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ADEZIUNE DEPLINA
LA POLITICA PARTIDULUI

Tineretul patriei salută rezultatele deosebite ale vizitei 
întreprinse în lirica de către tovarășul Nicolae Ceaușescu

Publicăm în continuare mărturii ale puternicului ecou 
produs de vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Africa. Tînăra generație a patriei 

noastre, împreună cu întregul popor, salută cu deosebită 
căldură această importantă manifestare a politicii externe 
a României socialiste, își exprimă deplina adeziune la po
litica partidului — reflectare a gîndurilor și simțămintelor 
tuturor cetățenilor țării.

a gîndurilor și simțămintelor
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

MINISTRUL
. în cursul zilei de luni, 10 apri

lie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe Andre Bettencourt, 
ministru delegat pe lîngă primul 
ministru al Franței, însărcinat 
cu probleme de planificare și a- 
menajarea teritoriului, care se 
află în țara noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar

FRANCEZ ANDRt BETTENCOURT
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
aii Consiliului de Stat, președin
tele Consiliului Economic.

A participat, de asemenea, 
Jean-Marie Le Breton, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
Franței Ia București.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, iu fost 
abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale româno-franceze, sub- 
liniindu-se cursul pozitiv al a- 
cestora, cadrul favorabil pentru 
adîncirea și diversitatea co
operării economice tehnico-ști-

ințifice, a schimburilor de valori 
culturale. S-a evidențiat, tot
odată, faptul că există posibili
tăți pentru continua extindere 
în multiple planuri a relațiilor 
dintre România și Franța, în a- 
vantajul ambelor state, al po
poarelor .român și francez, al 
înțelegerii și cooperării pe con
tinentul european.

Au fost, de asemenea, abor
date probleme ale situației in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

SENATORUL IRANIAN ABBAS MASSOUDI
Luni la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe senatorul 
Abbas Massoudi, vicepreședinte 
al Senatului iranian, președin
tele Grupului de publicații Ette- 
la-At din Iran, care la invitația 
conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe face o vizită în țara 
noastră.

La primire a participat Ahmad 
Ajdari. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Iranului la Bucu
rești.

Cu acest prilej, senatorul A. 
Massoudi, -i transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. un mesaj 
de prietenie și un salut călduros 
din partea Maiestății Sale Impe
riale, Mohammad Reza Pahlavi 
Xryamehr, șahinșahul Iranului. 
Mulțumind pentru mesajul ce 
i-a fost adresat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat, la 
rîndul său, pe senator să trans
mită suveranului iranian un sa
lut cordial și cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind relațiile dintre România 
și Iran, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale. In 
acest context s-a relevat contri
buția pe care parlamentarii și 
presa o pot aduce la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele român și iranian, la 
promovarea înțelegerii și păcii 
în lume.

Pentru fiecare organizație, pentru fiecare

ORGANIZAȚIA MUNICIPA
LA BUCUREȘTI A U.T.C. sub
liniază în telegrama adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu : „Tine
retul Capitalei, alături de în
treaga generație tînără a patriei 
noastre, a urmărit cu un pro
fund interes, cu încredere și 
sinceră mîndrie, desfășurarea cu 
succes a vizitei dv., a delegației 
pe care ați condus-o. cu clarvi
ziune și înalt discernămînt po
litic în țările Africii. Marile 
manifestații de prietenie care 
v-au întîmpinat pretutindeni 
exprimă, încă o dată, aprecie
rea de care se bucură România, 
poporul nostru, principiile poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului, ilustrează 
înaltul prestigiu dobîndit de dis
tinsa dumneavoastră personali
tate, stimate tovarășe secretar 
general, Nicolae Ceaușescu, da
torită activității neobosite în
chinată realizării marilor dezi
derate ale omenirii — pacea și 
înțelegerea între popoare.

Desfășurindu-se într-un mo
ment de importanță deosebită 
pentru organizația noastră — 
împlinirea a 5 decenii de exis
tență și activitate revoluționară 
sub conducerea Partidului Co-

recunoștință pentru neobo
sita activitate a tovarășului 
Ceaușescu consacrată dezvoltă
rii relațiilor cu toate țările, in
diferent de orânduirea lor socia
lă, pentru binele și prosperita
tea patriei și a poporului nos-, 
tru, pentru progresul omenirii.

„Ne angajăm ca, uniți în gînd 
și faptă, să acționăm pentru a- 
plicarea în viață a hotărârilor 
partidului — se arată în înche
iere. Ne angajăm ca fiecare la 
locul de muncă și toți în locu
rile unde partidul ne cheamă, 
să nu precupețim nimic pentru

TELEGRAME ADRESATE
C.C AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

muinist Român — vizita dum
neavoastră, telurile și efectele 
ei multiple, evidențiază concor
danța deplină a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului și 
statului nostru cu cele mai 
stringente cerințe ale interna
ționalismului proletar, cu idea
lurile majore ale omenirii". în 
telegramă se exprimă profundă

a aduce o contribuție durabilă 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

„COMITETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL U.T.C., în numele 
membrilor U.T.C., al tuturor ti
nerilor din acest județ, se spune 
într-o telegramă, își manifestă 
adeziunea profundă la politica

internă și externă a partidului 
și statului nostru, admirația 
pentru modul în care dumnea
voastră personal, tovarășe se
cretar general, contribuiți la în
tărirea colaborării 'și cooperării 
internaționale, la asigurarea 
triumfului păcii și socialismului 
în lume.

Vizita în țările Africii a dele
gației conduse de dumneavoas
tră, rezultatele deosebite ale a- 
cesteia, au demonstrat prestigiul 
de care România se bucură în 
lume, înaltele dumneavoastră 
calități de conducător eminent, 
de militant al mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, 
promotor prestigios și influent 
al colaborării și păcii între po
poare.

Tineretul județului Gorj, ase
menea întregului tineret al pa
triei, a urmărit cu deosebit in
teres desfășurarea vizitei pe 
care ați întreprins-o pe conti
nentul african, fiind mereu cu 
inimile și gîndurile noastre ti
nerești alături de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general și 
de întreaga delegație, bucurîn- 
du-se alături de întregul nostru 
popor, de rezultatele pozitive ale 
acestei vizite".

în încheierea telegramei se a- 
rată : „Cu gîndul la partidul pă
rinte, la conducerea sa înțeleap
tă, exprimăm tovarășe secretar 
general, hotărârea nestrămutată

(Continuare în pag. a ll-a)
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perioada
tinăr, nivelul atins în activitatea din

Semicentenarului trebuie să reprezinte

UN ÎNDEMN LA AUTODEPĂȘIRE

ACTIVITĂȚII 0 DIRECȚIE 
DE PERSPECTIVĂ

Consecvenți
față de noi

înșine

MELCUL,
TABURETUL
SI
9

PIEPTENELE
(SAU ÎNCĂ
O DATĂ DESPRE
UNELE
NEREGULI
COMERCIALE)

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a între
prins-o Ia sfîrșitul săptăminii 
trecute în unele unități co
merciale ale Capitalei, pre
țioasele observații pe care 
le-a făcut, valoarea indica
țiilor date trebuie să deter
mine pe edilii orașului (și. 
aș zice, nu numai ai orașului 
București, ci pe toți aceia 
care răspund de acest impor
tant sector al vieții economi
ce) să se reunească și să me
diteze din nou, mai profund, 
la ceea ce au de făcut. Fiind
că nu spunem că nu depun 
străduințe. Ar fi nedrept. De 
la an la an magazinele noas
tre își îmbogățesc sortimen
tele, sporește calitatea mărfu
rilor, în unele cazuri ne a- 
propiem de nivelul celor mai 
bune magazine din lume. Mai 
sînt, totuși, o groază de lucruri 
de făcut.

Iată, de pildă, știu că în
tr-un mare magazin s-a cerut 
în cursul vizitei, un pieptene. 
Vînzătorul a rămas surprins. 
N-avea piepteni. De ce ? 
Dintr-o proastă organizare a 
distribuției mărfurilor. Dar 
povestea eu pieptenele nu se 
poate opri aici, ea trebuie să 
meargă pînă la fabrică : 
fiindcă nu sînt, pe piață, 
(atunci cînd sînt) decît niște 
modele de piepteni (două, 
probabil, cu toate I), care te 
fac să te gîndești cu milă la 
propria-ți podoabă capilară. 
E normal, de pildă, să colinzi 
un oraș întreg ca să găsești 
un pieptene ? își face datoria 
acea direcție din nu știu ce 
instituție specializată in co
merțul cu piepteni ? Să nu ni 
se spună că „anumite cauze 
obiective" determină absența 
sus-numitului obiect. Un sis
tem comercial ca al nos
tru (sîntem in anul 1972)

E. F.
(Continuare în pag. a Il-a)
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• ACȚIUNEA „50 000" în plină desfășurare

• Astăzi — raportăm „ÎNDEPLINIT"

• De ce aviafia, pilot Dinică ?

e Ce acțiuni organizați în sprijinul 
producției ?
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CAMPANIA

IN JUDEȚUL
BOTOȘANI

In aceste zile, in unitățile a- 
gricole din județul Suceava 
se desfășoară din plin una 
din cele mai importante lu
crări ale campaniei de pri
măvară — plantatul cartofi
lor. Iată o secvență surprinsă 
pe tarlalele fermei Dum- 

brăvița a I.A.S. Fălticeni.
Foto: PAVEL T1NJALA

AGRICOLĂ

_ Bineînțeles, manifestările de
dicate aniversării celor cinci 
decenii de existență a Uniunii 
Tineretului Comunist au un fi
resc caracter festiv. Nu-i mai 
puțin adevărat, însă, că aceeași 
perioadă s-a constituit în preo
cupările organizațiilor U.T.C. ca 
o prodigioasă etapă de muncă, 
avînd toate atributele ce defi
nesc un atare moment. Stau 
mărturie în acest sens bogăția 
și varietatea acțiunilor inițiate, 
faptul că au fost acoperite prin 
eforturi practice absolut toate 
domeniile de activitate educa
tivă, implantarea în viața unor

>rganizații a noi forme și mij
loace de îndeplinire a sarcinilor 
aflate pe agenda activităților 
specifice si permanente. în a- 
semenea împrejurări apare, 
deci, cu atît mai de dorit ca a- 
ceste elemente să nu rămînă 
doar în perimetrul unui răstimp 
anume, jubiliar, ci să fie încor
porate în ansamblul efortului 
curent, valorificate pe mai de
parte în stilul de muncă, în mo
dul de concepere și desfășurare

TRAIAN GÎNJU

(Continuare in vas. a IV-a)

Organizația noastră U.T.C., re
cent distinsă cu drapelul jubiliar 
„A 50-a aniversare", trăiește în 
aceste zile nu numai ecoul unor 
acțiuni de mare utilitate și răsu
net, inițiate cu prilejul sărbăto
ririi semicentenarului, ci și at
mosfera de lucru necesară conti
nuării lor, păstrării aceluiași ritm 
pe care l-a imprimat ultima pe
rioadă în activitatea noastră. Cei 
800 de uteciști ai întreprinderii 
„Solidaritatea" din Oradea au în
țeles exact sensul înaltei distinc
ții acordate, faptul că ea nu

de 
ci, 
în-

J»DATORIA ERA ANII DE UCENICIE

SA NU FII REVOLUȚIONARĂ
••

NICĂIERI GĂSIT SI, TOTUȘI,
9 7 9 7

SĂ FII PRETUTINDENI44
Era în vara anului 1934. Acti

vam, ca utecist, în Comitetul 
județean Ilfov și al Capitalei. 
După un timp de activitate in
tensă începusem să capăt mai 
multă încredere în forțele mele ; 
nu mai aveam nici o altă pre
ocupare în afara muncii de 
U.T.C.

Necazul cel mai mare ni-1 pri
cinuia lipsa de case pentru șe
dințe și întîlniri. Discuțiile pur
tate pe stradă și întîlnirile prea 
dese cu diverși tineri, ușurau 
misiunea poliției în ce privea 
semnalarea și urmărirea noas
tră. Una din ședințele de corni-

de NICHIFOR STERE

INTIRZIERILE
POT FI RECUPERATE

Prin folosirea intensivă a timpului de lucru și a utilajelor
Chiar dacă frecvența tempe

raturilor scăzute a fost mai mare 
decît în alte județe învecinate, 
stadiul însămînțărilor din prima 
epocă a campaniei de primăva
ră putea fi mult mai avansat în 
majoritatea unităților agricole 
din județul Botoșani. Au existat

și aici suficiente zile prielnice în 
care, cu parcul de mașini și 
tractoare de care se dispune, cel 
puțin culturile din urgența I 
să fi fost semănate. Or, la data 
raidului nostru, nu mai puțin de 
70 la sută din suprafața prevă
zută cu lucernă, 84 din cea cu

trifoi, 60 la cea cu alte plante de 
nutreț, 15 din cea cu mazăre, nu 
primiseră sămînța necesară. Pri
vite prin această prismă, într-un 
anumit fel, realizările de la cul
tura de sfeclă de zahăr și floa
rea soarelui apar firești, la pri
ma proporția îndeplinirii de-abia

atingînd jumătatea, iar la a doua 
nici măcar sfertul cifrelor plani
ficate. Ne-am pus întrebarea 
dacă nu cumva lipsesc semănă-

OCTAVIAN MILEA

tet am ținut-o în pădurea Bă- 
neasa. Se ocupase de organi
zarea ei chiar secretarul Comite
tului județean al U.T.C.-ului. Au 
fost anunțați toți membrii comi
tetului să ne întîlnim la ora 7 
dimineața, la capătul liniei de 
autobuz care deservea pădurea.

Un timp munca noastră s-a 
desfășurat în condiții normale ; 
se părea că poliția ne cam pier
duse firul. Legăturile cu fabri
cile principale se consolidau, 
începusem să facem legături și 
cu satele. Organizam excursii, 
reuniuni sub formă de ceaiuri, 
logodne. Sub această aparență 
desfășuram o intensă muncă 
politică. Tocmai cînd ne soco
team mai liniștiți, ne trezim că 
secretarul și cu încă un mem
bru al comitetului sînt arestați. 
Petruța și cu Sofia erau urmă
rite pas cu pas și nu mai pu
teau să îndeplinească nici o mi
siune. Numai eu și cu Matei, un 
alt membru al comitetului, eram 
nedescoperiți. N-a trecut însă 
multă vreme și am fost arestat. 
S-a găsit asupra mea un pachet 
cu manifeste.

★

Eram bătut să spun de unde 
am manifestele. Deodată am le
șinat. Au turnat o găleată de 
apă peste mine să mă trezesc. 
Stăteam lungit fără să mă mișc; 
mă durea îngrozitor tot corpul, 
parcă-mi era zdrobit. După ce 
m-am mai liniștit îmi trecea 
prin minte ca un film tot ce se 
petrecuse în ultimul timp. Mă 
gîndeam la nea Tudor și-mi spu
neam : „S-a întimplat cam așa, 
cum prevedeai. că voi fi ares
tat, bătut. Trebuie să nu declari 
nimic, să nu recunoști nimic

(Continuare In pag. a LL-a) (Continuate in pag. a IV-a)

răsplătește doar un volum 
eforturi depus pînă acum
poate mai mult decît atît, 
aeamnă la ridicarea lor pe o 
treaptă încă mai înalță. Acesta 
este de altfel obiectivul de ime
diată preocupare pe care ne 
străduim să-l atingem, prin fie
care acțiune organizată.'

O scurtă privire de-a lungul 
programului de activitate pe a- 
cest trimestru poate convinge, 
sper eu, asupra intențiilor noas
tre de continuitate și de o cît 
mai bună organizare. Așa, de pil
dă, un concurs profesional „Cine 
știe meserie cîștigă", adresat con- 
fecționerilor, și-a desfășurat deja 
toate etapele, încheindu-se în a- 
junul semicentenarului. Un ase
menea concurs nu este, după cîte 
știu, o experiență inedită pentru 
multe organizații din țară, noi 
însă l-am organizat abia pentru 
prima dată acum. Acest lucru ex
plică de altfel și slăbiciunile sale 
organizatorice, faptul că în des
fășurarea lui n-am atras decît 
cîte zece concurenți din fiecare 
organizație, ceea ce ne nemulțu
mește acum deoarece ne dăm 
seama că un mare număr de ti
neri a rămas în afara încercării 
noastre de a le sprijini pregăti
rea profesională. Ne-am propus

SIMION MOLDOVAN, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la Fabrica „Solidaritatea* Oradea

(Continuare în pag. a IV-a)
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FILE DINTR-O
CRONICĂ VIE

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Prilejurile aniversare sînt marcate în general de ample 
rememorări ale trecutului. Ele adunâ mărturia participări- 
Iilor la evenimente, fie prin documente de epocă, fie prin 
confesiunea actuală a unor supraviețuitori care-și con
templă trecutul. Ceea ce mi se pare însă important, în 
ambele cazuri, este ideea sub care se compun toate ele
mentele, principiul care le dă viață, substanța actuală din 
toate dezbaterile asupra trecutului, lată, de curînd, tele
viziunea a luat inițiativa realizării unui documentar inti
tulat File dintr-o cronică vie, în patru serii, sub semnătura 
prestigioasă a lui Nicolae Dragoș și Florian Avramescu. 
Am putut vedea în filmul lor un adevărat poem cinemato
grafic, o suită de imagini excepționale, strînse în ordinea 
riguroasă a unui motiv fundamental : tinerii, organizația 
lor revoluționară au fost în primele rînduri ale mișcării 
muncitorești, au participat în mod esențial la făurirea 
destinului actual al României. Nu poate fi consemnat nici 
un eveniment de seamă, fârâ a menționa contribuția tine
retului comunist, organizat și condus de partid.

Există mai multe soluții pentru a face să trăiască cine
matografic o astfel de idee, și alegerea lor depinde de fi
nețea și de talentul realizatorilor. O mișcare revoluționară 
este legitimată de istorie, caracterul său rezultă din con
fruntarea idealurilor sale cu realitatea negată și cu îm
plinirea idealurilor propuse. Ea se constituie din oameni 
vii și își marchează existența prin încercările mari cărora 
acești oameni educați de organizația revoluționară le fac 
față, le traversează, le dau sensul cerut de misiunea lor

(Continuare în pag. a IV-a)
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ADEZIUNE DEPLINA

LA POLITICA PARTIDULUI
CU ÎNALTĂ MÎNDRIE 

PATRIOTICĂ
Este într-adevăr emoționant 

să constați că vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în cele 
opt țări ale continentului afri
can reprezintă, dincolo de im
presionanta ei semnificație po
litică și de amplul ei ecou in
ternațional, dovada deplină a 
ceea ce poate însemna, și tre
buie să însemne, solidaritatea 
militantă, internaționalismul, 
convingerea fermă însoțită de 
indubitabile fapte că nimic și 
'nimeni nu se ridică în calea 
unor bune înțelegeri și unor 
trainice prietenii atunci cînd oa
menii, popoarele, statele, parti
dele își poartă o reciprocă stimă 
și sînt hotărîte să facă totul 
pentru buna lor conviețuire, 
pentru pacea și liniștea de pre
tutindeni pe acest pămînt încer
cat. Subliniez această asumare 
necesară, liberă și firească a 
responsabilității pentru destinele 
omenirii de către popoarele mari 
și mici, deopotrivă, ce și-a găsit 
o expresie superioară în modul 
în care a fost afirmată în decla
rațiile comune, în cuvîntările 
rostite cu diferite prilejuri de 
către conducătorul partidului și 
statului nostru și de conducăto
rii țărilor vizitate.

Tineretul patriei salută rezultatele deosebite ale vizitei 

întreprinse în Africa de către tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
a uteciștilor, a tuturor tinerilor 
din acest județ de a înfăptui po
litica internă și externă a parti
dului, angajîndu-ne să' punem 
în slujba patriei toată puterea 
noastră de muncă, energia și e- 
lanul nostru tineresc, să închi
năm întreaga noastră viață idea
lului pentru care s-au jertfit cel 
mai buni fii ai poporului nostru 
— făurirea societății comuniste 
pe pămîntul României".

COMITETUL JUDEȚEAN AR
GEȘ al U.T.C. scrie în telegrama 
sa :

„Timp de aproape patru săp- 
tămîni tineretul județului Ar
geș, asemenea întregului nostru 
popor, a urmărit cu gîndul și 
inima, pătruns de sentimentul 
unei legitime mîndrii, vizita și 
rodnica activitate desfășurată 
de dumneavoastră în fruntea 
delegației partidului și statului 
nostru în cele opt state afri
cane — vibrant mesaj de prie
tenie, pace, colaborare și soli
daritate internațională. Tinere
tul argeșean, alături de toti cei 
ce trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi meleaguri, care, dato
rită înțeleptei politici a parti
dului au cunoscut în anii socia
lismului adinei prefaceri, își ex
primă deplinul său acord și înal 
ta apreciere față de rodnica ac
tivitate desfășurată și cu acest 
prilej de delegația pe care ați 
condus-o, de dumneavoastră 
personal, cel mai de seamă ex
ponent al națiunii noastre, al 
năzuințelor și idealurilor sale, 
al dorințelor ei de pace și prie
tenie, de îmbunătățire a relații
lor dintre toate țările lumii, de 
unire a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste. Inscriin- 
du-se ca un capitol de seamă în 
istoria relațiilor internaționale 
ale României, ca un moment de
osebit în relațiile ramâno-afri- 
cane, vizita întreprinsă pe con
tinentul african este expresia 
fidelă a hotărîrii partidului și 
statului nostru de a dezvolta ne
contenit, pe baza independenței 
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi și respectului 
reciproc, legăturile de prietenie 
cu toate statele lumii.

în timp ce dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
duceați pe pămîntul african sen
timentele poporului nostru de 
stimă și solidaritate față de lupta 
popoarelor africane împotriva

După cum s-a anunțat în presă, Ia concursul organizat de 
Uniunea Artiștilor Plastici, în colaborare cu Uniunea Ariutec- 
ților, pentru complexul de ateliere de creație din zona Baneasa, 
premiul II—III (ex aequo) a fost atribuit și unui colectiv condus 
de asist, arh, Mac Popescu. Membrii colectivului : numai stu- 

Likiardopol, D. Mihăilă, VI. Mi-denți — M. Băjenescu, M. 
hăilescu.

Barbu Emil Popescu, sau Mac 
cum îi spun studenții și colegii, 
a terminat acum doi ani in
stitutul dar de șase ani, de 
cînd e președintele Uniunii aso
ciațiilor de la Arhitectură, e 
unul din animatorii vieții stu
dențești de aici.

— Lucrarea cu care ați luat 
premiul e făcută în cadrul Bi
roului de proiectări ?

— E doar una din lucrările 
prezentate de Birou la acest 
concurs.

— A fost, așadar, o veritabilă 
ofensivă studențească în brea
slă ?

— Intr-adevăr. Concursul a 
fost foarte tare și locul pe care 
ne-am situat e un succes.

Pe oricare dintre noi, cetățenii 
României socialiste, este normal 
de aceea să ne cuprindă un sen
timent de mîndrie și de adîncă 
încredere și admirație pentru 
felul cum secretarul general al 
partidului nostru confirmă ne
încetat, forța și adevărul veri
ficate de viață ale unei politici 
și ale unor convingeri și atitu
dini în centrul cărora se gă
sesc oameni, ne găsim noi, un 
popor a cărui istorie trecută și 
prezentă a fost și este străduința 
și puterea demnității. Este aici 
semnul ireversibil al acelor 
principii ale relațiilor dintre 
state, normale, bazate pe res
pect, pe neamestecul în trebu
rile interne, pe independență 
și suveranitate națională pe 
care viața le-a impus și le im
pune cu o forță din ce în ce 
mai mare, singurele în stare să 
asigure lumii un viitor luminos.

