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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.

Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

NICOLAE CEAUȘESCU și HAROLD WILSON

BACALAUREAT sesiu-
TRU EXAMENELE DE

DA, PRODUCTIVITATEA ÎN MINERIT
POATE Șl TREBUIE SA CREASCA!

Ne-au răspuns și S7 aceste două colective de muncă subscriu la angajamentul

brigăzile conduse de lansat de Eroul muncii socialiste Petre Constantin

10 TONE DE CĂRBUNE
PE POST ÎNTR-UN

FRONTAL

*

*

MIHAI
BLAGA

VASILE 
MEREUȚĂ

Tn abatajul frontal din stratul 
13, blocul 6 al minei Lupeni, 
activitatea se desfășoară normal. 
Unii taie cărbunele cu ajutorul 
combinei, alții dirijează comple
xul mecanizat, cîțiva urmăresc 
ca recolta să ajungă în întregime 
la suprafață... Se vorbește puțin 
pentru că aici, în inima pămîn- 
tului, cuvintele devin mai as
pre, capătă rezonanțe necunos
cute, contrastînd cu liniștea din 
jur. Minerii din brigada lui Mihai 
Blaga trag tare. Luna trecută 
n-au mers rău dar nici acolo 
unde și-au propus n-au ajuns ; 
cîțiva le-au luat-o înainte. Majo
ritatea lor sînt tineri. însuși șe-

10 tone de cărbune pe post. 
Iată o perspectivă care atrage 
pe minerii din brigada lui Vasile 
Mereuță de la Aninoasa, recu- 
noscuți pentru vrednicia lor. 
Vroiau, ce e drept, să atingă în
tr-o zi un astfel de record dar 
nu și-au închipuit că ziua va fi 
atît de aproape. Și poate că nici 
n-ar fi fost dacă de la mina ve
cină, Lupeni, n-ar fi pornit în
flăcărată chemare a lui Petre 
Constantin de a se spori produc
tivitatea în industria cărbunelui. 
Renumele de care se bucură în 
Valea Jiului i-a determinat pe 
oamenii lui Mereuță să dea răs
puns prompt chemării, să se an-

AL. BALGRADEAN

(Continuare in pag. a Ill-a) (Continuare în pag. a 111-a)

O ORGANIZAȚIE,

UN FOTO-
AUTORII

REPORTAJ MULTOR
FAPTE DEMNE

O zi într-o organizație poate fi oricînd subiect de me
ditație, după cum poate să devină prilej de a consemna 
chipuri de tineri uteeiști, eforturi și împliniri, gînduri, 
inițiative sau, dimpotrivă, teme de critică, rînduri despre 
nerealizări și insatisfacții. Oferă, în orice caz, datele 
experiențe de lucru din universul celor mai actuale 
ocupări ale acelui colectiv de uteciști, pornind de la 
litatea că, în permanență și pretutindeni, se întîmplă
semnificativ în domeniile atît de vaste ca teritoriu de 
acțiune politico-educativă ce 
organizațiilor UT.C,, pentru 
învață și creează alături.

unei 
pre- 
rea- 
ceva

Fotografie de GHEORGHE CUCU

definesc rolul și răspunderile 
viața tinerilor care muncesc,

Poposind în organizația o- 
rășenească Fălticeni, am răs
puns astăzi invitației directe 
transmise de cititorul nostru 
Iosif Crupaci, profesor la 
Liceul agricol, care ne-a so
licitat sa-i vizităm pe tinerii 
din această localitate suce- .

veană, „unde uteciștii sînt 
autorii multor fapte demne 
de stimă și dc admirație".

Le-am cunoscut mai în-tîi

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IV-a)

Intre 19 și 22 iunie
SAMDECH NORODOM SIANUK

VA VIZITA
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, președintele 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Sam-

ROMANIA
dech Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia. președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk, vor face o vi
zită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România între 
19 și 22 iunie a.c.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit și 
a avut convorbiri luni, 12 iunie, 
la Mangalia Nord, cu Harold 
Wilson, liderul Partidului labu
rist din Marea Britanie, aflat în 
vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirilor a avut 
loc un larg schimb de opinii cu 
privire la situația politică ac
tuală din Europa și/din lume, la 
stadiul relațiilor dintre cele două 
țări și partide.

