, viața socială și morală 
a ceea ce se pretindea „lumea 
bună“ din anii 1920—30. In 
..... ESCU“ dominantă este sa
tira politicianismului la modă 
si a parvenitismului. Mijloace
le de expresie regizorală ur
măresc să recompună imaginea 
amănunțită a unei epoci și » 
unor personaje care par să-și 
fl făcut din absurd și ridicol 
nota caracteristică. Decorul lui 
Liviu Ciulei aduce o contri
buție Însemnată la reconstitui
rea atmosferei, costumele con
cepute de D. Sbiera completînd 
tipologia.

— Personajul pe care-1 inter
pretez, — ne mărturisește Do
rina Lazăr — este primul de 
acest gen in cariera mea acto
ricească ce a enumerat mai 
ales partituri de compoziție. 
Registrul interpretativ a fost 
solicitat mal mult ca de obi
cei, intr-un mod cu totul a- 
parte, prin verva, temperamen
tul afișat și ipocrizia eroinei, 
deci prin încercarea de a sur
prinde psihologia caracteris
tică tipului.

PLASTICĂ
9D In cursul săptăminii vii

toare. Galeria „Orizont“ se re
deschide găzduind expoziția de 
pictură a Liei Szâsz și Dorin 
Szâsz.

MEDEEA IONESCU 

re, poate fi acum folosită pentru 
uzinarea tijei amortizorului.

— Trebuie într-adevăr ca de 
aceste utilaje să sa îngrijească ci
neva — aprecia maistrul Ion 
Popa — este de neconceput ca 
un strung semiautomat — cum 
am unul pe linia mea — și pe 
care executăm cîteva bucșe, să 
lucreze numai 10 zile pe lună.

La această observație s-a răs
puns cu promptitudine.

— Sîntem peste 40 de tineri in
gineri, sute de tehnicieni în uzină
— ne spune ing. Nicolae Popes- 
cu. Cițiva dintre noi ar putea în
treprinde o anchetă în toată uzi
na și stabili exact utilajele care 
în prezent nu pot fi folosite la 
întreaga lor capacitate. Fiecare 
dintre ele să fie luate apoi în 
studiu pentru a li se proiecta și 
executa dispozitive, sisteme de 
prindere pentru a putea fi ali
niate în producția zilnică, folosite 
intensiv în îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Reacția a fost imediată. Ingi
nera Minerea Suciu din serviciul 
tehnic, ing. Cristian Sorete, mem
bri în comitetul U.T.C. pe uzină, 
s-au angajat împreună cu autorul 
ideii — să treacă operativ la 
alcătuirea grupului de tineri spe
cialiști, șj tot atît de operativ la 
abordarea și convertirea propune
rii în producție. Un calcul sim
plu demonstrează că doar un 
singur strung universal, în pre
zent fără încărcare corespunză
toare — adus la nivelul de pro
ducție al celor în plină acțiune
— poate realiza într-un an de 
zile un cîștig de producție în va
loare de cca. un milion de lei.

O altă categorie de mașini 
inactive sînt cele care deseori 
zac defecte cîteva zile pînă Ie 
vine rîndul la reparații. Aproape 
în fiecare atelier se găsesc ma
șini în această stare. Planul de 
măsuri sugerat în dezbatere a 
reținut și în această privință o 
propunere ; în momentele de 
mare solicitare a grupelor de re
parații, existente în fiecare sec
ție, ele vor fi întărite cu tineri 
mecanici, electricieni, și lăcătuși 
din secțiile auxiliare.

— Uteciștii predomină ca nu
măr și în grupele de reparații. 
Ar fi foarte bine ca tocmai a- 
ceștia să fie antrenați în între
cerea permanentă pentru repa
rații de cea mai bună calitate 
și executate într-un timp cît mai 
scurt posibil — recomanda direc
torul tehnic al uzinei. în para
lel trebuie sădite la tinerii din 
producție încă de la venirea lor 
în întreprindere, răspunderea 
pentru mai buna îngrijire și ex
ploatare a mașinilor și utilajelor, 
pentru o mai atentă respectare a 
regimului lor tehnic. Numai în a- 
ceste condiții mijloacele noastre 
modeme cu care sîntem dotați și 
pentru care statul a investit sute 
de milioane, vor putea să se în
scrie în randamentele optime de 
producție.

Am reținut mai detaliat în acest reportai 
trei din ideile sugerate în cadrul dezbaterii și 
care constituie suportul esențial al planului 
de acțiune a organizației U.T.C. pentru folo
sirea intensivă de către toți tinerii uzinei a 
timpului de muncă, a utilajelor la care lucrea
ză. Important este faptul că imediat după 
dezbatere s-a trecut la abordarea celor pro
puse, la aplicarea lor în activitatea tinerilor. 
Așadar, o inițiativă pe care o recomandăm 
spre a fi preluată, tuturor organizațiilor U.T.C 
din toate întreprinderile industriale ale țării.
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Brigada „Scìnteli tineretului“ 
transmite: IN JUDEȚUL SĂLAJ

TINEREJE
Dacă treceți vreodată prin 

Șimleul Silvaniei, să vizitați nea
părat și Liceul „Simion Bărnu- 
țiu“. Aici, la liceu, veți găsi cu 
certitudine asemenea fapte și 
asemenea tineri îneît cu greu 
veți putea uita acest mic orășel 
din nord.

— Ce fapte și ce oameni deo
sebiți sînt aici, în oraș ? l-am în
trebat pe Petru Sălăgean, secre
tarul comitetului orășenesc 
U.T.C.

— Păi... să mergem să vedem! 
mi-a răspuns el puțin descumpă
nit. Și, împreună cu Florian Țîr- 
lea, secretar al Comitetului ju
dețean Sălaj al U.T.C., am colin
dat o zi întreagă prin organizațiile 
U.T.C. din oraș.

Am asistat mai întîi la un sim- 
pozion-dezbatere pe tema „File 
din istoria U.T.C.", urmărit cu 
viu interes de uteciștii de la I.I.L. 
Măgura, cu care discutînd apoi 
mai pe larg am putut să mă 
conving pe deplin de interesul cti 
care tinerii de aici au studiat 
trecutul organizației noastre.

Ne-am făcut loc cu greu, apoi,

Faptul
aparent
mărunt

în sala de sport a Liceului agri
col unde se desfășura faza fina
lă pe localitate a Cupei Semicen
tenarului U.T.C. la volei. 100 de 
participanți și încă 200 de spec
tatori, în condiții, desigur, nu de 
campionat european, dar cu un 
entuziasm de nedescris, ne-au o- 
ferit încă un argument pentru 
ideea din titlu. Pentru că, 
dincolo de numărul participanți- 
lor și de calitatea sălii, esențial 
mi s-a părut aici tocmai succesul 
educativ al acțiunii.

Dar să revenim, în sfîrșit, la 
punctul de pornire. La liceul „Si
mion Bămuțiu“, unde am reținut 
numai un „amănunt“ : că în acest 
an, în atelierele productive ale 
școlii, elevii vor realiza lucrări 
— deja contractate — în valoare 
de 200 000 lei. Spațiul nu ne per
mite să descriem în amănunt ce 
fac și cît de conștiincios mun
cesc elevii de la „Simion Bămu- 
țiu“. Am reținut doar, ca și în 
celelalte cazuri, eficacitatea edu
cativă a acestei activități, la a că
rei organizare, alături de direcția 
școlii și cadrele didactice partici
pă înșiși elevii uteciști. Ei se pre
gătesc astfel nu numai pentru ca
litatea de producători ci și pentru 
cea de organizatori ai produc
ției.

OVIDIU PĂUN

SUB SEMNUL
CONSTRUCȚIEI

La Sălaj, oriunde sapi, se-aude sunet de silex bâtrîn, de fier 
și bronz de la-nceputuri, de ceramică de la Rîm sau localnică, 
ele piatră fasonată după știința rafinată a romanilor, după 
aspra viziune a dăltuitorilor daci. „La noi, oriunae dai_ i__ ____ _ _ _________ ___ . lai 
cu sapa descoperi un vestigiu al trecutului“, ne mărturisise, 
mîndru, tovarășul Vasile Lucăcel, directorul muzeului din Za
lău. Și continuase cu tîlc : „Iar cu sapa, la n,oi, se dă cam 
pretutindeni. Aoum că «sapa» este excavator, e altă poveste, 
al cărui înțeles rămîne să-l culegeți dv."

într-adevăr, marile unelte de săpat, excavatoarele, buldo
zerele, ca și cele care umplu înălțimile cu volume ferme și 
strălucitoare — schelele, macaralele — sînt prezente pretu
tindeni. La Șimleul Silvaniei și Cehul Silvaniei, la Jibo-u, orașe 
care-și trăiesc o nouă și trainică tinerețe, văzîndu-se dă
ruite cu școli și cose de cultură, cu complexe comerciale și 
cvartale de locuințe, cu arene sportive și parcuri. Și, de ase
menea, în toate cele 54 de comune ale județului, unde vesti
tele porți de Sălaj, străjuie, mai toate, case noi, ridicate în 
ultimii ani. Și, de asemenea, la reședința de județ, la Zalău, pe 
eleganta perspectivă Pacea, unde, în mijlocul a zeci de blocuri 
înălțate ca din pămînt, constructorii de noi locuințe se jau 
la întrecere cu cei care au dat industriei clădirea modernă a 
fabrici» Filatura — „fabrica fetelor" — și o finisează pe 
aceea care pe drept cuvînt a intrat în noul folclor local sub 
numele de „fabrica băieților" : Armătura.

... Filatura și Armătura. Două citadele ale tinereții acestui 
oraș, acestui județ. Două rime în impresionantul poem con
structiv pe care-l scriu cu uneltele, zi de zi, harnicii oameni 
ai acestor locuri.

în rîndurile lor — la loc de cinste : tinerii, uteciștii. „Noi, 
tinerii,, am adus apa în oraș', ne ■»»■>»„><»> 
mîndrie tovarășul I. Mureșan, secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., evocînd succesele obținute pe șantierul județean 
de muncă voluntar-patriotică al conductei de aducțiune a apei. 
„La început, unii s-au îndoit de capacitatea tinerilor, dar 
după o vară de muncă intensă, cînd apa limpede a țîșnit dir» 
robinete, cetățenii i-au pus pe tineri și în cîntec : „Din Someș 
de la Jibou / Ați adus apă-n Zalău. / Viața limpede vă fie / 
Ca șuvoiul de-apă vie I"

Zonă a unui străvechi folclor (vezi culegerea „De dor și de 
omenie", tipărită de Comitetul județean U.T.C. în colaborare 
cu forurile culturale locale), Sălajul trăiește, în contempora
neitate, un continuu proces de dezvoltare, ale cărui fapte — 
multe dintre ele datorate tinerei generații — ^îndreptățesc 
cinstirea prin cîntec... Stă mărturie bogata agendă de acțiuni 
dedicate semicentenarului, stau mărturie succesele productive 
de la Filatura și Armătura, sau de pe șantierele unde s-au* con
stituit brigăzi ale tineretului. Stau mărturie acțiunile de înfru
musețare a comunei Sărmășag, săpăturile pentru irigații de la 
Cehul Silvaniei, munca de împădurire desfășurată pe 150 de 
hectare, cea de curățire a pășunilor, desfășurată în 58 de 
localități. în sfîrșit, că niște ilustrări ale acestor fapte — și 
ale multor altora — se constituie albumele-ștafetă care străbat 
în aceste zile județul, adunînd gîndurile și sentimentele tine
rilor din Chiejd și Bobota, din Măieriște, Pericei, Vîrșolt și 
Hereclean, din Crișeni și Mirsid, din Zalna și Caraștelec, din 
Fildu și Poiana Blenchii. Gînduri și sentimente adunate într-un 
buchet de flori primăvăratice, trimise la sărbătoarea organi
zației de tineret, de pe aceste meleaguri unde pe străvechile 
vetre ale înaintașilor se înalță clădirile trainice, luminoase, ale 
timpului socialist.

Sălaj : Tinerețe sub semnul construcției !

PETRE DRAGU

;“. ne mărturisea cu îndreptățită

Se in numi „Strada tineretului“
După un șir întreg de in

tervenții prompte ale sute
lor de elevi din oraș — ca 
răspuns la chemarea „Fie
care organizație U.T.C. de 
clasă — o brigadă de mun
că patriotică !“ — una din
tre cele mai lungi artere ale 
orașului Cehu Silvaniei este 
acum pregătită pentru eta
pa finală a lucrărilor 
de modernizare. Consiliul 
popular orășenesc a numit 
astfel, firesc, cu inscripția 
tinereții tocmai locul unde 
locuitorii se obișnuiseră 
deja cu prezența tinerilor.

Simbolică, denumirea are 
un corespondent și la 34 km 
de localitate. în orașul Za
lău... „Nu este de mirare, 
spunea Ioan Mureșan, se
cretar al comitetului jude
țean U.T.C. ; ele vor amin
ti întotdeauna despre șan
tierele noastre, ale tinere
tului. ca denumiri generice 
ale rîvnei și faptelor de bri
gadier cu care uteciștii 
semnează în cartea 
floare a organizației 
țene U.T.C.

La Cehu Silvaniei, 
denumire a unei străzi 
fost acordată de edili 
semn de 
mai mult decît reprezenta 
în sine aceasta. Metafora 
subsumează contribuția ti
nerilor la întreaga operă a 
dezvoltării urbanistice a o- 
rașului, pentru că acolo ei, 
uteciștii, ajută la construi
rea unui modern complex 
hotelier și de alimentație 
publică, a unui depozit de 
combustibil și carburanți, 
intervin pentru a înlesni 
legăturile rutiere cu satele 
Nadiș, Ulciug și Moțiș, din 
vecinătate.

Discutam cu secreta
rul comitetului orășenesc 
U.T.C., Aurel Mugur, des
pre aceste obiective cu co
respondent în tot atîtea an
gajamente luate în cinstea

de o- 
jude-

noua 
a 

în 
omagiu pentru
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In faptul dimineții pași gră
biți spre Fabrica „Armătura“ 

din Zalău

ing. GHEORGHE NAE ing. AUREL RABONȚESCU ing. GHEORGHE SABAU

Virtuțile
muncii
(Urmare din pag. I)

aniversării semicentenaru
lui U.T.C. Era clar, simplu 
și elocvent totul, vizibil 
plăcut pentru interlocutor 
să le evoce. Dar am dus 
treptat discuția noastră în
tr-un teritoriu mai larg, al 
vieții de organizație. Timpul 
acesta vast de inițiativă ti
nerească avea mai puțină a- 
coperire, uneori foarte fi
ravă, în acțiunile celor 
peste 50 de organizații 
U.T.C. din oraș. Adunările 
generale, programele tri
mestriale de activități ale 
unor organizații U.T.C. o- 
fereau puțin, prea puțin, 
dincolo de ceea ce comite
tul județean U.T.C. și co
mitetul orășenesc organiza
seră pentru tineri — întîl- 
niri cu activiști de partid și 
de stat, cîteva expuneri o- 
magiale, concursul „File 
din istoria U.T.C.“, excursii 
la Muzeul județean de isto
rie și artă, la Doftana...

■

$

Comparația cu acțiunile 
de muncă patriotică era 
parcă imposibilă și totuși...

— Pare complicat pentru 
unii să-și propună acțiuni 
educative la nivelul de în
țelegere și corespunzător 
cerințelor utecișților din 
fiecare organizație. Răspun
sul la necesitate, calea cea 
mai simplă pentru inițiati
vă și afirmare, este înlocuit 
de așteptare și inerție. Unii 
consideră că marile eveni
mente ar pretinde mari 
acțiuni festive, de amploa
re, pentru care — 
forțe proprii în 
lor...

Am subscris, 
secretar, unei 
concluzii de lucru. Era în 
fond, un elogiu adus sim
plității în alegerea obiec
tivelor acțiunii de organi
zație, reconsiderîndu-i re
sursele de eficacitate.

W ’ ; Y

«

nu există 
organizația

alături de 
asemenea

ION TRONAC

y * '

...Cinci albume-ștafetă, cinci mesageri ai entuziasmului tineresc 
străbat județul

— La fabrica de armături din 
Zalău — ni se spusese la Comi
tetul județean Sălaj al U.T.C. 
— oamenii mai vîrstnici de 30 
de ani pot fi numărați pe degete.

Informația a avut darul de a 
ne stîmi curiozitatea. Cu atît 
mai mult cu cît știam că între
prinderea este la rîndul său ex
trem de tînără — a intrat în 
funcțiune în 1971, cu 300 de zile 
înainte de termen — și că nu
mele său figurează de foarte cu- 
rînd în nomenclatorul unităților 
industriale ale țării. în mod fi
resc, deci, presupuneam că uteciș- 
tilor de aici le-au fost încredin
țate posturi cheie, atribuții de 
mare răspundere în procesul de 
producție. Presupunere confir
mată întru totul. Tineri sînt șe
fii de echipă, tineri, maiștri, ti
neri, de asemenea, conducătorii 
compartimentelor de concepție- 
execuție. Printre aceștia din ur
mă ne-am propus să întreprin
dem o investigație, legată de 
preocupările lor actuale și de 
perspectivă, de modul în care 
privesc locul și rolul lor în asi
gurarea condițiilor optime pen
tru realizarea cantitativă și cali
tativă a sarcinilor de plan cu 
care se confruntă colectivul de 
muncă de aici în acest an. Op
țiunea noastră a fost determinată 
între altele și de faptul că ne gă
sim la scurtă vreme după Confe
rința pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construcții, 
eveniment de o deosebită însem
nătate și ale cărei lucrări au ja
lonat cu precizie drumul pe care 
trebuie mers pentru îndeplinirea 
și depășirea obligațiilor de plan 
la toți indicatorii. Notăm :

Inginer Gheorghe Nae, șeful 
atelierului sculărie :

— De la început țin să fac o 
precizare : în sectorul a cărei ac
tivitate o coordonez se execută 
toate sculele, dispozitivele și ve
rificatoarele necesare fabricii. Cu 
alte cuvinte nu este un sector 
auxiliar ci un autentic sector de 
bază, de care depinde în cea 
mai mare măsură buna funcțio-

muncitori cu categorii de califi
care mai mari, și ei tineri — Pe
tru Cîmpeanu, Vasile Deae, Ion 
Ardeleanu — m-a îndreptățit să 
trec chiar din ianuarie la orga
nizarea, după orele de program, 
a unor demonstrații practice în 

' care „așii în profesie“ să-și asu
me susținerea lor.