Citind ziarele, urmărind emi
siunile speciale ale televiziunii 
și. recent, retrospectiva filmată 
a vizitei, am fost martor, emo
ționat ca toți ceilalți, la căl
dura, bucuria și stima cu care 
a fost întîmpinat pretutindeni 
tovarășul Nicoale Ceaușescu. 
Era evident că popoarele Afri
cii care luptă pentru indepen

imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
libertate și independență națio
nală, noi, tinerii, evocam cu pri
lejul numeroaselor activități de
dicate semicentenarului U.T.C. 
momente din istoria glorioasă a 
partidului și a organizației revo
luționare de tineret, activitatea 
dumneavoastră de luptător neîn
fricat în anii grei ai ilegalității, 
exprimîndu-ne mîndria pentru 
modul strălucit în care condu
ceți destinele poporului român. 
Dorim să ne exprimăm și cu 
prilejul acesta atașamentul nos
tru profund la politica internă 
și externă a P.C.R., hotărîrea 
noastră fermă de a milita, strîns 
uniți în jurul partidului, a dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Ceaușescu, pentru 
traducerea în viață a mărețului 
program trasat de partid pentru 
făurirea societății socialiste 

TELEGRAME ADRESATE 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

multilateral dezvoltate pe pă
mîntul scump al patriei'*.

în telegrama pe care au a- 
dresat-o comitetul de partid, 
comitetul oamenilor muncii, co
mitetul sindical și comitetul 
U.T.C. de la UZINELE „STEA
GUL ROȘU" se spune :

Marea familie a constructo
rilor de autocamioane din Bra
șov, în care muncesc înfrățiți 
români, maghiari, germani, a ur
mărit cu intensă emoție și înăl
țătoare sentimente patriotice 
vizita pe care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați efectuat-o în 
fruntea delegației de partid și 
guvernamentale în cele opt țări 
ale Africii, ce nu demult au 
scuturat jugul greu al domina
ției și exploatării coloniale.

Noi vedem în această vizită, în 
rezultatele ei — pe care dum
neavoastră la înapoierea pe pă
mîntul României socialiste le-ați 
înfățișat atît de clar — expre
sia prestigiului uriaș de care se 
bucură România în rîndul po
poarelor lumii, căldura cu care

DESPRE PREMIU Șl 
DESPRE PLANURI CU 
MAC (DE CE MAC ?) 

POPESCU

— Ce cuprinde conplexul pro
iectat ?

— Un grup de ateliere desti
nate pictorilor și sculptorilor, ce 
vor fi construite în spatele Ca
sei Scînteii. Afară de ele va 
exista acolo și un spațiu de 
expunere, un mic restaurant. 
Studenții cu care am lucrat 
sînt toți din anul VI.

— Concursul a concentrat 
toate forțele colectivului ?

— Nu. Biroul nostru de stu
dii, proiectări și cercetări, fi
indcă aceasta e denumirea lui 
completă, la ora actuală efec
tuează pe bază de contracte o 
serie de lucrări, orientate în 
special spre construcții destina
te tineretului. Anul trecut am 

dență națională, pentru dezvol
tare de sine stătătoare, împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului 
au întîlnit în persoana secreta
rului general al partidului

EXPRESIA SENTIMENTELOR
ÎNTREGULUI POPOR

Am urmărit, zi de zi, cu viu 
interes vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țările Africii. M-a 
emoționat profund căldura și 
respectul cu care a fost întîm
pinat conducătorul iubit al po
porului român. Pentru mine, a- 
ceastă primire constituie un ar
gument în plus al ecoului poli
ticii României socialiste, politică 
izvorîtă din strădania de a pro
mova ideile colaborării și păcii, 
ale apropierii între toate popoa
rele lumii. Vizita făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Africa oglindește cum nu se 
poate mai bine justețea politicii 
României de solidaritate și pri
etenie cu popoarele care și-au 
cucerit prin grele lupte indepen
dența și care năzuiesc să-și fău
rească o viață nouă, în libertate 
și pace.

Am găsit în cuvintele secreta
rului general al partidului — 
rostite-în diferitele țări ale A- 
fricii —■ gîndurile și sentimen
tele noastre, voința comună a 
noastră, a tuturor, de a ridica 

ați fost primit în țările vizitate, 
ne-a făcut să înțelegem o dată 
mai mult puternicul mesaj pe 
care dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. îl purtați în 
lume, să trăim o dată mai mult 
sentimentul că România, între
gul ei popor sprijină cu hotărîre 
cauza afirmării ființei naționale, 
a tuturor popoarelor lumii, lupta 
sacră a națiunilor împotriva ex
ploatării și dominației.

Adresîndu-vă dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulțumiri pentru rezultatele vi
zitelor efectuate în cele opt țări 
ale Africii și aprobînd din în
treaga noastră ființă activitatea 
prodigioasă pe care ați desfă-' 
șurat-o în fruntea delegației de 
partid și guvernamentale, con
structorii de autocamioane vă a- 
sigură că nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și spori con
tribuția la continua propășire a

României socialiste. Sîntem, to
varășe secretar general, animați 
de dorința de a ne afla mereu 
cu gîndurile și rezultatele mun
cii noastre la înălțimea sarcini
lor ce ni le-ați trasat, a mesa
jului pe care-1 purtați în lume, 
convinși că numai așa ne adu
cem . contribuția la înfăptuirea 
politicii înțelepte, interne și ex
terne, a Partidului Corn uniat 
Român.

Cadrele didactice și studenții 
UNIVERSITĂȚII DIN BUCU
REȘTI, se spune într-o altă 
telegramă, au urmărit cu 
viu interes și mîndrie pa
triotică vizita delegației de 
partid și de stat, condusă de 
Dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
cele opt țări africane, unde ați 
dus mesajul vibrant al priete
niei și frăției între poporul ro
mân și popoarele de pe conti
nentul african care militează 
activ pentru o viață liberă in
dependentă, demnă.

Vizita Dumneavoastră înscrie 
o pagină strălucită în istoria 

organizat cu studenții din V un 
concurs de idei pentru extin
derea stațiunii Costineștî. S-au 
dat zece premii și din colecti
vele cîștigătoare am alcătuit în 
cadrul Biroului un grup care a 
trecut acum la lucru. Pe baza 
proiectelor noastre s-a deschis 
deja șantierul de construcție a 
unui restaurant-eantină cu 1 000 
de locuri, se desfășoară moder
nizarea și extinderea celui exis
tent, care va fi profilat pe au
toservire și ne continuăm munca 
de atelier pentru extinderea 
stațiunii de la Costinești cu 
încă 2 500 locuri în vile avînd 
trei grade de confort. Ansam
blul va mai cuprinde un grup 
administrativ, un teatru în aer 
liber, un club și terenuri de 
sport. Tot pe proiectul nostru 
s-a deschis la Reșița șantierul 
unui Ateneu al tineretului, lu
crare ce ne-a fost comandată 
de Comitetul județean U.T.C. 
Ca cercetare am abordat stu
dierea unui tip de locuință ru
rală în Argeș, pe baza unui 
contract oferit de Consiliul 
popular județean. în plus, 
ne-am ocupat și ne ocupăm de 
proiectarea și executarea unor 
expoziții.

ANDREI BANC 

nostru realitatea profund con
vingătoare că un popor ce și-a 
luat destinul în propriile mîini 
nu are cum să nu izbîndească.

HORIA PATRAȘCU

țara pe culmile cele mai înalte 
ale progresului, dar, totodată, 
de a fi gata oricînd să împărtă
șim din experiența noastră, să 
acordăm sprijin popoarelor a- 
fricane care depun eforturi pen
tru a învinge moștenirea trecu
tului, pentru a păși pe calea 
dezvoltării.

Prin glasul conducătorului iu
bit s-a exprimat solidaritatea 
noastră deplină cu popoarele 
Africii luptătoare, cu cei ce mi
litează pentru ca acest încercat 
continent să dobîndească o de
plină libertate. Vizita tovarășu
lui Ceaușescu în Africa repre
zintă un eveniment politic de 
deosebită importanță, o expresie 
concludentă a rolului activ al 
României în viața internațio
nală.
Dr. ing. RADU CRAMARIUC 
Institutul de cercetare și proiec
tare pentru industria electro

tehnică

relațiilor internaționale contem
porane.

Ne exprimăm recunoștința 
noastră profundă pentru contri
buția Dumneavoastră creatoare 
adusă la extinderea și ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a re
lațiilor de colaborare între 
partidul și poporul nostru și 
partidele și popoarele africane,, 
menite să promoveze progresul 
social, solidaritatea între po
poare și unitatea forțelor anti
imperialiste. Aceasta vădește 
încă o dată justețea politicii 
externe promovată de partidul 
și statul nostru, reflectă în mod 
elocvent politica noastră internă 
înțeleaptă, de construcție socia
lista, fața de care sîntem ata
șați cu toată însuflețirea.

Prețuind succesul deosebit cu 
care s-a încheiat vizita Dum
neavoastră, încununată prin 
realizarea unui șir de înțelegeri 
menite să sprijine realizarea o- 
biectivelor majore ale acestor 
țări în dezvoltarea economica, 
tehnico-științifică, a învățămîn- 
tului, culturii și în formarea 
cadrelor naționale, ne manifes
tăm adeziunea deplina față de 
toate inițiativele și realizările 
obținute.

Am primit cu mare satisfacție 
și însuflețire aprecierea Dum
neavoastră făcută pe temeiul 
experienței construcției noastre 
socialiste, că făurirea unei noi 
orînduiri sociale, a unei econo
mii independente, participarea 
la diviziunea internațională a 
muncii sînt strîns legate de o 
înaltă dezvoltare a științei și 
culturii, de formarea cadrelor 
naționale pentru toate domeniile 
de activitate.

Ne angajăm să vă urmăm cu 
încredere și devotament ne
țărmurit în acțiunea de înfăp
tuire a sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al partidului, 
de creștere a unor specialiști de 
înaltă calificare, devotați prin 
întreaga lor structură propășirii 
multilaterale a Patriei noastre 
socialiste, de a lega tot mai 
strîns activitatea științifică de 
cerințele actuale ale economiei 
și culturii noastre. Vom înde
plini în mod exemplar progra
mul partidului, de ridicare a ni
velului general al cunoașterii, 
de educare politico-ideologică a 
poporului, de făurire și promo
vare fermă a înaltelor idealuri 
și valori ale socialismului în 
țara noastră.

Competiție intre nou și vechi Aspect de la „Rodiul generațiilor' 
disputat duminica trecută in bucurești

Foto: ED. HOFER

Tovarășul MAO TZEDUN, președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez și tovarășul CIU EN-LAI, pre
mierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, au 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, o telegramă cu următorul con
ținut :

Ținem să vă exprimăm mulțumiri sincere pentru telegrama 
prin care ați binevoit a prezenta condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului Sie Fu-gi.

ZULFIKAR ALI BHUTTO, președintele Republicii Islamice 
Pakistan, a trimis tovarășului NICOLAE CEAțJȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitări transmis cu prilejul zilei Pakistanului. Exprim Ex
celenței Voastre aceleași calde sentimente.

Vizitele ministrului francez 
Andre Bettencourt

Ministrul delegat pe lîngă pri
mul ministru al Franței, însăr
cinat cu probleme de planifi
care și de amenajarea teritoriu
lui Franței, Andre Bettencourt, 
a oferit, luni la amiază, un dejun 
în onoarea președintelui Consi
liului Economic al Republicii 
Socialiste România, Manea Mă- 
nescu.

Au participat miniștri, repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, ai 
unor instituții economice cen
trale, membri ai ambasadei 
Franței la București.

★
Ministrul delegat pe lîngă pri

mul ministru al Franței, însăr
cinat cu probleme de planifi
care și amenajarea teritoriului,

(Urmare din pag. I) 
n-are dreptul la asemenea 
scuze. Dar un taburet ? Cum 
se face că perioade înde
lungate (uneori luni de zile) 
nu se găsește în tot Bucu- 
reștiul un taburet? Nu ne-au 
sosit cumva, din import ? 
Este limpede că nu poate fi 
la mijloc decît neîndeplinirea 
obligațiilor unor funcționari 
care uită că mai trebuie un 
scaun și la bucătărie. Dar 
un bec ? Dar o baterie ? Se 
intîmplă lucruri și mai ciu
date : intri cu fetița, de 
4 ani, în cel mai mare ma
gazin pentru copii și ceri o 
pereche de sandale pentru 
primăvară : nu sînt. O pere
che de ciorapi, pentru a- 
ceeași vîrstă : nu sînt. O ro
chiță : lipsește. Un pardesiu 
de primăvară : pentru patru 
ani „nu se găsește" ... Te în
trebi : este, vîrsta aceasta, o 
vîrstă care trebuie să su
porte cumva o pedeapsă? 
Chiar așa, din cap pînă-n

MLLCIIL, 
TABURETUL 

Șl PIEPTENELE 
picioare, să lipsească totul ?

Culmea simbolică a ab
surdității (din cele ce știm 
noi) o întîlnești însă la 
magazinul de piese auto 
de pe strada Doamnei, dacă 
ai ideea de a cere un „melc" 
(piesă pentru direcție), folo
sibil Ia autoturismul Mosk- 
vici. Sînt asemenea piese ? 
Sînt, dar n-aveți ce face cu 
ele, ți se spune. De ce ? Pen
tru că sînt pentru mașini cu 
volanul pe... dreapta, adică 
dintre cele care nici nu e- 
xistă la noi în țară ! Mergi 
la Ciclop, pe Olteniței : a- 
celași lucru. N-ai ce face cu 
ele. Atunci de ce au fost 
aduse ?

N-am făcut, în cele de mai 
sus, o listă a tuturor mă
runțișurilor care îl sicîie și-l 
enervează pe cumpărător și 
a căror lipsă poate, cel mai 
adesea, să fie suplinită prin- 
tr-un efort de organizare, 
printr-o atenție mai mare față 
de cumpărător. Pur și simplu, 
stimulați de prețioasa vizită 
care a avut loc sîmbătă, s-a 
trezit în inimile noastre 
speranța că tovarășii care 
diriguiesc treburile comer
ciale nu vor avea liniște pen
tru a număra, încă o dată, 
bob cu bob în rafturile ma
gazinelor, că vor consulta 
mai mult decît pînă acum pe 
cumpărători și vor lua mă
suri în consecință. Nădăjduin 
că graba lor nu va semăna 
cu aceea a melcului și nici 
nu va fi orientată invers așa 
ca piesa mai sus amintită.

Vom trece, cu aparatul de 
fotografiat și carnetul de re
porter, să vedem și să 
notăm...

Andre Bettencourt, și persoa
nele care îl însoțesc, care se 
află în vizită în țara noastră, 
au făcut în ultimele zile o că
lătorie prin județele Mehedinți, 
Suceava și Neamț.

Reîntors în Capitală, în cursul 
zilei de luni, ministrul francez 
a vizitat Muzeul Satului și Mu
zeul de Artă al Republicii So
cialiste România.

SPORT
NOTAȚIILE LUI RADU DEMIAN

PE MARGINEA TRIALULUI
Ce și-a notat în carnetul de 

observații, Radu Demian, unul 
dintre antrenorii naționalei ?

„Lotul lărgit a fost alcătuit 
de către colegiul de antrenori, 
în urma propunerilor antrenori
lor de cluburi, iar noi, colecti
vul de antrenori ai naționalei, 
urmează să selecționăm pe cei 
mai buni și mai in formă jucă
tori. Aceasta vorbind la modul 
general. Concret, în zilele de 
6, 7 și 8 aprilie, jucătorii au 
fost supuși la teste fizice și 
tehnice, pe compartimente, iar 
ziua de 9 aprilie a fost dedi
cată unui prim joc de trial. 
Am constatat că jucătorii, în 
majoritate tineri, posedă bune 
calități fizice și morale — cri
teriu foarte important, astăzi, în 
rugbiul modern — dar bagajul 
de cunoștințe tehnice și tactice 
lasă de dorit. Rolul nostru este,

SĂRITURILE IN APA

UN CAMPIONAT
AL „SPERANȚELOR“

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, la Cluj, s-au desfășurat în
trecerile finale de sărituri în 
apă din Campionatul rezervat 
copiilor. Devenită tradițională, 
această manifestare reunește pe
riodic, într-o palpitantă dispută 
— la care părinții veniți din 
toate colțurile țării trec prin 
emoții indiscutabil mai mari 
decît concurenții — cele mai ta
lentate speranțe ale acestui atît 
de frumos și util sport. După 
cum ne informa prof. Nicolae 
Dragne, președintele comisiei 
tehnice de sărituri în apă a 
Federației de specialitate, com
petiția, în general, își propune 
cîteva obiective a căror impor
tanță nu e de loc neglijabila : 
depistarea unor talente de reală 
valoare, atragerea la practicarea 
acestei discipline a unui număr 
mereu sporit de copii, dezvol
tarea bazei de masă a sărituri
lor în apă. în ceea ce privește 
primul obiectiv, edițiile prece
dente au și dat unele roade. Din 
rîndul participanților la campio
natele pentru copii s-au ridi
cat cîteva dintre speranțele 
noastre : Sorana Prelipceanu, 
Kiss Francisc, Alexandru Bagiu. 
Tot în acest context s-au ridi
cat cîteva centre puternice ca 
Sibiu, Oradea, Cluj și s-au re
marcat cîteva cupluri de antre
nori : am aminti, aici, pe cele 
de la Sibiu și Oradea — în ge
neral tehnicieni Ml Ita
dăruiți trup și 
cit mai multor 
carea înotului, 
performanțe superioare.

In legătură cu cel de al doilea

tineri, pasionați, 
suflet atragerii 
copii la practi- 
obținerii unor

(Urmare din pag. I) 

torile și semințele. Nu, nu este 
vorba de așa ceva. Explicația se 
găsește în reținerile exagerate ale 
specialiștilor și în viteza scăzută 
realizată de utilaje atunci cînd 
lucrează în cîmp. Instabilitatea 
timpului frumos a fost luată de 
mulți ingineri drept motiv serios 
pentru amînarea la nesfîrșit 
chiar a începerii semănatului, ca 
să nu mai vorbim de continua
rea lui în ritm susținut. Este ca
zul cooperativelor agricole din 
Prăjeni, Fundul Herții, Șendri- 
ceni și Dumbrâvița, unde nu s-a 
însămînțat nici un hectar de
sfeclă de zahăr, a celor din
Călărași și Băbiceni la care nu 
se dăduse încă semnalul de înce
pere pentru floarea soarelui deși 
suprafețele ce urmează să fie în- 
sămînțate numără 400 și respec
tiv 230 de hectare. Să menționăm 
că în același timp 14 cooperative 
agricole, cum sînt cele de la 
Stănceni, Cordăreni, Santa Mare, 
Havîrna, Crasnaleuca, Costești, 
au încheiat și semănatul sfeclei 
de zahăr, cel al florii soarelui 
fiind foarte avansat. In aceste 
unități, specialiștii au urmărit 
însă evoluția temperaturii și a 
condițiilor de sol în cîmp, ceas 
de ceas, repartizînd imediat 
tractoarele în orice parcelă de
venită bună de însămînțat. 
Pulsul pămîntului, o știe și cel 
mai simplu lucrător al său, tre
buie luat în cîmp, de mai multe

•LA INVITAȚIA MINISTRU
LUI CULTURII din R.D. Ger
mană, luni dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd spre Berlin, 
delegația Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, condusă de 
tovarășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. A fost de față Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane Ia București, membri ai 
ambasadei. x

La sosirea pe aeroportul Scho
nefeld, din Berlin, oaspetele ro
mân a fost întîmpinat de mi
nistrul culturii al R.D.G., Klaus 
Gysi, și alte personalități din 
conducerea ministerului.

De asemenea, a fost prezent 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României în R.D.G., Nicu Șer- 
ban.

• MINISTRUL TRANSPOR
TURILOR ȘI TELECOMUNI
CAȚIILOR, Florian Dănălache, 
însoțit de un grup de directori 
ai unor instituții și întreprin
deri feroviare, auto și de navi
gație, a plecat luni dimineața 
la Stockholm, unde va face o 
vizită, la invitația lui Beng 
Norling, ministrul transportu
rilor și comunicațiilor din Sue
dia.

ca în continuare, să depistăm 
elementele cele mai valoroase 
pentru a forma un lot de 25—30 
de jucători, în care să îmbinăm 
experiența celor vechi, cu ela
nul și dorința de afirmare a 
tinerilor, în vederea formării 
unei noi echipe naționale. Sar
cina este dificilă, dar munca 
noastră va fi pasionantă și plină 
de răspundere. Cu ocazia pri
mului trial, am remarcat ca* 
semnificative evoluțiile unor ju
cători tineri ca : Precul, Cioa- 
rec, Popovici, pentru linia I, 
Tătucu, Dumitru pentru linia a 
Il-a, Marica — treisferturi și 
Chiciu — fundaș, ca și reve
nirea, după accidentul suferit 
anul trecut, lui Dragomirescu, 
care a demonstrat încă o dată 
clasa sa de mare jucător. De 
asemenea, remarc comportarea 
unor jucători mai cunoscuți ca 
Postolache, Dărăban, Țața, Pop 

obiectiv ne rezumăm la a aminti 
că acest campionat se desfă
șoară cu etape de preselecție pe 
secții și orașe, ceea ce oontri- 
buie la realizarea unei bune 
propagande în favoarea practi
cării săriturilor în apă. In sfîr- 
șit, fapt semnificativ, aten-

• ÎN CADRUL CONCURSULUI 
internațional de sărituri în apă, 
desfășurat la Rennes, sportiva ro
mâncă Sorana Prelipceanu a obți
nut un remarcabil succes, ciștiglnd 
proba de trambulină (3 m) cu 
379,26 puncte. Pe locul secund s-a 
clasat o altă săritoare româncă. 
Melania Decuseară, cu 361,89 
puncte. Ecaterina Dumitru a ocu
pat locul 6, cu 329,10 puncte.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE POLO pe apă de la Sofia s-a 
încheiat cu victoria reprezentati
vei Romfiniei, care a terminat 
neînvinsă competiția, totalizind 6 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele R. D. Germa
ne, Bulgariei și Greciei.

• IN TURNEUL internațional de 
lupte libere desfășurat la Bratisla
va, luptătorul român Ion Dumitru 
a ocupat locul întîi la categoria 
82 kg, Stelică Morcov și Emilian 
Cristian s-au clasat pe locul se
cund la categoriile 90 kg și res
pectiv 68 kg.