Apreciindu-se în mod pozitiv 
evoluția actuală a raporturilor 
româno-britanice, s-a exprimat 
hotărîrea ambelor părți de a 
acționa pentru intensificarea co
laborării în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, pe 
toate planurile, între România și 
Marea Britanie, pornind de la 
convingerea că» aceasta slujește 
intereselor popoarelor ambelor 
țări, cauzei înțelegerii, cooperării 
și păcii în Europa, în întreaga 
lume.

Referitor la situația actuală de 
pe continentul european, s-a e- 
vidențiat că făurirea unui sis
tem durabil și eficient de secu
ritate implică organizarea pe 
baze noi a raporturilor inter- 
europene, care să permită dez
voltarea liberă, în deplină ega-

litate, a tuturor popoarelor 
statelor, intensificarea cooperă
rii economice, tehnico-științifice. 
și culturale, depășirea divizării 
Europei în blocuri militare opu
se, renunțarea la forță sau ame
nințarea cu forța în soluționarea 
problemelor litigioase. Ambele 
părți au * subliniat necesitatea 
trecerii la pregătirea efectivă, 
multilaterală și desfășurarea în 
cel mai scurt timp a Confe
rinței general-europene consa
crate securității și cooperării, cu 
participarea, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor statelor 
interesate. în acest cadru, re
prezentanții celor două parti
de au relevat că, în actua
lele condiții internaționale, un 
rol deosebit de însemnat îl 
joacă asigurarea unor rela
ții normale între toate statele, 
independent de regimul lor so
cial, în spiritul coexistenței paș
nice, raporturi care să se înte
meieze pe respectul deplin al 
egalității, al independenței și 
suveranității naționale, integri
tății teritoriale, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui reciproc.

în timpul convorbirilor, s-a 
apreciat că un element determi
nant pentru însănătoșirea cli-

matului politic internațional îl 
constituie stingerea tuturor fo
carelor de război și de încor
dare în diferite regiuni ale glo
bului, soluționarea prin con
tacte și negocieri a tuturor di
ferendelor, dezvoltarea dialogu
lui internațional prin schim
buri deschise și libere de ve
deri între factorii de răspun
dere.

Convorbirile au contribuit la 
aprofundarea cunoașterii și în
țelegerii reciproce, la găsirea de 
noi căi pentru extinderea, în 
continuare, a raporturilor din
tre cele două partide, în intere
sul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
oferit un dejun în onoarea 
liderului Partidului laburist din 
Marea Britanie, Harold Wilson, 
și a soției sale.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș și Manea Mănescu cu 
soția.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
•cordialitate și prietenie.

Mesajul președintelui Consiliului de Stat

9

adresat celei de-a IX-a Conferințe la nivel înalt 
a Statelor membre ale Organizației Unității Africane (O.U.A.)

îmi este deosebit de plăcut să adresez celei 
de-a IX-a Conferințe la nivel înalt a Statelor 
membre ale Organizației Unității Africane. în 
numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, calde salu
tări și cele mai bune urări de succes deplin.

Acționînd energic pentru abolirea definitivă 
a colonialismului, a practicilor neocolonialiste 
și de discriminare rasială, pentru apărarea și 
consolidarea independenței și suveranității na
ționale, pentru libertate și progres social, po
poarele Africii se afirmă tot mai mult ca o 
puternică forță antiimperialistă, exercită o in
fluență crescindă asupra vieții internaționale 
actuale.

Poporul român, angajat în prezent într-o 
vastă operă de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, urmărește cu senti
mente de profundă simpatie și solidaritate 
lupta popoarelor africane pentru apărarea și 
consolidarea independenței naționale, se bucură 
sincer de realizările obținute în dezvoltarea lor 
economică și socială de sine stătătoare.