Inginer Gheorghe Sabău, șe
ful atelierului de galvanizare :

• ZALĂU : „Sub flamuri de 
partid biruitoare“ — intilnire cu 
tovarășul Laurean Tulai, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R. ; Recital 
de poezie „Părinte drag, partid 
iubit".
• ȘIMLEUL SILVANIEI: 

„Carnetul roșu ne obligă" — o 
intilnire cu Florian vileeanu, 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid.

O hida : „Am fost briga
dier" — intilnire cu partici- 
panți pe șantierele naționale 
ale tineretului ; Deschiderea 
șantierului permanent de mun
că patriotica.
• BOCȘA : „Personalități de 

seamă din Sălaj“, prezintă Va- 
sile Lucăcel, directorul Muzeu
lui de Istorie și artă din Zalău.
• CEHU SILVANIEI : 

„U.T.C. — factor de educare 
comunistă a tineretului", pre
zintă Maria Rusu, președinta 
Consiliului elevilor.
• JIBOU : „De vrei să știi 

nepoate cine-am fost...“ intil
nire cu veternai de război.

• SARMAȘAG : „Ieri, azi, 
mime — Sălajul în cifre și 
fapte" — expunere ; Concurs 
„I ile din istoria U.T.C.“.
• S1NMIHA1UL ALMAȘU- 

LUI ; „Drumul parcurs de or
ganizația comunală U.T.C.“, 
participă Nicolae Chiș, actualul 
secretar al comitetului comu
nal de partid, secretarul orga
nizației U.T.C. din comună în 
perioada anilor 1946—1950.
• GIRBOU : „Agricultura Să

lajului în plin proces de dez
voltare și modernizare“, pre
zintă Xoan Tihăuan, președin
tele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de produc
ție.
• NUȘFALĂU : „Trepte de 

măiestrie“ — consfătuirea cu 
tinerii mecanizatori de la I.A.S. 
Zalău ; Faza județeană a con
cursului „Olimpiada mecaniza
torului“.

e V’ALCAU DE JOS : „Din 
cartea istoriei“ — concurs „Cine 
știe, cîștigâ“, pe marginea fil
mului „Mihai Viteazul".

LA „ARMATURA"

I

Metalul trainic
al responsabilității

nare a tuturor utilajelor, în ul
timă instanță întregul flux pro
ductiv al întreprinderii. Oamenii 
care lucrează aici însă, cei mai 
mulți dintre ei, au părăsit de cu- 
rînd băncile școlilor profesiona
le. Așa îneît am considerat de 
datoria mea să mă ocup îndea- 
Îiroape de ridicarea cunoștințelor 
or de specialitate la un

superior, în concordanță cu exi
gențele ce le stau în față. Aveam, 
ce-i drept, planificată pentru 
sfîrșitul trimestrului I deschiderea 
unor cursuri de perfecționare. 
Pînă atunci însă trebuiau confec
ționate repere, nu-mi puteam 
permite să stau cu mîinile în 
sîn. Consultarea celor cîțiva

— Atelierul pe care-1 conduc 
n-a intrat încă în folosință. Asta 
nu înseamnă, bineînțeles, că eu 
stau în „contemplație“.'Dimpotri
vă. Sînt ocupat pînă peste cap cu 
elaborarea procesului tehnologic, 
cu execuția dispozitivelor pen
tru susținerea pieselor în băi. Fi
ind, aici, singurul specialist în 

nivel acest domeniu nu este deloc u- 
șor. Nu o dată mi s-a întîmplat 
ca pînă să aleg varianta optimă 
să fac, pe hîrtie, patru-cinci în
cercări. Dar am certitudinea că 
ea este cea mai fericită, costă cel 
mai puțin și va avea eficiență 
maximă.

Inginer Aurel Rabonțescu, șef 
serviciu C.T.C.:

— Anul acesta produsele noas
tre vor ieși pe piața externă. Dar 
chiar dacă nu ar lua această 
destinație, un lucru este limpe
de : calitatea lor trebuie să fie 
ireproșabilă. Beneficiarilor trebu
ie să le livrăm armături bune. 
Pentru a satisface acest deziderat 
nu numai acum cînd fabricăm un 
număr redus de produse, și deci 
controlul poate depista aproape 
sigur orice „vicii de execuție", 
dar și cînd vom trece la serie, 
ne-am gîndit să facem în așa fel 
îneît fiecare muncitor să cunoas
că nu numai operația la care lu
crează dar și pe cea care o pre
cede și pe cea care-i urmează.

Așadar,' fiecare din cei trei ti
neri șefi de compartimente, ale 
căror opinii le-am consemnat, 
este preocupat îndeaproape de 
problemele pe care le ridică pro
ducția în fața colectivului fabri
cii de armături din Zalău, fie
care a considerat firesc să acor
de atenția cuvenită muncii sale, 
la fiecare se simte că'este decis 
să învingă greutățile inerente u- 
nui început de drum. Și chiar 
dacă nici ei nu beneficiază de a- 
vantajele pe care le oferă o ex
periență mai îndelungată, chiar 
dacă poate dificila muncă de co
ordonare a sectoarelor încredin
țate le este încă destul de ane
voioasă, hotărîtor ni se pare fap
tul că nu pregetă să-și asume cu 
toată seriozitatea prerogativele 
funcției lor, dorind și reușind să 
grăbească astfel momentul în 
care despre toți tinerii fabricii 
nu vom auzi decît cuvinte de 
laudă.

I

GH. GHIDRIGAN

supreme ale poporului, repre
zintă o mare forță generatoa
re de energie și acțiune. Azi 
cu atît mai mult, căci organi
zațiile U.T.C. sint chemate 
să-și dedice întreaga lor capa
citate politică și organizatori
că operei de înflorire econo
mică și social-culturală a pa
triei, să-și îmbunătățească ne
întrerupt activitatea pentru 
ca, sub conducerea partidului, 
împreună cu întregul popor, să 
participe cu forțe sporite la 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. De a- 
ceea, membrii secretariatului 
comitetului județean U.T.C. au 
participat la dezbateri, au pre
zentat expuneri cuprinzînd a- 
proape toate organizațiile co
munale U.T.C. Personal, am 
condus colocvii și am prezentat 
expuneri pentru tineri în or
ganizațiile comunale U.T.C. 
Agrij, Bobota, Creaca, Hida și 
Surdiuc. Au fost inițiate, tot
odată, întâlniri cu secretarii de 
partid, cu membrii birourilor 
orășenești și județean ale 
P.C.R., cu activiști și cu foști 
brigadieri de pe șantierele na
ționale ale tineretului, cu con
ducători de instituții și munci
tori fruntași. în Zalău, a avut 
loc o întâlnire cu tovarășul 
Laurean Tulai, prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R.

— Care sînt cele mai impor
tante acțiuni întreprinse în ju
deț în directă legătură cu spo
rirea eficienței participării ti
neretului la activitatea de 
producție ?

— In acest an, prin acțiuni 
educative ale unor organizații 
U.T.C. au fost integrați în pro
ducție sau la cursuri de califi
care peste 300 de tineri fără o- 
cupație. Cele mai recente a- 
precieri despre activitatea ti
neretului în unitățile de pro
ducție agricole și industriale 
din județ sînt bune. Un rol im
portant în mobilizarea activă a 
eforturilor îl au și în prezent 
întrecerile cu caracter com
plex declanșate în toate orga
nizațiile U.T.C. din Sălaj ca 
urmare a chemărilor lansate 
de uteciștii de la Depoul C.F.R. 
Jibou — „Fruntaș în muncă — 
model de comportare“ — și 
de la Secția de mecanizare din 
Năpradea (avînd printre o- 
biective și pe acela ca fiecare 
mecanizator să lucreze în a- 
cord global).

S-au deschis 8 șantiere lo
cale ale tineretului.

— Ce aduce nou cel mai re
cent bilanț despre acțiunile de 
muncă patriotică ?

- —S-au predat 300 tone fier
vechi. Tot de la începutul a- 
cestui an au fost curățate 
circa 3 000 ha. pășune, iar pe 
o suprafață de 50 ha. s-au rea
lizat lucrări de irigații și dese
cări. Am început împăduriri
le, la Ileanda, Crasna, Fildu 
de Jos, iar zilele acestea, prac
tic, 50 de comune devin șan
tiere pentru plantări. Chiar a- 
vem intenția să acoperim su
prafața de 250 ha., scop pen 
tru care am intervenit să ni 
se suplimenteze numărul de 
puieți, deoarece inițial era vor
ba numai de un angajament 
de 200 ha.

Ca o concluzie, doresc să a- 
firm că acționăm hotărît 
pentru a ne îndeplini toate 
angajamentele luate în cinstea 
aniversării de la 19 martie.

Recent, în județ a fost orga
nizată, din inițiativa comitetului 
județean al U.T.C., „Săptămîna 
muncii voluntar-patriotice". me
nită să impulsioneze participa
rea cit mai multor tineri la ac
țiunile inițiate in cinstea sărbă
toririi semicentenarului U.T.C. 
Intervalul acesta nu a însemnat 
altceva decît apogeul miilor de 
ore de muncă prestate pînă a- 
cum de aproape 8 000 de tineri 
și continuarea, într-un ritm mai 
alert, a străduințelor de a se 
depăși angajamentul luat pen
tru întîmpinarea marii sărbă
tori, ca cel puțin jumătate din 
totalul lucrărilor să fie execu
tate pină la 19 martie 1972.

Dat fiind specificul județului, 
cu întinsele sale pășuni și fi
nețe, obiectivul principal al a- 
cestei perioade îl constituie e- 
fectuarea întregii game de lu
crări necesare pentru sporirea 
producției de masă verde la fie
care unitate de suprafață, cu 
consecință firească în creșterea 
volumului de produse oferite 
consumului de către sectoarele 
zootehnice ale cooperativelor a- 
gricole de producție, fermelor de 
stat, crescătorilor individuali 
„Fiecare tînăr să curețe și să 
îngrijească cel puțin un hectar 
de pășune“ — cu această lozincă 
s-a pornit la muncă încă din 
primele zile prielnice lucrului, 
înainte de a începe săptămîna 
de care aminteam mai înainte, 
peste 2 000 de ha de pășuni a- 
parținind cooperativelor agricole 
de producție erau „ferchezuite“ 
de mîinile harnice ale tinerilor 
cooperatori, elevi, mecanizatori, 
intelectuali ai satelor sălăjene. 
Da sfîrșitul ei trebuie să se a- 
jungă la cel puțin 4 000 ha., 
deci cu 1 500 ha mai mult decît 
angajamentul asumat. După fe-

0 „săptămîna" 
care împlinește

două
Iul cum debutase acțiunea, cer
titudinea realizării acestei cifre 
era clară. Nouă ni s-a oferit pri
lejul de a vedea la lucru doar 
o parte, o mică parte,, din ti
nerii angrenați la această foarte 
utilă treabă pentru patrimoniul 
furajer al județului. La Hălmă- 
șad de pildă, 122 de uteciști, în 
frunte cu Dumitru Tincău, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. și Ștefan Jurcău, acti
vist al comitetului județean al 
U.T.C., erau prezenți pe pășunea 
cooperativei agricole din locali
tate. „Avem de pe acum la ac
tiv 120 de ha. realizate din an
gajamentul de 150 hectare — ne 
spunea secretarul U.T.C. Vă dați 
seama că pînă în ziua sărbăto
ririi semicentenarului avem po
sibilitatea să depășim cu multe 
hectare această cifră. Mai ales 
că de fiecare dată este prezentă 
la lucru aproape întreaga orga
nizație. Vă spun foarte sincer, 
o asemenea participare a tine
rilor nu am avut în nici un alt 
an. De data aceasta sărbătorirea 
organizației noastre a determi
nat o efervescență deosebită, ti-

luni
nerii înșiși fiind cei care cer 
organizarea unor manifestări cit 
mai complexe“. Din lista lungă 
a celor mai buni, deși alegerea 
a fost dificilă, am notat numele 
citorva harnici uteciști : Florian 
Biriș și Opriș Florica — mem
bri cooperatori, Maria Moisc și 
Vasile Chirbișan — elevi, Du
mitru Opriș — mecanizator, Au- 
gustin Titi — învățător.

— Noi am fi realizat mai mult 
decît cele 40 hectare pe care 
le-am curățat de mărăcinișuri și 
arboret, dacă in această perioa
dă nu am fi participat și la 
transportul materialelor și or
ganizarea șantierului noii Școli 
generale care se va ridica în 
comună — ne mărturisea, cu 
nejustificată tristețe, tinăra coo
peratoare Veronica Pîrje, secre
tara organizației U.T.C. de la 
cooperativa agricolă de produc
ție din Letca. Deși sîntem doar 
49 de uteciști, am reușit ca in- 
tr-o singură zi să punem la 
punct 30 hectare de pășune cu 
un grad de acoperire mai redus, 
așa că prin viitoarele acțiuni pe 
care le vom întreprinde supra

fața se va tripla, dublînd astfei 
angajamentul nostru“. Afirma 
ție susținută practic de price
perea și iuțeala în minuirea 
uneltelor de muncă dovedite 
printre alții și de Gheorghe Si- 
lin, Nicolae Nagliiu, Vasile Iri- 
muș sau Ion Mihuț.

Tinerii din Horoatu Crasneiau 
ieșit ceva mai tîrziu la efecu- 
area lucrărilor specifice de pe 
pășune. Deși sint mai numeroși, 
140, nu aveau trecute la capi
tolul realizat decît 90 de ha. 
„Auzind că in alte comune sint 
realizări mai bune, ne-am am
biționat și «Săptămîna muncii 
voluntar-patriotice» ne-a găsit 
deja mobilizați într-o acțiune de 
mai mare amploare — ne spu
nea profesorul Ioan Oros, se
cretarul organizației comunale 
U.T.C. Tot aici, la cooperativa 
agricolă din reședința comunei 
cit și la cea de la Stirciu, peste 
250 de tineri, vor fi prezenți pe 
suprafețele de pășune și, cu sa
pele, greblele, lopețile in mîini, 
vor îndeplini și chiar depăși an
gajamentul luat. Nu vreau să 
motivez răminerea noastră în 
urmă, dar țin să vă spun că 
tot noi am efectuat defrișarea a 
două hectare, lucrare grea, care 
a necesitat multe ore de mun
că. Apoi avem tineri de nădejde 
ca Gheorghe Ardelean, Rozalir 
Bala. Aurica Hendea, Elisabeta 
Sălăjan, Gheorghe Pop sau Ioan 
Cobîrzan, cu care nu-ți este 
frică să-ți iei orice angajament, 
oricît de mare ar fi el“.

Optimism, hotărîre, muncă 
susținută — iată, pe scurt, atri
butele acestor zile de muncă pa
triotică pe care miile de tineri 
din localitățile Sălajului le pres
tează sub marele însemn al se
micentenarului U.T.C.

OCTAVIAN MILEA
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IN CENTRUL ACTIVITĂȚII CLUBURILOR :

MUNCA DE EDUCAȚIE
POLITICA

• Valea Prahovei, o vatră a

tradițiilor revoluționare,
J J Z

locomotive. Din aceste locuri de 
muncă, foarte 
feriștii nu pot 
central. Clubul 
activitățile, oe 
tren acolo, la

folosite in formarea tineretului
„întotdeauna luptele de la 

Grivița au avut puternic ecou 
în rîndurile muncitorimii de 
pe Valea Prahovei Se cunosc 
foarte mult greve de solidari
tate. declanșate în Prahova ca 
răspuns la represiunile din 
1929 1933 Pe Valea Prahovei, o
adevărată vatră revoluționară, 
mișcarea muncitorească a des
fășurat un program de luptă 
propriu Uzina noastră („1 Mai", 
de utilai petrolifer. Ploiești nr. 
r ) cunoscută în cărțile de isto
ria mișcării muncitorești sub ve
chea denumire de „Concordia" 
a organizat în timpul dictaturii 
ant.nnesciene cele mai mari arte 
de sabota’ industrial. Pentru 
actele de sabotaj peste 290 de 
muncitori din uzină au fost tri
miși în fata tribunalului de 
război Aici, la poarta nr. 2 

imaginea 
1942, 

actele 
creată o 

a fost

tribunalului 
poarta 

vede în 
în anul 

pentru 
fost 

în uzină :

care să 
de față, 
represiune 
sabotai a 
ceră 
chisă întreaga celulă U T.C. a 
unei secții din fabrică Docu
mentul pe care îl proiectăm 
acum pe ecran arată că în iu
nie 1944 - peste 6 000 de tineri 
militări dezertați de pe front 
au fost internați în lagărul creat 
ăd-hoc lingă Ploiești... Iată și 
casa unui tînăr muncitor în 
care organizația Ilegală U.T.C. 
tipărea, cu substanțe chimice 
sustrase din laboratorul uzinei, 
„Buletinul tineretului patriotic*.

Acesta este un fragment din-

ca 
de 

car- 
în-

tr-o expunere pe care muncito
rul Dumitru Dragomircscu, gre
vist la fosta uzină „Concordia" 
in anii 1929—1933 — a ținut-o la 
clubul uzinelor 1 Mai din Plo
iești în cadru] manifestărilor 
dedicate semicentenarului U T.C.

Tradițiile de luptă ale munci
torilor sînt folosite cu mult suc
ces de către clubul uzinei 
pentru educația politico-ideo- 
logică a tinerilor muncitori 
care lucrează la 1 Mai Comite
tul U T.C. pe uzină împreună cu 
lectoratul clubului uzinal a 
stabilit un ciclu de conferințe 
— pentru a fi expuse în uni
versitățile populare sătești. 
Există în oraș o serie de obiec
tive industriale moderne, nou 
înființate care au un colectiv 
de muncă tînăr : în aceste uni
tăți, lectorii Uzinei 1 Mai. în 
cadrul serilor culturale pentru 
tineret organizează conferințe și 
proiecții de acte și documente 
din arhiva județeană, prezintă 
chipuri de comuniști care au 
luptat în Prahova sau care au 
stat la Doftana sau în lagărele 
de la Tg Jiu și Jilava Toate 
lecțiile pe care organizațiile 
U.TC. din secții le ține la învă- 
țămîntul ideologic sînt ilustrate 
cu materiale documentare ofe
rite de clubul Uzinei 1 Mai

Clubul C.F.R deservește
7 500 de salariați dispersați
pe o rază de cîteva 
de km : nodurile 
ferată din Slănic. 
Tîrgoviște, Ploiești și depoul de

sute 
de cale 
Mîneciu.