în
• FEDERAȚIA DE ȘAH 

U.R.S.S. a informat federația 
ternațională că este dispusă să a- 
vanseze jumătate din suma de 
70 000 de dolari cerută drept ga
ranție de orașul Belgrad în ve
derea organizării meciului pentru

ori pe zi, nu din birou și nici 
doar dimineața, uitîndu-se pe cer 
dacă o să fie cald sau nu. Cum 
probabil a procedat inginerul 
șef al cooperativei agricole 
Vîrful Cîmpului în ziua în care 
noi am poposit aici. La vremea 
prînzului, toate tractoarele se 
aflau la sediul secției de meca
nizare, bucurîndu-se ce-i drept, 
de îngrijirile conducătorilor lor. 
„Azi noapte a plouat puțin și nu

ÎNTlRZIERILE 
POT FI 

RECUPERATE
știm dacă putem să intrăm cu 
tractoarele pe cîmp — ne spune 
tovarășul Vasile Pînzaru, șeful 
secției. Pînă nu vine tovarășul 
inginer șef, Ion Todirel, ca să 
mergem să încercăm solul, eu nu 
scot tractoarele. Nu o să le port 
pe drumuri, fără să știu exact 
unde se poate lucra". Era sau nu 
cazul ca specialistul unității să 
se grăbească în aprecierea si

• PREȘEDINTELE COMITE
TULUI DE STAT AL PLANI
FICĂRII, Maxim Berghianu, a 
primit luni pe dr. Gado Otto, 
vicepreședinte al Oficiului Na
țional de planificare din R. P. 
Ungară, care, împreună cu un 
grup de specialiști efectuează 
un schimb de experiență în pro
bleme de planificare, ca răspuns 
la vizita de documentare pe care 
o delegație a C.S.P. a întreprin- 
fe-o în țara vecină în 1971.

• POSTURILE NOASTRE do 
televiziune au transmis în seara 
zilei de 10 aprilie, un interviu 
acordat de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer. Ministrul 
a exprimat punctul său de ve
dere cu privire la Conferința 
consacrată problemelor securi
tății și cooperării în Europa. 
Totodată, a prezentat acțiunile 
întreprinse de guvernul R. D. 
Germane, pentru convocarea u- 
nei asemenea conferințe.

• PREȘEDINTELE COMITE
TULUI DE STAT PENTRU 
PROBLEMELE DE MUNCA ȘI 
SALARII al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. P. Volkov^ 
care, însoțit de un grup de spe
cialiști, a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația ministrului 
muncii, Petre Lupu, a părăsit 
luni dimineața Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie. j

A., Pavlovici și Durbac. Ca as
pect negativ, constatăm absența 
mai multor jucători, fie reți
nuți la echipele lor de dub care 
au făcut turnee peste hotare 
(Știința-Petroșeni și Sportul 
Studențesc), cit și a altora mai 
puțin motivați. Naționala, pre- 
gătindu-se în continuare, va 
avea un program destul de in
teresant care va cuprinde două 
întîlniri oficiale In cadrul Cupei 
F.I.R.A., la 30 aprilie cu echipa 
Marocului la București, și 21 
mai cu Cehoslovacia în depla
sare. De mare folos ne va fi și 
întîlnirea cu o selecționată bri
tanică care întreprinde un tur
neu în țara noastră între 13—20 
mai.

Iată cîteva constatări intere
sante, care concretizate, ne pot 
aduce satisfacțiile dorite și aș
teptate la rugbi.

GABRIEL FLOREA

se acordă pentru con- 
dezvoltare a bazei 

se constituie ca
ția ce 
tinua 
materiale, _ _ __
un factor stimulator de necon
testat. Dar actuala ediție a cam
pionatului a mai adus un plus 
de noutate, și anume, a confir
mat o opinie relativ mai veche 
a tehnicienilor asupra creșterii 
gradului de dificultate al pro
belor, copiii reușind să realizeze, 
de la o ediție Ia alta, sărituri 
din ce în ce mai dificile, fapt 
deosebit de îmbucurător de alt
fel, fapt care ne face să devenim 
mai exigenți și să așteptăm, în 
acest sens, noi progrese la vii
toarele competiții.

AL. DOBRE

titlul mondial dintre Boris Spasski 
și Robert Fischer. Federația unio
nală a comunicat că va depune 
suma respectivă numai în cazul 
cînd și forul american de specia
litate va face același lucru. De 
asemenea, In scrisoarea adresată 
F.T.D.E., se cere ca Fischer să re
nunțe la orice pretenții materiale 
formulate după încheierea acor
dului de la 20 martie. h

• IN RUNDA A 4-A a turneului 
zonal de șah de la Vrnjacka Ban
ja s-au terminat numai trei parti
de : Bukici-Boboțov remiză ; Ma> 
lich-Holer 1—0 ; Csom-Kouros re
miză. Maestrul român Victor Cio- 
cîltea a întrerupt în poziție mai 
bună partida cu islandezul Kris- 
tinsson, dar acesta păstrează to
tuși șanse de remiză.

In clasament conduce Malich 
(R. D. Germană) cu 3 puncte, ur
mat de Boboțov (Bulgaria) — 2,5 
puncte, Ciocîltea (România), Ador- 
jan (Ungaria) și Psibil (Ceho
slovacia) 2 puncte și o partidă în
treruptă fiecare.

• IN LOCALITATEA iugoslavă 
Medulin se desfășoară Olimpiada 
de șali a nevăzătorilor. In turneul 
preliminar, echipa reprezentativă a 
României (repartizată în grupa I) 
se află pe locul întîi cu 8,5 puncte, 
urmată de Polonia — 8 puncte.

tuației și indicarea măsurilor de 
rigoare ? Da, pentru că un su
mar sondaj pe cîteva tarlale a 
indicat teren propice pentru gră- 
parea și pregătirea patului ger
minativ, pentru administrarea 
îngrășămintelor chimice și chiar 
pentru însămînțarea sfeclei de 
zahăr; pentru că cele realizate 
sînt departe de nivelul satisfă
cător : mai sînt de însămînțat 
20 ha ovăz, 60 ha borceag și 
peste 150 hectare de floarea- 
soarelui, de grăpat 250 hectare, 
iar de fertilizat 150 hectare.

Spuneam mai înainte că un 
alt motiv principal al rămînerii 
în urmă îl constituie și randa
mentul scăzut care se realizează, 
atunci cînd se lucrează, la multe 
din utilajele angrenate în cam
panie. La Leorda, de pildă, unde 
10 din cei 17 mecanizatori ai 
secției sînt tineri, în caietul șefu
lui de secție în dreptul cîtorva 
sînt înregistrate realizări situate 
sub normă.

O dată cu avansarea timpului, 
lucrările ce trebuie să fie execu
tate pe ogoarele județului Boto
șani se aglomerează. Oricum, 
chiar cei mai sceptici specialiști 
nu pot și nu au dreptul să ami
ne la infinit începerea însămîn- 
țărilor. Iată de ce problema fo
losirii intensive a timpului de lu
cru și a mașinilor cu maximum 
de randament trebuie să stea în 
atenția tuturor factorilor respon
sabili de organizarea și contro
lul muncii în unitățile agricole.
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Gara din Suceava, într-o sea- 
ră la începutul acestei primă
veri. Animație neobișnuită. Un 
mare grup de tineri sosiți din 
diferite localități ale județului 
polarizau întreaga atenție. Strin
ger i de mîini, urări de drum 
bun, înmînări de buchete — 
gesturile simbolice în astfel de 
momente. Destinația celor 156 
de călători; orașul Timișoara de 
unde aveau apoi să se resfire în 
diverse centre ale județului 
unde erau așteptați.

— Al cîtelea eșalon pornește 
din județul dumneavoastră ? — 
l-am întrebat pe tovarășul Va
sile Dumistrăcel, prim-secretar 
al Comitetului județean Suceava 
al U.T.C. prezent pe peronul 
gării în aceste momente.

— Pot să vă spun că alți 123 
au plecat cu cîteva zile în urmă 
spre Constanța, 77 spre Caraș- 
Severin, 48 spre Hunedoara, 22 
spre Brașov — în total 470 de 
tineri. Nu trebuie uitat însă, 
continuă tovarășul prim-secretar 
că județul Suceava, în plin pro
ces de dezvoltare, presărat 
pretutindeni cu șantiere, are și 
el acum mare nevoie de forță 
de muncă. Iată pentru ce alți 
488 de tineri recrutați de noi au 
rămas la dispoziția Întreprinderii 
județene de construcții.

In cinstea semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist, Co- 
mitetul Central al U.T.C. a lan
sat către toate organizațiile, che- 
-marea de a contribui la recru
tarea unui număr de cel puțin 
50 000 tineri care să completeze 
detașamentele de constructori de 
pe șantierele țării. Declanșată în 
luna februarie, cu termen pînă 
la 15^ iulie, ampla acțiune a or
ganizațiilor U.T.C. în colaborare 
cu Direcțiile județene pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale, își arată rodul. Mii și 
mii de tineri au răspuns cu en
tuziasm chemării și au plecat 
să-și afirme vocația de construc
tori, să edifice în beton și oțel 
ideile cutezătoare ale partidului. 
Un prim pas pe schele care 
va însemna pentru mulți din
tre cei 50 000, un prim pas 
în profesia lor viitoare. Pentru 
că sensul acțiunii este nu numai 
completarea forței de muncă, 
impulsionarea ritmului pe șantie
re ci deopotrivă permanentiza
rea unui număr cît mai mare de 
tineri în activitatea de construc
ții. Cu fiecare an patria noastră 
socialistă urcă- noi trepte ale 
dezvoltării sale, cu fiecare an 
țara are nevoie de tot mai mulți 
constructori. Cum se realizează 
această idee, cum acționează or
ganizațiile U.T.C, pentru încu
nunarea cu succes a acțiunii de 
recrutare a celor 50 000 ? Am

DI (I AVIAȚIA,
PILOT DINO?

mă atrăgea. Dar în

— Aviația înseamnă, după u- 
nii, sută la sută risc. Riscul vie
ții. Viața ta, dar nu numai a ta. 
De ce preferi riscul, Gheorghe 
Dinică ?

— Aviația înseamnă, după mi
ne, meseria cea mai frumoasă 
din lume pe care eu, Gheorghe , 
Dinică, n-aș schimba-o cu ni
mic altceva. îmi place, îmi pla
ce atît de mult îneît îmi răpeș
te tot timpul, dacă nu-1 iau în 
seamă pe cel cît reușesc să stau 
cu copilul, cu soția. Nu cred că 
aș reuși să găsesc un alt mod 
de a ocupa un gol atît de mare. 
Politehnica îmi plăcea, meseria 
de inginer “ “ '7 . “
comparație cu aviația avea in
comparabil ’ . .’

— Politehnica ?
— Da, acolo m-am oprit du

pă terminarea liceului. Am dat 
examen de admitere. Cînd s-a 
terminat sesiunea, pe care o... 
luasem, TAROM-ul a anunțat 
organizarea cursurilor pentru 
ofițeri de aviație. Un stînga îm
prejur fără ezitare și iată-mă 
candidatul înscris cu numărul 
767 la Școala „Aurel Vlaicu" și 
gata pentru noul examen.

— Din simplă curiozitate: toți 

mai puține atuuri.

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE
cei cărora li s-a arătat semnul 
de liberă trecere au și reușit 
să confirme acel „pot" ?

— Cu o singură excepție, ne
semnificativă din punctul de ve
dere al cauzei, îmbolnăvire în 
anii școlii. Restul, pe baricade.

— Iertați-mi repetarea: dv. de 
ce ați rămas „pe baricada" 
TAROM-ului ?

— Am să mă repet și eu spu- 
nînd ca și la începutul discuției: 
pentru că aviația și numai a- 
viația mă putea cuceri atît de 
mult. Terminam politehnica, a- 
jungeam inginer. Devenind pi
lot înmănunchez de fapt trei ti
puri de inginerie: motoare, ce
lulă, electricitate. Pilotul trebuie 
să stăpînească, și nu oricum, 
toate aceste specialități.

— Ce primează, de obicei, în 
deznodămîntul reușit al unor 
asemenea curse ?

— Știu eu, poate calmul con
tează cel mai mult. Vreau să re
țineți însă că eu m-am referit 
la cazuri de excepție.

— Cînd ați avut prilejul ul
tima dată să constatați necesi
tatea de a fi calm?

— Ieri. Am fost plecat la ®- 
radea. Ea întoarcere, previziu
nile meteo anunțau c'a posibilă 
închiderea aeroportului din Bă- 
neasa. Deasupra Apusenilor, a- 
vertismentul a devenit realita
te. Ne-am întors, după analiza 
rapidă — eu calm! — a diferi
telor variante, la Oradea. Cursa 
s-a încheiat azi dimineață.

— Ați putea delimita cu exac
titate: „momentul cel mal deli
cat al unui zbor?*

— în general zborul e ceva 
foarte delicat, tehnica de pilo
taj presupune prin excelență 
deosebită finețe. Dacă la deco
lare și la aterizare se vede în- 
demînaTea pilotului, evitînd 
bruscarea ^.«ionului, sus trebuie 
sj te ocupi de navigația aeriană 

încercat să găsim un răspuns la 
această întrebare în cîteva ju
dețe pe care le-am străbătut în 
aceste zile.

— Au trecut două luni de la 
începutul acțiunii. Ce ați făcut 
dv. în sprijinul ei ?

— Din cei 1 500 cît reprezin
tă angajamentul nostru — ne 
declară tovarășul Gheorghe Voi- 
cu, președintele Consiliului ti
neret muncitoresc al Comitetu
lui județean Buzău al U.T.C. —

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE 
BOTOȘANI, BUZĂU, IAȘI Șl SUCEAVA

CȚIUNEA „50000
A

La chemarea organizației U. T. C., tineri 
din orașe și sate răspund „prezent" 

,oe șantierele tării
am recrutat pînă acum 820 de 
tineri. Circa 700 au fost dirijați 
spre județele ce ne-au fost indi
cate iar 120 i-arn pus la dispo
ziția întreprinderii de construc- 
ții-montaj Buzău.

— Ar mai fi deci de recrutat 
aproape 700 tineri.

— Din perspectiva testelor 
noastre ar rezulta în continuare 
o rezervă de alți 500, pentru o 
prima fază, dar ne vom intensi
fica eforturile în vederea înde
plinirii pînă la 15 iunie a între
gului angajament.

Președintele Consiliului Tineret 
muncitoresc afirmă acest lucru 
cu certitudine. Se ține seama de 
experiența cîștigată, de sistemul 
de organizare a acțiunii în sine.

— Am stabilit ca centru de 
recrutare cinci localități din ju
dețul nostru — ne spune tova
rășul Vasile Zahar ia, prim-secre
tar al comitetului județean al 
U.T.C., respectiv la Buzău, Cis- 
lău, Rîmnicu-Sărat, Pătîrlagele 
și Mînzotești, care grupează un 

nu

nu

deosebit de complexă. Parcă 
totuși cel mai complicat traseu 
al zborului rămîne tehnica de 
aterizare : se lucrează la o fi
nețe de un grad. Sînt solicitate 
reflexele foarte mult, ochiul. 
Vorbești, pilotezi, urmărești 
aparatele, faci mai multe lu
cruri decît reușea Napoleon !

— Nici în asemenea clipe 
regretați Politehnica ?

— Nu. Niciodată sper să 
se mai întîmple. Singurele lu
cruri care îmi rețin interesul, 
care mă preocupă absorbin- 
du-mă total sînt: nevasta, co
pilul si aviația. Deși soția îmi 
atrage tot timpul atenția că 
după cum a verificat în timp 
ordinea e inversă : aviația, co
pilul și nevasta.

— Ce mai reușește să facă a- 
viatorul între două zboruri ?

— Eventual, un nou zbor.
— Și „între" ?
— Să se pregătească cît mai 

bine pentru următorul zbor.
— Adică ?
— Depinde de om. Eu, dacă 

mă simt odihnit, merg la spec
tacol. O obișnuință de prin li
ceu. Am omis să vă spun că la 
un moment dat voiam să fac...

teatru. Mi se „trăgea" de la un 
rol în piesa „Eminescu" unde îl 
jucasem pe Caragiale. In rest 
învăț limba engleză — obligato
rie pentru orice pilot! — ci
tesc.

— Un criteriu ?
— Foarte ferm : n-aș putea 

niciodată să suport, cînd sînt 
supărat, lectura unei cărți fa
cile. Cînd sînt bine dispus, da. 
De obicei „Aventura", romane 
istorice. Cînd sînt obosit, trist, 
o carte neapărat serioasă. 
Scriitorul preferat, Zola. Am 
acasă peste 1 500 cărți. Nu știu 
cum să le sustrag curiozității 
băiețelului.

— In ce vă privește, gînduri 
apropiate ?

— Multe. Vreau să termin... 
politehnica. Sînt, totuși în anul 
IV la fără frecvență. Mă bate 
gîndul după aceea să încerc și- 
filologia. Pentru mine, pentru 
băiețelul meu, care să poată a- 
vea un punct de referință : dacă 
tata a reușit...

Se ridică de pe scaun, cerînd 
permisiunea unui telefon. Un 
semnal de ocupat, o repetare a 
discului, un schimb de fraze 
foarte scurt și apoi:

— Se pleacă ? Da, mă prezint 
numaidecît.

Abia ne rămîne răgazul pen
tru a ne strînge mina. Peste 
mai puțin de o oră pasagerii 
cursei TAROM de pe ruta Bucu
rești—Cluj vor asculta din 
fotolii vocea cunoscută a crai
nicei anunțînd : Comandantul 
navei, Gheorghe Dinică, vă 
urează „bun venit" la bordul a- 
vionului.

Astăzi, între două curse, 
Gheorghe Dinică a recurs la 
acest mod de a-și petrece 
„timpul liber".

NEAGU UDROIU 

număr de 40 de comune cu sa
tele lor. In fiecare centru acțio
nează pe această linie un acti
vist al comitetului nostru U.T.C. 
și un reprezentant al Direcției 
județene pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale. Prin 
intermediul organizațiilor U.T.C. 
ei depistează tinerii neîncadrați 
în muncă, organizează activități, 
educative cu care prilej fac cu
noscute acestor tineri condițiile 
ce li se oferă, șantierele care au

V»

nevoie de ei. Cel mai bun re
zultat l-au dat pînă acum dis
cuțiile cu fiecare tînăr în parte, 
procedeu de care vom uza și 
în continuare.

O amplă și bine condusă pro
pagandă pentru îmbrățișarea 
profesiei de constructor, pentru 
atragerea tinerilor pe șantierele 
patriei se desfășoară și în jude
țul Botoșani.

— Toate acțiunile noastre în
chinate aniversării semicentena
rului U.T.C. precizează primul- 
secretar al comitetului județean, 
tovarășul Ion Dragomir, a ur
mărit și acest scop, n-am scăpat 
nici un prilej pentru a cultiva 
la tineri dragostea pentru teme
rara și bărbăteasca meserie a 
schelelor. Noi ne mîndrim că 
nu există în toată țara obiective 
mari, ridicate în anii socialismu
lui, la care să nu fi participat 
tineri constructori de pe melea
gurile noastre.

Interlocutorul nu exagerează. 
Tot al treilea constructor al Hu-

MMI

PROPUS

IANUARIE

ASTAZI
RAPORTAM
IND EPLIN

Am primit o știre la redacție. 
Una ca multe altele din care 
aflăm : prin aplicarea măsurilor 
de organizare superioară a pro
ducției și a muncii, în unitățile 
economice ale județului Buzău 
au fost înregistrate depășiri ale 
fdanului care la finele trimestru- 
ui se vor concretiza în obținerea 

unei producții suplimentare în 
valoare de circa 10 milioane lei.

Am ajuns la Buzău, la una 
din întreprinderile sale indus
triale dorind să delimităm aria 
de intervenție a organizației 
U.T.C., cum au înțeles tinerii să 
se integreze în eforturile între
gului colectiv, ce anume s-a în
treprins în sprijinul rezolvării 
problemelor ivite în producție în 
acest interval de timp ?

— Intr-un articol pe care l-ați 
semnat în ziarul nostru din 14 
ianuarie — începem discuția cu 
tovarășul Ilie Neacșu, secretarul 
comitetului U.T.C. — relevați 
faptul că anul 1972 reprezintă 
un an pe parcursul căruia, chiar 
din primul trimestru, oamenii 
uzinei se confruntă cu o seamă 
de sarcini extrem de dificile. 
Este vorba nu numai de crește
rea cantitativă a planului, ci mai 
ales, de aspectul calitativ al lu
crurilor, mai exact spus, de asi
milarea, într-un sector de fabri
cație unde în totalul salariaților 
tinerii dețin ponderea, a vago
nului conteiner pe patru osii și 
trecerea la „serie" a electromo
torului pentru macaz destinat 
stațiilor de cale ferată cu co
mandă automată...

— Așa este, — ne răspunde 
interlocutorul nostru. După cum 
la fel de adevărat, că în vede
rea realizării cu succes a acestor 
noi comandamente precizam a- 
tunci intenția de a urmări prin 
intermediul comisiei social-pro- 

nedoarei, de pildă, provine din 
județul Botoșani sau alte județe 
din Moldova, — acest uriaș ba
zin de forță de muncă — atît 
de apreciat pentru hărnicia oa
menilor săi, pentru seriozitatea 
și pasiunea în muncă. Urmașii 
celor care au înălțat cu secole în 
urmă cetățile Moldovei — înalță 
astăzi cetățile de metal și lumi
nă, cetățile chimiei, ale progre
sului nostru economic. Numai în 
ultimele două luni, în județul

U

Botoșani organizațiile U.T.C. au 
recrutat și trimis pe șantierele 
din Constanța 376 tineri, pe cele 
din Tulcea 285, pe cele din Ia
lomița aproape 100, în total 868. 
Alți 200 s-au oprit pe șantierele 
industriale și agrozootehnice ale 
județului.

— Se impune însă o observa
ție — revine tovarășul prim-se
cretar Dragomir. ~ 
condițiile despre 
vorbim tineretului, 
cării într-o meserie 
în mod deosebit.

Dintre toate 
care noi le 
cea a califi- 
îi interesează
Din păcate

fesionale, mobilizarea tinerilor 
la cursurile de reciclare, de per
fecționare profesională, să insis
tăm pentru includerea în pro
grama analitică a unor teme spe
ciale privind noile produse. Vă 
pot spune în pragul încheierii 
primului trimestru că tot ce 
ne-am propus atunci, acum sînt 
fapte împlinite.

— Ne amintim bine de unul 
din aceste obiective : tinerii 
muncitori întorși de la speciali
zare urmau să primească, din 
partea organizației, sarcina de a 
se ocupa nemijlocit de ajutora
rea altor doi-trei colegi. Scopul : 
urgentarea procesului de inte
grare profesională.

— în toată perioada ianuarie- 
martie oricine ar fi trecut prin 
secții, putea remarca în orele de 
program, dar și în afara lor, că 
muncitorii uteciști cu mai multă 
experiență și mai bine pregătiți 
profesional erau preocupați nu 
numai de îrideplinirea normelor 
zilnice ci și de îndrumarea altor 
colegi pentru care meseria are 
încă multe taine de descifrat. 
Sudorul Ion Bunăziua, de plidă, 
are „în grijă" pe Iulian Barbu 
și Alexandru Berchiu, lăcătușul 
Mihai Dănoiu pe Georgeta Ilies
cu și Ilie Ionel. Consultarea foi
lor de pontaj indică fără putință 
de dubiu că de cînd aplicăm 
sistemul amintit neîndeplinirea 
de normă a devenit un caz des
tul de rar întîlnit.

— Pe de altă parte — inter
vine în discuție inginerul Dan 
Anghel, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. — nici în 
ceea ce privește trecerea la pro
ducția de serie a electromotoru
lui pentru macaz nu am stat cu 
brațele încrucișate. Fiind lansat 
și deci contînd pentru plan se 
impunea găsirea unor modali
tăți de perfecționare din mers a 

însă, odată ajunși pe șantiere ei 
nu găsesc suficientă preocupare 
a conducerii acestora pentru- a-i 
califica, sînt prea, mult timp fo
losiți la muncile necalificate, 
ceea ce îi determină să renunțe 
curînd la locurile de muncă ■ i- 
nițiale. Includerea imediată în 
cursurile de calificare a tuturor 
tinerilor este condiția esențială 
a stabilității lor pe șantiere. Co
mitetele județene ale U.T.C. tre
buie să urmărească cu mai mul
tă atenție acest deziderat pe 
raza lor de activitate, să nu se 
mărginească doar la primirea 
festivă a tinerilor trimiși de noi 
ori la recrutarea și trimiterea lor 
spre aceste locuri de muncă.