Ca detașament activ al frontului antiimpe- 
rialist, el acordă sprijin multilateral mișcărilor 
de eliberare națională ale popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineea Bissau, Namibia și 
alte teritorii coloniale, luptei lor pentru cuce
rirea libertății naționale, pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres și o viață mai bună. 
Guvernul și poporul român condamnă cu fer
mitate politica de apartheid și discriminare 
rasială dusă de regimurile minoritare rasiste 
din Republica Sud-Africană și Rhodesia..

Ne pronunțăm cu consecvență pentru instau
rarea în relațiile dintre state, a principiilor 
respectării independenței și suveranității na-
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I
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RABAT
ționale, egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc, a drep
tului sacru al fiecărui popor de a-șî hotărî 
singur soarta, conform intereselor și voinței 
sale naționale, pentru participarea tuturor 
statelor la soluționarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Recenta vizită pe care am întreprins-o în 
opt țări africane, convorbirile pe care le-am 
avut cu acest prilej au constituit o puternică 
manifestare a sentimentelor de prietenie și 
solidaritate care leagă poporul român de po
poarele africane, o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și țările africane, 
în lupta împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru asigurarea 
păcii și securității tuturor popoarelor.

România, țară socialistă, ea însăși în curs 
de dezvoltare, consideră că lichidarea decala
jelor economice dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare trebuie să devină, o 
preocupare fundamentală a întregii comunități 
internaționale, impune mobilizarea eforturilor 
fiecărui popor pentru valorificarea in interes 
propriu a resurselor sale naționale, lărgirea 
cooperării internaționale pe baze echitabile și 
măsuri practice de sprijinire a acestor eforturi 
de către statele avansate.

îmi exprim convingerea că reuniunea dum
neavoastră va aduce o nouă contribuție la 
lupta pentru eliberarea națională, pentru lichi
darea sechelelor colonialismului, a rasismului 
și apartheidului, la întărirea unității africane, 
la dezvoltarea economică de sine stătătoare a 
statelor Africii, la cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

SECERIȘUL
Campania operativității 

maxime, moment 
hotăritor in bătălia 

pentru belșug
(PAG. A III-A)

„CALEA DE MIJLOC"
o soluție convenabila in
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politica repertoriului cinematografic?
Carențele manifestate în achi

ziționarea și difuzarea filmelor 
se știe că au constituit, printre 
altele, una din problemele dez
bătute de /.Consfătuirea de lucru e 
a activului de partid din dome- * 
niul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative" 
din iulie 1971, consfătuire care 
a adoptat propunerile prezen
tate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind unele măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
pditico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor

de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. „Se vor lua măsuri pen. 
tru o mai bună echilibrare a 
■filmelor programate în cinema
tografele noastre, limitîndu-se 
difuzarea filmelor polițiste, de 
aventuri, interzicîndu-se filmul 
cax;e cultivă violența și vulgari
tatea, care propagă modul de 
viață burghez", preciza secre
tarul general al partidului amin
tind și la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie că „datorită 
neglijenței, simțului scăzut de 
răspundere, a lipsei de fermitate 
ideologică au' fost importate o

serie de filme și alte lucrări ar
tistice sau literare de un slab 
nivel artistic, cu un conținut 
ideologico-educativ dăunător".

Cum s-a răspuns acestor cri
terii și indicații, cum au acțio
nat în fața pericolelor poluării 
spirituale cei care achiziționea
ză, selecționează și difuzează 
filmele ? Dacă a dispărut în pri
mul rînd violența, cultul forței 
și legea junglei propagate de a- 
tîtea și atîtea filme pe care le 
găzduiam cu o greu explicabilă 
generozitate, ce repertoriu a fost 
oferit spectatorilor noștri a că

ror medie de frecvență a cine
matografelor este una dintre 
cele mai mari din Europa ?