„Prestigiul urinei este

onoarea noastră“

îndepărtate, ce- 
veni la clubul 
tși deplasează 
garniturile de 

locul de muncă. 
Pe tren a fost instalată o libră
rie și o bibliotecă mobilă care 
trece periodic prin fiecare sta
ție : în acest fel se organizează 
cele mai operative acțiuni cu 
cartea cele mai eficiente pro
grame artistice, spectacole de 
brigadă Trenul după spectacol, 
pornește mai departe.

Căminele culturale din aceas
tă zonă beneficiază și ele de o 
serie de acțiuni politico-ideolo- 
gice ale uzinei (satele Mîneciu, 
Ungureni. Mîneciu Pămînteni, 
Izvoarele. Buda. Ghighiu. Dră- 
eănești)

Tn uzină, echipele de dansuri 
ale satului, brigăzile sale artis
tice sînt. invitate să dea specta
cole : cooperatorii asistă la ci
clurile de lecții ale universității 
populare de științe social-politi- 
ce pe care le organizează clubul 
din uzină

La Băicoi activiștii culturali 
împreună cu comitetul orășenesc 
U.T.C. (secretar Gheorghe Ji- 
pa) au creat un cabinet de 
documentare politico-ideologi- 
că — cu extrase din ziarele 
vremii, cu fotografii din arhivă 
și alte date despre luptele care 
s-au dat atunci în Valea Pra
hovei

Cineclubul. recent înființat, 
și-a promis să debuteze cu un 
film al cărui scenariu va fi scris 
despre cele trei sonde ..revolu
ționare" de unde muncitorii 
au declanșat greva din 1920 Al 
doilea film de amatori va avea 
ca scenariu luptele insurecției 
date de petrolist, oe calea fe
rată Florești-Plopeni — pentru 
capturarea unui tren german 
blindat ce supraveghea trans
portul de petrol de 
la Rafinăria Moreni

Pentru instituțiile 
ducatîve din Incinta 
aceste documente insuflețitoare 
din lupta eroică a clasei mun
citoare sînt adevărate manuale 
de educație patriotică

Din suita lirică
„UTECIȘTII

Către „Scînteia tineretului" 
Stimați tovarăși.

Cum peste cîteva zile vom 
sărbători eu toții Semicente
narul U.T.C. ml-am amintit că 
am fost șl eu utecist, ba, ime
diat după eliberarea patriei am 
fost și secretat al Comitetului 
județean Brăila al U.T.C. Sint 
mulți ani de atunci, dar nu 
așa de multi ca să nu fiu și 
eu prezent la marea sărbătoa
re a tinereții, de la 19 martie 
a.c.

De aceea vă trimit cîteva 
poezii, dintre care, unele, din 
suita lirică „Uteclștii“. M-ar 
bucura să-ml publicați acum o 
poezie, la gloriosul nostru Se
micentenar, al tinereții româ
nești biruitoare.

Cu respectuoasă afecțiune
VALERIU GORUNESCU

CONFIGURAȚIE

la schelă

cultural-e- 
uzinelor

Nu-i moarta bolta de-altădatA, 
din ani de lagăr și-nchisoare : 
o stea de-atuncl se scurse, 

toată, 
pe vetre-arzind de laminoare.
O altă stea o văd, semeață, 
din turnuri de debarcadere : 

ultimul cargou Învață 
taie valul, cu putere.
stea, din clte ne-au ars 

pieptul, 
grtne aurul își coace.

cu 
să
O

OBIECTIVE
PERMANENTE

EDUCATIVE
(Urmare din pag. I)

fel

t un mo- 
noastră. 

Gheorghe

în 1971 am petrecut 
ment greu în uzina 
Electricianul Soroiu ( 
— era judecat în fața colectivu
lui de muncitori pentru furt din 
avutul obștesc. Cuvtntu! este și 
acum răscolitor, dar faptei i-am 
zis atunci pe nume. Dezbaterile 
au durat o noapte întreagă | 
luase dintr-o mașină cîteva an
grenaje electronice de mic ga
barit. miniaturizate care înde
plineau funcții de bază în pro
cesul tehnologic. Acest lucru, a 
făcut să 
atingerea parametrilor proiec
tați. Au 
tru uzina noastră, 
printr-un efort unit 
ținem procesul de producție 
chiar și cu acea mașină scoasă 
din funcțiune tar produsele să-și 
mențină calitatea. După ce am 
trecut și peste acest hop, am 
readus în discuție întîmplarea i 
cel care plecase dintre noi, in
tr-un loc pe care nu l-am fi 
voit, ne ridice probleme și ne
dumerire chiar și în absența sa. 
Imediat n-am găsit o rezolvare. 
La Uzina A.R.O din Muscel cu 
care cooperăm, într-un schimb 
de experiență am văzut la club 
o gazetă de perete „axată" pe 
fapte negative intitulată „Tri
buna neomeniei". Am venit a- 
casă. la uzină și ne-am frămîn- 
tat ce să facem, să preluăm și 
noi procedeu] de la ARO sub . 
acel titlu apăsător ? Preluăm 
metoda dar îi schimbăm sensul, 
împreună cu organizația U.T.C. 
am hotărît să edităm „Tribuna

întîrzie cîteva luni

fost zile grele pen- 
Trebuia, 

să men-

care

ION MARCOVICI 
VICTOR ADAM 

de la suhredacția de corespon
denți voluntari a județului Pra

hova

m
Tarlaua-n fericiri de-a dreptul 
drum înspicat spre noi tși face.
Republicanii ani urniră 
in marmuri steaua, din idee. 
Răsună hale ca o liră 
sub strunguri — inimi cu 

scînteie.
Incit, lntr-o pornire clară, 
tot cerul vechii năzuințe 
s-a scuturat cu sori pe tară — 
potop de rodnice semințe.

ziile care se impun sînt la __
de cuprinzătoare. Aș remarca, 
mai ales, popularitatea cu totul 
deosebită de care s-au bucurat 
acțiunile întreprinse, forța lor 
de atracție asupra tinerilor. 
Pentru stilul curent în care lu
crăm ansamblul manifestărilor 
constituie, și spun asta cu 
convingerea că nu exagerez de
loc, un angajament elocvent al 
modului nostru de a concepe, 
organiza șl susține activitatea, 
în ceea ce privește experiența 
pe care am cîștigat-o, etapa res
pectivă rămtne un îndreptar, un 
ghid prețios pentru munca de 
după aniversarea semicentena
rului

— Care sînt acțiunile ce în
dreptățesc o atare apreciere ?

- Au luat ființă 20 de brigăzi 
de muncă ale tinerilor în între
prinderile U.F.S. Săvinești. U.T. 
Roman, I.M. Roman. Cooperativa 
..Unirea“ din Tg. Neamț. Fabrica 
„8 Martie" din Piatra Neamț. 
Asemenea formații de lucru sînt 
pe cale de a fi implantate și în 
organizațiile U.T.C. de la sate, 
de pe acum ele funcționînd în 
sectorul legumicol din comunele 
Săbăoani, Tămășeni, Gherăești, 
Sagna și altele

O bună primire din partea 
tinerilor a cunoscut inițiativa 
lansată de uteciștii de la Uzina 
de fibre sintetice Săvinești, in
titulată : ..Nici un tînăr sub 
normă, nici o absență ncmoli- 
vată în producție nici o. abatere 
de la disciplină."

Tn rîndul realizărilor, un pro
cent însemnat revine participă
rii la diverse lucrări în unitățile 
agricole din județ. Peste 1 000 
de hectare au fost desecate in 
perimetrul comunelor Secuieni, 
Botești. Răucești. Oniceni. La 
„Săptămîna pomiculturii", al că
rei scop este întreținerea pomi
lor fructiferi, sînt mobilizați 
20 000 tineri de toate categoriile. 
La Bicaz. Borca, Roman. Tazlău, 
Piatra Neamț, funcționează șan
tiere ale tineretului pentru lu
crări în silvicultură.

Din
U.TC.
Valea 
lități. 
lor 1 
timp de iarnă

asemenea sîntem într-o 
fază înaintată de organizare a 
18 micro-C.A.P. pe terenurile a- 
fectate școlilor generale din Co
munele județului.

Importante succese sînt con
semnate și la capitolul muncii 
voluntar-patriotice. Astfel au 
fost colectate 1 000 tone l'ier ve
chi, 27 tone maculatură, valoa
rea lucrărilor finanțate a atins 
cifra de 125 000 lei.

— Pornind de la concluziile 
formulate la început, care vi se 
par că sînt direcțiile viitoare de 
acțiune ale comitetului jude
țean ?

— Cu experiența pe care am 
obținut-o sperăm să știm mai 
bine modalitățile prin interme
diul cărora putem sprijini cu un 
plus de competență activitățile 
ce au loc la nivelul verigilor de 
bază ale organizațiilor U.T.C. 
Apoi, este vorba de urmărirea 
consecventă, prin cunoașterea 
exactă a realității, a măsurii în 
care sînt duse la îndeplinire ac
țiunile preconizate de noi, co
mitetul județean, și fiecare co
lectiv de uteciști în parte. Nu în 
ultimă instanță vom intensifica 
eforturile îndreptate spre întări
rea legăturilor cu comitetele 
U.T.C. din comune, conlucrarea 
cu ele în vederea reușitei acți
unilor pe care și le propun sin
gure. Chiar dacă aceste direcții 
reprezintă obiective permanente 
ale muncii noastre sîntem mult 
mai avizați acum asupra felului 
în care să le punem în practică 
pentru ca ceea ce întreprindem 
să se bucure de o apreciere și 
o popularitate la fel de pozi
tive ca acțiunile organizate în 
cinstea apropiatului eveniment.

ÎNVĂȚĂMINTE
V»

MULTIPLE, '
DE MARE
UTILITATE

(Urmare din pag. 1)

a unor ac- 
exprime. in 

sistem unitar
sint desigur

(Urmare din pag. I)

sute de 
sustrase 

cîteva 
club. în

omeniei". Toți tinerii 
lucrează tn uzină sînt oameni. 
Excepțiile nu anulează calitatea 
întregului colectiv. Trebuie să 
luptăm deci cu excepțiile. în ce 
fel 7

La clubul uzinei, comuniștii 
fabricii au analizat, ce pierdere 
mare a însemnat pentru fabrică 
acele piese — de cîteva 
lei (cum îl scuzau unii) 
din corpul mașinii. în 
colocvii am dezbătut la
lumina documentelor de partid, 
gestul moral. într-o adunare ge
nerală pe uzină ne-am propus 
să popularizăm cele mai va
loroase cadre de muncitori, le
gați sufletește de uzină, de locul 
lor de muncă. Pe aceștia colec
tivul i-a declarat, adevărați „fii 
al uzinei" Acest titlu de onoare 
l-au primit în unanimitate 18 
oameni, cei mai buni în muncă, 
cu o comportare exemplară aca
să, în viața de familie. în acti
vitatea obștească

Spre ei sînt ațintite toate pri
virile. Temeiul pe care ne-am 
stabilit inițiativa 
tele ce ni le-a 
noapte grea un 
tor : „Prestigiul 
onoarea noastră"
și titlu] pe care cineclubul fa
bricii îl va scrie pe genericul 
unui film documentar, evocînd 
pe peliculă tot ceea ce s-a pe
trecut în uzina noastră.

au fost cuvin- 
spus tn acea 
bătrîn munci- 
uzinei este și 

Acesta va fi

DUMITRU CONSTANTINESCU 
directorul clubului Uzinelor de 

anvelope „Victoria" Florești

inițiativa organizațiilor 
. de la Bălțătești, Bozieni, 

Ursului și din alte loca- 
tinerii au luat în grija 

întreținerea livezilor pe

din ultima vreme au existat deo
sebiri, ele s-au datorat cu 
precădere unei optici noi în des
fășurarea corelată 
țiuni capabile să 
cele din urmă, un 
și convingător.

— învățămintele
multiple și utile dar am face un 
bun de folos mai larg din ele 
dacă le-ați înfățișa apelind și la 
ceea ce v-a îndemnat să ajungeți 
la această concluzie.

— încheiem o etapă de muncă 
organizatorică și politică asiduă. 
Luate în parte, direcțiile pe care

nizeze A.S. tn această perioadă ?
— în fapt, acțiunea de a asi

gura participarea studenților la 
manifestările pe care le 
țiază ; ceea 
rea acestor 
citatea A.S. 
dență.

ini- 
ce probează valoa- 

manifestări și capa- 
de a le pune în

★
crezi că unii

evi-

stu- 
aso-

— N-a fost dificilă, dar aș 
prefera ca vacanța să fie va
canță... după examene ; pe mine 
personal m-a incomodat oare
cum perioada „accidentată“ care 
a precedat-o : două săptămîni 
de recuperări după, practică în 
decembrie, vacanța urmată de 
trei săptămîni de cursuri înca
drate de acele cunoscute .,e 
după vacanță“, „e înainte de

că n-am fost la ședințe. N-am 
știut la care și de ce. Acum 
regret, dar nu din vreo ambiție 
nerealizată. Fetele dețin majo
ritatea in facultate, dar sint 
apatice, sigur, cu unele excep
ții. La alegeri, ambiții au băieții. 
Apoi, să-i auziți cum vorbesc ! 
Cu noi. colegii, pînă la ședințe 
și pînă la trasarea unei sarcini 
— normal. Dar, deodată, vocea

— De ce 
dănți nu vin Ia activitățile 
ciației ?

— Există multă inerție, 
spune chiar lene din partea 
unora, apreciază M. A. de la Fa
cultatea de geologie-geografie.

— Te poți detașa într-o ase
menea măsură de faptul că ești 
cadru A.S. incit să apreciezi 
obiectiv activitatea voastră 
semestrul trecut, chiar dacă 
trebui să te exprimi aspru ?

Cele ce s-au discutat 
au rămas în procesele 
și atît.
propui pentru semes- 
curs ?
se realizeze și ce s-a 
atunci !

aș

in
ar

tn- Da. 
adunări 
verbale

— Cc 
trul în
- sa

propus _____
— Dar. iată, ați organizat in

formări, dezbateri, muncă pa
triotică !

— Despre munca patriotică 
intrebați-le pe fete 1 Au mers 
să spele geamuri și scări în- 
tr-un cartier cu locuințe noi, în 
timp ce la cămin activitățile de 
autogospodărire sînt destul de 
greu rezolvate; în plus, cred că 
ar fi mai eficientă participarea 
la acțiuni de muncă patriotică 
care au ca obiect exercitarea u- 
nor deprinderi necesare și pen
tru profesia noastră.

— Cum a fost sesiunea ?

POTENȚIAL

elemente de certă valoare. Dar, 
de ce se metamorfozează așa în 
activitatea studențească, de ce 
nu rămîn ei înșiși, de ce pre
feră firescului — butaforia, co
legialității — tonul de coman
dă ; de ce adevăruri arzătoare 
ale vieții noastre, ale muncii 
noastre ei le traduc în fraze 
stereotipe, uzate și uscate, în 
lozinci care nu mai cheamă și 
în care nici ei înșișt nu cred ? ! 
Iată de ce unele apeluri rămîn 
fără ecou și dacă acești colegi 
ai noștri nu s-ar preface că nu 
înțeleg cauzele, metodele de 
colaborare obștească între ștu- 
denți ar fi mai lesne de inovat, 
iar rezultatele ar apărea 
ușor.

ni le-am stabilit imediat după 
plenara din decembrie, progra
mul alcătuit atunci de către co
mitetul nostru județean preve
deau nu numai o mobilizare a 
tuturor forțelor de care dispu
neam noi, dar și o apropiere, o 
conlucrare mai intensă cu facto
rii colaboratori. Beneficiind. în 
același timp, și de un ajutor deo
sebit din partea organelor de 
partid, am izbutit să oferim, de 
la început, tinerilor o imagine 
multilaterală asupra fiecăruia din 
aspectele înfățișate. Numeroasele 
întîlniri cu membri ai biroului și 
comitetului județean de partid, 
cu specialiști din diferite dome
nii de activitate, cu membrii se
cretariatului comitetului jude
țean al U.T.C. le-au definit mal 
clar participanților imaginea 
schimbărilor survenite în struc
tura economică, socială și cultu
rală a județului, perspectivele 
de dezvoltare ale acestuia în ac
tualul cincinal, sarcinile ce re
vin organizațiilor U.T.C. în 
realizarea lor. Prezența în mijlo
cul tinerilor a unor vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești și 
de tineret din patria noastră am 
folosit-o ca un prilej potrivit 
pentru a dezvolta idei legate da 
învățămintele istoriei, de rolul 
organizației afirmat de-a lungul 
timpului ca scoală de educație 
comunistă a tineretului, de călire 
revoluționară, de formare a de
votamentului fată de interesele 
generale ale societății. Ciclurile 
complexe de activități „U.T.C. 
la a 50-a aniversare“, în cadrul 
cărora au fost Drezentate expu
neri și simpozioane și au avut 
loc mese rotunde, seri literare, 
seri de poezie patriotică, spec
tacole. „Să muncim si să trăim 
în chip comunist“, „Ești utecist 
să fii fruntaș", „Ei au făcut 
sacrificiul suprem", concursurile 
„File din istoria U.T.C.", „Bră
țara de aur". „Tineretul și agro
tehnica". „Buna servire". „Cu
noașteți meseriile", galele filmu
lui grupate tematic „Momente 
din istoria mișcării democratice 
și revoluționare din patria noas
tră" și „România pe drumul 
făuririi socialiste multilateral 
dezvoltate". Festivalul cintecu- 
lui. jocului și portului ilfovean, 
schimburile de experiență, des
chiderea șantierelor de îmbună
tățiri funciare au reprezentat 
pentru noi terenul prielnic al 
dezbaterii legăturilor dintre tra
diție și actualitate, al susținerii 
cu argumentul faptelor că echi
tatea caracterizează relațiile 
noastre de producție, că munca, 
hărnicia, cinstea sînt laturi in
dispensabile în definirea portre
tului moral al unui tînăr comu
nist al epocii noastre.

— Ce socotiți a fi trăsătura 
esențială datorită căreia majori
tatea acțiunilor inițiate in aceas
tă perioadă s-au bucurat de ade
ziunea tinerilor ?

— Simplitatea, capacitatea a- 
dresării directe, valorificarea 
aspectului fundamental, renun
țarea la amănuntele inexpresive 
care îndepărtează emoția parti
cipării, continuitatea, corelarea 
disciplinelor, istorie, economie 
politică, filozofie etc., în forme

accesibile auditoriului. Iată nu
mai citeva elemente ale acelei 
„trăsături esențiale“ pe care sin- 
tem hotărîți să o respectăm me
reu pentru că este singura ca
pabilă să declanșeze fenomenul 
de rezonanță în conștiințele ti
nerilor.