Și în județul Iași — unde am 
urmărit în continuare modul în 
care organizațiile U.T.C. răs
pund acestei chemări — s-au 
obținut unele rezultate. Ele nu 
sînt însă la nivelul posibilităților, 
a rezervelor existente. Din nu
mărul propus, de 1020 tineri, 
n-au fost recrutați pînă în pre
zent decît 260. După părerea 
tovarășului Ion State, președin
tele Consiliului Tineret muncito
resc se va atinge doar cifra de 
7—800 tineri.

— Intîmpinăm o serioasă difi
cultate în sensul că mulți re
prezentanți ai unităților de con
strucții din țară vin în județul 
nostru și recrutează forță de 
muncă fără preavizul Direcției 
județene pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale. Din a- 
ceastă pricină noi nu putem ști 
niciodată exact cîți tineri avem 
pe șantiere, unde și cum trebuie 
să acționăm.

Fără îndoială, observația este 
întemeiată și trebuie să se pună 
capăt acestei practici. Dar ea nu 
justifică numărul mult prea mic 
de tineri recrutați de organiza
țiile U.T.C. din județul Iași. Tre
buie să se acționeze mai perse
verent — cum de altfel trebuie 
să se acționeze în toate județele 
amintite, în toate județele din 
Moldova — în sensul continui
tății și intensificării muncii de 
propagandă și popularizare a o- 
fertelor și condițiilor de pe șan
tiere.

ROMULUS LAL

cunoștințelor reclamate de fabri
carea lui.

Am apelat la cîțiva pro- 
iectanți pentru a le explica ti
nerilor lăcătuși principiile con
structive și de funcționare a a- 
cestui nou produs, adjunctul șe
fului serviciului C.T.C., utecist 
și el, Gheorghe Băltireanu a fost 
desemnat să le vorbească despre 
importanța efectuării ireproșa
bile calitativ a lucrărilor dat 
fiind rolul electromotorului în a- 
sigurarea securității circulației 
de cale ferată. Ion Chirpic, se
cretarul organizației, s-a îngrijit 
de selectarea, din vasta biblio
tecă tehnică a uzinei, a cărților 
adecvate. Săptămînal la gazeta 
„Tineretul și producția" a fost 
afișată nu numai lista lor dar și 
recenziile respective, citirea a- 
cestora reprezentînd îndrep
tare prețioasă pentru lectură.

De ce n-am spune-o, nici una 
dintre intervențiile organizației 
U.T.C. îndreptate spre rezolva
rea problemelor ce revin colec
tivului de muncă, a tinerilor de 
la Uzina mecanică din Buzău 
nu întrunește condițiile specta
culosului. Principalele lor cali
tăți rezidă însă din aceea că au 
fost oportune, că au ținut sea
ma totdeauna de realitățile con
crete, ale întreprinderii, secții
lor de producție și chiar ale 
locurilor de muncă. Putem apre
cia că sprijinul utecist acordat 
realizării și depășirii sarcinilor 
de plan nu este doar un cuvînt 
formal ci dimpotrivă un cuvînt 
acoperit printr-o multitudine 
de fapte palpabile, eficiente.

GH. GHIDRIGAN

AM ÎNCEPUT 1

UN NOU
TRIMESTRU
E)E MUNCĂ ,

CE A CȚIUNI 
ORGANIZA ȚI IN

SPRIJINUL PRODUCȚIEI?
Am încheiat un trimestru de 

muncă, am început pe cel de al 
doilea. Momentul prilejuiește e- 
valuarea experienței acumulate 
în acest răstimp, obligînd, pe 
această bază, la dimensionarea 
realistă a eforturilor pentru pe
rioada care urmează. De aici 
am pornit în desfășurarea dis
cuției purtate cu tinerii de la 
întreprinderile „Victoria“ Flo- 
rești și „1 Mai“ Ploiești : de la 
dorința de a cunoaște cum este 
concepută în lunile care ur
mează intervenția organizațiilor 
U.T.C. în sprijinul îndeplinirii 
planului, a angajamentelor în 
întrecerea socialistă. Nu înain
te însă de a cunoaște datele ini
țiale ale problemei : bilanțul 
primului trimestru.

— Colectivul uzinei noastre 
este autorul unei chemări la 
întrecere către toate întreprin
derile industriale prahovene, ne 
amintește tovarășul Petre Ro
taru, secretarul Comitetului 
U.T.C. de la uzina Victoria 
Florești. Pentru a stimula mo
bilizarea salariaților la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor e- 
conomice pe anul 
lansată inițiativa

1972 a fost 
„FIECARE 

SALARIAT — UN FIU DE O- 
NOARE AL ÎNTREPRINDERII * 
propusă spre generalizare și 
preluată în diferite alte 'unități 
industriale. Cosemnatar al che
mării amintite, comitetul U.T.C. 
al uzinei noastre și-a subordo
nat acțiunile succesului acestei 
inițiative, apreciată ca deosebit 
de valoroasă pentru conținutul 
educativ, pentru eficiența sa e- 
conomică.

Consultînd situația îndeplini
rii planului pe primul trimestru 
al anului constatăm că toți in
dicatorii au fost depășiți. în 
legătură cu aceasta am răs-

Platforma industrială a mu
nicipiului Iași. Aici ca pe a- 
tîtea alte șantiere ale țării 
sînt create largi posibilități 
de angajare, de pregătire 
profesională, de afirmare în 

producție a tineretului.
Foto: PAVEL T1NJALĂ

Tinerii mecanizatori din Cris
turu-Secuiesc au lansat către 
toți mecanizatorii din județul 
Harghita o chemare la întrecere. 
O chemare cu obiective concre
te, precise, perfect realizabile : 
extinderea și diversificarea me
canizării lucrărilor agricole, rea
lizarea și depășirea planului de 
producție cu 23 mii lei, reduce
rea cheltuielilor de producție cu 
30 mii lei prin eliminarea de
plasărilor în gol, prin respecta
rea strictă a normelor de con
sum la carburanți și lubrefianți, 
prin executarea unor reparații 
de calitate superioară. După 
cum se vede capitolul produc
ție cuprinde în sine un angaja
ment ferm pentru atingerea unor 
indici cu caracter, să-i spunem, 
strict profesional, de producție. 
Lucrurile nu s-au oprit aici pen
tru că cea de a doua parte a 
chemării include o suită de obiec
tive a căror menire este aceea 
de a facilita atingerea indicilor 
menționați, de a mobiliza pe 
tinerii mecanizatori în acțiuni a 
căror eficiență să se repercuteze 
tocmai în realizarea deziderate
lor expuse. Care sînt aceste mă
suri ? Prima, de pildă, include 
cîteva acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică a căror finalizare 
este construirea unui atelier me
canic central la baza de la 
Cristuru-Secuiesc și a două ate
liere similare la secțiile Rugă- 
nești și Săcel. Pentru asimilarea 
noilor tipuri de tractoare și ma
șini agricole tinerii și-au propus 
efectuarea, prin organizația 
U.T.C., a unor excursii de docu
mentare la întreprinderi con
structoare din Brașov, Sinaia și 
București. în sfîrșit, secretarii 
organizațiilor U.T.C. au primit 
sarcina ca, împreună cu forurile 
competente, să urmărească în
deaproape felul în care sînt res
pectate normele de protecția 
muncii, să intervină în mod ope
rativ atunci cînd se constată ca
zuri de încălcare a lor, să pună 
în dezbatere nu numai abateri
le, ci și acele teme menite să 
contribuie la cunoașterea aces- 

foit cu atenție „dosarul" acțiu
nilor întreprinse pe linia orga- 
ga irizațiilor U.T.C. Am putea 
spune despre ele că nu atrag 
atenția prin nimic deosebit, prin 
spectaculos. Activitățile desfă
șurate au reușit cu toate aces
tea să impulsioneze nu numai 
operativ dar și eficient parti
ciparea tinerilor la muncă, con
tribuția lor la succesele amin
tite.

— Ne-ați întrebat ce vom 
face in noul trimestru al anu
lui. Răspunsul se află rezumat 
in preocuparea noastră de a 
consolida acțiunile desfășurate 
pînă în prezent, ne subliniază 
locțiitorul secretarului U.T.C. pe 
uzină, Nicolae Coman.

Am regăsit in spatele afir
mației relatate atit de lapidar

LA ÎNTREBAREA RE
DACȚIEI RĂSPUND AS
TĂZI' COMITETELE 
U.T.C. DE LA UZINA 
DE ANVELOPE „VICTO- 
RIA" FLOREȘTI Șl UZI
NA „1 MAI" PLO

IEȘTI.

un evantai de mijloace. de 
forme specifice prelungind la 
rindul lor obiceiul mai vechi 
de a transpune în condițiile noi
lor exigențe de muncă expe
riența acumulată în timp în 
ceea ce privește educația prin 
muncă a tinerilor. Este de a- 
preciat faptul, după cum ne 
sublinia tovarășul Nicolae O- 
prea, președintele Consiliului 
județean Tineret Muncitoresc, 
că adunările generale au de
venit de la o lună la alta ca
drul de dezbatere matură, la 
obiect, a problemelor privind 
activitatea uteciștilor. Participa
rea la adunare a secretarului de 
partid, a șefilor de secții, a 
maiștrilor a creat condiții pen
tru rezolvarea fără întîrziere a 
chestiunilor puse în discuție. 
S-a instituit un sistem infor
mațional propriu privind com
portarea în producție a tineri
lor astfel că, în deplină cunoș
tință de cauză, organizațiile 
U.T.C. pot analiza fenomenele 
ivite în diferite compartimente 
ale întreprinderii. Simțindu-se 
pe deplin responsabil de pregă
tirea practică a ucenicilor, co
mitetul U.T.C. a încredințat 
membrilor săi răspunderea cla
selor de elevi, fiecare devenind 
astfel instructori pentru viitorii 
colegi de muncă.

Am reținut din programul de 
activități pentru noul trimes
tru acțiuni începute in lunile 
anterioare. în mod firesc, con
cursul profesional pentru ope
ratorii chimiști se va continua 
în săptămînile care urmează, re- 
prezentind după opinia interlo
cutorilor noștri o veritabilă 
competiție de însușire a noi cu
noștințe, antrenind peste 250 de 
tineri. Pentru concursul „Cartea 
tehnică și producția“ s-a reac
tualizat bibliografia pe meserii, 
a fost afișat regulamentul la ga
zeta tineretului (președintele 
comisiei este chiar directorul 
tehnic al uzinei). Vor continua 
raidurile în schimburile II și III.

tpr norme, la educarea tinerilor 
mecanizatori pentru a acționa în 
spiritul legii.

După cum ne informa tovară
șul Traian Torok, membru al 
comitetului U.T.C., pentru a 
duce la bun sfîrșit angajamentul 
luat, pentru a da în primul rînd 
ei un exemplu de îndeplinire 
exemplară a sarcinilor pe care 
singuri și le-au asumat, tinerii, 
organizația U.T.C. în plenul 
său, au hotărît un program de 
măsuri variat, a cărui finalizare 
să ducă în aceeași direcție. Sînt

Inițiativele
tinerilor din

Cristuru
Secuiesc

măsuri cu caracter politico- 
educativ, concepute pornindu-se 
de la realitățile proprii, izvo- 
rînd din înseși sarcinile organi
zației revoluționare de tineret. 
Brigăzile artistice vor prezenta 
programe adecvate, adunările 
generale vor dezbate teme care 
să înscrie în sfera de preocupări 
educația prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor mecanizatori. 
Concomitent se va acționa pen
tru impulsionarea și menținerea 
ritmului de desfășurare a ședin
țelor, teoretice și practice, ale 
cercului „micilor mecanizatori", 
o inițiativă pornită de aici, de 
la Cristuru-Secuiesc, extinsă 
pînă acum la alte 18 unități de 
mecanizare a agriculturii de pe 
raza județului Harghita. 

ale căror rezultate fac obiectul 
emisiunii săptămirtaje pentru ti
neret de simbăta sau in foaia 
volantă, decâdală, „Informația 
Victoriei" editată de comitetul 
U.T.C. in colaborare cu cabine
tul de științe sociale. Este con
stituit la această oră regula
mentul concuifeâlui pentru „cdl 
mai organizat loc de muncă, cea 
mai îngrijită mașină, compor
tare exemplară in producție" și 
urmează ca foarte curînd să fie 
declanșat. Un cerc al tinerilor 
inovatori se află în faza de con
stituire.

— După Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din in
dustrie, ține să ne atragă aten
ția in incheiere secretarul co
mitetului U.T.C.. angajamentele 
uzinei noastre au fost sensibil 
ameliorate. Cu gîndul la aceste 
sarcini noi am stabilit „planul 
de bătaie" pentru acest trimes
tru.

Care este planul de bataie al 
tinerilor de la uzina ploieștea- 
nă „1 Mai" ?

în loc de alt răspuns, tovară
șul Ion Burada, secretarul co
mitetului U.T.C. ne prezintă 
textul regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea 
unui concurs special la nivelul 
întreprinderii. Citim: „In scopul 
transpunerii în viață a sarcini
lor stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. 
a îndemnului adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vintarea de închidere a lucră
rilor conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din indus
trie și construcții : „NICI-0 
MAȘINA ȘI NICI-UN UTILAJ 
SUB RANDAMENTUL PLANI
FICAT. NICI UN MINUT NE
LUCRAT- comitetul U.T.C. în 
colaborare cu comitetul oame
nilor muncii, inițiază o acțiune 
la care participă toate organi
zațiile U.T.C. din secțiile pro
ductive ale uzinei.

— La sfîrșitul lunii martie, 
ne informează tovarășul Burada. 
a avut loc plenara comitetului 
uzina] U.T.C. care a aprobat 
programul de desfășurare al a- 
cestei acțiuni, bine primită de 
către tinerii uzinei. Trimestru] 
în care ne aflăm este în între
gime așezat sub criteriile de 
desfășurare a acțiunii la care 
ne referim.

Ce am reținut din regulamen
tul concursului ? Că obiectivele 
sale principale se leagă nemij
locit de folosirea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și utilaje
lor. de îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție la fie
care. loc de muncă. Concursul 
are in vedere ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire profe
sională. consolidarea disciplinei 
muncitorești. întrecerea este 
coordonată de către comitetul 
U.T.C. al uzinei intre organiza
țiile U.T.C. din secții, iar în
tre tineri de organizațiile U.T.C.

Așa cum arătam, întrecerea 
are caracter permanent și se 
desfășoară incepind cu luna a- 
prilie.

Pentru stimularea organizații
lor U.T.C. fruntașe și a tineri
lor situați pe primele locuri au 
fost instituite fanioane onorifi
ce care se vor păstra la locul 
de muncă. Așa cum a fost gin- 
dit. concursul aflat in fază in
cipientă la uzina 1 Mai Ploiești 
oferă perspectiva unor rezultate 
bune. Optimismul in. legătură 
cu valoarea lui stimulativă nu 
ni se pare cîtuși de puțin exa
gerat.

N. U.

Firește, din cele prezentate 
pînă acum, este limpede că felul 
în care au conceput această ma
nifestare, modalitatea de a rea
liza obiectivul chemării pe care 
au lansat-o sînt argumentul cel 
mai convingător al respectării 
hotaririi proprii cu atît mai mult 
cu cît în anul care a trecut, 
mecanizatorii din Cristur au ob
ținut succese remarcabile. Suc
cese recunoscute, ca să dăm 
numai un exemplu, și prin locu
rile fruntașe pe care s-au situat 
două din cooperativele agricole 
de producție deservite de ei.

Dar, dincolo de acest argu
ment, la baza hotărîrii de a lan
sa chemarea ce constituie obiec
tul rîndurilor de față au mai 
stat încă cîteva temeiuri. Le 
vom enumera numai pentru ca 
motivația este atît de convingă
toare prin datele pe care pi le 
oferă îneît orice comentariu de
vine de prisos. Tinerii mecani
zatori din Cristuru-Secuiesc au 
mai lansat o chemare cu conți
nut asemănător în anul 1968. Și 
această inițiativă s-a dovedit 
deosebit de eficientă ătît sub 
raport educativ cît și material. 
Să menționăm numai că la ca
pitolul depășire a planului de 
producție a fost consemnată ci
fra o sută mii lei. Al doilea te
mei îl constituie dorința firească 
a tinerilor, a organizației U.T.C. 
de a se afirma, de a face ceva, 
de a contribui într-un fel 
creșterea rolului organizației 
mobilizarea tinerilor la opera 
construcție socialistă. Este 
dorință care animă de altfel 
treg tineretul patriei, care ates
tă rolul activ, mobilizator al 
U.T.C., maturitatea cu care or
ganizația își manifestă plenar lo
cul în îndeplinirea sarcinilor 
puse în față de partid. în sfîrșit, 
chemarea, prin obiectivele con
ținute, este menită să stimuleze 
inițiativa tuturor organizațiilor 
cu profil similar, să invite la e- 
miterea unor idei noi, la genera
lizarea experienței înaintate.

la 
în 
de 

o 
în-
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a acțiunilor la care sînt chemați 
tinerii. Este, așadar, normal ca 
întreg cîștigul organizatoric și 
educativ al etapei respective să 
nu se piardă o dată cu finaliza
rea festivă a evenimentului, ci. 
dimpotrivă să fie. conservat și 
dezvoltat în funcție de învăță
mintele pe care fiecare organi
zație în parte le-a extras din 
manifestările sale proprii prin 
care și-a marcat contribuția la 
sărbătoarea din această primă
vară

Cu prilejul unei recente in
vestigații întreprinse în legătură 
cu acest subiect în cîteva orga
nizații U. T. C din municipiul 
Constanța, am putut constata 
pe viu că într-adevăr lucrurile 
de care am amintit mai sus se 
află în atenția lor. că există 
deja convingătoare premise e 
dovedesc existență unui solid 
efort spre continuitate, în sen
sul reconsiderării profunde a 
programelor de activități Pri
vită în ansamblu, această stare 
de fapt dă expresie direcției 
principale în care se acționează 
acum, argumentată de acțiunile 
organizate sau proiectate pentru 
viitorul imediat. Ea este conse
cința concluziilor desprinse pe 
care ni le-a împărtășit primul 
secretar al comitetului munici
pal al U.T.C., Ispas Fețeanu.

..Problema esențială rezidă în 
ritmul activității. Acesta este 
marele adevăr asupra căruia 
pregătirile făcute pentru sărbă
toarea organizației noastre ne-a 
impus să medităm mai îndea
proape și cu deosebire să acțio
năm. Nu mă refer la necesitatea 
și valoarea educativă a acestui 
indicator De aceasta eram con
vinși dintotdeauna. Mă gîndesc, 
însă, la capacitatea de inițiativă, 
de organizare și desfășurare a 
unui registru amplu de acțiuni 
pe care organizațiile U.T.C. au 
ridicat-o la o cotă remarcabilă. 
Continuarea pînă la permanen
tizare a valorificării practice a 
acestor resurse pe care uneori, 
de ce n-am recunoaște-o. nici 
nu le bănuiam, este obiectivul 
spre care vrem să ne îndrep
tăm toate eforturile."

(Urmare din pag. I)

dacă vrej să scapi. Poate-oi scă
pa, poate mă va condamna, voi 
vedea".

Rămînea să văd cum este la 
„Universitate", așa cum spunea 
bătrinul, in cazul că mă vor 
condamna. îmi dădeam seama că 
din lipsă de experiență am că
zut. Mă încurajam singur : 
așa-i ucenicia, mai te arzi cu 
un fier, mai îți dai cu ciocanal 
peste mîini, altfel nu înveți me
serie. Așa-i și în munca U.T.C.- 
ului, nu înveți dintr-o dată cum 
să te aperi de poliție.

Dimineața, un comisar tînăr 
a început ancheta încercînd să 
o ia cu binișorul, căutind să 
afle rostul manifestelor. Nu-i 
dădeam nici un fel de amănun
te, dar sîcîiala lui îmi părea 
că-i destul de periculoasă. Co
misarul mal încercă fel de fel 
de vicleșuguri, iar la un mo
ment dat îmi spune :

— De ce te încăpățînezi și nu 
vrei să spui ? Poate că voi aveți 
dreptate să vă împotriviți ac
tualei stări de lucruri. Dar ține 
minte, tinere, că așa-i lumea, 
ca și-n natură. Nu ai văzut 
tu, de multe ori, cîteva buruieni 
mari, înalte, umbresc o mulți
me de plante mici care nu pot 
ieși niciodată la lumină, deși 
sint multe la număr. Așa și voi, 
niciodată nu o să ajungeți să 
puneți în practică ideile voas
tre, să știi. Ce, crezi că-ți va 
face careva statuie pentru sufe
rințele pe care le înduri tu as
tăzi ? Gîndește-te bine, că mai 
ai nevoie de viață.

Nu a scos altă declarație de 
la mine, în afara celei pe care 
am dat-o la început.

— Bine, nu-mi spui, dar a- 
tunci aceia ou care ai avut de-a 
face în becî te vor lua din nou 
în primire.

★
După ce am trecut pe la 

Consiliul de Război, împreună 
cu un număr de vreo zece a- 
restați, am fost trimiși la în
chisoarea preventivă Jilava. 
Aici a venit un tovarăș la mine 
și m-a pus Ia curent cu regulile 
din închisoare. M-a sfătuit să 
cer să fiu repartizat la comu
niști, dacă voi fi întrebat unde 
vreau să locuiesc, apoi a ple
cat.

— Tu ce ești, mă ? întrebă 
maiorul, directorul adjunct al 
închisorii, care îi lua în primire 
pe deținuți după ce se termina 
vizita medicală.

— Fierar I îi răspunsei eu.
— Nu mă. pentru ce ești a- 

dus aici, ce politică ai făcut tu ?_  ?.
— Uite, mă. avem aici mai 

multe feluri de deținuți, unii 
sint comuniști, alții dezertori, 
pungași etc.

Maiorul medic se antrenase 
și el și zîmbea ascultînd discu
ția cu directorul adjunct.

— Tu unde vrei să te duci 
locuiești, la comuniști sau 
ceilalți ?

— La comuniști !
— Pentru ce ? Ce să cauți 

comuniști ? De ce nu te duci 
ceilalți ?

— Nu mă duc, mă tem că o 
să mă fure.

— Bine, dar acum ești în I 
chisoare. ce o să-ți fure aici, 
nu ai nimic cu tine ?

Mă cam încurcase maiorul 
eu îi dădusem un răspuns 
întîmplare. Nu eram pregătit __ 
discut cu un rafinat și specia
list de talia acestuia.

— Batista, spusei eu. A rîs 
și maiorul și medicul de răs
punsul meu. șî-i spuse pluto
nierului :

— Să-1 du6i la comuniști, 
Tănase.

să 
la

la 
la

în- 
, că

Și 
la 
să

Vizita pe care am făcut-o îm
preună cu primul secretar al co
mitetului municipal al U T.C. a 
avut darul să verifice șl să con7 
firme valabilitatea aprecierii 
lui, să evidențieze cîteva aspecte 
fundamentale pentru căile prin 
care se încearcă transpunerea 
ei în practică. Pentru a înțelege 
mai exact dimensiunea reală a 
datelor constatate le-am cir
cumscris posibilităților fiecărui 
colectiv, le-am receptat la scara 
măsurii în care au răspuns și 
tind să răspundă și în conti
nuare cerințelor vieții membri
lor organizațiilor respective.