De la 1 iulie 1971 și pînă la 
1 iunie a.c., deci în numai 11 
luni, au fost prezentate 119 pre
miere cinematografice. Dintre 
acestea 14 sînt filme românești 
și 67 producții ale studiourilor 
din țările socialiste. Cite dintre 
filmele străine au fost mari o- 
pere ale cinematografiei, repre-

TUDOR STĂNESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

de VICTOR VIȘINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ȘCOALĂ

FĂRĂ ZIDURI

* . Cu un timp în urma, am avut privilegiul sâ ascult la Casa
> corpului didactic dintr-un mare oraș al țârii o conferința pe
> care o subintitulasem în sinea mea Școală fără ziduri. Erau 
’• în sala cîteva sute de învățători și profesori, dar eu mă gîn- 
‘ deam la cei peste două sute de mii de dascăli entuziaști, 
‘ pricepuți și devotați muncii de catedră, în a căror înaltă
' responsabilitate etică și civică partidul și statul nostru so- 
‘ cialist au circumscris destinul formării și educării celor peste 
’ 4 milioane de copii aflați pe băncile școlii.
' Conferențiarul, personalitate de prestigiu a învățămîntuluî
1 românesc, își propusese, de fapt, să răspundă la o întrebare 
' pe care i-o pusese un profesor de liceu : „Ce este moderni

zarea și dacă ea durează și în trimestrul al doilea ?". Ori-
' cîte zîmbete stîrnise întrebarea și oricît de estompat putea 

ea defini orizontul intelectual al celui care o avansase, 
măcar pentru buna intenție a recuperării unor suspensii 
pedagogice, trebuia iertată. Și oratorul, luînd-o chiar toarte 
în serios, nu numai că o iertase, dar își făcuse din răspuns 
subiectul unei excelente expuneri, care avea să conducă 
la concluzia că școala românească de astăzi are un carac
ter deschis, neîngrădit, expansiv. Că esența modernizării o 
constituie achiziția virtuții interne a învățămîntuluî de a se 
adapta continuu la cerințele societății pe care o construim, 
de a se conecta în toate compartimentele pregătirii elevilor 
la progresele tehnice, științifice, culturale. Ceea ce presu
pune receptivitate la nou, caracter prospectiv, capacitate 
de inovare, atitudine deschisă către viață, către muncă.

Acceptate ca principii, aceste trăsături fizionomice de 
bază ale Școlii fără ziduri impun ca imperativ al perma-
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CE ÎNSEAMNĂ S4 FII MARINAR, NU NUMAI 0
INGINER METALURG ? PROFESIE ROMANTICA
— Să începem cu puțină 

wtofie deoarece învățămîntul ' 
metalurgic are în țara noastră 
o tradiție bine consolidată — 
ne spune interlocutorul nos
tru. Primele noțiuni de meta
lurgie sînt predate în 1813 de 
către Gheorghe Asachi la cursu
rile de inginerie ho-tarnică de la 
Iași, iar apoi din 1868 la Școala 
de poduri și șosele din Bucu
rești. Cursurile de bază în pre
gătirea inginerilor metalurgi 
devin din 1921 de sine stătătoa
re, iar după reforma învățămîn
tului din 1948 s-a creat Facul
tatea de metalurgie în perma
nentă dezvoltare pînă astăzi, 
cînd iri băncile' amfiteatrelor se 
pregătesc să devină ingineri 
circa 1 000 de studenți.

— Ce coordonate au determi
nat dezvoltarea acestei specia
lități ?

— Dezvoltarea impetuoasă a 
industriei metalurgice româ
nești după 1944 și, în special, în 
decursul ultimelor planuri cin
cinale, care au determinat ea în 
aproape fiecare județ al țării 
să existe o întreprindere cu ca
racter metalurgic.

— Vă referiți numai la între
prinderile de profil cu caracter 
extractiv ?