BOLÂNT
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pentru a lucra pe șantierul 
național al tineretului din 
țara Lotrului. Ne aflăm din 
nou față in față. Atunci lu
crurile se discutau în terme
nii „va fi". Discutam la tim
pul viitor. Astăzi, evocăm cu 
șeful brigăzii. Ion Ciuclca. 
itinerariul celor două săptă- 
mini de activitate avind in 
față bilanțul exact, roadele 
acestei însemnate inițiative 
inchinate Semicentenarului 
creării Uniunii Tineretului 
Comunist.

— Așa cum v-am și scris 
de altfel, membrii brigăzii au 
trebuit după emoționantul 
moment al plecării din Bucu
rești să facă față unei întîl
niri neașteptate. La Rîmnicu 
Vilcea un grup de tineri, in 
frunte eu primul secretar al 
comitetului județean U.T.C.. 
au ținut să fie prezenți ia 
sosirea noastră. în cadrul pri
mului careu ni s-a înminat 
fiecăruia dintre noi carnetul 
de brigadier. Așa cum, la 
șfîrșitul perioadei de muncă, 
in ultimul careu, brigada a 
trăit clipele emoționante ale 
primirii Drapelului de onoare 
al Comitetului județean Vil
cea al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Două repere între care s-a 
derulat activitatea pe șantier 
a membrilor brigăzii Semi
centenarului, cuprinzind e- 
fortul celor 24 de brigadieri 
in atelierele mecanice de la 
Voineasa, încorporate lapi
dar în valoarea producției 
realizate de tineri : 81 mii lei. 
Li se prevăzuse un program 
de 8 ore. „Așa cum sînteți 
obișnuiți în uzină !“ s-a spus. 
Au cerut să fie încadrați în 
programul riguros ai șantie
rului : 12 ore, in schimburi. 
Cazarea, se stabilise dinainte: 
Ia Voineasa, în vilele viitoa
rei stațiuni montane. La ce
rerea lor expresă, au rămas 
să locuiască într-un dormi
tor comun.

în careul final s-au rostit 
calde cuvinte de mulțumire. 
Au ținut să ia cuvîntul direc
torul general al șantierului, 
secretarul comitetului de 
partid, secretarul comitetulni 
U.T.C. Peste timp, o placă 
fixată pe peretele atelierului 
va păstra amintirea ambițio
șilor tineri, faptele acestora 
inchinate semicentenarului.

mai

sesiuhe...*. apoi o perioadă de 
parțiale etc. etc.

— Te preocupă ceva foarte 
mult ?

— Viitoarea mea profesiune, 
în care cred mult, de care mă 
apropie și timpul.

★
Discuția se Încheagă intr-o 

pauză cînd un grup numeros de 
studenți filologi așteaptă rezul
tatele unui colocviu la limba 
latină pe care de mai multe se
mestre nu reușesc să-1 promo
veze.

— La care dintre activitățile 
asociației studențești participi 
de obicei ?

— La ședințe. în anul I am 
fost aleasă în biroul A.S. — își 
amintește studenta I. 
nul III al Facultății 
și literatură română, 
anul I nu pot exista 
terii decît media de 
tere. N-am fost realeasă pentru

S. din a- 
de limbă 
Știți, în 
alte cri- 
la admi-

li se schimbă, ni se adresează 
cu ,,dv“. Face să-i cunoașteți ! 
Mă refer, desigur, nu la cei 
cărora Ii se datorează ceea ce, 
cit de cit, se mai realizează la 
A.S., ci la ceilalți, care nu ne 
plac.

— De ce-i alegeți ?
— Trebuie să fie cineva ales. 

Și apoi, aceasta se mai face și 
în glumă. S-ar putea să nu fie 
așa, însă există impresia că 
unii dintre cei aleși nu sînt de
zinteresați ; în tabere au tot
deauna prioritate. Se spune că 
uneori există o anumită bună
voință a examinatorilor față de 
ei ; dar. orieit ar fi de subiec
tive unele aprecieri de acest 
fel, și eu cred că în acest fel 
unii vor să parvină. Cîți nu a- 
vem. de pildă, mirajul rămînerii 
în facultate la absolvire 1 Unii 
însă cred că au dreptul să 
spere mai mult. Mi-e greu să 
afirm că printre ei nu sînt și

★

Unii cititori se vor 
ba poate : cîți studenți 
ceasta părere ? Vor spune 
nu aceasta este opinia 
ralâ... Nu facem statistici ; Aso
ciația studențească trebuie să 
realizeze efortul de a lua în 
seamă, de a cumpăni fiecare o- 
pinie. Nu am ales un „eșan
tion“, am discutat la întimplare 
cu un număr de studenți, cu a- 
tîția incit să ne convingem că 
opiniile reținute de noi nu sînt 
chiar izolate și pentru a putea 
spune că A.S. trebuie să se a- 
propie mai mult de studentul 
„de rînd“. Și am insistat, pentru 
a sugera că acest student, care 
dacă nu este purtătorul a ceea 
ce se numește de obicei „opinie 
generală“, reprezintă un anumit 
număr și, in orice caz, este un 
imens potențial „pro—A.S." ne
folosit, nevalorificat cit se cu
vine.

intre- 
au a- 
: doar 
gene-

efigie
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< mai cu seamă, are a-și potrivi cu folos și pasiune timbrul
<■ gîndirii și acțiunii sale practice.
<► Cealaltă activitate — moment de investigare a resur-< 
S selor prezente și viitoare ale tinerei generații, și purtînd 

sugestiv denumirea de „Acțiunea 50 000" — se vrea simbo- 
licâ și în același timp concret socială, mareînd, mai mult deci* 

rt oricare alta, poate, zona preponderent fertilă a actualității 
economice. Este vorba de un răspuns pe care Uniunea Ti- 

$ neretului Comunist îl dă, prin mijloace specifice, unei ce- 
*► rințe imperios reclamate în sfera producției materiale — < 

încadrarea în muncă a unui contingent de cincizeci de mii j 
rt de tineri. Și această acțiune ca și colocviul amintit mai j 

înainte sînt purtătoare ale sensului cotidian al istoriei. Și 1 
<, una și cealaltă interferează orizontul de conștiință, rapor- ' 

tîndu-l la istoria însăși a organizației ca și la datele ei ‘ 
]► permanent actuale, la rolul și menirea sa activ socială ca ’ 
]► o condiție, în primul rînd, a propriei sale personalități. Se < 

exemplifică, cel puțin și prin aceasta, însăși personalitatea < 
și dimensiunea acestei jubiliare aniversări. <

• • • • •
— Măi Gușe, ia întreabă-1 pe 

State nu ne-o fi adus vreun 
surdo-mut și noi ne chinuim ca 
proștii. Repezi-te și lă clasor și 
adă fotografia s-o punem ală
turi, nu cumva ne-am păcălit !

Comisarul ajutor Reinhardt 
Iosif care efectua ancheta în Bi
roul Nr. 2 al Siguranței din ca
drul Prefecturi Poliției Capitalei 
care se afla la etajul 2, rămase 
singur cu arestatul.

Arestatul, un tînăr care abia 
împlinise 20 de ani. privea la 
fereastra întredeschisă prin care 
pătrundeau funigei din plopii 
înalți aliniați ca niște ostași pe 
lingă zidul din dreapta prefec
turii și stătea liniștit de parcă 
nu ar fi auzit cele spuse de co
misar.

— Asta e surd de-a-binelea. 
Să mă ia dracu dacă am 
mai văzut așa ceva. Mi-au tre
cut prin mină zeci de comuniși 
dar mai scoteau o vorbă, mai ge
meau dar ăsta, parcă e stană de 
piatră. Și azi aveam zi liberă, 
cum de mă arătai domnului 
inspector, dacă nu mă vedea pu
nea pe altul în locul meu.

Se deschide ușa. Intră doi a- 
genți. Gușe Niculae care ținea o 
fotografie în mină și altul voi
nic, brunet și ciupit de vărsat pe 
față care rînjind se adresă an
chetatorului :

— Nu vrea domnu’ comisar 7 
Lăsați că-1 ajutăm noi. Și-n 
timp ce-i înmînă comisarului 
fotografia se repezi la arestat, 
îl izbi cu virful cizmei sub pîn- 
tece. Sufocat de durere, tînărul 
se aplecă cu capul către pardo
seala de ciment, se lăsă pe ge
nunchi și-și mușcă buzele încer-

cînd să nu scoată nici un geamăt, 
își reveni și continuă să priveas
că spre fereastră ca și cum 
dintr-acolo i-ar fi venit vreo 
scăpare.

—Asta e omul nostru mă 
State, n-ai greșit, dar face pe 
nebunu, interveni comisarul care 
privise îndelung fotografia și 
chipul arestatului.

— Ei, neicuțule, d-acuma nu-ți 
mai merge. Știm cum trebuie 
să te luăm. Poți să faci tu pe 
surdo-mutu pîn-o lumina de soa
rele noaptea, dar de vorbit tot 
ai să vorbești.

★
Justin Georgescu se născuse 

in București în anul 1922. A a- 
vut o copilărie nespus de grea. 
Rămăsese orfan din primii ani 
ai vieții. Crescut din mila rude
lor care nici ele nu o duceau 
destul de bine, avea o singură 
pasiune : cartea. Datorită gre
utăților prin care trecuse, se a- 
cumulase în sufletul său amă
răciune și ură împotriva celor 
avuți, împotriva celor care ex
ploatau pînă la sînge munca si 
sărăcia altora. Creștea voinic. îi 
semăna tatălui său mort de tim
puriu. Tn toamna anului 1933. 
după ce termină clasele prima
re, dă examen la liceul ..Matei 
Basarab“ reușind printre primii.

Dragostea de învățătură, spi
ritul de colegialitate remarcat 
în orice împrejurări, blîndetea 
și omenia cu care trata unele 
greșeli ale celorlalți elevi din 
clasa sa sau din celelalte clase, 
intervențiile făcute pe lingă pro
fesori sau direcție atunci cînd 
credea că vreunul din colegii

săi este nedreptățit, făcuse să 
fie iubit de prieteni și stimat 
de corpul didactic.

Liceul „Matei Basarab“ se 
bucura de o veche tradiție re
voluționară. Mulți din studenții 
diferitelor facultăți care absolvi
seră acest liceu și care acum ac
tivau ca uteciști în cadrul uni
versității din București, își făcu
seră ucenicia politică în aceas
tă veche școală.

în toamna anului 1939. cînd 
abia împlinise 17 ani și trecuse 
în clasa a 6-a, devine utecist. 
Celula de la Liceul „Matei Ba
sarab“ care îi urmărise înde
aproape atitudinea și prin mem
brii căreia căutase să pătrundă 
în gîndirea și sufletul său, era 
convinsă că tînărul elev se pu
tea încadra în activitatea ei re
voluționară.

Justin Georgescu cunoscuse și 
văzuse condițiile de cruntă asu
prire în care munceau și trăiau 
tinerii din tara noastră. Chemă
rile Uniunii Tineretului Comu
nist adresate în nenumărate rân
duri tinerilor din toate ramurile 
de activitate de a se uni și a lup
ta pentru zdrobirea orînduirii 
bazată pe exploatarea omului 
de către om îi erau cunoscute 
tînărului elev. Cu un avînt de
osebit își începe activitatea de 
utecist în cadrul celulei de la 
liceul unde învăța. începuse răz
boiul mondial, iar penetrația 
fascismului în țara noastră se 
făce prin toate mijloacele. Jus
tin Georgescu. tînărul elev de 
la Liceul „Matei Basarab“. era 
în fruntea celor care demascau 
pericolul fascizării țării noastre.

Către șfîrșitul anului 1939 con-

ducerea liceului, incitată de u- 
nele cercuri reacționare din co
mitetul de părinți, ia hotărîrea 
să elimine pe elevii săraci care 
nu-și puteau plăti taxele școla
re. Aceasta însemna cam jumă
tate din elevii liceului

Justin Georgescu, care acuma 
făcea parte din biroul celulei 
U.T.C. cu toate că personal nu 
era afectat de această hotărîre 
deoarece fiind elev eminent dă
dea meditații celor înstăriți dar 
care aveau note proaste și din 
sumele strinse își putea achita 
taxele și cumpăra manuale, pro
pune biroului să adopte o atitu
dine de protest împotriva aces
tei acțiuni care lovea în elevii 
cei mai buni ai liceului.

La această acțiune antrenează 
și o serie de profesori cu vederi 
mai democrate. Directorul și co
mitetul de părinți, primesc In 
cancelarie delegația elevilor în 
frunte cu Justin Georgescu care 
în mod disciplinat și cu mult 
tact protestează împotriva aces
tei hotărîri, mergînd pe linia lo
gică a scăderii prestigiului lice
ului în fața opiniei publice și a 
foștilor elevi, astăzi cadre di
dactice fie în învățămîntul liceal, 
fie în învățămîntul superior.

Cu logica lui bine cumpănită. 
Justin Georgescu. apreciat de 
altfel de conducerea liceului, re
ușește să convingă Comisia să 
anuleze această hotărîre

Prin munca și atitudinea sa, 
făcîndu-se cunoscut în mai toa
te cercurile de elevi de Ia liceele 
din Capitală. Secorul IV Verde 
al Uniunii Tineretului Comunist 
îl cooptează în comitet dîndu-l 
sarcina de tehnic.

Paralel cu munca pe care o

desfășura în liceu, Justin Geor
gescu se relevă ca un neînfricat 
demascator al elementelor fas
ciste. în ședințele pe care le 
avea cu elevii și tinerii uteciști 
din uzinele sectorului, punea pe 
seama guvernanților aserviți in- 
trutotul Germaniei naziste, si
tuația alarmantă din viața noas
tră publică.

Tn vara anului 1941 cînd 
Hitler dezlănțuie războiul împo
triva Uniunii Sovietice, Justin 
Georgescu își dă bacalaureatul 
și totodată se înscrie la Facul
tatea de istorie a Universității 
din București. Se transferă în or
ganizația Uniunii Tineretului Co
munist a facultății în care acti
vau foarte mulți studenți prove- 
niți atît din București cit și din 
provincie.

Aci, se situează în permanență 
în fruntea acțiunilor revendicati
ve ale studenților care in vremea 
grea a stăpînirii burgheze aveau 
de înfruntat nu numai greutățile 
de fiecare zi pe care le punea 
frecvența cu regularitate a 
cureurilor, ci și atitudinea pro
fascistă a elementelor de dreap
ta din facultăți.

Lui Justin Georgescu, călit 
de-acum în atîtea acțiuni, nu-i 
este teamă să ia pieptiș greută
țile și chiar fățiș caută să im
pună în toate acțiunile revendi
cative ale studenților linia sănă
toasă a organizației U.T.C. 
Toate memoriile către rectorat 
sau către autorități în care își 
relevau nevoile, poartă și sem
nătura tînărului student de la 
„Istorie“.

In primăvara anului 1942, este 
cooptat in conducerea Uniunii

Tineretului Comunist din cadrul 
Universității București. Față de 
activitatea sa și de atitudinea de 
neînfricat propagator al ideilor 
pentru care milita cu toată fiin
ța sa. începe să fie luat in sea
mă de autoritățile polițienești. 
Zilnic era pe urmele lui un 
agent. Cu o perspicacitate ului
toare, de multe ori insă le scapă 
printre degete tocmai atunci cind 
prinderea lui ar fi putut compro
mite toate planurile organi
zației.

în fiecare dimineață, studenții 
găsesc in sălile de cursuri, în 
amfiteatre și la bibliotecă mani
feste ilegale in care se demascau 
politica de dictatură militare» 
fascistă și in care erau îndemnați 
să-și stringă rîndurile pentru a 
demasca și a lovi in uneltele care 
încercau să fascizeze țara

Justin Georgescu nu pregetă 
să aibă dese contacte cu munci
torii din uzine in cadru organi
zat luind parte la dese ședințe 
conspirative in diferite case. La 
29 august 1942. urmărit. este 
arestat de către doi agenți ai 
grupei detectivilor din Biroul Nr. 
2 al Siguranței Statului, tocmai 
cînd se ducea la una din aceste 
ședințe.

Era ora 10 dimineața. A încer
cat să fugă, dar era strins ca în 
clește de miinile agenților. Nu a 
scos o vorbă la întrebările lor. 
L-au urcat într-o mașină și in 
citeva minute au intrat cu el la 
Prefectura Poliției Capitalei in 
„Biroul mare al Brigăzii“ de la 
etajul 2.

Pentru tînărul student care 
abia împlinise 20 de ani începe 
ancheta care avea să aibă un 
deznodământ fatal.
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Numai atunci cînd cercetarea ajunge

să se finalizeze apare intr-adevăr

Valoarea
ideilor

In cuvîntarea rostită cu prilejul încheierii lucrărilor Confe
rinței pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construcții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Dispunem de toate condițiile necesare pentru a asigura 
ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, pentru a 
face ca produsele noastre să întrunească caracteristici construc
tive și funcționale cit 
manțele și calitatea lor 
mondial“.

mai înalte, ridicîndu-se prin perfor- 
la nivelul realizărilor obținute pe plan

roCapacitatea specialiștilor 
mâni de a inova și elabora so
luții cu înalt nivel tehnic a fost 
dovedită in repetate rînduri. E- 
xistă astăzi o adevărată preo
cupare pentru a subordona a- 
cest efort creator, științific, co
menzii sociale, urmărindu-se ca 
linie directoare în cercetare și 
proiectare reducerea permanen
tă a importului de instalații, 
utilaje și tehnologii. „In institu
tul nostru — ne spunea direc
torul tehnic al Institutului de 
proiectări pentru industria chi
mică anorganică și higrășă- 
minte (IPRAN), ing. Nicolae Po- 
povici — există o serioasă preo
cupare pentru valorificarea po
tențialului original de creație 
tehnică. Colectivul de specia
liști din institut — în care ti
neretul deține o pondere însem
nată 
tații 
mite 
fără 
altul

— are sentimentul maturi- 
tehnice. ceea ce ne per- 
să atacăm teme dificile 
a sacrifica într-un fel sau 
nivelul performanțelor ob

ținute in unitățile chimice“.
Iată un exemplu : pentru fa

bricarea îngrășămintelor com
plexe prin dezagregarea fosfați- 
lor naturali cu acid azotic s-a 
prevăzut inițial importul com
plex al unei mari instalații.