In primul trimestru al anu
lui, adică tocmai în lunile mar
cate de evenimentul semicente
narului. acțiunile uteciștilor de 
la întreprinderea de morărit și 
panificație, de exemplu, au fost 
punctate de cîteva inițiative cu 
roade dintre cele mai lăudabile. 
Tn rîndul lor se includ : simpo
zionul „File din istoria U.T C.“, 
ciclul de poezie „Partidul și ti
neretul", înființarea punctului 
de informare politică, numeroa
sele întîlniri ou foști activiști 
din ilegalitate ai U.T.C., labo
rioasa prezență a tinerilor din 
brigada de agitație, afișarea la 
gazeta tineretului a unui mare 
număr de materiale tratînd ac
tivitatea din trecut și prezent a 
uteciștilor, înființarea unei fru
moase gazete turistice și, nu în 
ultimă instanță, trebuie reținută 
constituirea brigăzii permanente 
de muncă patriotică. Pe unele 
le-am descoperit deja înfăptuite, 
altele sînt cuprinse în progra
mul de activități pentru zilele 
ce urmează Absolut toate a- 
ceste acțiuni vor continua. Pen
tru unele, chiar, cum sînt în- 
tîlnirile cu ilegaliștii, ciclul de 
poezie, manifestările brigăzii de 
agitație, simpozionul, s-a stabi
lit un calendar riguros de des
fășurare. Imaginea care se for
mează este aceea că aici s-a în
țeles cu exactitate, așa cum afir
ma și primul secretar al comite
tului municipal UTC.. ră „una 
din condițiile de bază ale păs
trării ritmului înalt al activității 
depinde de suprimarea acțiunilor 
întîmplătoare. închegarea lor în- 
tr-un sistem trebuie realizată cu 
orice preț. Asta presupune, nea

Erau vreo 40 la număr tova
rășii noștri. între ei muncitori, 
studenți, intelectuali. Secretarul 
comitetului județean Ilfov. îm
preună cu alți uteciști. m-au 
primit cu mare alai. M-au băr
bierit, mi-au preparat apă, 
m-am spălat, mi-au dat rufe 
curate, m-am schimbat. Treptat, 
treptat, am intrat în viața de zi 
cu zi a colectivului.

închisoarea, clădirea aceea, 
mi se părea foarte curioasă. 
Nici nu o poți descrie. Dar 
viața din închisoare nu se poa
te uita. Primeam ziare și cărți. 
Datorită acestui fapt se putea 
învăța. Pe baza unui program 
de conferințe, apoi în grupe mai 
mici, se dezbăteau pe larg, pînă 
ce se lămureau, toate proble
mele. Aceasta era una dintre 
formele practicate. Acei tova
răși care erau mai bine pregă
tiți țineau conferințe. Ml-a plă
cut mult sistemul de muncă e- 
ducativă de la Jilava. Seara 
continuam cu cîntece, poezii, 
recenzii. Se mai citeau mate-

DATORIA ERA
SA NI FII

NICĂIERI GĂSIT
riale ilegale primite de afară, 
sau cărți interzise. Viața inter
nă în acest mic colectiv era or
ganizată și totul mergea după 
o anumită ordine care era sta
bilită de către colectiv.

învățam în fiecare zi lucruri 
noi aici. Se făceau aprecieri 
săptămînale asupra situației po
litice externe și interne, se a- 
nalizau cauzele căderilor, se 
indica cum ar fi trebuit să se 
procedeze, ca să se evite căde
rile. De multe ori cei mai ti
neri intram într-o cameră, în 
timpul cînd nu era program, ne 
suiam cîte unul pe o fereastă, 
închipuindu-ne că-i o tribună, 
și vorbeam, ziceam noi, în fața 
maselor.

Aici am ascultat pentru prima 
dată un ciclu de conferințe, de 
expuneri pe teme politice și e- 
conomîce. Aici am aflat numele 
unor savanți, oameni de știintă 
care și-au adus contribuția la 
tezaurul prefacerilor înnoitoare 
în lume. Din cînd în cînd ma
iorul medic, care părea un om 
mai de treabă, venea la noi 
pentru vizita medicală și se în
treținea cu tovarășii mai cu ex
periență. Trecuse un timp de 
cînd eram deținut. La una din 
vizite, maiorul lungise vorba cu 
al noștri. La plecare el spuse :

— Eu vă dau dreptate în pro
cent de 60 la sută ; să știți, to
tuși, că, cu unele puncte din 
programul vostru eu nu mă îm
pac și v-o spun deschis. Zicînd 
aceste cuvinte dădu să plece. 
Eu nu am de lucru și cînd ma
iorul a făcut primiî pași îi 
spun :

— Și totuși se învîrtește, 
domnule maior I

Mă refeream la poziția lui 
Galilei față de judecătorii săi 
și voiam să răspund maiorului 
că, chiar dacă nu ne dă decît 
60 la sută dreptate, să fie si
gur că tot noi avem dreptate și 
cu celălalat procent de 40 la 

părat, respectarea pentru fiecare 
dintre ele a unui program bine 
conceput, intr-o perspectivă cit 
mai larga/*

De fapt, elementele pe care ni 
le oferă organizația U.T.G. de la 
întreprinderea de morărit și paj 
nificație pun în lumină și o altă 
cale capabilă să conducă la rea
lizarea aceluiași imperativ al rit
mului activității, și anume, varie
tatea. Nu este vorba doar de 
calitatea intrinsecă a acțiunilor, 
ci și de modalitățile de înfăp
tuire a lor. Cîteva exemple edi
ficatoare am întîlnit și în orga
nizațiile U.T.C. de la Fabrica de 
celuloză și hîrtie și întreprin
derea integrată de lînă în am
bele cazuri, ele se situează pe 
terenul unor acțiuni declanșate 
în etapa aniversării semicente
narului, astăzi găsindu-se în 
etapa continuării. Astfel, ute- 
ciștii din prima organizație au 
luat inițiativa organizării unor 
lecții-seminar pentru cunoaște
rea documentelor de partid și 
de stat i a luat naștere o foțo- 
gazetă care prezintă în imagini 
și ou o promptitudine verificată 
deja, aspecte caracteristice ac
tivității tineretului din fabrică. 
De asemenea, organizația se află 
angajată în concursul „Chipul 
tinereții noastre", la care parti
cipă și alte colective din Cons
tanța. La întreprinderea inte
grată de lînă, sub egida organi
zației U.T.C., săptămînal, la sta
ția de radioamplificare are loc 
emisiunea ..Vorbește tineretul".

Dar poate că terenul oare ar
gumentează cel mai bine moda
litățile de păstrare a ritmului 
rezultă din forța de participare 
la realizarea obiectivelor orga
nizației. în această direcție 
primul secretar al comitetului 
municipal U.T.C. făcea urmă
toarea considerație :

„Momentele de sărbătoare a 
semicentenarului au fost însoțite 
în foarte multe colective de rea
lizări care au depășit chiar aș
teptările noastre, unele acțiuni 
atingând indici fără precedent. 
De aceea, întărirea capacității 
de mobilizare a tinerilor, așa 
cum a fost ea dovedită în ulti
mele luni, pare a fi punctul de 
la care pornim și la care trebuie 

sută. El se opri pe loc. se uită 
la mine și-mi spuse :

— Bine mă, cînd ai venit aici 
erai de concepție politică fierar 
și acum îmi spui mie că se în
vîrtește. ai ? Te referi la Ga- 
lillei ?

— Da. îi răspund eu.
— Bravo, te dăscălesc bine 

ăștia vechi, aici nu pierzi 
timpul

aici
de pomană.

★
eilberarea din închisoa- 
fost încorporat în ar-

După 
re am 
mată.

întrucît trecuse un timp de 
cînd eram concentrat și nu a- 
veam legătură cu partidul decît 
sporadic, cîteodată îmi închi
puiam că a uitat chiar și poli
ția de mine. Dar iată că deo
dată apare un semn că nu ui
tase. La unul din apelurile o- 
bișnuite, sublocotenentul Drăgă- 
nescu, cînd ajunge la numele de 
Stancu Petre, se oprește și în
treabă :

— Tu te ocupi cu comunismul 
acasă, mă ?

— Da, domnule sublocotenent 
— răspunde Stancu Petre.

A început să rîdă tot esca- 
dronul. Soldatul Stancu Petre a 
crezut că i s-a pus întrebarea 
dacă se ocupă cu mecanismul 
și de aceea a răspuns că da.

Sublocotenentul nu a mai zis 
nimic, a tăcut, probabil că și-a 
dat seama că greșise. Din a- 
ceastă întîmplare am dedus că 
poliția mă căuta, dar mie în 
armată îmi spunea Pătru Stan
cu, că așa eram înregistrat. 
Poliția mă cunoștea sub numele 
de Petre șl de aceea greșise 
sublocotenentul. Astfel mi s-a 
făcut un serviciu. Am înțeles 
că este cazul să fac un drum 
la București. Apreciasem că de 
sîmbătă seara și pînă duminică 
seara pot să plec și să ajung 
înapoi la regiment. Prietenul 
meu. furierul cancelariei esca- 
dronului II, mi-a eliberat un 
bilet de voie. Am luat biletul 
și am plecat acasă într-o sîm
bătă, profitînd de ocazia că du
minică nu se observa lipsa 
dacă știa sergentul de tine.

M-am dus la nea Tudor, că
ruia i-am povestit întîmplarea 
cu apelul. I-am dat adresa re
gimentului, apoi am făcut un 
scurt schimb de păreri cu el 
asupra situației 
conofirmat că 
masive. M-am 
ment. A trecut
tămînă și nu primisem nici o 
știre de acasă și nici de la to
varăși. Cînd, deodată, factorul 
poștal îmi aduce o telegramă 
de la un nume fictiv, care avea 
următorul conținut :

politice, 
arestările 
întons la 
cu greu o

Mi-a 
sînt 

regi- 
săp-

,,Dragă verișorule Florica s-a 
căsătorit nu de mult și dumi
nica viitoare face nuntă. Te rog 
fă cum poți și nu lipsi de la

sâ ajungem dacă dorim ca ac
tivitatea să exprime același curs 
trepidant."

Numai așa a fost posibil ca 
uteciștii de la Fabrica de celu
loză și hîrtie să strîngă, în nu
mai 3 luni. 60 tone de fier vechi 
din cele 75 cîte însumează an
gajamentul anual. La fel, ute
ciștii de la întreprinderea in
tegrată de lînă au colectat jumă
tate din cantitatea anuală de de
șeuri de hîrtie. Tot ei, prin de
clanșarea săptămînală a acțiu
nilor de gospodărire au contri
buit la înfrumusețarea simți
toare a locurilor lor de muncă. 
Există, așadar, serioase argu
mente ca pînă la sfîrșitul anu
lui. cu condiția ca eforturile să 
rămîriă.tot atît de intense, anga
jamentele să fie îndeplinite și 
depășite. De altfel, dovezile ma
terializării acestei perspective 
nu lipsesc. La întreprinderea de 
morărit și panificație se află 
într-o fază avansată de amena
jare de către uteciști o ciuper- 
cărie. Și tot ei constituie în a- 
cest moment echipele de disci
plină și control utecist, ca un 
capitol nou, dar organic legat 
de acțiunile pe care le-au des
fășurat în ultima vreme.

Ceea ce am reținut în aceste 
rînduri, formează doar o parte, 
dar poate cea mai semnificativă, 
a preocupărilor membrilor or
ganizațiilor U.T.C investigate. 
Unica concluzie care trebuie 
desprinsă din datele consemnate 
este aceea că s-a înțeles bine 
valoarea practică și educativă 
a manifestărilor închinate semi
centenarului, că se fac serioase 
eforturi pentru materializarea 
ei mai bogată, mai eficientă în 
activitatea curentă. în orice caz, 
trebuie admis că atenția con
centrată asupra ritmului activi
tății este mai mult decît îndrep
tățită. Susținerea acțiunilor în 
planul unui sistem închegat prin 
forme și modalități diverse, prin 
captarea și punerea în valoare 
a energiei de care dispun ute
ciștii, sînt comandamente fără 
de care participarea lor, așa cum 
se dorește, ar fi dificil de rea
lizat. Desigur, aceste învăță
minte. teoretic vorbind, nu a- 
testă nici o noutate. Dar, așa 
cum susținea primul secretar al 
comitetului municipal U.T.G., 
iar noi nu avem nici un motiv 
să nu subscriem la părerea sa, 
cîștigul adus de etapa sărbăto
ririi semicentenarului trebuie 
văzut prin optica remarcabilei 
afirmări a resurselor organiza
torice, de inițiativă și efort de 
care dispun organizațiile U.T.C. 
Esențialul este ca aceasta să nu 
rămînă o probă singulară ci sa 
se transfere perspectivei du
rabile, să devină o coordonată 
de permanență în tot ce între
prinde o organizație sau alta.

nuntă. Am vrea să fii între noi, 
să mai petrecem puțin că Pțea 
ne-am depărtat unii de alții.
Te sărut, vărul tău Ancheluță**.

Pentru mine era clar că parti
dul mă cheamă. Fără multă ză
bavă, în cîteva zile am dat 
arma, mantaua și alte obiecte 
în primire unui camarad cu 
care eram în bune relații, unul 
Tănase din Brănești. L-am ru
gat să-mi facă el serviciul a- 
cela de a-mi da efectele și ar
mamentul în primire ~ cînd se 
va sesiza majurul că nu mai 
sînt prezent la apel. Am plecat 
tot seara cu un alt bilet de voie 
făcut de prietenul meu, furie
rul, și 
bilete 
mentul 
pentru 
zi sau 
team ca pășesc

cu încă vreo alte zece 
necompletate. Din mo- 
părăsirii regimentului 

totdeauna, nu pentru o 
două, ca altădată, sim- 

spre o altă 
lume. Mă duceam să răspund 
unei chemări pentru care eram 
atras, cu toate riscurile pe care 
urma să le întîmpin.

Am luat legătura cu parti
dul ; mi s-a comunicat hotărî- 
rea cu privire la ilegalizarea 
mea. Urma să răspund de mun
ca organizației U.T.C. din Capi
tală.

Mă gîndeam la spusele lui nea 
Tudor:

— Vei intra în conflict cu po
liția, cu burghezia, cu aparatul 
de stat, cu toți dușmanii mun
citorimii, vei putea să reziști, 
ce zici ?

Parcă nu-mi rămînea nici un 
nerv care să nu vibreze, care să 
nu acționeze la astfel de în
trebări și parcă toți nervii, toa
te simptomele răspundeau pozi
tiv, mă îndemnau să merg îna
inte, să merg pe drumul pe care 
em apucat-o, că alt drum mai 
drept, mai aproape de fericirea 
omenirii și a mea nu există. Mi 
se părea că urma să devin un 
partizan care lupta la adăpostul 
pădurii și al munților, cu arma 
la umăr și grenada la centură. 
Mă deosebeam totuși de astfel 
de partizani, prin faptul că eu 
urma să lupt cu cuvîntul, cu 
sfatul, cu îndemnul, să cunosc . 
cît mai multe, să fiu în curent 
cu tot ce se petrece în Capitală 
în rîndul tineretului. Era treabă 
grea ceea ce i se cerea unui ac
tivist pe atunci : să nu fie nică
ieri găsit și să fie pretutindeni. 
Dar nu puțini erau cei care reu
șeau totuși s-o ducă la capăt cu 
bine.

CONSECVENȚI FAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

de aceea ca în trimestrul II să 
reluăm concursul, să-i lărgim 
sfera de cuprindere încă de la 
prima etapă, astfel încît acțiunea 
să capete cu adevărat un carac
ter de masă.

Un alt argument care vrea să 
dovedească dorința de a antrena 
toate organizațiile din întreprin
dere în circuitul unei activități 
neîntrerupte îl constituie schim
burile de experiență și demonstra
țiile practice. Pe parcursul trimes
trului I am organizat cîteva 
schimburi de experiență la Uzina 
de alumină, Fabrica de mobilă și 
altele. In prezent sîntem pe 
punctul de a ne deplasa și în 
alte întreprinderi din oraș, la 
„Crișul" și la „Arta“. De aseme
nea, demonstrațiile practice la 
locul de muncă, sub îndrumarea 
unor muncitori cu experiență, au

începutul vacanței școlare a 
coinicis în patru orașe ale ță
rii — Baia Mare, Brăila, Brașov 
si Suceava — cu fazele finale 
pe zonă ale concursului cul
tural-artistic al elevilor, ma
nifestare închinată celei de a 
50-a aniversări a Uniunii Tine
retului Comunist. In cele patru 
centre ale concursului și-au 
confruntat talentele elevi din 
școlile generale, profesionale și 
licee, membri ai formațiilor 
corale, orchestrale, ai fanfare
lor școlare și formațiilor de 
teatru, interpreții montajelor 
literar-muzicale și animatorii 
brigăzilor de agitație. Finala de 
la Brașov, care a reunit pe ar- 
tiștil-elevi din județele Covas- 
nâ, Harghita, Mureș, Prahova, 
Sibiu și Brașov a prilejuit 
afirmarea unor formații cu cer
te calități interpretative. Astfel, 
s-au remarcat formațiile corale 
din județele Sibiu șl Harghita, 
fanfarele școlare din Sibiu și 
Sighișoara, ansamblurile folclo
rice și de dansuri din Mureș, 
Covasna. Harghita și Brașov, 
montajele literare prezentate 
de elevii din Covasna și Brașov 
și brigada artistică de agitație 
a Liceului industrial din Bra
șov. Tot aici au mai fost re
marcate discernămlntul alegerii 
repertoriului, finețea și delica
tețea interpretării pieselor de 
către corurile de cameră și 
pentru voci egale. Președintele 
juriului, Liviu Comes, prorec
tor al Conservatorului „C. Po-

artiștii
școlilor
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rumbescu" menționa cu acest 
prilej : „Frumusețea costume
lor populare, uneori executate 
de elevii școlii (Deda, jud. 
Mureș) a constituit o adevăra
tă revelație. Și-au dat întîlnire 
pe scenă reprezentanții folclo
rului românesc, maghiar, ger
man aducînd specificul zonelor 
etnografice pe care le-au repre
zentat. Totuși, se impunea o 
mai bună selecție a pieselor, 
precum și renunțarea la manie
re împrumutate de la interpre- 
ții de radio și televiziune".

La Brăila, peste 3 000 de ar- 
tiști-elevi din județele Galați. 
Vrancea, Tulcea, Ialomița, 
Constanța, Buzău și Brăila 
s-au Întrecut Intr-o adevărată 
suită de microspectacole sub
liniate în repetate rînduri de 
aplauze nu numai colegiale. 
Brigăzile artistice de agitație 
s-au remarcat îndeosebi prin 
susținerea unor texte adecvate 
cu adresă critică precisă, pline 
de vervă satirică șl acompania
te de aranjamente muzicale su
gestive (brigada Liceului agri
col Cernavoda și Liceul Spiru 
Haret-Tulcea). Soliștii de mu
zică populară Costel Florea 
(Focșani), Ioana Anghel (Foc
șani), Rodica Ispas (Brăila), in
strumentistul Teodor Doloiu 
(Rîmnicu Sărat), grupul folclo
ric din Făurei și formația de 
dansuri a Liceului economic 
Buzău au prezentat un pro
gram divers în care au fost re
marcate certele calități ale mi
cilor interpreți. Am mai remar
cat în finala de la Brăila for
mațiile orchestrale ale Grupu
lui școlar siderurgic-Galați, 
corul Liceului din Adjud, or
chestra Liceului „P. Cerna“- 
Brăila, precum și eforturile 
lăudabile care au materializat 
reușitele elevilor ialomițeni 
prin sugestivul spectacol — 
„Surîsul de aur", tulceni, pro
tagoniștii actului III din „Mie
lul turbat" și buzoieni, cu mon
tajul literar-muzical „Sîntem 
născuți din basme și legende". 
Organizarea ireproșabilă a a- 
cestei manifestări a contribuit 
Ia materializarea unei confrun
tări artistice care vor rămîne în 
memoria artiștilor-elevi și ca 
un util schimb de experiență, 
prilej de cunoaștere a vieții 
culturale care pulsează tn 
multe unități școlare la cote tot 
mai înalte. Sfîrșitul vacanței 
va constitui și pentru celelalte 
județe rămase în întrecere mo
mentul finalelor zonale în care 
elevii îșl vor prezenta cele mai 
reprezentative reușite artistice.

ADINA VELEA 
CALIN STANCULESCU

devenit de acum un fapt obiș
nuit la „Solidaritatea". Ceea ce 
cred că trebuie precizat este fap
tul că acestea parcurg un itine
rar prin întreaga întreprindere, 
fiind organizate pe rînd pentru 
fiecare operație și fiecare secție 
astfel încît traseul nu se consi
deră încheiat decît cînd a ajuns 
la ultima verigă. Tot aici aș vrea 
să amintesc vizitele întreprinse la 
muzeul Țării Crișurilor din Ora
dea, vizite de cunoaștere a tre
cutului acestor locuri, la care în 
trimestrul I au participat patru 
organizații și la care în scurtă 
vreme vor lua parte și celelalte.

Există prin urmare, aș zice eu, 
o linie de continuitate demon
strată de încadrarea într-un sis
tem precis de cunoaștere mai 
largă, atît a trecutului cît și a 
prezentului, o permanență pe 
care o imprimă nu atît formele 
și modalitățile, cît conținutul e-
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PLUS ȘI MINUS
Redacția de actualități a te

leviziunii, la puțin timp după 
ce ne-a ținut zilnic la curent 
cu momentele cele mai impor
tante ale manifestărilor de am
ploare din itinerariul prieteniei 
româno-africane, prezintă tele
spectatorilor emisiunea „Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Africa".

Reporterul Ilie Ciurescu și un 
grup de operatori reușesc ast
fel să comenteze vibrant ima
ginile primirilor deosebit de 
prietenești și călduroase de care 
s-a bucurat din partea popoa
relor celor opt țări vizitate, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român. Asemenea 
imagini document, definite de 
un cunoscut cineast ca făcînd 
parte dintr-o „incoruptibilă me
morie a peliculei" conțin expri
marea idealurilor de pace, prie
tenie și colaborare ale poporu
lui român, sentimentele interna
ționaliste de care este însuflețit, 
fiind mărturie a unei manifes
tări fără precedent care a fă
cut să crească și mai mult 
prestigiul României socialiste, al 
politicii partidului său comu
nist.

„Aceste imagini vor fi păs
trate în arhiva de aur a tele
viziunii", ne amintea comenta
riul filmului, ele înscriindu-se 
alături de imaginile celorlalte 
filme închinate momentelor re
marcabile din viața patriei, în 
marele letopiseț cinematografic 
al generației desăvîrșirii con
strucției socialiste. Pentru că 
nu este singura dată cînd re
dacția de actualități a televi

SELECȚIUNI
• ZN SUITA manifestărilor de

dicate aniversării semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comu
nist, săptămîna muzicală a înre
gistrat două concerte deosebite, 
depășind amplitudinile multora 
dintre manifestările omagiale or
ganizate în ultimul timp: for
mațiile Radioteleviziunii (Or
chestra Simfonică și Orchestra 
de Studio) au inițiat sub condu
cerea dirijorilor Iosif Conta și 
respectiv Carol Litvin, două 
concerte de concerte în care am 
putut asculta pe unii dintre cei 
mai tineri și promițători soliști ai 
țării: violoniștii Călin Ciora, Pe
tre Csaba, Arnold Scherer, vio
loncelistul Dorel Fodoreanu și 
pianiștii Vlad Conta și Dan Ata- 
nasiu.