— Nu, fiindcă metalurgia vi
zează două direcții, atît cea ex
tractivă cît și cea de prelucra
re.

— Aceste direcții sînt mate
rializate și în secțiile facultă
ții ?

— Bineînțeles. Sînt două sec
ții cu canacter extractiv — ela
borarea fontei și oțelurilor, care 
pregătesc ingineri pentru ma
rile centre siderurgice din Bucu
rești, Galații, Hunedoara. Reșița 
și secția de metalurgie a meta
lelor neferoase, care pregătește 
ingineri pentru marile combi
nate de la Slatina, București, 
Copșa Mică, Baia Mare ș.a. 
Apoi, există două secții cu ca
racter de prelucrare : deformări 
plastice și tratamente termice în 
cadrul cărora se pregătesc in
gineri atît pentru industria si
derurgică cît și pentru industria 
construcțiilor de mașini și sec
ția turnarea (metalelor feroase 
și neferoase care pregătește in-- 
gineri pentru industria siderur-

Combinatul Poligrafic 
„CASA SCÎNTEII“

Recrutează băieți între 15 și 18 ani, absolvenți ai școlii 
generale, pentru calificarea prin ȘCOALA PROFESIONALA 
POLIGRAFICA „DIMITRIE MARINESCU" (ucenicie la locul 
de muncă și curs de zi).

Se primesc tineri din București, comunele subordonate, 
precum și din toate județele, cu posibilitate de a face na
veta sau de găzduire în orașul București.

DURATA DE ȘCOLARIZARE ESTE DE 2—3 ANI

Concursul de admitere constă în probe scrise și orale la 
limba română și matematică.

Candidații se pot prezenta pentru înscriere la concurs pînă 
la data de 3 iulie 1972 la Combiratul Poligrafic „Casa 5cîn- 
teii", Biroul învățămînt, Tel. 17.60.10 sau 10.60.20, inferior 
1302, avînd următoarele acte :

1. Buletin de Identitate
2. Certificat de naștere (original si copie legalizată)
3. Certificat de absolvire (original) sau adeverință

Fișa copilului de la 0—15 ani sau certificatul medical 
eliberat de circumscripția medico-sanitară la care can
didatul este luat în evidență.
Buletin de analiza sîngeluri, efectuată după 1 iunie 
1972.

6. Rezultatul ezamenului radiologie pulmonar, efectuat 
după 1 aprilie 1972.

4.

5.

Elevii șî ucenicii beneficiază de burse, îndemmzații, va- 
vanțe școlare, precum și de diplomă de absolvirea școlii 
profesionale — cei reușiți la concurs fac instruirea practică 
la Combinatul Poligrafic „Casa Șcînteii", iar pregătirea 
teoretico la Grupul școlar poligrafic.

'azWWWWWWWWWVWWWWW

In anul școlar 197211973 
vor lua ființă

NOI LICEE DE SPECIALITATE
0 HOTĂRIRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI
In cadrul acțiunii de perfecționare a învățămîntului liceal, printr-o 

hotărî re a Consiliului de Miniștri, începînd cu anul școlar 1972/1973, 
se înființează noi licee de specialitate.