După vizitarea unei uzine si
milare in străinătate, apreciin- 
du-se complexitatea acesteia in 
raport cu experiența institutu
lui, specialiștii din IPRAN au 
propus să se reducă substanțial 
volumul prestațiilor inginerești 
străine, apelîndu-se doar la en- 
gineeringul de bază. S-a reali
zat astfel o reducere sensibilă a 
efortului valutar Sau un alt 
caz : numai prin realizarea în 
acest an, cu forțe proprii, a unei 
instalații de catalizatori se e- 
conomisesc 
valută.

Chiar și 
temelor de 
se reduce 
du-se 
de care dispune 
ocupa un spațiu 
bil. Ceea ce ni 
demn de relevat 
permanentă pe care IPRAN-ul 
o are cu ICECHIM și cu uzine
le producătoare. Valorificarea 
posibilităților de participare a 
uzinelor și combinatelor la mo
dernizarea și ameliorarea unor 
tehnologii și instalații, la crea
rea altora, noi, la experimenta
rea soluțiilor propuse, explică 
într-o măsură însemnată rezul
tatele obținute de institut. Un e- 
xemplu grăitor în acest sens îl 
constituie colaborarea cu com
binatul chimic din Tîrgu Mu
reș. Astfel, instalația de nitro- 
calcar — aflată în curs de pro
iectare — va utiliza ca mate
rial de adaus un produs ce 
practic este considerat deșeu de 
la fabricarea îngrășămintelor 
la Combinat. Dialogul continuu 
cu centrala industrială de în
grășăminte și grupul industrial 
din Tîrnăveni, cunoașterea ne
voilor imediate și de pers
pectivă ale producției asi
gură implicit sporirea eficien
ței proiectării, valorificarea 
rapidă a rezultatelor. In pe
rioada 1971—1975 se prevede să 
se obțină, numai prin proiecta
rea de către IPRAN a unor in
stalații stabilite inițial să se im
porte, economii de peste 100 mi
lioane lei valută. La rezultatele 
enumerate mai sus 
dăugat și faptul 

instalațiile

IPRAN au devenit cunoscute și 
dincolo de 
tăzi ele pot 
cia, Iran și 
Egipt, unde 
ciază favorabil parametrii fun
cționali și performantele 
care sînt capabile.

Preocupări de valorificare 
posibilităților de realizare 
țară a aparaturii necesare 
cele mai diverse sfere ale 
tivității economice 
și la Institutul de cercetări știin
țifice pentru protecția muncii. 
Domeniile multiple pentru care 
specialiștii de aici trebuie să 
acorde asistență, să cerceteze, 
proiecteze și realizeze apara
tură, impun pătrunderea pe te
renuri uneori extrem de puțin 
explorate pe plan mondial. Iată 
unele exemple recente : Româ
nia se înscrie acum printre pri
mele țări din lume, alături de 
S.U.A., R.F. a Germaniei. An
glia și Italia, ea producătoare

hotarele țării. As- 
fi intîlnite în Tur- 
Republica Arabă 
beneficiarii apre-

de

a 
în 
in 

ac- 
am întîlnit

de paratrăznete cu izotopi ra
dioactivi. Prin proiectarea și 
realizarea de către colectivul 
laboratorului de electronică și 
radiații ionizante a acestui dis
pozitiv cu o rază de acțiune și 
protecție de 12 ori mai mare de
cît aceea a unui paratrăznet 
obișnuit, industriei i se oferă 
spre utilizare un produs origi
nal, executat integral din ma
teriale indigene.

Necesitatea prezenței psiholo
giei și ergonomiei într-o indus
trie dezvoltată este practic de
monstrată. Numai că metodele 
moderne menite să verifice ap
titudini umane a căror cunoaș
tere este absolut necesară în 
unele domenii de activitate, ne
cesită aparatură destul de com
plexă. care se vinde pe piața 
mondială la prețuri destul de 
ridicate. Motiv pentru care in
ginerii Liviu Macoveanu și Mi- 

.nerva Seărlătescu, împreună 
medicii Steliana Ungureanu, 
lias Ros in și Grigore Popa 
psihologii Valeriu Ghigeanu 
Mamali Cristea, au inițiat 
realizat în țară, după concepții 
proprii, unele aparate electro
nice ergonomice, complexe tran
zistorizate de testare solicitate tle 
industrie și învățămînt, de uni
tăți de cercetare și instituții de 
cultură. Tipurile ce se vor reali
za în cursul acestui an sînt de o 
factură complet nouă, bazată pe 
cele mai moderne cuceriri ale 
electronicii. Realizarea pină la 
sfîrșitul anului în curs a apa
ratului necesar depistării și for
mării în același timp la mun
citorii ce lucrează în sectorul 
siderurgic a capacității de esti
mare a anumitor temperaturi, 
în funcție de fazele proceselor 
tehnologice, reprezintă o afir
mare în plus a priceperii 
ingeniozității cercetătorilor 
proiectanților noștri, a valori
ficării posibilităților de care 
dispun știința și tehnica româ
nească.

„TINERI
(Urmare din pag. I)

laprinde B.T.T. pornește de 
premisa că îndatorirea sa prin
cipală este de a practica un tu
rism social de masă cu profun
de implicații de ordin instructiv 
și educativ în procesul complex 
de formare și educare a tinerei 
generații.

IOAN VOICU

peste 10 milioane lei

simpla enumerare a 
proiectare prin care 
importul valorificîn- 

potențialul de concepție 
institutul, ar 
deloc neglija
se pare însă 
este legătura

cu 
E-
Și 
și
Și

Și
Și

— Ne puteți ilustra ideiTe 
generoase subliniate mai 
sus cu citeva date con
crete ? Și cred că, în acest 
context, n-ar fi lipsit de 
sens un succint bilanț al 
realizărilor de anul trecut.

— Pornind de la faptul că di
versificarea atît a formelor spe
cifice de activitate cit și a ariei 
de cuprindere a maselor de ti
neri. provenind din diferite cate
gorii sociale, reprezintă o reali
tate de care nu se poate să nu ți 
seama, B.T.T., prin agențiile, 
sectoarele și cercurile de turism 
a inițiat și organizat în anul 1971 
peste 43 800 de acțiuni care au 
cuprins un număr de circa 
2 200 000 de participanți. Printre 
aceștia se numără : 800 000 de 
elevi, 85 000 de studenți. 900 ooO 
de tineri salariați din între
prinderi și instituții, peste 
360 000 de tineri săteni Aș vrea 
să menționez participarea a 
peste 200 000 de tineri la excur
siile pe itinerariul București— 
Valea Prahovei care a cuprins 
vizitarea Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, a Muzeului Doftana, 
diversele excursii la marile o- 
biective ale construcției socialis
te, la locurile și casele memo
riale legate de trecutul de luptă

AVEAM MIMAU DE GARAJ
(Urmare din pag. I)

început n-a acceptat, în ruptul 
capului să ia loc pe bancheta din 
spate.

A acceptat însă o plimbare pe 
jos. Nici cafeluța n-a refuzat-o.

— De fapt să vă spun cine e 
Ceorge... Un bărbat tare simpa
tic, dar pe care m-am supărat 
repede. Tot îi dădea ca să ne 
plimbăm cu mașina la șosea... Un 
altul m-ar fi invitat la un spec
tacol, sau poate la local. La 
„Atlantic" e muzică bună...

Nu ne-am dus nici la specta
col, nici la local, nici la Atlantic.

— Valentina, tu de ce nu pri
vești omul în ochi, cînd vorbești 
cu el ?

— Eu ? Așa, fiindcă am ochii 
verzi și... ochii verzi niciodată să 
ntt-i crezi ? I

Dialogul, searbăd și uneori 
stupid în răspunsuri, a completat 
portretul tinerei amatoare de dis
tracții „la minut".

— Vrei să ne-ntîlnim și luni P 
Trecem să te luăm de 
viciu...

— Nu mă găsiți voi 
un serviciu.

— înveți cumva ?
— Acum nu mai

Dezvăț... (încă un „banc", deci I 
Dar ce pretenție să ai ?).

Trecuse de miezul nopții. Va
lentina nu se grăbea deloc. Puțin 
înainte de a ne urca în mașină 
(„acum am încredere în voi...“), 
blitzul s-a declanșat, ca din gre
șeală... Am condus-o acasă la ea, 
deși s-a arătat nemulțumită că e 
prea devreme și i-am stricat o 
sîmbătă seară...

Așadar, Valentina Miron, la 23 
de ani nu lucrează și nici nu în
vață. Și totuși afișează cu osten
tație o toaletă de jurnal de mode: 
maxi, pantaloni roșii evazați, 
pantofi de lac. Machiajul — în
grijit. Știe barurile pe de rost, 
preferă mașinile arătoase deși 
n-are încredere să se urce în ele 
„de prima dată". Se urcă, totuși, 
pînă la urmă...

De fapt sumarele caracteristici 
enunțate se potrivesc ca prin mi
nune și celorlalte tinere pe care 
le-am cunoscut în numai trei ore 
în aceeași seară. Fotografiile fă
cute (tot „din greșeală"), dac-ar

la ser

ia nici

învăț...

fi să le suprapunem, aproape 
coincid : portiera deschisă și un 
cot sprijinit pe capota mașinii în 
poziție de tîrguială. Că pe „prie
tena" noastră o cheamă Miron 
Valentina sau oricum altcumva — 
de obicei cu nume mic care îl 
folosește frecvent pe i grec — 
ni se pare mai puțin important. 
Exemplele în sine, care merită 
toată desconsiderația, pun în 
discuție un anume tip de tî- 
nără cu comportamentul și în
treg cortegiul de implicații: acela 
al „fetei frumoase" care forțează 
portiera mașinilor (de preferință 
frumoase), gata să lege „priete
nii" cu oricine, fie și numai pen
tru o singură seară, în schimbul 
coniacului „mic", snoabe în ale
gerea țigărilor și, de ce nu, aten
te „sincer" în fața unor posibile 
„atenții". Prima lor caracteristică 
și cea mai definitorie este aceea 
că „nu sînt făcute pentru mun
că". Se pot aduce exemplificări, 
cu ușurință, cum tinere scăpate 
de sub influența școlii, a organi
zației U.T.C. și, cel mai adesea, 
al familiei au apucat calea de
testabilă a vieții ușoare. Ele își 
așteaptă viitorul la colț de bu
levard, crezînd că-l pot înduple
ca făcîndu-i ocheade și mofturi 
dulci („la început"). Ele cred că

suplinesc, ba chiar că depășesc, 
demnitatea muncitoarei harnice, 
a inginerei sau doctoriței printr-o 
„plimbare“ ciupită la 
mare... Situația, demnă de o bă
taie de joc este, pînă la urmă, 
dintre cele mai triste: mirajul 
„făt-frumosului" pe patru roți, de 
preferință străin, se destramă 
dureros, întotdeauna, la capătul 
acestei căi scurte care duce in
variabil la infracțiune. O consta
tăm și o spunem pentru ajuto
rarea lor și, mai ales, pentru ti
nerele care mai sînt încă la vîrsta 
cînd, o învățătură slabă (de-aca- 
să, din școală) le-a lăsat cu o 
gîndire slabă, și care mai pot 
crede că e de ajuns să zîmbești 
unui dublu „V" (W), ca să nu 
mai fie nevoie de muncă, de 
efort, de demnitate și cinste.

drumul

P. S. Să ne fie iertată observa
ția că fără mașină și, poate, fără 
norocosul „W" roșu cu care înce
pe orice număr de garaj, reporta
jul nostru n-ar fi putut fi reali
zat. Care „fată frumoasă" (a 
bulevardului, bineînțeles) s-ar fi 
uitat cu interes, sîmhătă seara, la 
doi tineri ohișnuiți care, judecind 
după blitz-ul lor, nu puteau fi 
decît lucrători la „Arta fotogra
fică" ?!...

SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIA SOCIALISTĂ !V U

al partidului, itinerariile pe ur
mele marilor personalități din 
istoria și cultura românească 
etc. Paralel, ne-a preocupat să 
creăm, să definim o structură 
organizatorică pentru activita
tea turistică rezultată din con
fruntarea cu realitățile și posi
bilitățile mișcării de tineret. 
Pentru a valorifica și mai bine 
potențialul turistic al județelor 
țării au luat ființă noi agenții, 
numărul acestora ajungînd, în 
prezent, la 20. Trebuie arătat că 
accentul cade pe cercurile de 
turism, instrumente ale organi
zațiilor U.T.C. din întreprinderi, 
comune, instituții și școli de 
toate gradele, care ajung, la 
această oră, la cifra de peste 
6 500. reunind vreo 600 000 de 
tineri pasionați de turism. A fost 
intensificat procesul specializării 
unor cercuri de turism : avem 
200 de asemenea cercuri unde,

de ani de la crearea 
U.T.C. ?

— Numeroase acțiuni cu carac
ter educativ-politic, cultural- 
sportiv, apoi dc muncă patriotică, 
organizate în întreaga țară vor 
marca, în tot cursul anului, îm
plinirea a 50 de ani de la cre
area Uniunii Tineretului Comu
nist din România, eveniment de 
mare însemnătate in viața tine
retului patriei noastre. Printre 
aceste acțiuni aș aminti, in pri
mul rind, ciclul de activități tu
ristice dedicate semicentenarului 
U.T.C. intitulat „TINERI — SA 
NE CUNOAȘTEM PATRIA SO
CIALISTA", menit să contribuie 
la educarea politică și patriotică a 
tinerilor. Prin structura sa tema
tică ciclul prevede organizarea 
de activități pentru cunoașterea 
istoriei si a tradițiilor mișcării 
muncitorești, a istoriei U.T.C. în

să obțină insigna „Floare de 
colț“, gradul II, li se cere ca in 
decursul unui an să parcurgă 
trasee turistice care să totalizeze 
1 075 km, deci o distanță egală 
cu... lungimea cursului Dunării 
ne pămîntul țării noastre, iar ce
lor care năzuiesc să obțină gra
dul I, să parcurgă 3 152 km in 
decursul a 2 ani, adică distanța 
ce reprezintă lungimea totală a 
granițelor Republicii Socialiste 
România. Aceste trasee trebuie 
să includă un număr de obiecti
ve economice, social-culturale și 
istorice din județul tînărului, a- 
poi, vizitarea 
reședințe de 
țării, nordul
Dunării, Porțile de Fier, Țara 
Moților etc.

unui număr de 
județ, capitala 

Moldovei, Delta

— Cu ce participă acti
vitatea turistică la mani
festările de amploare or-

Realizări și perspective 
în turismul pentru tineret

(Munții Apuseni) din județul 
Cluj. Aceste baze turistice, in
clusiv cea de la Izvorul Mure
șului, le vom profila pentru 
sporturile de iarnă. In consecin
ță, aici vom amenaja patinoare, 
pîrtii de schi și săniuțe, vom a- 
sigura dotarea lor cu materia
lele și echipamentele sportive 
necesare practicării, de către 
tineri a sporturilor preferate ; 
vom organiza, de asemenea, ta
bere de inițiere in aceste disci
pline, precum și concursuri cu 
un caracter larg popular. Ac
țiuni pentru lărgirea bazei 
materiale turistice se desfă
șoară pe plan local, la nivelul 
agențiilor B.T.T., după cum aș 
vrea să menționez sporirea ca
pacității parcului de mijloace de 
transport ale B.T.T. și agențiilor 
sale în raport cu ’cerințele in 
continuă creștere. Se vor între
prinde, apoi, acțiuni importante 
de marcare și amenajare a unor 
trasee turistice, amenajarea unor 
adăposturi și refugii in zonele 
montane, întreținerea unor dru
muri și poteci. Considerăm că 
stă în puterile și posibilitățile 
organizațiilor noastre U.T.C. să 
amenajeze pentru tineri cit mai 
multe baze turistice simple in 
zonele din jurul orașelor, a ce
lorlalte așezări.

trebuie a- 
că. de cîțiva 
proiectate la

repezi în el a

î

sub conducerea unor specialiști, 
se întreprind acțiuni de cerce
tare și documentare, de îngrijire 
a unor monumente istorice și 
ale naturii Sigur, mai avem 
încă multe lucruri de pus la 
punct. Așa. de exemplu. în ac
tivitatea agențiilor și cercu
rilor de turism s-au manifestat 
unele neajunsuri a căror exis
tență a determinat o insuficientă 
cuprindere a tinerilor în excur
sii, tabere și drumeții față de 
posibilitățile și cerințele actuale ; 
numărul și varietatea ofertelor 
concrete de excursii făcute de 
agențiile B.T.T., sectoarele și 
cercurile de turism au fost insu
ficiente în unele județe, iar 
popularizarea acțiunilor s-a fă
cut în mică măsură și adesea 
cu mijloace neeficiente ; ideea 
de a avea în fiecare organizație 
U.T.C. un cerc de turism puter-r 
nic a rămas doar un deziderat ; 
au 
tați care nu și-au atins sco
pul educativ propus datorită 
unor neglijențe organizatorice, 
slabei pregătiri a ghizilor și or
ganizatorilor de turism, superfi
cialității în muncă a unor sala- 
riați ai noștri. Și în rezolvarea 
problemelor economice s-au 
semnalat aspecte negative, con
cretizate prin încălcarea ifnor 
norme financiare. Desigur, ne- 
împlinirile în domeniul turis
mului de tineret atrag critici 
justificare la adresa B.T.T.. dar 
și a comitetelor județene, mu
nicipale. orășenești și comuna
le ale U.T.C., a activului organi
zației noastre. Pentru elimina
rea acestor lipsuri am stabilit 
măsuri concrete, măsuri prezen
tate și în ședința amintită mai 
sus, a Biroului C.C, al ” ~

existat o serie de ac-tivi- 
și-au atins sco-

U.T.C.

perspecti- 
pentru ti-

— Care sînt 
vele turismului 
neret în 1972. anul în care 
are loc sărbătorirea a 50

acest sens, în cadrul fiecărei 
teme, organizațiile U.T.C. vor în
treprinde vizite la muzee, locuri 
și case memoriale legate de lupta 
și activitatea P.C.R. și U.T.C., 
vor organiza întîlniri cu vechi 
membri de partid care să evoce, 
în fața tinerilor momente emo
ționante. semnificative din lupta 
clasei muncitoare pentru liber
tate si dreptate socială. Se vor 
organiza colective de tineri care, 
în cadrul unor originale expedi
ții, vor face cercetări pe raza lo
calităților respective în vederea 
întocmirii unor lucrări despre 
locuri și obiective legate de miș
carea muncitorească și de tine
ret, de lupta partidului, evocînd, 
în același timp, faptele de vite
jie ale poporului nostru în lupta 
sa pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist. Această acțiu
ne, care include în conținutul 
ei vizitarea și cunoașterea, deo
potrivă a prezentului, a obiecti
velor construcției socialiste, a 
realizărilor oamenilor muncii, 
contribuie la educarea politică 
și patriotică a tinerilor, la lăr
girea orizontului de cunoștințe 
asupra dezvoltării, în anii socia
lismului. a propriului județ și a 
celorlalte județe ale țării. N-aș 
scăpa din vedere să amintesc 
aici încă o acțiune de mare am
ploare și cu caracter Dermanent: 
„FLOAREA DE COLȚ“. Este o 
invitație la drumeție, care po
trivit regulamentului de desfă
șurare. cere participanților să 
viziteze și să cunoască operele, 
realizările cele mai semnificati
ve, din cele mai diverse dome
nii de activitate, momente și e- 
venimente din trecutul istoric al 
poporului român, precum și cele 
mai reprezentative zone turistice 
ale țării. „Floarea de colț“ oferă 
tinerilor preocupări de ordin tu
ristic pe o durată de 3 ani. Un 
detaliu semnificativ stipulat în 
regulament : tinerilor care doresc

ganizate de U.T.C. in tn- 
timpinarea semicentena
rului ?