In însemnările de azi aș vrea 
să insist asupra primei „Tribune 
a tinerilor soliști" concert la 
care și-a dat concursul Orchestra 
de Studio și în care au cîntat trei 
elevi ai liceelor de muzică, al 
căror nume nu l-am mai consem
nat în trecute cronici ale ziaru
lui nostru : Călin Ciora (Bucu
rești), Petre Csaba (Cluj) și Dan 
Atanasiu (Galați).

Trăsătura esențială a lui Călin 
Ciora mi se pare muzicalitatea, 
sentimentul stilului. Concertul în 
la major de Mozart a derulat, cu 
o maturitate conceptuală, cu o 
rigoare a frazărilor, pe care o 
pot invidia și artiști formați. Pe

București lucrînd la un mo
zaic rustic reconstruire de 

epocă.

DE NOI
ducativ al acțiunilor, scopurile 
pe care ni le propunem prin con
ceperea lor. In acest sistem își 
află locul și cele cîteva proiecte 
cu care am rămas datori față de 
trimestrul I, cele pe care nu 
le-am putut îndeplini dintr-un 
motiv sau altul. Ele vor fi reluate 
însă în lunile următoare din 
cauză că simțim nevoia prezenței 
lor și că au un loc bine stabilit 
în ansamblul eforturilor noas
tre. Perioada de maximă inten
sitate parcursă prin sărbătorirea 
semicentenarului U.T.C. ne-a în
vățat că nu trebuie să lăsăm ni
mic la voia întîmplării, că tot 
ceea ce ne propunem trebuie ur
mărit cu perseverență pînă la 
ultimele etape ale transpunerii în 
practică, dacă vrem să înre
gistrăm cele mai înalte cote de 
eficiență educativă. 

ziunii răspunde cu promptitu
dine prezentîndu-ne evenimen
tele de amploare, atît cele in
terne cît și cele externe. îi 
adresăm felicitările noastre și 
mulțumirea că ne-a dat prile
jul să fim alături de solii po
porului român pe meleagurile 
continentului african.

Dacă in general constatăm o 
îmbunătățire a emisiunilor te
leviziunii, o „prezență" a lor în 
variatele probleme social-politi
ce și cultural-^rtistice ale săp- 
tămînii trezește nedumeriri, în 
continuare, felul în care sînt 
programate unele producții ci- 
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nematografice ale studiourilor 
străine.

Vorbind nu „Despre altceva" 
(un excelent film al regizoarei 
cehoslovace Vera Chitylova... 
despre care îmi era un fel de 
teamă că Radu Cosașu nu va 
scrie așa cum știe el să o facă, 
în dodii și înțelept), înseamnă 
să vorbim puțin despre ceea ce 
se înțelege prin „exploatarea" 
publicitară a unui nume de ac
tor devenit peste noapte cele
bru. Este vorba de Ryan O’Neal 
care ne-a fost prezentat într-un 
gen de producție cinematogra
fică ce credeam că nu poate 
avea acces pe micile noastre 
ecrane, în „Iubire, ură, iubire". 
Titlul filmului, după ce era de 
o suspectă platitudine, ne-a fost 

tre Csaba este o reală natură so
listică. Dificultățile Concertului 
de Wieneavski au fost surmontate 
cu o dezinvoltură de înaltă cla
să. Mai puțin interesantă a fost 
apariția celui mai tînăr dintre so
liști — pianistul Dan Atanasiu 
în Concertul în fa major de Cho
pin, în care ni s-a părut uneori 
depășit de sensurile partiturii, 
evoluînd sub înaltele norme ar

tistice ale captivantelor sale apa
riții anterioare.

• UN MOMENT remarcabil 
a fost reprezentat în agenda tre
cutei săptămîni de concertul de 
muzică cehă organizat la Sala 
Mică a Palatului de Filarmonica 
„George Enescu". Cîțiva instru
mentiști (printre care membrii 
formațiilor „Musica Nova" și 
„Pro Arte'), ne-au propus o in
teresantă trecere în revistă a 
cîtorva pagini din literatura ca
merală contemporană cehă, pa
gini care s-au dovedit definitorii 
pentru direcționările stilistice ac
tuale ale școlii muzicale cehe, 
au subliniat profunditatea u- 
unor explorări sonore, subtilitatea 
unor combinații, meșteșugul „pu
nerilor în pagină". Am ascultat 
lucrări de Alois Haba, Karel Rei

^FILE DINTR-O 
I CRONICĂ VIE 
I (Urmară din pag. I)

istorică și în acest fel își împlinesc destinul. Poezia ima
ginii filmate este de multe ori înșelătoare și forțarea sen
surilor păgubește forța mesajului transmis. Autorii au știut 
să evite primejdiile unei reconstituiri plate, adunînd în mo
zaic secvențele autentice ale unei arhive de epocă încăr
cată de poezia faptelor istorice, fără a le restrînge sensu
rile, fără a căuta să le determine ca și cum ar fi fost fil
mate atunci, înainte de 1920, de pildă, numai ca să intre 
în serialul lor. Ei au lăsat documentelor toată bogăția de 
sensuri originare, îmbogățindu-le cu unul nou, reieșind din- 
tr-o altă organizare a materialului. Ideea lor privind legi
timarea istorică a acțiunii revoluționare se impune astfel în 
mod spontan, ca un corolar firesc al acestei istorii „vă
zute*.

File dintr-o cronică vie evocă activitatea marilor perso 
nalitâți românești din ultima jumătate de veac, ca și 
existența anonimă a milioanelor de tineri, viața întregii 
națiuni. U.T.C.-ul este integrat vieții plenare a poporului 
nostru, este privit ca o școală revoluționară unde se educă 
morile virtuți și se călesc marii bărbați ai istoriei ac 
tuple. Ni se pare deci firesc să găsim în fruntea lui, timp 
îndelungat și semnificativ, pe actualul conducător al par
tidului și al Republicii, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
l-am văzut chipul adolescentin, umbrit parcă de povara 
destinului său excepțional, în momentul consacrat reîn
ființării U.T.C.-ului, din 1938, am privit celelalte imagini, 
devenite familiare între personalitățile însemnate ale ulti
melor decenii : tovarășa Elena Ceaușescu, Miron Con- 
stantinescu, Mihnea Gheorghiu și alții.

Filmul „File dintr-o cronică vie* este una dintre cele mai 
însemnate reușite ale genului, comentat fără emfază, într-o 
cadență a imaginilor ce amintește de însuși cursul dra
matic și real al evenimentelor, și reprezintă omagiul cel 
mai cald și mai frumos care putea fi produs de televiziune 
cu prilejul unei aniversări atît de semnificative.

prezentat cu următoarea expli
cație : „în rolul principal cu
noscutul actor din „Love Story", 
Ryan O’Neal".

Și ce am văzut în această 
„Iubire, ură, iubire" ? Un fel 
de triunghi erotic imperfect, cu 
un personaj feminin care-i ma
nechin de profesie (pozează 
pentru revistele de modă) și 
plîngindu-se că „am prea mult 
timp liber. Asta e nenorocirea", 
are un — era să zic moment 
de indecizie dacă n-ar fi clar 
că morala e pentru ea doar un 
fel de îmbrăcăminte bună pen
tru o anumită oră — dubiu că
ruia finalul filmului îi acordă 
„distincții" de legendă. Nu știe 
pe cine să aleagă : pe violentul 
Leo. orfan „bogat", reputat 
scandalagiu sau pe timidul 
Ross ? Ea trece de la unul la 
altul, avînd scuza, sugerată de 
un prieten, că o femeie fru
moasă e o pierzanie pentru orice 
bărbat. Filozofia asta culmi
nează cu romantismul ieftin al 
unei mașini incendiate, cu po
căința tînărului băiat de bani 
gata și, mai ales, cu previzibila 
dorință a eroinei de a găsi cea 
mai lejeră soluție: căutarea 
unui alt partener. Sau — mal 
contează ? — căutarea unor alți 
parteneri.

Era nevoie pentru a Întreține 
popularitatea unui actor de pro
gramarea acestui film și o dată 
cu el de etalarea unui mediu cu 
o asemenea mentalitate ? /

TUDOR STANESCU 

ner, Jan Tausinger, Josef Matei, 
Vaclav Kucera.

O mențiune deosebită pentru 
ineditul Trioului lui Reiner. 
Chiar dacă intervenția percuției 
pare exterioară, momentele de 
„sudaj" între flaut și clarinet — 
bas (interpreți Paul Denes și 
Florian Popa) s-au dovedit e- 
xemplare.

Seara de muzică cehă a fost 
o inițiativă de mare utilitate și 
ar fi lăudabil să fie continuată 
prin alte informări substanțiale 
asupra evoluției unor școli com
ponistice contemporane.

• AGENDELE ULTIMELOR 
stagiuni încearcă mereu să de
pășească așa-numitul „stadiu al 
primelor audiții" concretizat în 
goana unor instituții pentru pro
gramarea a cît mai multor piese 
noi de muzică românească, pro
gramări care defavorizează une
ori piesele de sucoes prezentate 
în primă audiție în urmă cu ani 
și asupra cărora este absolut ne
cesar să se revină pentru a pu
tea fi impuse atenției publicului.

„Primele audiții" încep să se 
integreze repertoriului perma
nent și fenomenul mi se pare din 
plin caracteristic pentru dimen
siunile culturii noastre muzicale.

Am semnalat excelenta impre
sie pe care a produs-o reprogra- 
marea peste ani în sala de con
cert a unei vechi lucrări semna
te de Th. Grigoriu : „Variațiu- 
nile pe o temă de Anton Pann". 
în trecerea timpului, lucrarea și-a 
demonstrat din plin, prin înaltul 
ei meșteșug, perenitatea.

Săptămîna trecută, aceluiași 
compozitor i s-a recîntat și o lu
crare mai recentă: cantata „Ele
gia Pontica", piesă în care Th. 
Grigoriu și-a propus să coloreze 
sonor un text de mare frumu
sețe poetică, cea de a treia 
Elegie a lui Ovidiu, opus pe 
care l-a dedicat „celor a căror 
viață s-a spulberat pe meleaguri 
străine".

Reaudierea Elegiei Pontice în 
Concertul orchestrei Simfonice a 
Radioteleviziunii dirijate de E- 
manuel Elenescu a autentificat a- 
dîncimea meditației, soliditatea 
construcției, puritatea stilistică 
nobila distincție a partiturii.

IOSIF SAVA
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O serve de scrisori sosite în ultima vreme la redacție ne 
solicită informații despre profesiunea de proiectant, pe care 
doresc să o îmbrafișeze absolvenții de liceu. Pentru a clari
fica anumite aspecte ale acestei profesiuni, care dupâ părerea 
multor liceeni s-ar rezuma la solicitarea unor calități în exe
cutarea sau copierea unor desene tehnice, ne-am adresat 
tovarâfului Traian Udrescu, inginer șef la Institutul de proiec
tări hidroenergetice din București.

— Chiar dacă am ales 
un institut specializat în
tr-un domeniu bine defi
nit — hidroenergetica — 
vă rugăm, tovarășe ingi
ner, să ne schițați citeva 
din atributele necesare u- 
nui proiectant. Ce cunoș
tințe trebuie să posede, 
ce calități reclamă aceas
tă profesiune, oare sînt 
relațiile unui proiectant 
în procesul de elaborare 
a proiectului ?

— Aceste cunoștințe 
complexe se pot dobindi 
deci și în cursuri de ca
lificare îndrumate de ca
dre superioare competen
te și cu multă experien
ță. Dar din cunoștințele

complementară celorlalte. Ingi
nerul execută calculele de prin
cipiu, dimensionează schița unui 
proiect, iar proiectanții detali
ază acest proiect materializînd 
pe planșetă concepția de con
strucție. Proiectantul reprezintă 
astfel, un auxiliar indispensabil 
inginerului constructor.

— Sînt diferențieri în 
această profesiune pentru 
fete sau băieți ?

— Nu. Totuși, există un capi
tol în care băieții se descurcă 
mai ușor — deplasările.

— Deci activitatea în 
această profesie implică și 
deplasare pe șantiere ?

PROIECTANT?
— Deși !n Institutul nostru 

•tnt angajați proiectantl absol
venți ai școlilor postliceale de 
specialitate, totuși și absolven
ții de liceu încadrați pe aceste 
posturi s-au acomodat cu pro
fesiunea, nu însă înainte de a 
se forma sub îndrumarea unor 
cadre cu calificare superioară. 
Proiectanții care la începutul 
activității lor au fost desena
tori, au urmat cursuri organi
zate în cuprinsul cărora au fost 
incluse elemente de hidraulică, 
ramură a mecanicii care se o- 
cupă de folosirea apei în scur
geri, baraje, deversoare etc., fe
nomene din castelele de echili
bru ale centralelor, de intrarea 
și ieșirea apei din centrale. De 
asemenea, un proiectant hidro
energetic trebuie să cunoască 
rezistența materialelor de con
strucții similare cu cele utili
zate în construcțiile civile, dar 
cu un specific deosebit, legat de 
încercări speciale. în același 
timp, un viitor proiectant tre
buie să cunoască noțiuni eco
nomice legate de calculul unui 
deviz, deoarece, nu rareori, pro
tagoniștii acestei profesiuni 
sînt puși în situația executării 
unor antemăsurători, care indi
că o serie de cantități de be
ton, volum excavat, metal cu 
valorile corespunzătoare ce in
tră într-un sistem bazat pe un 
indicator de utilizare a materia
lelor.

NIMIC MAI SIMPLU!
Dacă ați absolvit liceul nu vă trebuie decit:

TALENT, PASIUNE Șl CIT MAI MULTĂ

DRAGOSTE DE MUNCĂ

ment coleric nu îi poate fi reco
mandabilă o asemenea activi
tate. Deoarece la proiectele re
alizate la noi conlucrează o se
rie de profesiuni : constructori, 
electricieni, ingineri, arhitecți, 
instalatori, energeticieni, încă o 
calitate necesară este spiritul 
de echipă. Deși, într-un fel, și 
proiectanții care lucrează la 
noi sînt specializați pe diverse 
domenii: baraje, centrale, e- 
cluze derivații, tunele. canale, 
mecanici, automatiști etc.

După cum se poate desprinde 
din acest dialog, profesiunea de 
proiectant nu este atît de ușoa
ră cum pare la prima vedere, 
ascunsă de subiectivul „știu să 
desenez frumos". De asemenea, 
dorim cu acest prilej să amin
tim absolvenților școlilor gene
rale, care doresc să se dedice 
profesiunii de proiectant că li
ceul industrial de arhitectură 
din București pregătește cadre 
medii de specialitate ce vor lu
cra la institutele de proiectare 
centrale și județene, la direcțiile 
de sistematizare, arhitectură și 
control, la serviciile tehnice de 
sistematizare și arhitectură pe 
șantiere etc. în cadrul acestui 
liceu, pe lîngă cunoștințele de 
cultură generală se predau no
țiuni de construcții, sistematiza
re. instalații tehnico-sanitare, 
elemente de calculul construc
țiilor pentru ca absolvenții să 
poată deveni cadre capabile de 
a proiecta obiective de comple
xitate redusă sau să devină au
xiliari în proiectarea unor an
sambluri ce se execută sub con
ducerea unor cadre cu pregăti
re superioară.

dobîndite în liceu, care 
disciplină este hotărî- 
toare în activitatea unui 
proiectant ?

— Fără îndoială, matematica. 
Nu este suficient să știi să co
piezi pe calc o schemă, un de
sen sau să realizezi o dimensio
nare la cote prestabilite a unui 
proiect. Un absolvent bun al 
secției reale poate aborda pro
fesiunea de proiectant deoarece 
sînt solicitate din plin cunoștin
țe de geometrie și trigonome
trie. Bineînțeles însă că numai 
cu astfel de cunoștințe nu poți 
deveni un bun proiectant De
senul tehnic executat, nu nu
mai corect, dar și frumos, este 
o condiție absolut necesară și

— Da. Proiectanții trebuie 6ă 
se deplaseze și pe șantiere pen
tru a cunoaște problemele re
ale legate de construcții, pen
tru a putea găsi soluții eficiente 
unor situații apărute în teren, 
care uneori sînt deosebit de 
complexe.

— De ce calități morale 
trebuie să facă dovadă un 
bun proiectant?

— Deoarece în această profe
siune o eroare de calcul sau de 
desen poate avea consecințe se
rioase, cred că o calitate esen
țială este conștiinciozitatea. A- 
poi, datorită naturii activității 
calmul, răbdarea, minuția în e- 
xecuție. Cred că unui tempera-

C. STĂNCULESCU

i Școlile pe care le puteți urma 1
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I
I
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0 CLASĂ
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

DOLJ
LICEE DE SPECIALITATE

• Liceul industrial chi
mie —- Craiova — dase de :
• chimie organică • chimie 
anorganică • utilaje ind. chi
mică.

Liceul construcții de mașini 
Craiova — dase de : • ma
șini aparate electrice, • pre
lucrare așchiere • montaj 
utilaje.

Liceul energetic Craiova —- 
clase de : • electro energeti- 

cieni • mecano energetică
• hidro energetică.

Liceul industrial de con
strucții Craiova — clase de :
• construcții civile și indus
triale, • instalații în con
strucții • electro mecanici.

Liceul industrial pentru

îmbunătățiri funciare Cra
iova — clase de : • cadastru 

Liceul industrial mecanici 
agricoli — clase de : • meca
nici agricoli

Liceul economic Craiova — 
clase de : • contabilitate,
• meroeologie • administra
ție

Liceul pedagogic Craiova — 
clase de : • învățători • edu
catoare • maistre

Liceul agricol Bechet -- 
clase de : • horticultura
• îmbunătățiri funciare.

Liceul agricol Calafat — 
clase de : • contabili agri
coli • tehnicieni agricoli

Liceul agricol Malu Mare — 
clase de : • zootehniști • ve
terinari

• Școala profesionala 7 
iembrie — Craiova : strungari, 
forjori, sudori, lăcătuși.

• Școala profesională C.F.R.: 
electricieni, lăcătuși.
• Școala profesională mecanici 

agricoli: strungari, jx-**.—« 
turnători.

• Școala construcții Craiova : ■ 
forjori, lăcătuși, dulgheri con- I 
structori, zugravi vopsitori, ma- ■ 
șiniști utilaj, construcții, tâm
plari mobilă

• Școala profesională chimie 
Craiova : electricieni, lăcătuși, 
operatori metan, operatori azot, 
electromecanici.

• Școala prof, energetică Cra-

I
mecanici I 
lăcătuș,i |

ÎNVĂȚĂMÎNT POST LICEAL

VĂ PREZENTĂM ȘCOALA 
PROFESIONALĂ M.I.U.

I
I
I

Școala tehnică de steno
dactilografe — clase de: 
stenodactilografe 1. română 
• stenodactilografe 1. fran
ceză.

Școala tehnică electroteh
nică — clase de : • proiec-

tanți industrie • tehnologie 
sudură

Școala tehnică sanitară — 
clase de : • asistențe sanitare

Școala tehnică comerț —- 
clase de : • conducerea uni
tăților comerciale • tehno
logia alimentației publice.

I

I
I

iova : sudori, electricieni, lăcă- ■ 
tuși, finisori, montatori prefabri- I 
cate. I

• Școala prof, auto Craiova :
lăcătuși, tinichigii. f

• Școala prof. Electroputere | 
Craiova : strungari, sudori, elec
tricieni, lăcătuși, turnători, ma- 
trițeri, frezori rabotori.

• Școala prof, comerț : lăcă
tuși, vînzători, ospătari, bucătari, 
cofetari, mecanici utilaj comer- I 
cial. g
• Școala prof. M.I.A. Cra

iova : sudori, electricieni, opera- ■ 
tori fabricare bere, zahăr, pro- I 
duse lactate, brutari. ■

• Școala prof. Cîrcea : meca- B
nici agricoli, |

• Școala prof. Băilești : meca- I 
nici utilaj comercial, mec. agri
coli.

• Școala prof. Filiași : 
nici agricoli

• Școala prof. Calafat : 
nici agricoli, electricieni 
moto.

• Școala prof, sanitară 
iova : surori medicale.

I

meca- |

meca- .
auto- f
Cra-

Cu puține zile in tirană, parti
cipam la o ședință cu părinții 
unor elevi din prima clasă li
ceală. Discuția a fost neașteptat 
de aprinsa. Ce 
trmplat de fapt, 
uitat încordarea prin care âu 
trecut în vară, 
fiilor lor în liceu, ---- -------
le-a pricinuit concursul. Acum 
mai au de trecut un examen — 
al primei opțiuni care să deter
mine, poate, în viitor cariera 
copiilor: uman, real, ori clasa 
specială — de matematică, fizi
că, chimie, biologie.

La ședință n-am reușit să 
aflăm ce doresc elevii împrici
nați : realul ori umanul ori 
clasa specială. La drept vorbind 
și părinții și dirigintele au lă
sat a înțelege că o categorie — 
nu mică — dintre elevi, nu se 
gîndesc la această problemă, o 
lasă spre rezolvare părinților, 
pentru că tot ei au decis alege
rea liceului. Părinții sînt neobo
siți și au o anume fermitate în 
hotărîrea pe care o iau în nu
mele copiilor.

Ce vor părinții, deci ? Consta
tăm un anume curent : se țin
tește cu ambiție spre clasa spe
cială. Sînt puțini acei părinți 
care, dorind clasa specială, știu 
cu exactitate ce este ea ; în?ă 
nu realizează relația clasă spe
cială și ceea ce ar putea consti
tui profesia viitoare a elevului. 
Au aflat însă că există aseme
nea clase, câ s-au impus cu 
prestigiu, prin nivelul de pre
gătire atins, că absolventul dat 
de aceste clase ar avea atu-uri 
la concursurile profesionale 
viitoare — cum se spune, ne
oficializat, e preferat altora. 
Pentru aceste motive s-a con
stituit acea categorie de părinți 
care ține, ambițios, la clasa spe
cială. Nu absolutizăm, dar sînt 
suficiente fapte care ne dau 
dreptul la afirmația că ea, cla
sa specială, începe să devină 
o modă, este dorită ca un fel 
de certiiicat ce ar anticipa mal 
multe garanții pentru reușita 
la facultate.