Astfel, la Baia Mare, Brăila, București (3 unități), Focșani și 
Tîrgoviște — licee industriale pentru construcții de mașini ; la Bă- 
beni, Botoșani, Brașov, Brăila, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Plo
iești, Reșița, Satu-Mare, Sibiu și Tulcea — licee industriale de con
strucții ; la Aiud, Baia Mare, Cîmpia Turzii, Nădrag și Vlăhița — 
licee industriale metalurgice ; la Buzău, Codlea, Năvodari, Tg. Mu
reș, Timișoara și Tîrnăveni — licee industriale de chimie ; la Cîmpi- 
na. Deva, Hm. Vîlcea și Timișoara — licee industriale energetice ; 
la Brașov — liceu pentru prelucrarea automată a datelor ; la Craiova, 
Pașcani si Roșiorii de Vede — licee industriale de căi ferate ; la 
Cluj și Tg Mureș — licee industriale pentru industria ușoară ; la 
Arad, Cluj,’ Constanța, Craiova, Gheorghieni. Iași și Timișoara — 
licee industriale pentru alimentația publică ; la Alexandria, Bistrița, 
Giurgiu, Lugoj, Odorheiul Secuiesc, Reghin și Slobozia — licee in
dustriale (pentru construcții. și industria locală) ; la Teleajen și Vi
dele — licee industriale de petrol ; la Barza și Sărmășag — licee in
dustriale miniere ; la Iași — Mceu industrial de materiale de con
strucții ; !a Codlea — liceul industrial pentru industria lemnului ; Ia 
Botoșani șl Ciorogîrla — licee agricole ; la Călimănești, la Cluj și 
Mediaș — licee. economice ; la București — liceu industrial de trans
porturi și la Constanța — liceu industrial de marină.

Majoritatea liceelor de specialitate nou înființate vor funcționa pe 
lîrgă întreprinderi, uzine, combinate și centrale industriale.

începînd cu viitorul an școlar, durata studiilor în învățămîntul 
seral și fără frecvență al liceelor de specialitate va fi de 5 ani.

★Ministerul Educației și învățămîntului aduce la cunoștință că în
cepînd cu anul școlar 1972/1973 vor funcționa, în afara celor existen
te, noi clase cu predarea în limba maghiară în cadrul următoarelor 
licee de specialitate : liceul agricol din Ciumbrud. liceul industrial de 
construcții și liceul industrial pentru industria ușoară din Cluj, liceul 
industrial din Odorheiul Secuiesc, liceul industrial de chimie și liceul industrial pentru construcții de mașini din Tg. Mureș, liceul 
Industrial din Reghin și liceul industrial de construcții din Sf. 
Gheorghe.

★
Informații detaliate privind desfășurarea concursului de admitere, 

numărul de locuri și specialitățile în care se școlarizează elevii, se 
pot obține de la secretariatele liceelor de specialitate și inspectorate
le școlare Județene.

PENTRU CANDIDAȘI LA ADMITERE

gică și a construcțiilor de ma
șini.

— Care sînt perspectivele de 
încadrare ale absolvenților ?

— Atît în industria metalur
gică, cit și în cea a construcții
lor de mașini absolvenții au di
ferite perspective, de încadrare, 
atîț în producție, cît și în sec
toarele de concepție, cercetare

Ne răspunde prof, 
dr. ing. NICOLAE GERU 
prodecan al Facultății de meta
lurgie, Institutul Politehnic Bucu

rești

și proiectare. In domeniul me
talurgiei, activitatea științifică 
este deosebit de intensă în ca
drul uzinelor și combinatelor, 
în institute de proiectări și cer
cetări, în laboratoare uzinale.

— Aceasta implică deci și o 
bună bază materială a procesu
lui de învățămînt în cadrul că
ruia viitorii ingineri debutează 
în ucenicia cercetării ?

— Desigur. Fiind o facultate 
de tradiție, facultatea noastră 
dispune de bună dotare, de la-’ 
boratoare bine utilate, unde stu
denții beneficiază de o aparatu
ră complexă pentru cercetare 
(diferite cuptoare • pentru elabo
rarea fontelor, oțelurilor și alia
jelor neferoase,- pențru topirea 
și turnarea' fontelor și aliajelor,' 
aparatură de cercetare, micro-’ 
scoape optice și electronice, 
aparate <?u raze ultrasunete 
etc.).

— Care sînt prejudecățile care 
împiedică o cunoaștere exactă a 
domeniului metalurgiei ?

— în general, familia și ca
drele didactice, cu măre ponde
re în orientarea profesională a 
tineretului din liceu cred că 
metalurgia de azi este identică 
cu cea din trecut. Gradul înalt 

de mecanizare și automatizare a 
proceselor tehnologice din me
talurgia modernă, care este în 
același timp și industrie și ști
ință, face ca astăzi inginerul, în 
multe sectoare ale metalurgiei 
să dialogheze cu procesul de pro
ducție prin intermediul unui 
pupitru de comandă, unde ordi
nea și exactitatea domină la fel 
ca într-o farmacie și comparația 
nu mi se pare exagerată.