— Cu ce se înscrie turis
mul extern în activitatea 
B.T.T. in ’72 ?

■?&

• SPORT SPORT «

HOCHEI
Campionatul 

mondial, grupa C

Ultimele „acorduri“
Campionatul mondial de hochei 

pe gheață (grupa C) de la Miercu
rea Ciuc se apropie de încheiere. 
Astăzi și mîine se dispută ultimele 
6 meciuri șl, cel puțin teoretic, 
încă patru echipe se mal află la 
ora actuală în cursa pentru ocu
parea primelor două locuri în cla
sament, care asigură promovarea 
în grupa B. Cele mal mari șanse 
aparțin desigur Italiei și Austriei, 
pină acum neînvinse, care totali
zează cîte 8 puncte. Dar deși cele
lalte candidate — R. P. Chineză și 
Ungaria — au deocamdată cîte 4 
puncte ele pot, printr-un complex 
fericit de împrejurări, pentru ele. 
egala la punctaj pe una dintre fa
vorite. De pildă, dacă echipa R. P. 
Chineze ar cîștiga meciurile cu 
Austria șl Ungaria, iar Austria ar 
pierde întîlnirea cu Italia, hocheiș- 
tiî asiatici s-ar clasa înaintea aus
triecilor. Pe de altă parte, dacă 
Ungaria ar învinge în partidele cu 
Italia șl R. P. Chineză, Iar Italia 
ar fi învinsă de Austria, locul al 
doilea ar reveni echipei maghiare, 
în dauna celei italiene. Posibilități 
teoretice există deci pentru ceea 
ce va conferi partidelor ce urmea
ză un interes sporit. Sperăm însă 
ea tensiunea să nu urce într-atita

lncidente 
meciul de 
care jucă-

— încă din ultimele luni ale 
anului 1971 a început organiza
rea a numeroase activități turis
tice în intimpinarea semicente
narului U.T.C. ; pînă la 15 fe
bruarie 1972 circa 45 000 de ti
neri au luat parte la astfel de 
activități, iar în perioada urmă
toare sînt perfectate excursii, 
trenuri speciale, circuite etc. ce 
vor cuprinde peste 100 000 de ti
neri de la orașe și sate. Aș vrea 
să subliniez că organizarea de 
asemenea activități nu va înceta 
o dată cu sărbătorirea semi
centenarului, ci va continua 
în tot timpul anului, ele 
căpătind o și mai mare diversi
ficare. De o tot mai largă rezo
nanță în rindurile tineretului 
se bucură îmbinarea acțiunilor 
turistice cu manifestări sporti
ve și culturale de masă, prile
juite de tradițiile și datinile po
porului nostru, inițiate in a- 
proape toate județele țării.

— Ce ne puteți spune 
despre dezvoltarea bazei 
materiaS' a turismului 
pentru tineret ?

— In această perioadă s-au în
cheiat lucrările de reamenajare 
și extindere a Complexului tu
ristic pentru tineret de la Izvo
rul Mureșului — 460 de locuri pe 
sérié — stațiune devenită cu 
regim permanent, care-și așteap
tă oaspeții, din toate județele ță
rii, în tot cursul anului. Conti
nuă dezvoltarea Complexului 
turistic pentru tineret de pe li
toral, de la Costinești, pentru ca 
în cițiva ani să ajungă la o ca
pacitate de 5 000 de locuri pe se
rie. In momentul de față, aici 
pot fi cazate 3 000 de persoane. 
In cursul anului 1972 se vor a- 
menaja și da în exploatare, de 
asemenea, o bază turistică per
manentă (200 locuri) în județul 
Maramureș (zona Mogoșa-lacul 
Bodi), o altă bază la Săcele-Bra- 
șov și se va extinde considera
bil baza turistică „Arieșul"

— Programele oferite tinerilor 
din alte țări care vizitează 
România sint alcătuite intr-o 
concepție echilibrată menită să 
permită cunoașterea frumuseți
lor peisajului românesc, a reali
zărilor României socialiste, o in
formare largă, cuprinzătoare, a- 
supra vieții și preocupărilor ti
neretului din țara noastră. In a- 
cceași optică sînt alese și itine
rariile peste hotare pentru tine
rii români, ținind seama de do
rința ca excursia lor să le pri- 
lejuiască o cunoaștere multilate
rală a țării pe care o vizitează, 
în anul 1971, de exemplu, B.T T. 
a realizat schimburi turistice de 
tineret cu 37 de parteneri simi
lari din 23 de țări, fiind recu
noscut și apreciat pe plan inter
național ca un organism de tu
rism eficace și corect, a cărui 
activitate se desfășoară sub di
recta îndrumare a U. T C. 
Ca și în ceilalți ani, în 1972 
B.T.T. va trimite grupuri de 
tineri turiști români în 27 de țări 
din Europa, Africa și Asia prin
tre care U.R.S.S., Franța, Italia, 
Belgia, Polonia. Maroc. .Japonia. 
Finlanda, Anglia, R. P. Ungară, 
Danemarca. R.A. Egipt, R.S. Ce
hoslovacă etc. De asemenea, ne 
preocupă perfectarea unor ex
cursii ocazionate de manifestă
rile sportive internaționale !a 
care participă sportivii români. 
In acest sens, la meciul Româ- 
nia-Ungaria. prin B.T.T. vor pu
tea beneficia de excursie la 
Budapesta circa 2 600 de tineri. 
Un număr apreciabil de tineri 
vor putea viziona meciurile 
din cadrul turneului final 
al Campionatului european de 
fotbal și, bineînțeles, întrecerile 
J.O. de la München. De fapt, în 
zilele următoare vor apare de 
sub tipar materialele, broșurile 
care conțin acțiunile ce vor fi 
organizate de B.T.T., agențiile și 
sectoarele pentru turism, în 
cursul anului ’72 precum și bro
șura care prezintă, in extenso, 
toate excursiile externe organi
zate de B.T.T.

Primul care se i_._. _ 
fost agentul Gușe. II izbi cu ca
pul de peretele lingă care stătea 
rezemat. Lovitura a fost atît de 
puternică incit îl ameți.

îl luau cu rîndul. Cînd obosea 
unul, începea celălalt. Nu se 
auzea nici cel mai mic geamăt.

îl culcară pe fusul cilin
drului și-l legară bine cu frân
ghiile, făcură contactul cu priza 
din perete. începu să se învîr- 
tească pe după cilindru întoc
mai unui ventilator. Simțea că 
tot sîngele i se adună în cap 
și-i va țișni prin ochi și urechi. 
După cîîteva zeci de învirtituri 
ameți de tot.

— Oho, opriți, scoateți jucă
ria din priză, băieți

îl dezlegară și trupul tînăru
lui student căzu ca un sac^ în 
mijlocul camerei. Aruncară o 
găleată cu apă în capul lui și-l 
lăsară așa pînă începu să-și 
revină.

— Ridică-te că n-o să aducem 
macaraua electrică. II puseră în 
față un pahar cu apă.

încercă să-1 ducă la gură dar 
îi căzu din mină și se 
țăndări.

— Semn 
rău. Gușe, 
cu mătura . 
țepe in cioburi cind face 
nebunu și se tăvălește.

Se pregăteau să înceapă 
răși.

Utecistul nu-și mai luă 
virile de la fereastră, 
lumina de afară ca prin sită.

Era plină vară. Afară căldu
ră copleșitoare. II prinseseră 
numai în cămașă, fără haină. O 
cămașă vărgată pe care o pri
mise cadou de la prietena lui....

rău flăcău, 
dă-i altul și 
pe jos să nu

făcu

semn 
curăță 
se in- 

pe
ia-

pri-
Vedea

nu-și 
aducea aminte cum o cheamă. 
Doi funigei se căzneau să intre 
în cameră. Dansau ca două ba
lerine. Aici intrau, aici ieșeau. 
Se trezi că le zîmbește. Avea 
alături de zeci și zeci de eroi 
încă suflet de copil. Comisarul 
îl privi atent și se adresă ce
lor doi agenți:

— Dracu ne-a luat. Asta e 
pisică eu nouă suflete. Nici că-i 
pasă de oboseala noastră. Omo- 
rîm la el o săptămînă și 
scoatem nimic, 
și rîde, pesemne 
noastră!

— Gușe, dați-i 
luați-1 bucățică 
Intii coastele să-i rupem 
două măcar de-am auzi un 
geamăt.

îl culcară pe ciment, îi scoa
seră cămașa după el și unul 
cîte unul începură să joace pe 
pieptul lui săltînd cînd un pi
cior, cind altul. Se auzea pîrî- 
ind. Coastele începură să cede
ze. Firișoare de sînge purpuriu 
i se prelingeau printre buze.

La o izbitură mai puternică 
un șuvoi de sînge țișni pe nas. 
Ii zdrobiseră plămînii. Abia 
mai răsufla Mîinile i se înțe
peniseră. Ochii priveau în ta
van și spre fereastra deschisă.

Trecuseră cîteva ore de cînd 
îl zdrobeam Acum, chiar dacă 
ar fi vrut lisă vorbească nu mai 
putea. Auzi murmure, ca prin 
vis:

— Dracu ne-a luat, a murit 
n-am scos nimic de la el.

....... .. Ti nu
Uite-1 că mai 
de neputința

cămașa jos și 
cu bucățică, 

vreo

și
O s-avem scandal dacă se face 
o anchetă. Da ce, . ....
noi să tacă ? Ajutați-mă băieți 
să-1 ridicăm de umeri.

Mai era o fărîmă de viață

i-am spus

în el. Ca prin vis auzea vorbe
le călăilor. Simți o boare de 
aer. Parcă venea prin fereas
tra deschisă. Zbura, sau i se 
părea, plutea.... plutea ca un 
fulg fără viață prin aerul înă
bușitor de afară. Ce frumos și 
ce bine. Se liniștiseră toate. Ui
te că nu-1 mai durea nimic.

Frunzele argintii ale plopilor 
canadieni din grădina alătura
tă Prefecturii se izbeau între 
ele, sunînd ca niște părăluțe 
de argint. De undeva de de
parte parcă se auzeau strofele 
cîntecului său drag și-i pătrun
deau în urechi ca un ciripit de 
ciocîrlie obosită :

„în ciot de voioșie, chiot de 
voinicie

Studenții la luptă pornesc.
Cu noi este poporul, al nos- 

tru-i viitorul,
Al tuturor, al celor ce 

cesc...“.

0 „ȘTAFETĂ" SIMBOLICĂ
Zilele trecute, într-un cadru e- 

moționant a părăsit definitiv lo
cul de muncă, ieșind la pensie, 
RADU IONIȚA, taplțer In cadrul 
U.M.M.R. — Grivlța Roșie.

Poate unora nu le spune nimic 
acest nume; dar Radu Ioniță, care 
a lucrat, timp de 32 de ani, In 
același atelier, a fost una " 
rille noastre sportive, 
campion național la una 
bele cele mal grele ale 
mului — cursele de fond. Cine 
nu-și amintește de maestrul spor
tului Radu Ioniță, care în 1950 a 
reușit, într-o singură zi, perfor-

din glo- 
multiplu 
din pro- 

atletis-

manța de a-și adjudeca trei titluri 
naționale la probele de 3000 m., 
5000 m. și 10 ooo m.

Pentru cinstirea acestui eveni
ment, organizația U.T.C., împreună 
cu membrii Asociației sportive, 
l-au sărbătorit pe acest vrednic 
muncitor și sportiv. Cu această o- 
cazie, maestrul sportului Radu Io- 
nlță a înmînat tinerilor din uzi
nă, dornici să-i urmeze exemplul 
în sport, o „ștafetă simbolică“, 
urîndu-le succes în muncă șl în 
activitatea sportivă.

incit să înregistram 
neplăcute, ca cele din 
joi (Ungarla-Olanda), în 
torii ambelor echipe au fost an
grenați într-o altercație cvasi-ge- 
neraiă pe gheață. Arbitrii Heidin- 
ger (Austria) și Berloffa (Italia) 
au fost nevoiți să dicteze în acel 
joc 10 penalități de meci (cinci 
jucători de la maghiari șt cinci 
de la olandezi), iar directoratul 
campionatului, sub președenția lut 
Walter Wasservogel (Austria), a 
suspendat pe jucătorii in cauză pe 
clte o etapă — ceea ce reduce po
tențialul de joc al echipei Unga
riei și Olandei în meciurile deci
sive pentru ele cu Italia șl res
pectiv Danemarca.

Cel mai eficient jucător se dove
dește a fi pînă acum austriacul I. 
Puschnig, care conduce cu 9 punc
te înscrise în clasamentul golge- 
terllor, urmat de un grup de jucă
tori cu cîte 7 puncte : Deheer 
(Olanda), Benvenutl (Italia), Ha- 
vran (Ungaria) și Kalev (Bulga
ria).

In „Cupa falr-play" pe primul 
loc se află echipa R. P. Chineze 
cu numai 8’ penalizare urmată de 
Austria — 20’, Danemarca 38’; 
Bulgaria — 53, Italia — 70’, Unga
ria — 72’ și Olanda — 128’.

Astăzi în penultima zi a com
petiției au loc următoarele me
ciuri : Danemarca-Olanda, Austria- 
R. P. Chineză șl Italla-Ungarfa.

Duminică, în ultima zi a cam
pionatului. sînt programate alte 
trei partide : Bulgaria-Danemarca 
(ora 11.00), Ungaria-R.P. Chineză 
(ora 15,00) și Italia-Austria (ora 
18.00).

2-4 MARTIE

2 LA BRUXELLES, Jn- 
tr-un meci amical, 
Anderlecht termină la 
egalitate (0—0) 

F. C. Santos, echipa 
Pele... Anderlecht a ___,
cîndva, unul din pilonii ce
lebrei diversiuni tactice nu
mită apărarea in linie, care 
se lăuda că a găsit cheia 
jocului ofensiv. Pe de altă 
parte, F.C. Santos a fost În
totdeauna stegarul jocului 
ofensiv prin excelență.

Acest 0—0 pune reflecto
rul pe „beția de cuvinte“ in 
fotbal...

Petrolul, revenit din Tan
zania, pierde la Calafat. Ra
pid, revenit din Grecia, se 
califică penibil, cu ajutorul 
regulamentului, reușind 
„performanța“ de a nu în
scrie un gol, timp de 90 de 
minute, la... Zlatna 1 Dacă 
adăugăm și Steaua, învinsă 
de „Poli" Timișoara, după... 
Brazilia, începem să chib
zuim dacă nu cumva visco
lul de acasă e un sfetnic mai 
bun decît briza tropicelor și 
• Mediteranei...

mun-

★
L-au înfășurat într-un 

ceaf și l-au vîrit într-o 
Comisarul ordonă :

— La spitalul de urgență cu 
el. Să se spele doctorii pe cap. 
Ei să facă formele că se pri
cep. îndrugați și voi ce vă vi
ne în minte.

La ora 13,20, utecistul Justin 
Georgescu a respirat 
ultima oară cînd s 
medicului

Faptele 
ciști care 
astăzi, în 
împlinesc 
alături de ---- ,.
s-a sacrificat și studentul 
cist Justin Georgescu.

cear- 
dubă.

t pentru 
stetoscopul 

îi cerceta inima.
milioanelor de _ute- 

muncesc și trăiesc 
anii socialismului 

visurile pentru 
zeci și zeci de

care 
eroi 
ute-

TUDOR STEFÄNESCU

MERIDIAN

cu 
lui 

fost,

3 CITESC 1N „SPOR
TUL“ : „Algeria—Gui
neea 1—0, în prelimi
nariile Campionatu

lui mondial... Jocul s-a dis-
putat la Alger“.

Mă gîndesc la o recentă 
convorbire cu N. Dumitres-

6SINT LA ARAD. Se 
antrenează Tottenham. 
Cer formația proba
bilă. „E posibil să joa

ce oricare dintre cei 18 
fotbaliști sosiți. Ne pare 
rău că nu au venit Mullery 
și Coates... Dacă nu va juca 
Chivers, va juca Holder. In 
locul lui Holder, s-ar putea 
să joace Pratt“. Și permu
tările continuă. Tottenham, 
acest mare club englez îm
plinește peste cîteva luni 90 
de ani.

Ziariștii englezi îmi cer 
formația arădeană. Le-o dau 
fără teamă. Aș fi putut s-o 
dau și acum două săptămîni. 
Și acum două luni. Și acum 
doi ani. E aceeași...

GABRIEL FLORE A

RADU ION IȚĂ, atletul de ieri, pensionarul de azi, înminind „șt a 
feta" uteciștilor din atelierul de tapițerie

• ILIE NASTASE s-a calificat 
în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Washington învingîndu-1 cu 7—6, 
6—4 pe chilianul Jaime Fillol. Spa
niolul Manuel Orantes a dispus cu 
6—0, 6—4 de americanul Clark 
Graebner, Iar Jimm Connors 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 5—7, 6—0. 
6—2 pe Ion Țlriac. Pierre Barthes 
(Franța) a dispus cu 6—3, 7—5 de 
Thomas Koch (Brazilia). Pentru 
sferturile de finală s-au mai ca
lificat americanii Stan Smith, Jim 
Osborne, Cliff Richey șl Tom Gor
man, Învingători In meciurile de 
miercuri. Turneul se încheie du
minică.