Nu se află aici reproșuri la 
adresa părinților pentru grija, 
eforturile materiale și morale 
pe care le fac anticipînd, timpu
riu, cariera copiilor. Pentru 
asta merită toată stima, vino
vății puțind fi aduse celor care 
nu se interesează decit în cea
sul al 12-lea de viitorul profe
sional al copiilor. Vrem să reți
nem atenția asupra unui alt 
aspect. Mulți părinți — de
clarat ori nedeclarat — se simt 
descoperiți în fața întrebării : 
de ce alegeți pentru copiii dv. 
acest drum ? Ei cunosc niște 
direcții posibile, dar nu și cum, 
Pe ce criterii să decidă. Totuși, 
decid. Acum, numărul celor care 
vor clasa specială pentru copiii 
lor, a crescut. Întrebarea pe 
care și-o pun — am remarcat 
în ședință — este aceea dacă 
fiul ori fiica va obține media 
necesară pentru o clasă specială, 
în multe situații, nici măcar nu 
se cunoaște cu precizie baremul 
cerut la selecția pentru o ase
menea clasă. Si, normal, inter
vine lupta pentru notă, pentru

s-a în-
Părinții n-au

la admiterea 
cite emoții

DIN MEDIAS->

I LICEE DE CULTURA GENERALA
I

i
Poposim în Școala profe

sională M.I.U. de pe lingă 
Fabrica Vitrometan din Me- 
cft?ș. Ne surprinde plăcut o 
expoziție. Obiectele expuse 
sînt confecționate de elevi 
în orele de atelier. Lucrurile 
ieșite din mîinile acestor 
meșteri mici concretizează 
zeci și zeci de ore de muncă. 
Parcurgînd expoziția am pu
tut afla și meseriile în care 
școala formează muncitori 
calificați. Artiștii In sticlă au 
un stand reprezentativ pre- 
zentîndu-1 pe sculptorul în 
sticlă, pe suflătorul la țeavă. 
pe șlefuitor. Puțin mai apar
te se conturează meseria de 
pictor pe sticlă. După suflă
torul la țeavă, pictorul înno
bilează articolul de sticlă. Țe
sătorii, filatorii și finisorii, 
într-un cuvînt textiliștii își 
expun și ei profesiile. Ca și 
emailatorii. Alături de ei în
tâlnim în expoziție și în școa
lă, confecționerii de încălță
minte. Este o expoziție a ce
lor mai talentați elevi din cei 
peste 1100 cîți învață aici. 
Școala dispune de 16 săli de 
clasă din care 6 au fost date 
în folosință în anul acesta 
de învățămînt; tot în acest 
an s-a mai dat în folosință 
un nou și modern internat 
pentru fete cu o capacitate 
de 300 locuri ; un dispensar 
modem completează condi
țiile de care dispun elevii 
școlii.

Am vizitat cabinetele teh
nice dotate în cea mai mare 
măsură prin aportul cadre
lor didactice și al elevilor. 
Aici. în cabinetele tehnice de 
sticlărie, email, textile-încăl- 
țaminte. elevii iau contact 
direct cu procesele tehnolo
gice prezentate de machete, 
planșe, mulaje și dispozitive 
miniatură — unele în func
țiune. Aici au învățat elevii- 
textiliști primele noțiuni des
pre viitoarea lor profesiune. 
Angajamentul lor de a lucra 
o duminică pe lună la Uzi
nele textile Tîrnava s-a con
cretizat de curînd, printr-o 
producție de 104,6 la sută și 
o calitate ireproșabilă.

De altfel orele de practică 
sînt bine valorificate ; elevii 
sticlari au sarcini de plan în 
atelierul școală, defalcat din

planul Fabricii „Vitrometan". 
în curînd, vor începe lucră
rile la un atelier-școală tex
til, sublinia directorul școlii 
loan Cristea — care va lucra 
tot cu plan de producție.

Cercurile aplicative oferă 
și ele un cadru deosebit pen
tru cultivarea talentelor. Pu
tem aminti cîteva cercuri de 
creație pirogravură, cusături, 
sculptură în lemn, desen ar
tistic, filozofie etc. Școala a- 
ceasta formează cadre cali
ficate pentru multe obiective 
economice din țară, unele a- 
flate abia în construcție. De 
aici, au plecat primele țesă
toare la Fabrica textilă „Du
năreană" din Giurgiu, Fila
tura din Cărei a debutat îm
preună cu debutul profesio
nal al fostelor eleve ale a-

cestei școli. Sticlarii pregătiți 
aici sînt repartizați la Vitro- 
metan-Mediaș, Sticla-Avrig 
și la cea mai nouă fabrică 
de sticlă din țară, cea din 
Dorohoi. Școala poartă un 
dialog permanent cu obiecti
vele industriale beneficiare 
ale muncitorilor pregătiți 
aici, se caută noi forme și 
metode de îmbunătățire con
tinua a procesului de învă
țămînt atît teoretic cît și 
practic. Dialogul purtat re
cent de conducerea școlii cu 
părinții elevilor și cadrele 
de conducere din viitoarele 
fabrici, de sticlă — Dorohoi 
și textile — Cîmpulung Mol
dovenesc este edificator în 
acest sens.

JEAN IONESCU

POȘTA PAGINII
Ipătescu Vlaicu-Streguică — 

jud. Ialomița : Dacă ești în clasa 
a VIII-a, adresa pe care mi-o 
ceri nu-ți poate fi încă de fo- 
106. O școală postliceală presu
pune absolvirea liceului, cu .sau 
fără bacalaureat. Școli profesio
nale cu profil de electronică îți 
pot însă indica : „Școala profe
sională de pe lingă Uzina Elec
tromagnetica, București, Calea 
Rahovei nr. 70, telefon 41.14.41 pe 
care, absolvind-o. poți deveni 
montator de aparatură electro
nică ; la fel, „Școala profesio
nală de pe lîn.gă Uzina Electro- 
aparataj, București, bd. Muncii 
nr. 47, telefon 43.51.10, pentru 
aceeași meserie.

Același răspuns pentru Mihnea 
Elena — corn. Nana — jud. Il
fov pentru care mai adaug că 
școala Uzinei Electromagnetica 
își pregătește elevii pentru opt 
specialități, așa că o rog să-mi 
indice pe cea preferată spre a-i 
da și alte amănunte.

D. J. — jud. Olt : Intre timp 
problema s-a rezolvat prin în
ființarea Institutului Naval din 
Constanța. Scrie acestei noi in
stituții de învățămînt superior. 
Sînt încredințat că scrisoarea va 
ajunge la destinație, chiar dacă 
lipsește strada și numărul pe 
care nu le-am putut încă afla. 
Succes !

Pădureanu Silvia-București • 
Nici o ocupație în afară de în
vățătură ? Frumos răspuns, pe 
legea mea ! ar fi observat d’Ar
tagnan. înseamnă că ești într-a- 
devăr posesoarea unei mari can
tități de energie, care, desigur, 
trebuie cheltuită. In acest sens, 
adresează-te Consiliului pentru 
educație fizică și sport, care-ți 
va răspunde la prima întreba
re. Cît despre a doua întreba
re, fără profesor nu se face 
încă dar se face cu profesor (în 
cadrul secției de limbi orientale. 
Institutul de limbi și litera
turi străine, București, str. Pi
tar Moș nr. 7).

Rebrișoreanu V. — București: 
— Spațiu avem dar nu aveam 
informațiile cerute. Ele sînt de 
resortul direcțiilor liceelor sau 
inspectoratelor școlare. Un li
ceu mai apropiat de meseria do
rită ar fi Liceul industrial pen
tru construcții de mașini nr. 1 
București, Bd. Muncii nr. 47, 
sect. 4, tel. 43.51.10.

Mariana Ionescu — corn. Ră- 
suceni, jud. Ilfov : Licee sani
tare funcționează în orașele Ga
lați (str. Mihai Bravu nr. 48, te
lefon 1.14 83) — Tg. Mureș (str. 
Vorosmarthy nr. 8 telefon39.68) 
cu două secții : tehnica dentară 
și asistent medical de laborator. 
Firește că îți vei putea continua 

studiile în învățămîntul supe-
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Lie, N. Bălcescu Craiova
Lie. Frații Buzești
Ljc. nr. 3 Craiova
Lie. N. Titulescu
Lie. T. -Arghezi
Liceul
Liceul
Liceul
Liceul

Băi Iești 
Calafat 
Filiași 
Segarcea

Liceul Birca 
Liceul Cetate 
Liceul Cornu 
Liceu] 
Liceul 
Liceul 
Liceul 
Liceul
Liceul

Dăbuleni 
Dioști 
Galicea Mare 
Melinești 
Plenița 
Poiana Mare

ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

Specialitatea
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea 
Facultatea

de electrotehnică 
de studii economice 
de medicină 
de agronomie 
de horticultura 
de științe naturale 
de istorie-geografie 
de matematică 
de chimie-fizică 
de filologie

rior ca orice absolvent de liceu 
cu bacalaureat.

Dasa Ionel — Năvodari — jud. 
Teleorman : O secție de cinema
tografie funcționează în cadrul 
Liceului industrial de poligra
fie, București, str. Argeș nr. 7 
sect. 2, telefon 12.13.19 Nu știu 
dacă are internat.

Elena — Alba-Iulia : — Mul-

Ani de studii
5
4
6
4
4
3
3
4
4
4

ani 
ani 
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ani 
ani
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spre Cluj sau Timișoara.
Rădulescu Luminița — Urlați 

y- jud. Prahova : întrebările fi
ind clare și răspunsurile vor fi 
la fel : 1. Nu se cere nici un 
stagiu, 2. Anatomia și fiziologia 
omului (scris și oral), chimia 
(scris) pentru profilul : asistentă 
medicală, asistent medical de 
igienă, asistent medical de Ia

în cabinetul de mașini și unelte miniere al grupului minier din 
Baia Mare

medie. Lupta e a părinților, 
mai puțin a elevilor, excluzîn- 
du-i, firește, pe cei realmente 
pasionați de obiectul clasei spe
ciale. Mai mult, unii pă
rinți recunosc deschis că și în 
acest an continuă să men
țină copiilor meditatori, pen
tru un surplus de pregătire, 
care să le asigure note mari la 
disciplinele de profil. Mai mult, 
se acceptă deliberat, și se teore
tizează principial imposibilita
tea pregătirii echilibrate la toa
te disciplinele din programa de 
învățămînt. Părintele nu mai 
are ambiția ca propriul copil 
să fie un elev foarte bine pre
gătit la toate materiile, se tinde 
spre promovare modestă — „să 
iasă media" — pentru ca timpul 
să fie consacrat fizicii și ma
tematicii, în cazul discutat de 
noi.

Așteptam tot timpul clipa cînd 
părinții vor trece de la insisten
ta „dar să mai fie ascultat, să-i 
iasă media și la muzică", no
tele de, la teza de fizică sînt 
prea mici și elevii sînt amenin
țați să nu obțină medii peste 
opt“, la problema esențială : 
este dotat elezul pentru mate
matică, pentru fizică, pentru o 
clasă specială, a dovedit acest 
lucru — în afara dopajului silit, 
cu sau fără meditatori — la 
concursuri, afirmîndu-se prin 
rezolvări de probleme la gazeta 
de specialitate în cercurile știin
țifice ? Nu, problema aptitudi
nii, a pasiunii autentice, față de 
matematică și fizică a rămas 
nediscutată după cum nu s-a 
pus nici o clipă chestiunea dacă 
elevul vrea cu adevărat să se 
angajeze intr-o activitate presu
pusă de clasa specială. Aici ho
tărau părinții. Și am înțeles : 
vor mai avea emoții încă un 
trimestru, pînă la sfîrșit de an, 
se va da bătălia pentru medie.

Sînt vinovati părinții ? Ar fi 
nedrept să-i declarăm în culpă. 
Ei — și asta o știu bine pedago
gii școlii —se lasă ușor influen
țați de curent. Ani de zile nu
meroși părinți s-au ambiționat 
să aleagă „realul44 pentru copii, 
fiindcă, argumentau ei, de la 
real șansele viitoare sînt mai 
mari. Și cîți elevi au urmat 
ori urmează realul tânjind 
după uman, care s-ar fi armo
nizat mai bine cu propria lor 
individualitate — „dar dacă așa 
a vrut tata ? !“ „Acum, am vă
zut. s-a adăugat o nouă țintă : 
clasa specială. Râu este că nu 
există cineva care să explice 
familiei și elevilor, foarte lim
pede și convingător, ce este o 
clasă specială, ce statut are 
ea. Scuze nu poț exista : clasele 
speciale au dat de acum trei 
promoții, datează de peste 
cinci ani, deci s-a așezat o ex
periență și nu mai pot fi con
siderate experiment din mo
ment ce la nivelul țării ele 
depășesc cifra de 200, cu pers
pectiva de a se înmulți. Atâ
tea sondaje și testări între
prinse în clasele speciale au su
gerat numeroase precizări, pe 
de o parte, și perfecționări ale 
sistemului de selectare pentru 
clasele respective, pe de altă 
parte. Precizările țineau de ca
litatea elevului clasei speciale. 
Ele ar fi convins părinții și e- 
levii că o clasă specială 
este extrem de pretențioasă, 
aici intilnindu-șe individualități 
foarte bine pregătite, care men
țin și solicită pe parcursul a 
trei ani de școală, o competiție 
intelectuală în fața căreia nu se 
poate rezista pur și simplu prin 
putere de muncă și ambiția pă
rinților, ori cu ajutorul medita
torilor. Trebuie mai mult : au
tentică pasiune față de discipli
nele speciale și o 
tate științifică în 
clanșeze dorința 
multilaterală. De 
nu putem ignora _ ___
rezistența în clasa specială 
elevului obișnuit, extrem

nr. 17) pregătește desenatori, dar 
numai prin învățămînt seral și 
pentru candidații care lucrează 
în specialitatea la care candi
dează.

A. M. Bîrlad: 1. Facultatea se 
numește corect de „silvicultură 
și exploatarea pădurilor“, pen
tru industrializarea lemnului 
funcționează o facultate „de in-

I6M JA BA TE LA UȘĂ!
țumesc pentru propuneri care 
vădesc aprecierea muncii noas
tre. Problema este desigur im
portantă, totuși nu putem trans
forma ziarul într-un organ al 
orientării profesionale. Mai sînt 
multe alte probleme care îl so
licită pe ziarist.

Școala pe care dorești să o 
urmezi nu-ți cere nici un stagiu. 
Condițiile sînt aceleași la cursu
rile fără frecvență deoarece și 
drepturile sînt aceleași. Se cere 
o adeverință de la locul de 
muncă, se acordă concedii de 
studii fără plată. Examenul se 
ține între 15 și 22 septembrie 
1972. Institutele pedagogice so
licitate au numai cursuri de zi. 
cursuri fără frecvență există în 
universități și durează 5 ani (cu 
un an mai mult decît la zi). Deci, 
din Alba Iulia, ne vom orienta

de SEN ALEXANDRU

borator, asistent medical de pe
diatrie, asistent medical de ob
stetrică și ginecologie, asistent 
de ocrotire. 3. Pot participa ab
solvenți de liceu cu și fără ba
calaureat. Același răspuns pen
tru Lia Marin — Huși, cu pre
cizarea că secții de laborator 
funcționează numai în Școlile 
postliceale sanitare din Brașov 
str. W. Maiakovski nr. 13, Cluj 
(Bd. V. I. Lenin nr. 7), Constanța 
(str. 30 Decembrie nr. 6), Craio
va (str. Silozului nr. 65), Sibiu 
(str. Dealului nr. 6). București, 
(str. Pitar Moș nr. 15). Școala de 
specializare postliceală pentru 
construcții din Iași (str. Bucium

dustria lemnului" 2. Nu se pre
vede în îndrumător un regim 
special pentru fete. 3. Numai la 
Brașov.

Luminița Dumitru — Tecuci, 
jud. Galați : 1. Nu mai funcțio
nează în București. O găsești 
chiar la Galați (Institutul peda
gogic de 3 ani), Facultatea de 
științe naturale, str. Gării nr. 63 
(tel. 1.23.52 sau 53, interior 7) iar 
pe str. Mihai Bravu, nr. 48. te
lefon 1.14.83 sau 1.14.61 funcțio
nează Școala de specializare 
postliceală sanitară. Pentru exa
mene citește răspunsul dat Lu
miniței Rădulescu din Urlați, în 
prezenta rubrică.

O. C. — București : Nu am in
tenția de a-ți trăda secretul, dar 
nu mă pot împiedica să observ 
că și părinții ăștia mai știu și ei 
uneori cite ceva, firește, nu cît

copiii lor, care au oricum mai 
multă experiență, dar așa. pe 
ici pe colo, tot mai o nimereso 
și ei.

Arheologia se studiază îndeo
sebi în cadrul facultăților de is
torie, dar și studiile de arhitec
tură te pot conduce spre această 
specialitate. Institute speciale nu 
funcționează.

L. N. — Județul Argeș : Pe
diatria nu este dactilografie, 
nici prestidigitație și nu implică 
în vreun fel cîntatul la pian așa 
că nu văd. firește, nici o piedică 
în calea realizării idealului du- 
mitale dacă firește vei obține 
notele corespunzătoare. Clasa 
specială de biologie nu este 
strict necesară. Eu cred că este 
mai bine să rămîi pe loc, să te 
pregătești strașnic la anatomie 
și fiziologie, chimie organică și 
fizică (noțiuni de fizică atomică 
și nucleară, optică, fizică mole
culară și căldură). Nu-ți pierde 
timpul cu cereri de transfer ci 
apucă-te încă de pe acum de în
vățătură. Și încă ceva : lucidi
tatea nu este un impediment 
pentru un viitor medic, mai ales 
dacă îi adaugă o doză de ro
mantism. Succes, stimată L. N., 
și începe lupta !

Mariana T. — jud. Teleorman: 
Nu posedăm încă informații mai 
ample în legătură cu institutele 
de educatoare. Inspectoratele 
vor fi însă informate la timp, 
așa că este bine să vă adresați 
inspectoratului școlar județean.

mare curiozi- 
stare să de- 
de formare 

bună seamă, 
existența și 

elevului obișnuit, extrem de 
sirguincios, care se menține la 
un anumit nivel de pregătire, 
dar nici nu putem ignora fap
tul că acesta se plătește cu 
prețul greu al suprasolicitării, 
unii elevi ajungînd în situația 
de a absolvi epuizați — lucru 
pe care părinții nu-1 au în ve
dere acum, în clasa a IX-a, 
cînd optează pentru clasa spe
cială.

Se pare că, dincolo de aceste 
precizări, de inițierea părinților 
privind viața și cerințele unei 
clase speciale, o măsură mai ra
dicală ar reglementa problemele 
țmînd de structura umană a cla
selor amintite. Și anume, accep
tarea și aplicarea. în sfîrșit, a 
sugestiei de a selecta elevii pe 
criteriul științific al testului de 
aptitudini — așa cum se pro
cedează în învățămîntul artistic, 
de pildă, — mergîndu-se pînă 
acolo, îneît selecția să se realize
ze la începutul clasei a IX-a. 
Media obținută la obiectul res
pectiv nu poate fi ignorată, dar 
nici nu poate fi considerată to
tal concludentă, măcar din con
siderentul că nu avem profesori 
uniformi ca pregătire și uni
formi ca sistem de notare și ca
pacitate de obiectivare, incit 
se poate întâmpla ca media de 9 
la un liceu să fie 7, 8 sau 10 
la alt liceu. Or, dacă vrem să 
respectăm ca titulatură clasa 
specială și să ne propunem să 
formăm aici absolventul care 
să-și fundamenteze cariera pe 
disciplina de profil, componenții 
acestei clase trebuie să devină 
nu elevii care învață conștiin
cios la o materie, ci elevii stră
luciți, dotați în domeniul de 
profil, posibili oameni de crea
ție. E timpul să-1 informăm pe 
părinte foarte exact ce este 
clasa specială, iar informația să 
devină publică, chiar prin siste
mul broșurilor ce se editează 
pentru admiterea în diferite ti
puri de învățămînt.

LUCREȚIA LUSTIG
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Convenția cu privire

producției și stocării armelor
bacteriologice (biologice)

și cu toxine și la distrugerea acestora
Adunarea generală a Organi

zației Națiunilor Unite, prin Re
zoluția nr. 2 826 (NĂVI), din 16 
decembrie * 
Convenția 
terzieerea perfecționării, 
ducției și

1971, a adoptat 
cu privire la in- 

........... pro- 
stocării armelor 

bacteriologice (biologice) și 
cu toxine și la distrugerea a- 
cestora, al cărei original este de
pus pe lîngă guvernele Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
Statelor Unite ale Americii și Re
gatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord.

La data de 10 aprilie 1972, 
Convenția a fost semnată la Mos
cova, în numele Republicii So
cialiste România, de Corneliu

Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

La aceeași dată, Convenția a 
fost semnată la Washington și 
Londra de către Corneliu Bog
dan și Vasile Pungan, ambasadori 
extraordinari și plenipotențiari ai 
țării noastre în S.U.A. și, 
tiv, în Marea Britanie.

respec-

Adunare omagială
la facultatea
a Universității

Poznandin
Adam Mickiewicz"

ROMANEASCA
IN VENEZUELA
La Barquisi Meto, impor

tant centru cultural al Vene- 
zuelei, a avut loc inaugurarea 
unei expoziții de cărți și 
discuri românești, organizată 
sub auspiciile Universității 
centro-occidentale din acest 
oraș și ale ambasadei Repu
blicii Socialiste România în 
Venezuela La deschidere au 
participat rectorul Universi
tății din Barquisi Meto, re
prezentanți ai Adunării Legi
slative locale, profesori uni
versitari, studenți și un nu
meros public, precum și 
membri ai ambasadei române 
în Venezuela.

SEMICENTENARUL U.T.C 
____ PESTE HOTARE

La facultatea de limbi ro
manice a Universității „A- 
dam Mickiewicz'*, din Poz
nan, a avut loc, luni seara, 
o adunare consacrată ani
versării a 50 de ani de la

crearea Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

Cu acest prilej, au fost 
prezentate filme documen
tare românești, o expoziție 
de fotografii și un recital 
de versuri.

El erpe st elho t ar e
Ambasadorul român și-a prezentat 

scrisorile de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat al R.D.G.,

Walter
La 10 aprilie, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Germană, 
Vasile Vlad, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
Walter Ulbricht.

Cu prilejul ceremoniei prezen
tării scrisorilor de acreditare,

Ulbricht
ambasadorul român și președinte
le Consiliului de Stat al R.D.G., 
au rostit alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., și 
ambasadorul român a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Premierul Iranului 

l-a primit pe ambasadorul 

român in această țară
Ambasadorul Republicii Socia

liste România în Iran, Alexan
dru Boabă, a fost primit în au
diență de primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda. 
Cu această ocazie, ambasadorul 
român a transmis premierului

Ambasadorul român

Hoveyda un mesaj din Partea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer 
și a avut o discuție cordială cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

in R.P. Chineză
a făcut o vizită de prezentare 

tovarășului
Ambasadorul Republicii Socia

liste România în Republica 
Populară Chineză, Nicolae Gavri- 
lescu. a făcut o vizită de prezen
tare tovarășului Go Mo-jo, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari pe întreaga

Co Mo-jo
Chină, președintele Academiei 
de Științe, membru al C.Q. al 
P.C. Chinez.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

A
vem în față date statistice pu
blicate de U.N.E.S.C.O. ilus- 
trînd un aspect îngrijorător 
al realităților contemporane. 
E vorba de raportul dintre 
cheltuielile pentru înarmare și 

cele pentru învățămînt.
In cursul ultimilor zece ani cheltuielile 

pe scară mondială pentru înarmare au în
sumat cifra astronomică de aproape două 
bilioane de dolari. Ele au crescut cu mai 
bine de 60 la sută in raport cu deceniul 
anterior. Dacă actualul „ritm de creștere" 
continuă, atunci, potrivit calculelor specia
liștilor, în deceniul ce urmează cheltuielile 
pentru armamente vor totaliza patru bi
lioane de dolari ! Această cifră stupefiantă 
s-ar putea să nu spună mare lucru la prima 
vedere. Dimensiunile fenomenului vor fi 
mai ușor de descifrat dacă vom releva că 
patru bilioane de dolari reprezintă echiva
lentul venitului anual total al unui miliard 
de oameni din America Latină, sud-estul 
asiatic și Orientul Apropiat.

Comparația cifrică foarte exactă — ope
rată de experții U.N.E.S.C.O. pe baza da
telor oficiale — atestă că în ultimul de
ceniu omenirea a cheltuit pentru distru
gerea ei potențială cu aproape 50 la sută 
mai mult decît pentru educație. In timp ce 
cheltuielile pentru înarmare au crescut sen
sibil, cele pentru educație nu numai că 
n-au cunoscut o creștere ci s-au diminuat. 
Datele centralizate de U.N.E.S.C.O. indică, 
astfel, o diminuare a cheltuielilor oficiale 
pentru învățămînt în ultimul deceniu cu 
procente variind între 15 și 30 la sută (Pe 
seama sporirii „angajării materiale a celor 
ce studiază" — sau, mai precis, pe seama 
sporirii taxelor) în opt din principalele țări

PRIBEGII ȘI ILUZIILE LOR 
DESTRĂMATE

• OPT MILIOANE DE OAMENI ÎN CĂUTARE DE LUCRU • NEGUS
TORII DE „PATURI CALDE" • OAMENI FARA DREPTURI

Puternice atacuri 
ale patrioților pe fronturile 

din Vietnamul de Sud
Știrile transmise din Vietna

mul de sud de agențiile de 
presă reliefează continuarea ac
țiunilor forțelor patriotice în 
zona capitalei provinciale Quang 
Tri. Un puternic angajament 
militar a fost semnalat în veci
nătatea bazei saigoneze de ar
tilerie „Pedro", la cîțiva kilo
metri sud de orașul Quang Tri. 
Spre nord de același oraș, pa- 
trioții au forțat rîul Cua Viet, 
într-pn punct situat la vest de 
Dong Ha, și au angajat lupta 
cu tancurile inamice.

Militarii forțelor armate popu
lare de eliberare desfășoară im
portante acțiuni și în zona ora
șelor Hue și Da Nang. După 
cum transmite agenția U.P.I., în 
apropiere de Da Nang — al 
doilea oraș ca mărime din Viet
namul de sud. unde se află și 
o mare bază aeriană americană 
— forțele inamice au fost obli
gate să abandoneze bazele de 
artilerie „West" și ,,0’Connor“. 
Totodată, patrioții au împiedi
cat trimiterea a 2 500 de mili
tari saigonezi spre aceste baze. 
Unitățile saigoneze au trebuit să 
evacueze și o bază situată la 
16 kilometri sud de Hue.

S-au înregistrat, totodată, ac
țiuni ale forțelor patriotice în 
provincia de coastă Binh Dinh, 
în zona Platourilor înalte. De 
altfel, în această zonă centrală 
a Vietnamului de sud, forțele 
armate populare de eliberare 
și-au sporit presiunile asupra 
provinciei Kontum, blocînd șo
seaua nr. 19, care leagă orașele 
Kontum și Pleiku. Aruncarea în 
aer a unui pod de pe această 
șosea lipsește forțele inamice 
din Kontum de cea mai impor
tantă cale de aprovizionare.

in ultimele 21 de ore, ru con
tinuat bombardamentele ameri
cane asupra Vietnamului de sud. 
Agențiile occidentale de presă 
menționează creșterea accentua
tă a forțelor aeriene americane 
de la bazele din Da Nang și 
Bien Hoa, de pe navele flotei a 
șaptea, și a numărului bombar
dierelor strategice „B-52“, cu 
baza în Tailanda și Guam. Po
trivit unor știri ce nu au fost 
confirmate încă oficial, un nou 
portavion — „Midway" — se 
află în drum spre coastele viet
nameze. După cum menționează 
agenția Rreuter, portavioanele 
„Constellation", „Hancock", „Ki
tty Hawk" și „Coral Sea" se 
află, de acum, în Golful Ton
kin.

HANOI. — Agenții V.N.A. 
informează că forțele Armatei 
populare din Vinh Linh au do- 
borît, duminică, un alt bombar
dier strategic american „B-52". 
care efectua raiduri asupra a- 
cestei zone a R.D. Vietnam. 
Agenția menționează că este 
vorba de cel de-al treilea bom
bardier strategic de acest tip. 
doborît în prerioada d^ după 2 
aprilie și că numărul total al 
aparatelor de zbor pierdute de 
aviația americană în R.D. Viet
nam se ridică, în prezent, la 
3 465.

Tot duminică, artileria Arma
tei populare vietnameze din 
provincia Quang Binh a ava
riat patru nave militare ameri
cane, care bombardau zone 
populate din această provincie 
a R.D. Vietnam.

Senatorul W. Fulbright; S.U.A. s-au dedat 
la o „reescaladare majoră" a războiului
• într-un interviu televizat, 

William Fulbright, președintele 
Comitetului pentru problemele 
externe ai Senatului american, 
s-a referit, duminică, pe larg la 
situația din Vietnam, criticînd 
aspru Administrația S.U.A. pen
tru faptul că s-a dedat la o „re-

escaladare majoră" a războiului. 
„Continuarea acestui război nu 
poate servi intereselor Statelor 
Unite", a subliniat Fulbright, a- 
dăugînd că Administrația „a 
avut posibilitatea, în ultimii trei 
ani, să pună capăt războiului 
prin negocieri".

In ultimii zece ani opt 
milioane de spanioli, por
tughezi, greci, italieni, 
turci și-au părăsit satele și 
orașele de baștină în cău
tare de lucru în alte țări. 
Marea majoritate sînt ti
neri. Intre 1970—1972 
300 000 au nimerit în R.F. 
a Germaniei, 130 000 în 
Franța, 18 000 în țările 
Scandinavi ei, mai multe 
mii în Marea Britanie. 
Majoritatea emigrează în 
mod clandestin plătind 
prețuri mari intermediari
lor.

C
ind ajung pe stră
zile Parisului sau 
Mtinchenului tinerii 
sînt lipsiți de orice 
calificare și chiar 
atunci cind dispun 

de una, agențiile specializate le 
oferă slujbele cele mai grele, 
murdare, prost remunerate. Pe 
businessmani nu-i interesează 
diplomele, calificarea tinerilor, 
ci doar mușchii lor.

In Franța, Belgia și Suedia 
fiecare al 20-lea muncitor este 
un imigrant. In R.F.G. unul din 
10 lucrători muncește pentru 
a-și trimite leafa familiei nu
meroase lăsate în urmă în vre
un sat sărac, cine știe unde, 
poate în sudul Italiei. Numeroa
se sînt cazurile cind personali
tăți ale vieții publice din țările 
respective au deplîns condițiile 
mizere în care acești muncitori 
trăiesc, indiferența, sfidarea, cu 
care sînt ei răsplătiți. Intr-un 
ziar vest-german a apărut un 
anunț redactat astfel : „De vîn- 
zare casă la țară in stare cores
punzătoare, bună pentru cai sau 
muncitorii străini". Pe de altă 
parte, acești oameni sînt priviți 
ca o rezervă de mînă de lucru 
ieftină pentru care societatea nu 
se simte responsabilă în cazul 
extinderii șomajului.

In Franța 20 la sută dintre 
muncitorii din construcțiile de 
locuințe sînt străini, dar ei înșiși 
trăiesc în bidonvilles mizerabile 
care adăpostesc în prezent 3,2 
milioane de străini. Străzile 
Parisului sînt îngrijite de 1500 
de măturători, toți străini, care 
după ce-și termină schimbul 
plătesc un preț ridicat speculan
ților care practică „la politique 
du lit chaud" (politica paturilor 
calde). Aceștia oferă pentru opt 
ore un pat închiriat zilnic la 
trei persoane, lucrători în schim
buri. In MGnchen, fără exagera
re, aproape toți gunoierii sînt 
străini. E un lucru știut, de ase
menea, că 40 Ia sută din salaria- 
ții serviciilor de salubritate sînt 
muncitori imigranți. Aproape 2,5 
milioane de italieni lucrează în 
fabricile moderne din Ruhr. In 
Elveția, la o populație de « mi
lioane, 280 000 de muncitori stră
ini lucrau în 1970 în construcții 
și 110 000 în rețeaua hotelieră.

Statutul lor de străini nu le 
conferă nici un drept la reven
dicarea unor condiții mai bune 
de muncă și de trai. Patronii 
fi amenință cu concedierea dacă 
încearcă să intre în sindicate. In

ultimul timp și datorită preocu
părilor sindicatelor în acest 
sens, mulți tineri imigranți au 
devenit membri ai acestor orga
nizații. Procentajul este totuși 
mic : doar 20 la sută în R.F.G., 
de exemplu. Paralel cu această 
tendință nouă, de organizare, u- 
nele cazuri recente au evidențiat 
protestul muncitorilor, în ciuda 
amenințărilor cu concedierea. 
Astfel, 200 de muncitori străini 
de la uzinele Penaarroya . din 
Lyon au declarat grevă și au

muncitorilor imigranți li se a- 
daugă încă una : cea britanică. 
18 000 de muncitori britanici, ma
joritatea concediați din regiunile 
industriale din Scoția și estul 
Marii Britanii, lucrează acum în 
R.F.G. pentru firmele vest-ger- 
mane. „Norocul" de care au ne
voie pentru a găsi o slujbă le 
suride tinerilor din ce în ce mai 
rar. Franța are armata ei de 
500 000 de șomeri ; Marea Rrita- 
nie numără aproape 1.600.000 
de oameni fără slujbe și țările

repurtat o victorie *. au obținut 
salarii majorate și măsuri de 
protecția muncii.

Există, desigur, in aceste țări 
și unele programe oficiale prin 
care se încearcă ameliorarea 
într-o oarecare măsură a vieții 
imigranților : guvernul vest-ger
man a cheltuit echivalentul în 
mărci a 146 milioane de dolari 
pentru construirea de case. In 
Franța s-a hotărît înlocuirea u- 
nor bidonvilles cu „citee de 
transit", adică cu barăci din pre
fabricate care au cel puțin ca
nalizare. In Austria firmele care 
construiesc case pentru munci
tori sînt scutite de 50 la sută din 
taxe etc. Dar asemenea măsuri 
nu schimbă efectiv situația grea 
a sutelor de mii de pribegi, ve- 
niți în această parte a lumii 
goniți de mizeria din locurile 
natale.

Un fenomen nou a apărut. 
Naționalităților tradiționale ale

acestea tind să limiteze numă
rul imigranților. Deja 25 la sută 
dintre muncitorii străini din 
Franța sînt înscriși pe listele de 
șomaj și se urmărește limitarea 
imigrărilor la 150 000 pe an. Re
cesiunea economică se resimte 
nu numai în țările „gazdă", ci 
și cu mai multă acuitate in ță
rile din care pleacă muncitorii : 
astfel în Spania ofertele de sluj
be au scăzut cu 60 la sută și, in 
consecință, numărul spaniolilor 
care emigrează crește. 1972 e un 
an de grele încercări care amin
tește de 1967 cind 400 000 de 
muncitori au fost concediați in 
R.F.G. și obligați să se întoarcă 
acasă.

Unde vor merge tinerii aceștia* 
cum se vor descurca pentru ago
nisirea unui trai cinstit ? Sînt 
întrebări la care nimeni nu este 
pregătit să răspundă.

DOINA TOPOR

ALTE LUĂRI DE POZIȚII ÎMPOTRIVA 
ESCALADĂRII AGRESIUNII ÎN VIETNAM
• Ministerul Afacerilor Ex

terne al R.P. Chineze a dat pu
blicității, la 10 aprilie, o decla-

Ziua cosmonauticii 
NECESITATEA UNOR FORME DE 
COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

Intre cursa 
înarmărilor si 

dezvoltarea 
școlii
Pe marginea unor date 

statistice publicate 
de UNESCO

industrializate occidentale : S.U.A., Japonia, 
Franța, Anglia, R.F. a Germaniei, Canada, 
Italia și Belgia.

O serie de date comparative furnizate de 
U.N.E.S.C.O. sint mai mult depît edifica
toare :
• Dacă se compară costul antrenării unui 

soldat cu cel al formării unui elev se con

stată că primul este mult superior celui 
de-al doilea. Cheltuielile la scară mondială 
pentru un soldat s-au ridicat în 1970 la 
7 800 dolari în timp ce cheltuielile publice 
medii, pe același an , în învățămînt, s-au ri
dicat ia 100 dolari de fiecare elev.

• Renunțarea la numai 15 la sută din 
cele 200 miliarde dolari cheltuiți pentru 
înarmări pe plan mondial în 1971 ar fi 
ajuns pentru acoperirea cheltuielilor în
tregii rețele universitare existente în ace
lași an pe Terra.
• Bugetul militar pe anul 1971 al Sta

telor Unite reprezintă echivalentul mijloa
celor financiare necesare construcției și 
echipării de școli pentru un număr de 
600 000 000 de copii.

• Costul mediu al unui submarin atomic 
(circa 200 milioane dolari) este echivalent 
cu costul construirii și echipării ultramo
derne a șase universități pentru cite 8 000 
de studenți.

• Un singur avion de tip Buccaneer costă 
tot atit cit construirea a șapte licee exce
lent utilate.

H. G. Wells scria în urmă cu mai bine 
de cincizeci de ani : „Istoria devine din ce 
în ce mai mult o cursă între educație și 
catastrofă". Mulți au văzut în acest aver
tisment lansat în 1920 o exagerare a unui 
scriitor de romane științifico-fantastice. 
Este însă o axiomă mereu mai larg accep
tată în zilele noastre că omenirea nu-și 
poate permite și nu trebuie să permită 
cheltuirea unor uriașe valori materiale pen
tru cursa nebunească a înarmărilor. Valori 
materiale necesare pentru lichidarea sub
dezvoltării și promovarea marșului general 
al tururor oamenilor secolului nostru spre 
comorile științei și culturii.

E. R.

rație în care se arată că în ul
timele zile imperialismul ame
rican a procedat la escaladarea 
acțiunilor sale agresive împo
triva R. D. Vietnam. Se exprimă 
sprijinul față de documentul dat 
publicității la 6 aprilie de Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D.V., în care se afirmă că te
ritoriul, spațiul aerian și apele 
teritoriale ale acestei țări sînt 
inviolabile.

• Organizația de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice 
(OSPAA) a dat publicității o 
declarație în care condamnă 
hotărîrea guvernului american 
de a întrerupe convorbirile de 
la Paris în problema Vietnamu
lui și solicita reluarea acestora. 
Conclamnînd manevrele ameri
cane, care au ca scop prelungi
rea războiului din Vietnam, de
clarația cere Statelor Unite să 
pună capăt activităților lor mi
litare în această țară și să-și 
retragă necondiționat toate tru
pele din regiune.

• Agenția ACTC anunță că 
purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al
R. P.D. Coreene a dat publicității 
o declarație în care denunță ex
tinderea, de către imperialiștii
S. U.A., a războiului de agresiune 
în Vietnam. In declarație sînt 
menționate bombardamentele a- 
eriene și navale împotriva R.D. 
Vietnam, amenințările america
ne la adresa R. D. Vietnam.

Cu prilejul zilei cosmonauticii, 
care se sărbătorește la 12 apri
lie (în anul 1961, la 12 aprilie, 
Iuri Gagarin a efectuat primul 
zbor al omului în cosmos), re
vista „Ogoniok" publică un in
terviu cu acad. Anatoli Blagon
ravov, președintele Comisiei A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. 
pentru cercetarea și folosirea 
spațiului cosmic.

„in prezent, scrie acad. Bla
gonravov, există anumite for
me de colaborare interna
țională. Ca exemplu, autorul 
citează explorarea planetei Mar
te de către stațiile automate so
vietice „Marte-2“ și ,,Marte-3“ 
și stația americană ,.Mariner-9“. 
„Analiza în comun a rezultate
lor acestor cercetări va fi, fără 
îndoială, rodnică", a declarat 
omul de știință sovietic.

O altă -formă de colaborare, a

relevat Blagonravov, este cea a 
oamenilor de știință și specia
liștilor din unele țări socialiste 
în cadrul programului „Inter- 
cosmos".

• Agenția TASS informează 
că satelitul artificial al Pămân
tului „Intercosmos-6“, lansat în 
urmă cu patru zile. a. efectuat, 
pînă la 10 aprilie, 46 de rotații 
în jurul Terrei,

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
guvernul R. P. Polone a propus 
candidatura lui Stanislaw Trep- 
czinski, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Po
lone. la funcția de președinte 
al celei de-a 27-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., care 
se va deschide în luna septem
brie, la New Yor.

• UN PUTERNIC cutremur, 
de intensitatea 9,5 grade pe 
scara Richter, a fost înregistrat 
luni dimineață în provincia Fars, 
din sudul Iranului. Seismul a 
provocat moartea a cel puțin 
2 000 de persoane și importante 
pagube materiale în orașele Shi
raz și Jahrom, a anunțat un pur
tător oficial de cuvînt, citat de 
agenția Reuter.

•LUNI a sosit în capitala Re
publicii Chile delegația Repu
blicii Socialiste România la cea 
de-a III-a sesiune a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare. Delegația 
română este condusă de Nicolae 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior.

Pe aeroportul „Pudahuel", de
legația a fost întîmpinată de re
prezentanți ai Comisiei chiliene 
pentru UNCTAD — III, precum 
și de Vasile Dumitrescu, amba
sadorul României.

Klaus Schutz relevă im
portanța acordului cva- 
dripartit privind Berli

nul occidental
Săptămînalul „Berliner Stimine" 

a publicat un articol al prima
rului Berlinului occidental, Klaus 
Schutz, care relevă că o politică de 
rezolvare a problemelor litigioa
se pe calea tratativelor și politica 
de colaborare corespund intere
selor Berlinului occidental și lo
cuitorilor săi. Relevînd, în aceas
tă ordine de idei, importanța a- 
cordului cvadripartit privind Ber
linul occidental, Klaus Schutz 
subliniază că acest acord poate 
intra în vigoare numai după ra
tificarea de către Bundestagul 
R.F.G. a tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia.

Greva națională a unor 
categorii de salariați de 

la „ALITALIA"
• MAI MULTE categorii de 

salariați de la societatea italiană 
pentru transporturi aeriene „A- 
Iitalia" au declarat luni o nouă 
grevă națională de 4 ore, după 
ce, timp de două zile, s-a ab
ținut de la orice activitate, în
tregul personal de la sol — teh
nicienii pentru verificarea și în
treținerea motoarelor de avion, 
cei de la încărcarea și descăr
carea bagajelor și a mărfurilor, 
salariații de la eliberarea bile
telor de călătorie, în total circa 
5 000 de funcționari și peste 
3 000 de muncitori.

• Președintele argentinian. 
Alejandro Lanusse, s-a întîlniț 
luni cu principalii membri ai 
cabinetului cu care a analizat 
deteriorarea climatului social- 
politic din țară.

FELIX $1 OT1L1A . rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 
Excelsior (orele'9; 12,30; .16; 19,30).

TATA DE DUMINICĂ : rulează 
la Victoria (orele 9: 11.15; 13,30: 
16. 18,30; 20,45).

MAREA DRAGOSTE ; rulează la 
Scala (orele 9; 11,15: 13,45; 16,15; 
18.45; 21,15). -

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ; ru
lează ia Lumina (orele 9; 12,30;
16. 19.30), Cosrqos (orele 15,30; 19).

PRERIA : rulează la Festiva! 
(orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,30;
20.45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13.30 16; 18,15: 20.30). Tomis (o-
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18.15, 20.30).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează lă Favor»

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,45; 21).

MARY POPPINS : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 12,30; 16,30;
19.30) , Feroviar (orele 9,15; 12,45; 
16,15; 18,45), Modern (orele 9; 12,30: 
16; 19,30).

PIROSMANI : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20,15).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—18.30 în continuare; Program de 
documentare — ora 20,15).

HEI. PUȘTIULE I : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45), TOTUL 
PENTRU RÎS (orele 16; 18,15:
20,30, la ora 10 Program - de de
sene animate).

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20), Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
lează la Melodia (orele 9; 12.30;
16; 19,30). Gldria (orele 9; 12.30; 
16; 19,30).

OLESIA : rulează la Crîngași
(orele 15.30; 18; 20,15).

FERICTT CEL CARE. CA UL1-

“g, P E N T R U T I M PUL D V. L I B E R
SE : rulează la Grivița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Vol
ga (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20,30).

SACCO. ȘI VANZETTI : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

INCIDENTUL ; rulează la Bu- 
cegi (orele 15.45; 18; 20.15), Aurora 
(orele 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOVE STORY ; rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18; 20,15), Ra
hova (orele 15,30; 18: 20,30).

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

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 20). 

Miorița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30: 
17,45: 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20.30).

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

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Viitorul (orele 15.45; 18;
20.15) . Flacăra (orele 15,30; 18:
20.15)

OSCEOLĂ : rulează la Munca (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 

rulează la Vitan (orele 15,30; 17,45; 
20).

101 DALMAȚIENI (orele 10: 12;
14.30) ; SUPA DE RATĂ (orele 
16,30; 18.45) ; ULTIMUL GĂINAR 
(ora 20,30) rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română : LAKMJî; — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : VÎNT 
DE LIBERTATE — ora 19.30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : JOCUL DE-A VA
CANTA — ora 15; SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 20; Teatrul de Comedie : IN

TERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgurăanu) : D-ALE
CARNAVALULUI — ora 15; 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) : DOMNIȘOARA DE
BELLE ISLE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA DOMNULE WIL
DE — ora 19.30; Teatrul Giulești : 
...ESCU — ora 19,30; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CĂ — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19,30: Teatrul
„Ion Creangă" : PINOCCHIO — 
ora 10; CARAGIALE. O SOACRĂ 
ȘI... ALȚII — ora 16; Teatrul E- 
vreiesc : DOUĂ NUNTI ȘI UN DI
VORȚ — ora 19.30; Teatrul Mic : 
VICLENIILE LUI SCAPIN — ora 
19.30; Teatrul „Țăndărică" (Sala 

Victoriei) : BU ALI — ora 10; 
(Sala Academiei).: DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 10; 
Teatrul din Ploiești (la Teatrul 
,.i. vasilescu") ; proverbs la 
ESTRADĂ — ora 19.30: Circul 
,.GLOBUS : PLANETELE RÎD 
SUB CUPOLĂ — orele 10 și 19,30.

MARȚI, 11 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.05 Teleșcoală. 
10,00 Curs de limba rusă (Lecția a 
11-a). 10,30 Căminul. 11,15 Vetre 
folclorice : Datini și obiceiuri din 
Mehedinți. 11,35 Film serial „Patru 
tanchiști și un cline" — episodul 
10. 12.30 Telejurnal. 15,45 Matineu 
de vacanță : Poveste neterminată 

de Al ecu Popovici (partea I). 
16,30—17,00 Curs de limba franceză 
(Lecția a 10-a). 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. „Cum 
vorbim ?“ — emisiune realizată la 
Cluj. 17,50 Dialoguri instrumentale 
cu Remus Bistrița și Ion Milu. 
18.00 Steaua polară. Cabinet de 
orientare școlară și profesională. 
,,Electroniștii“ — consultații pen
tru tinerii care doresc să devină 
specialiști în industria electronică. 
18.30 Universitatea TV. 19,15 Publi
citate. 19.20 1001 de seri : „Prințe
sa Păunița" (III). 19,30 Telejurnal. 
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări din Africa 
(IV). 21,00 Moment folcloric. 21,10 
Seară de teatru : „îndrăzneala" de 
Gheorghe Vlad. Adaptare pentru 
televiziune și regia Letiția Popa. 
22,55 „24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Tele-cinemateca pentru co
pii și tineret. „O pînză în depăr
tare". 21,30 Agenda. 21,40 Luminile 
rampei : Tineri interpreți. 22.05 
Telex tehnico-științific. 22,20 Dic
ționar muzical distractiv.
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