în proba de dublu Orantes (Spa
nia) — Barthes (Franța) au Învins 
cu 6—4, 3—6, 7—6 pe Rahim (Pa
kistan) — Bengsten (Suedia); 
McManus — Osborne (S.U.A.) au 
eliminat cu 7—6, 6—3 pe maghia
rii Szoke șt Barany, Iar america
nii Rlchey șl Edelfsen s-au impus 
cu 6—4, 6—2 în fața cuplului en
glez Battrick — Curtis,

• LA TORINO au început în
trecerile Cupei Europei la floretă 
femei. Echipa Steaua București, 
deținătoarea trofeului, a cîștigat 
prima grupă a sferturilor de fina
lă. secundată de formația Frecht 
Club din Köln. S-au mat calificat 
pentru grupele semifinale : Dina- 
mo Moscova. Legia Varșovia, 
Fencing Club Londra, Ujpest Bu
dapesta. U.S.A.C. Paris șl Wiener 
Sport Club.

cu III, care a condus U.T.A. 
în Algeria. Antrenorul ară
dean spunea : „Algerienii, pe 
care ii cunoaștem din me- 
ciurile-recital susținute acum 
cițiva ani, la București, joa
că in continuare foarte fru
mos. Am văzut un meci în
tre Sonatrali (echipa lui 
Tache Macii) și „Tineretul“ 
Algeriei (4—1). A fost un 
meci de vis. Mai frumos de- 
cit o partidă intre două e- 
chipe braziliene“.

Și totuși, Algeria a lnvln« 
doar cu 1—0... Guineea.

Frumosul pur înregistrea
ză un mare declin în fot
bal... In fond, și Zatopek a- 
lerga urit...

4 GRECIA — ITALIA
2—1 ! ! ! Ea Atena.
Squadra azzurra a a- 
vut in formație 9 jucă

tori din cei prezenți în ce
lebrul meci cu R. F. a Ger
maniei, la Ciudad de Me
xico.Grecia, care a pierdut, nu 
de mult, cu Olanda : 0—5, la 
Atena. Grecia, oare a pier
dut, acum un an, meciul cu... 
Australia (1—3)... tot la A- 
tena...

Fotbalul, acest imperiu al 
tuturor posibilităților...

5 CUPA ROMÂNIEI, 
etapa „16“-milor, o a- 
devărată hecatombă
pentru echipele divi

zionare. Ne părăsesc șapte 
formații din divizia A...

7 U.T.A. A PIERDUT
meciul cu Tottenham :
1—2. Englezii au în
scris două goluri no

rocoase. U.T.A. a avut două 
bare... „ghinioniste“.

Și totuși, Tottenham a lă
sat impresia unei forțe greu 
de contracarat, mai devreme 
sau mai tîrziu...

8 STEAUA — 
MÜNCHEN 
București.

BAYERN
1—1, la

Steaua a început în 
stilul furiei latine, dar a 
terminat conform reflexe
lor temperamentului latin, 
adică la relanti... Păcat 
de accidentarea lui lordă-
nesou. In momentul de față, 
principala forță a Stelei pare 
a fi cuplul de farmec Tăta- 
ru—lordănescu. 0a în vara 
trecută.

Bayern-ul a impresionat 
prin forță, »printurl și teh
nică utilă, depășind epoca 
barocului în fotbal. Seducă
tor, Beckenbauer, acest bra
zilian cu trup german. Un 
mare paradox : Gerd Möller, 
cel mai bun jucător euro
pean al anului 1971, este 
tehnicianul cel mai rudimen
tar al münchenezilor...

Fotbalul, acest imperiu al 
tuturor posibilităților...

KRONOS vn



’’T»"« RODNICELE LEGATURI 
ROMÂNO - ALGERIENE

Algeria de astăzi construiește într-un ritm impresio
nant. Construiește pentru a recupera întimp cit 
mai scurt tot ceea ce a pierdut în nenumărați ani 
de dominație colonială. Imensele bogății naturale 
pe care le deține această tară, cuprinsă intre apele 
Mediteranei și crestele masive ale munților Hoggar, 

sînt puse în valoare după un plan lucid și, în același timp, în
drăzneț.

In puținii ani care au trecut de la cucerirea independenței, 
economia țării a suferit modificări structurale. Complexul petro
chimic de la Arzcw, Uzina constructoare de mașini de la Con
stantine, Complexul petro-chimic și de lichefiere a gazelor de la 
Skikda, Fabrica de îngrășăminte fosfatice de la Annaba, Com
plexul siderurgic și de prelucrarea metalelor de Ia El Hadjar, 
sînt numai cîteva din noile puncte de reper apărute pe harta 
economică a țării. Sahara a început să însemne nu numai nisip, 
oaze și caravane de cămile — așa cum o cunoșteam din ma
nualele școlare — ci și petrol, gaze și apă. Uniforma futuristă 
a sondorilor cu cască nu mai irită astăzi privirile saharienilor. 
Nici turlele sondei de la Hassi-Messaoud, nici sondele de gaze 
de la Hassi-R'Mel, nici imensele conducte ce își întind tenta
culele pe sute de kilometri.

Angajat in lupta pentru industrializarea țării, pentru așezarea 
agriculturii pe structuri noi, pentru dezvoltarea invățămintului 
și culturii, poporul algerian și-a făcut un titlu de mindrie din 
realizarea in cele inai bune condiții a tuturor obiectivelor pre
văzute în planul de stat. Așa cum am aflat de la secretariatul 
de stat al planului, primii doi ani ai cvadrienalului s-au în
cheiat cu rezultate remarcabile. Au fost realizate toate sarcinile 
prevăzute pentru această etapă, unele din ele fiind chiar depă
șite. Au fost create 150 000 de noi locuri de muncă, s-au între
prins numeroase măsuri pentru grăbirea pregătirii tinerelor

De peste cinci luni se află pe 
orbită în jurul Selenei, stația 
automată sovietică „Luna-19".

Ședința Prezidiului U. C. I
După cum informează agen

ția Taniug, vineri s-au desfășu
rat la Belgrad lucrările celei 
de-a 29-a ședințe a Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, consacrată examinării 
modului în care este tradusă în 
viață rezoluția primei Conferin
țe a U.C.I. privind dezvoltarea 
relațiilor socialiste în agricul
tură și la sate și sarcinile ce 
revin în această direcție U.C.I. 
La ședința Prezidiului au parti
cipat și secretarii organelor 
executive ale Comitetelor Cen
trale ale Uniunii Comuniștilor 
din republici, președintele Co
mitetului provincial al U.C. din

Kosovo, reprezentanți ai Consi
liului Executiv Federal, ai or
ganizațiilor social-politice și ai 
Camerei Economice Federale.

Pavle Gaji, președintele Co
misiei Prezidiului U.C.I. pentru 
politica agrară, a prezentat o 
expunere, urmată de discuții.

Prezidiul U.C.I. a ales o co
misie cu sarcina de a pregăti, 
pe baza criticilor, sugestiilor și 
propunerilor făcute în cursul 
discuțiilor, un proiect de hotă
rîri ale Prezidiului referitoare 
la înfăptuirea rezoluției primei 
Conferințe a U.C.I. Textul aces
tor hotărîri urmează să fie a- 
doptat la una din viitoarele șe
dințe ale Prezidiului U.C.I.
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M. Matita

la Praga

Willy Brandt despre 
ratificarea tratatelor cu

U. R.S.S. și R. P. PoSonă

DECLARAȚIA M.A.E AL R. P. CHINEZE

Corespondență specială pentru „Scânteia 
Tineretului" de la CORNELIU PILOFF

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
recentele bombardamente ale a- 
viației americane împotriva R.D. 
Vietnam. Declarația subliniază 
că guvernul american trebuie să 
pună capăt imediat bombarda
mentelor și atacurilor împotriva 
R. D. Vietnam și a celorlalte 
țări indochineze și să înceteze 
toate actele de agresiune din a- 
ceastă zonă.

Atît timp cit S.U.A. nu vor 
pune capăt agresiunii lor, atît 
timp cit drepturile naționale sa
cre ale popoarelor din Indochina 
nu vor fi realizate — se spune 
în declarație — poporul chinez 
va face tot ce-i stă în putință 
pentru a acorda tot sprijinul și 
ajutorul luptei poporului viet
namez și a celorlalte popoare 
indochineze.

In drum spre Republica Cuba, 
unde urmează să întreprindă o 
vizită de prietenie, ministrul în- 
vățămîntului din Republica So
cialistă România, Mircea Malița, 
s-a oprit vineri 
timp la Praga.

La aeroportul 
fost întimpinat de 
ministrul invățămintului din 
R. S. Cehă, de ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, 
și de membri ai ambasadei.

In cadrul intilnirii care a a- 
vut loc în după-amiaza aceleiași 
zile la Ministerul învățămintu- 
lui, cei doi miniștri s-au infor
mat reciproc despre dezvoltarea 
invățămintului și instrucției în 
țările lor, despre sarcinile noi, 
complexe, pe care le ridică în 
fața școlii etapa actuală pe care 
o străbat România și Ceho
slovacia.

pentru scurt

Ruzyne el a 
Josef Havlin,

Cancelarul Republicii Federale 
a Germaniei, Willy Brandt, a 
declarat vineri la o reuniune po
litică care s-a desfășurat în o- 
rașul Wertheim pe Main, că, în 
ciuda oricărei opoziții, tratatele 
cu Uniunea Sovietică și R. P. 
Polonă vor fi ratificate. El și-a 
exprimat convingerea că Bun- 
destagul se va pronunța în fa
voarea ratificării lor. întru cit 
tratatele corespund intereselor 
R. F. a Germaniei. Nu există 
nici o obiecție convingătoare 
împotriva acestor tratate, a sub
liniat Willy Brandt, dar există 
multe argumente în favoarea 
lor. Fără ele nu poate exista 
înțelegere reciprocă cu U.R.S.S. 
și cu celelalte state socialiste • 
din Europa răsăriteană ; fără 
ele R. F. a Germaniei ar ră- 
mîne izolată pe plan interna
țional, acordul cvadripartit pri
vind Berlinul occidental n-ar 
intra în vigoare și convorbirile

cu Republica Democrată Germa
nă, n-ar putea continua cu suc
ces. Asemenea convorbiri, a pre
cizat cancelarul Willy Brandt, 
sînt necesare pentru a se ob
ține un progres‘în relațiile,din- ■ 
tre cele două state germane.

Pînă la data de 10 martie, ora 
12,00, stația a efectuat 1 810 
rotații în jurul satelitului natu
ral al Pămîntului. în acest timp 
cu ea s-a luat de 516 ori legă
tura prin radio pentru efectua
rea unor măsurători ale traiec
toriei, ale cîmpului gravitațio
nal al Lunii etc.

Datele obținute se prelucrea
ză la Centrul de coordonare și 
calcul, precum și în cadrul unor 
institute ale Academiei de știin
țe a U.R.S.S.

Stația „Luna-19" își continuă 
zborul.

Expoziție

moartea unui 
altor zece, 
muncitorești 

multe zile In
din Galicia —

Forțele polițienești au deschis 
vineri focul asupra participanților 
la o manifestație de protest or
ganizată in localitatea spaniolâ El 
Ferrol, provocind
muncitor și rănirea 
Marile manifestații 
care au loc de mai 
această localitate
unde se află cele mal mari șan
tiere navale din țară — au fost 
organizate in semn de protest față 
de hotărirea patronatului de a În
chide o serie de docuri și de a 
concedia un mare număr de mun
citori.

de
din
la

iotogroiii
România

Rangoon

cadre de muncitori și specialiști solicitate acum de dezvoltarea 
rapidă a industriei. In următorii ani vor fi construite noi și im
portante obiective industriale, vor fi făcute mari investiții în 
agricultură, astfel ca Algeria să se poată înscrie cit mai curind 
în rîndurile țărilor cu o economie modernă și eficientă.

In relațiile economice externe, Algeria se orientează ferm și 
constant după principiul respectării suveranității naționale și 
avantajului reciproc. Acordurile încheiate cu numeroase țări i-au 
dat posibilitatea să-și diversifice exporturile, să-și asigure de- 
bușeul pentru produsele solului și subsolului său și să perfec
teze importante contracte de cooperare tehnico-științlfică. Co
laborarea economică cu (ara noastră a devenit de acum tradi
țională, s-a consolidat de la un an la altul. Apropiata vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in Republica Algeriană Democra
tică și Populară va constitui cu siguranță un moment important 
în evoluția pozitivă a relațiilor româno-algeriene. „VIZITA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU VA FI UN FERICIT 
PRILEJ DE A EXAMINA RELAȚIILE BILATERALE, PENTRU 
A GĂSI PERSPECTIVE NOI COOPERĂRII DINTRE ȚĂRILE 
NOASTRE“ — spunea președintele Houari Boumedienne cu pri
lejul primirii grupului de gazetari români. Cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie, de colaborare economică, culturală și teh- 
nico-științifică intre România și Algeria își are explicația în 
faptul că aceste legături se întemeiază pe stimă și respect reci
proc, că ele corespund intereselor majore ale celor două popoare.

Pentru noi, gazetarii români, care am străbătut zilele trecute 
meleagurile algeriene, a fost un motiv de bucurie să auzim la 
tot pasul vorbindu-se cu stimă și căldură despre colaborarea 
româno-algeriană. „Relațiile economice dintre România și Al
geria datează incă din primii ani ai independenței noastre — 
ne-a declarat domnul Luyachi Yaker, ministrul comerțului. 
Timpul le-a verificat eficiența incontestabilă, le-a consolidat și 
dezvoltat. Anul trecut am semnat la București un acord de lungă 
durată, care amplifică atît ca volum, cit și ca structură schim
burile de produse Și cooperarea tehnico-științifică intre țările 
noastre. Dorim că obiectivele acestui acord să fie nu numai în
deplinite, dar chiar și depășite. Cînd am fost în România am 
avut înalta cinste de a fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Aștept cu bucurie vizita domniei sale în Algeria, 
fiind convins că ea va constitui un moment important in inten
sificarea relațiilor de colaborare și cooperare între Republica So
cialistă România și Republica Algeriană Democratică și Popu
lară“.

Vorbindu-ne despre rolul deosebit de important pe care îl are 
Societatea națională pentru hidro-carburi „Sonatrah", în opera 
de industrializare a țării, președintele Sid Ahmed Ghozali, ne-a 
argumentat de ce România a fost prima (ară cu care a colaborat 
Algeria în domeniul valorificării rezervelor de hidro-carburi. 
„Dumneavoastră românii, spunea domnia sa, aveți o experiență 
prețioasă în această pretențioasă ramură industrială. In anii din 
urmă ați devenit și una dintre cele mai mari exportatoare de 
utilaj petrolifer. Iată de ce am solicitat colaborarea românilor 
încă din anul 1965. Sîntem mulțumiți cum lucrează cele 15 insta
lații de foraj românești in condițiile geologice ale Saharei. Și 
sîntem și mai mulțumiți că tot datorită specialiștilor români 
două din aceste instalații sînt deservite în prezent în întregime 
de personal algerian“.

Ritmul accelerat în care se dezvoltă industria și agricultura 
algeriană solicită eforturi deosebite pentru formarea cadrelor 
locale. „E una din problemele cardinale ale dezvoltării noastre 
economice — ne spune domnul Belhadj, consilier in secretariatul 
de stat al planului. Cunoscînd experiența pe care o aveți dum
neavoastră, în acest domeniu, consider că o mai strinsă colabo
rare ne-ar putea fi de un real folos. De aceea, noi vom căuta 
să găsim căile concrete ale cooperării cu România și pe acest 
tărim“.

Alger, martie

Reprezentanții P. C. din S. U A.
au fost înscriși pe listele de candidați

ale alegerilor prezidențiale
Comisarul electoral al statu

lui Pennsylvania a acceptat în
scrierea pe listele de candidați 
ale alegerilor prezidențiale a 
reprezentanților Partidului Co
munist din Statele Unite — se
cretarul general Gus Hali care 
a primit mandatul C.C. al 
partidului pentru a candida la 
postul de președinte, și Javits 
Tyner — secretarul Ligii tinere
tului comunist american, la

MASURI 
PENTRU LĂRGIREA 
BAZEI MATERIALE 

A INVĂȚĂMINTULUI 
ALBANEZ

In cadrul unei ședințe 
Consiliului de Miniștri

postul de vicepreședinte 
S.U.A.

Potrivit legii din Pennsylva
nia, pentru a fi înscriși pe liste
le electorale din acest stat, 
candidații la alegerile prezi
dențiale trebuie să fie reco
mandați de un număr de 
35 624 de alegători. Lista de 
candidați ai Partidului comu
nist a fost însoțită de o reco
mandare semnată de 40 523 de 
alegători.

Statul Pennsylvania a accep
tat înscrierea lui Gus Hali și 
Javits Tyner pe liste, după ce 
Ministerul Federal al Justiției 
a declarat că, potrivit legii, 
orice partid politic poate can
dida în alegeri. ZAMBIA. — Țărani desțelenind ogoare pentru agricultură

Demisie la 
Pnom Penh
Șeful administrației de la Pnom 

Penh, Cheng Heng, și-a dat vi
neri demisia în favoarea lui Lon 
Noi — informează agențiile de 
presă occidentale. Intr-un mesaj 
radiodifuzat, Cheng Heng a afir
mat că la originea acestei hotărîri 
se situează „înrăutățirea situației 
în țară, ca urmare a conflictelor 
și divergențelor interne, profund 
dăunătoare stabilității țării“. Lon 
Noi a numit în funcția de prim 
ministru al administrației de la 
Pnom Penh pe fostul său adjunct 
Sirik Matale

Iugoslavia și Filipinele 
au stabilit relații diplo

matice
• UN COMUNICAT al Se

cretariatului F?Aeral pentru 
Afacerile Externe anunță că 
guvernele Iugoslaviei și Filipi- 
nelor au căzut de acord să 
stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasadă. Stabili
rea de relații diplomatice, 
menționează comunicatul, 
deschide largi posibilități pen
tru dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre cele două 
țări.

• LA PANMUNJON, infor
mează agenția A.C.T.C., a 
avut loc cea de-a 5-a întîlnire 
de lucru din cadrul convor
birilor preliminare dintre so
cietățile de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud, în vederea elaborării or
dinii de zi a convorbirilor 
propriu-zise. In urma unui 
schimb de vederi avut cu 
acest prilej, cele două părți 
au convenit ca întîlnirea de 
lucru următoare să aibă loc 
la 17 martie.

STUDENTI MAROCANI 
ÎN GREVĂ

în urma unei adunări ge
nerale, desfășurată joi. stu
denții de la Facultatea de 
litere din Rabat, au hotărit 
să continue greva „pină Ia 
eliberarea tuturor studenți
lor și profesorilor arestați“, 
informează agenția France 
Presse.

Sursa citată precizează că 
aceeași hotărire a fost adop
tată de către studenții dife
ritelor facultăți ale Universi
tății Mohamed al V-lea din 
Rabat, precum și de cei din 
Casablanca, Fez și alte in
stitute de învățămînt supe
rior din Maroc.

• IN CURSUL unei audieri cu 
privire la bugetul Departamen
tului de Stat pe anul fiscal 1972— 
1973. președintele Comitetului 
pentru Relații Externe al Sena
tului S.U.A., William Fulbright, 
a criticat hotărirea guvernului 
american de a instala baze ale 
marinei americane militare în 
Grecia și Bahrein.

„Nu există nici o dovadă cit 
de mică că popoarele consideră 
că au nevoie de noi pentru secu
ritatea lor, iar prezumția că ele 
ar considera că au nevoie de 
noi ne-a amestecat in tot felul de 
tulburări pe tot globul“, a con
tinuat senatorul.
• PAKISTANUL a cerut re

prezentantului său permanent la 
Organizația Națiunilor Unite să 
atragă atenția președintelui Con
siliului de Securitate asupra „de
teriorării situației la frontie
ra intre India și Pakistan 
și de-a lungul liniei de ince-

a 
al 

R. P. Albania au fost exami
nate aspecte legate de lăr
girea bazei materiale a învă- 
tămîntului și a activității 
sportive și de recreere a ele
vilor și tineretului, — infor
mează A.T.A. Au fost adop
tate hotărîri privind realiza
rea de biblioteci, case ale pio
nierilor, teatre de marionete, 
atît in capitală, cit și in cen
trele districtuale. Se va in
tensifica activitatea editoria
lă adresată copiilor și tine
retului, astfel ca in 1975 
se ajungă la publicarea 
100—150 de titluri. Pină 
1974 vor fi amenajate 
toate orașele locuri de joacă 
și terenuri sportive pentru 
copii și tineret. Noile măsuri 
prevăd, de asemenea, extin
derea numărului de puncte 
turistice și crearea unor 
treprinderi producătoare 
jucării, articole de sport 
instrumente muzicale.

O

să
a 

in 
in

în
de 
șî

tare a focului în Caștnir“, anunță 
agenția France Presse, citind un 
comunicat oficial dat publicității 
Ia C'araci.

• LA LIMA s-a confirmat o- 
ficial că detectivi aparținind Po
liției pentru investigații din 
Peru (P.I.P.) sint în căutarea 
Iui Josef Mengele, criminal de 
război nazist, fost medic șef al 
lagărului de concentrare de Ia 
Auschwitz. supranumit și „în
gerul morții“, ca urmare a ori
bilelor „experiențe“ efectuate 
pe corpul uman în timpul celui 
de-al III-Iea Relch.

Pe de altă parte, militanta 
antinazistă Beate Klarsfeld a 
declarat că este în posesia unor 
informații potrivit cărora Mar
tin Bormann. de asemenea cri
minal de război, condamnat Ia 
moarte în contumacie, locuiește 
în orașul peruan Cuzco, aflat in 
sud-estul țării.

informație lapidară 
a făcut cunoscută, în 
această săptămînă, 
stabilirea relațiilor 
diplomatice între 
România și Guineea

Ecuatorială. Dincolo de cele opt 
rinduri ale știrii se conturează o 
realitate bogată in semnificații : 
cea a extinderii legăturilor dintre 
România și statele independente 
de pe continentul african. Legă
turile acestea au un fundament 
trainic și înregistrează un curs 
ascendent, pe măsura interese
lor popoarelor noastre, ale cau
zei cooperării internaționale. 
Poporul român care, de-a lun
gul istoriei sale, a dat numeroa
se jerfte pentru dobindirea in
dependenței naționale acordă o 
atenție deosebită aprofundării 
relațiilor cu tinerele state inde
pendente, sprijină lupta lor pen
tru dezvoltarea de sine stătă
toare, împotriva politicii de do
minație și asuprire. Vizita pe 
care o va întreprinde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în mai multe 
state din Africa va da, fără în
doială, noi dimensiuni raportu
rilor României cu țările din a- 
ceastă parte a lumii — pe toate 
planurile.

în această săptămînă, impor
tanța pe care România o acordă 
relațiilor cu statele independente 
ale Africii a fost pregnant sub
liniată de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atît în cuvintarea ros
tită cu prilejul primirii scrisori
lor de acreditare ale noului am
basador al Republicii Arabe 
Egipt, cit și in interviul acordat 
unui grup de ziariști din Repu
blica Algeriană Democratică și 
Populară. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat că „Ro
mânia situează în mod constant 
la baza relațiilor sale cu
statele principiile respectării 
dependenței și suveranității 
ționale, deplinei egalități 
drepturi, neamestecului în 
burile interne și avantajului
ciproc — principii larg recunos
cute de popoare și pe care în
săși viața, experiența interna
țională le-a confirmat drept sin
gurele ce pot chezășui dezvolta
rea normală și fructuoasă a ra
porturilor dintre state, colabo
rarea și pacea între popoare“. 
S-au reliefat, cu aceleași prile
juri, puternicele sentimente de 
solidaritate și prietenie ale po
porului român față de lupta po
poarelor egiptean, algerian, a ce
lorlalte popoare arabe pentru a- 
părarea independenței și suve
ranității lor, pentru preluarea în 
mîinile lor a bogățiilor naționa
le, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului. Tovarășul Nicblae 
Ceaușescu a exprimat convinge
rea că apropiata sa vizită pe 
continentul african va deschide 
noi perspective în vederea ex
tinderii colaborării cu țările si
tuate în această regiune, va a- 
dinci legăturile de prietenie și 
cooperare cu popoarele lor.

Prezența conducătorului Româ
niei socialiste pe continentul a- 
frican este așteptată cu un deo
sebit interes, expresie a presti
giului de care se bucură politica

externă constructivă, realistă, 
principială a țării noastre, poli
tică inseparabilă de numele to
varășului Ceaușescu. Președintele 
Houari Boumedienne a declarat 
unui grup de ziariști români: 
„Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu este in sine însuși un 
eveniment important. Ea va per
mite conducătorilor celor două 
țări de a se intilni, de a discuta, 
de a face un schimb de păreri 
asupra problemelor de interes 
bilateral și de interes internațio
nal...“.

orțele de stingă 
ale generației ti
nere din Chile au 
adoptat o atitudine 
comună in legătu
ră cu actualul mo-

ment politic intern — caracteri
zat printr-o

înfruntarea din Chile nu re
prezintă un simplu și obișnuit 
episod al unui conflict de com
petență între președinte și Con-

serioasă încordare.

M. Florescu 
și-a încheiat

vizita in
R. P. Polonă

Delegația Ministerului Indus
triei Chimice din Republica So
cialistă România, condusă de 
ministrul Mihail Florescu, și-a 
încheiat vizita oficială pe care a 
făcut-o în Republica Populară 
Polonă, la invitația ministrului 
chimiei, Jerzy Olszewski. Vi
neri, _ ministrul român a fost 
primit de Fr. Kaim, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. 
A fost prezent Mihai Marin, 
ambasadorul României la Var
șovia. în aceeași zi, Ia Varșovia 
a fost semnat un protocol de 
colaborare economică și tehnică 
pe 1972.

In timpul vizitei, delegația ro
mână a vizitat unități ale in
dustriei chimice poloneze din 
Tarnobrzeg. Tamow, Polawy și 
Plock. Au fost stabilite cu a- 
cest prilej contacte directe 'în
tre unități chimice din cele 
două țări în vederea dezvoltării 
colaborării și cooperării în pro
ducție.

toate 
in- 
na- 

in 
tre- 
re-

niuni conspirative, dreapta utili
zează o gamă largă de metode, 
menite să lovească în forțele 
populare. Desigur, n-a fost o 
coincidență provenită din ha
zard că ofensiva dreptei s-a con
jugat cu presiunile financiare 
externe — ale monopolurilor din 
S.U.A. Guvernul popular are de 
suportat povara unei moșteniri 
grele : numai dobinzile datoriilor 
externe contractate în tre
cut se cifrează, in acest an, la 
400 000 000 dolari.

Masele muncitoare, 
le de chilieni care au 
speranță și încredere 
lui Allende la La M

milioane- 
salutat cu 
instalarea 

lui Allende la La Moneda, care 
constată că promisiunile stîngii 
se realizează și că, în pofida 
unor dificultăți inerente, econo
mia țării cunoaște o evoluție 
pozitivă, milioanele acestea de 
oameni ai muncii dau o ripostă 
fermă dreptei. Desigur, bătălia 
nu este simplă, dar oamenii sim
pli din Chile care au repurtat o 
biruință de amplă rezonanță nu

dincolo de zidurile lor. Eferves
cența înregistrată la Madrid 
s-a extins și la Barcelona, trans- 
formîndu-se într-o grevă genera
lă. Reprezentanți ai studenților 
din 16 universități și-au chemat 
colegii la această 
menul nu-i î 
tele din ultimele zile nu apar
țin categoriei faptelor ocazio
nale. Nemulțumirea din univer
sitățile spaniole a devenit cronică. 
Cauzele ei sînt profunde, iar iz
bucnirile de protest se înmulțesc 
deoarece revendicările justifica
te ale studențimii nu sînt luate 
în seamă. Ceea ce trebuie re
marcat în primul rînd este ca
racterul combativ al mișcării, 
fundamentul politic al acțiunii 
întreprinse. Denunțarea măsuri
lor autorităților este plasată în
tr-un context mai larg — al lup
tei pentru prefaceri democratice, 
pentru libertăți politice și so
ciale. Protestul studenților spa
nioli are un conținut politic ex
primat cu claritate și în

ceasta grevă. Feno- 
întîmplător. Inciden-

greș. Această înfruntare reflec
tă o aspră bătălie de clasă in
tre forțele stingii — care dețin 
puterea — și cele ale dreptei — 
care beneficiază de majoritate 
parlamentară. în fond, este vor
ba de procesul revoluționar care 
se desfășoară în „țara de la ca
pătul pămîntului“, proces cu 
accentuate particularități. Ve
nind la putere grație unei bi
ruințe electorale, forțele „Uni
tății populare“ sînt nevoite să 
realizeze prefacerile sociale și 
economice în cadrul limitat creat 
de o legislație adoptată sub re
gimurile anterioare. Chiar în a- 
ceste condiții, transformările re
voluționare cunosc profunzimi 
remarcabile, ceea ce explică 
opoziția înverșunată a dreptei, 
exponentă a intereselor exploa
tatorilor. Dreapta încearcă -~ 
blocheze procesul în curs 
transformare a structurilor eco
nomice, să împiedice poporul să 
recupereze bogățiile țării. „O- 
poziția parlamentară caută să 
treacă puterea de hotărire po
litică și administrativă din mîi
nile guvernului în acelea ale 
parlamentului, făcînd abstracție 
de constituția statului“ — con
stată Comitetul Politic al „Uni
tății Populare“. Industriașii și 
latifundiarii s-au coalizat pentru 
a menține Chile într-o situație 
de subdezvoltare.
dreptei ignorează 
interese naționale.
singur obiectiv al reacțiunii : a 
împiedica procesul revoluționar. 
De la provocări în stradă Ia reu-

sa 
de

Calculele 
adevăratele 
Există un

sint dispuși să abandoneze pozi
țiile cucerite. Guvernul s-a a- 
nunțat decis să continue națio
nalizările precum și efectuarea 
reformei agrare.

Organizațiile de tineret ce fac 
parte din „Unitatea Populară“, 
subliniază într-o declarație co
mună că „alături de întregul 
popor, tineretul chilian trebuie 
să participe în mod efectiv la 
lupta pentru transpunerea în 
viață a transformărilor revolu
ționare, la apărarea suveranității 
naționale și a resurselor natu
rale ale țării“. Analiza preface
rilor sociale intervenite în Chile 
evidențiază adoptarea unor mă
suri care favorizează în mod di
rect tineretul — de la reduce
rea simțitoare a procentajului 
șomajului la creșterea numărului 
de burse în facultăți. Forțele de 
stingă ale tinerei generații chi
liene, condamnind tentativele 
reacțiunii de a favoriza recupe
rarea privilegiilor pierdute de 
grupurile monopoliste și de la
tifundiari, se declară hotărîtc să 
apere actualul curs progresist al 
transformărilor promovate detransformărilor promovate 
guvernul popular.

Universitățile 
niole 
niștite. 
strațiile 
cu aceeași 
deși, de

spa- 
neli-rămin

Demon- 
continuă 
vigoare 
fiecare 

dată, coloanele celor porniți din 
amfiteatre întîlnesc în drumul 
lor o poliție violentă, agresivă, 
exersată la școala represiunii. 
Manifeste circulă in facultăți și

consecvent. Valul de represiuni 
poate să creeze scurte perioade 
de acalmie in universități dar 
cu o regularitate impresionantă 
se declanșează mișcări de an
vergură care evidențiază senti
mentele reale și aspirațiile stu
dențimii spaniole. Această 
care se integrează organic 
lupta maselor populare, se îm
pletește cu acțiunile desfășurate 
în uzine și la sate. „Lupta stu
denților este lupta clasei munci
toare și a întregului popor“ — 
se subliniază într-o declarație a 
Comisiilor muncitorești.

Cererile studenților vizează 
eliminarea poliției din amfitea
tre, racordarea sistemului de în
vățămînt la cerințele dezvoltării 
moderne, democratizarea învă- 
țămîntului superior, participa
rea studenților la elaborarea re
formei universitare. Autorități
le au reacționat prin acte repre
sive, care au dus la o vertigi
noasă creștere a tensiunii în me
diul universitar. Studențimea
— sprijinită de opinia publică
— nu se lasă intimidată. Vi
goarea cu eare își afirmă punc
tele de vedere, energia cu care 
se angajează într-o confruntare 
aspră cu forțele represiunii, sta
tornicia cu care se pronunță pen
tru înnoiri sociale și politice, măr
turisesc starea de spirit a unui ti
neret conștient de responsabilită
țile ce-i revin în acest moment al 
istoriei spaniole. Remarcabil este 
faptul că în aceste împrejurări 
complicate se realizează o largă 
unitate democratică studențeas-

miș- 
în
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Sub egida Comitetului or
ganizatoric al librăriilor, 
muzeelor și expozițiilor, la 
Rangoon s-a deschis o ex
poziție de fotografii organi
zată de Ambasada română. 
Expoziția înfățișează mo
mente esențiale ale mișcării 
muncitorești din țara noas
tră, drumul glorios de luptă 
al partidului, de la înființa
re și pină în prezent. Un 
număr însemnat de expona
te prezintă aspecte din Ro
mânia, sintetizează, în cifre 
și imagini, realizările eco
nomice, sociale și culturale 
alo poporului român. Un 
grupaj de fotografii redă 
aspecte ale relațiilor de 
prietenie dintre poporul ro
mân și poporul birman.

La vernisaj, la care au 
participat oficialități birma- 
ne, șefi ai misiunilor diplo
matice de la Rangoon, oa
meni de artă și litere, repre
zentanți ai 
de masă, a 
sărcinatul 
României
drei Dumitru.

Expoziția se bucură de un 
viu interes în rîndurile 
cercurilor largi ale popu
lației din capitala Birmaniei.

unor organizații 
luat cuvîntul în- 
cu afaceri al 
1/ Rangoon, An-

că, că peste diferențele de opi
nii politice, tinerii din universi
tăți se regăsesc 
ricadă.

pe aceeași ba-

in
Ie _ _
nife în această săp
tămînă ne-au în 
dreptat atenția că
tre cele mai dife

rite puncte ale Terrei. Pe malul 
Lemanului, la Geneva, s-a re
luat dezbaterea asupra dezar
mării, dezbatere-maraton, cu 
sute de ședințe, cu cantități fan
tastice de procese-verbale și 
rapoarte, dar cu un bilanț care 
este departe de ceea ce po
poarele așteaptă. Problemele 
dezarmării preocupă umanita
tea pentru că povara cursei 
înarmărilor este considerabilă și 
generează infinite primejdii 
adresa păcii. Declarațiile 
bune intenții — se afirmă, 
bună dreptate, în cercuri 
mai largi — trebuie să-și 
sească acoperirea în fapte.

în S.U.A. s-a declanșat com
plicatul mecanism al alegerilor 
prezidențiale. Deocamdată a- 
sistăin la „preliminarii“ care în 
pofida rolului de sondaj sînt o 
operațiune extrem de costisi
toare. Numeroși aspiranți la pos
tul de locatar al Casei Albe își 
dispută șansele. Unii în speranța 
că vor obține învestitura, alții 
pentru a populariza un program, 
iar alții, pur și simplu, spre a 
părăsi anonimatul. Surprizele, 

New 
repu-

nou, telegrame- 
de presă parve-

la 
de 
pe 
tot 
gă-

Îiărăsi an
a primul scrutin din 

Hampshire, au lipsit. La 
blicani — președintele Nixon 
s-a detașat comod de adversarii 
săi. La democrați disputa a fost 
ceva mai echilibrată deși „pre
liminariile“ din New Hampshire 
n-au adus în scenă pe toți cei 
ce intenționează să obțină învesti
tura. Pe primul loc — potrivit 
așteptărilor — s-a situat Muskie 
(48 la sută din voturi) urmat de 
McGovern (37 la sută). Desigur, 
nu-i decît o „repetiție“ a mo
mentului electoral din noiem
brie și este greu de presupus că 
opțiunile din New Hampshire 
pot fi socotite definitive (în 
privința democraților, deoarece 
la republicani totul pare clar). 
Candidatura lui Nixon este în 
afara îndoielilor, fapt care mă
rește șovăielile democraților în 
alegerea persoanei care să se o- 
pună actualului președinte în 
cursa electorală.

în timp ce sonda spațială 
„Pioneer—10“ se deplasează cu 
33 000 kilometri pe oră către 
planeta Jupiter în speranța că 
îi va descifra „tainele“, la Tokio 
se vorbește despre explorarea... 
insulei Guam pentru a descoperi 
pe eventualii supraviețuitori ai 
ultimului război. Odiseea sergen
tului Shoichi Yokoi care a pe
trecut în junglă peste două de
cenii reliefează nu numai spec
taculosul întîmplării. Soarta ne
fericitului sergent 
dramele războiului, 
la acțiune pentru ca 
drame să nu se mai 
sub nici o formă.

reamintește 
îndeamnă 
asemenea 
reediteze
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