— Aceasta nu înseamnă 
profesiunea este ușoară ?
, — Nu, dimpotrivă. Este nece
sar să se știe că această pro
fesiune este totuși grea, ea so- 
licitînd specialiști cu o pregă
tire deosebită, atît în fizica mo
dernă, fizica corpului solid, ma
tematică statistică, calcul ope
rațional, chimie și chimie fizică 
etc. Pe de altă parte, complexi
tatea proceselor și instalațiilor 
moderne reclamă cunoștințe a- 
profundate de mecanică, organe 
de mașini, electrotehnică și ac
ționări electrice, termotehnică, 
electronică, automatizarea pro
cesor#?, calculatoare electro
nice și conducerea cu a- 
cestea a proceselor.

— Este metalurgia prin speci
ficul ei un domeniu închis fe
telor ?

. — Fără a fi o profesiune pro
hibitivă pentru 'fete, metalurgia 
cuprinde locuri de muncă ce so
licită robustețe fizică și mora
lă, promptitudine și răspundere 
în hotărîri, calități caracteristi
ce, în special, bărbaților, ^ceas
ta nu înseamnă că în laboratoa
re, institute de cercetări și pro.» 
iectări și chiar în unele sectoa
re ale producției# fetele nu 
pot obține rezultate foarte 
bune.

Interviu consemnat de 
CALIN STANCULESCU
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Din
am ---------  — ----mulți tineri care se interesea
ză de meseriile cu specific fe
roviar, lăsînd să se înțeleagă că știu prea puține lucruri 
despre ele, întrucît îndrumare»- 
le de admitere în sistemul șco
lilor care dau o profesie nu in
clud tot ceea ce se numește 
procesiune feroviară. Fiind în 
posesia unor detalii în acest 
•sens, primite,, destul de tirziu, 
46? la direcția de resort din 
■Rj.T'.T., faeem pentru ei un 

■» serviciu informativ.
? ■; - Telegrafiști, impiegați de mișcare, casieri. Iată trei din

tre meseriile incluse de dome
niul de activitate feroviar. 
Pentru aceste trei profesii, re
crutarea se face de către re
gionalele C.F.R. din localitățile , situate pe raza regionalei res
pective dar'numai în funcție 
*06 necesități, îneît doritorii aici 
trebuie să se adreseze, dacă 
îi interesează una din a- 
ceste meserii, înainte, însă, de 
a face acest pas, trebuie să 
rețină că sînt necesare cîteva 
condiții, pe care să le înde
plinească : să aibă studii me
dii, cu sau fără diplomă de 
bacalaureat ori să fi absolvit 
școli echivalente ; vîrsta de 
admitere este cuprinsă între 18I

Culică Elena — Horodiș- 
tea — jud. Botoșani — Școala 
profesională sanitară-Craiova 
funcționează în str. Silozului 
nr. 65. Dar o școală asemănătoa
re găsești și la Botoșani {str. 
Maxim Gorki nr. 1). Și cîtă vre
me o școală dorită se află atît 
de aproape, socot că nu mai 
ai nevoie de altele. Știi desigur 
proverbul cu cel ce fuge după 
mai mulți iepuri...

Diana S. — Caracal — Jud. 
Olt: Toți absolvenții de liceu au 
aceleași drepturi, deci îți vei 
putea continua studiile în orice 
școală dorești. Școala postliceală 
la care aspiri este bine aleasă, 
plasîndu7se în continuare tipului 
de liceu ’ absolvit O școală de 
specializare postliceală comercia- 

’ lă funcționează la Craiova (str. 
Brestei nr. 12), deci în apropie
re, cu cele două secții dorite : 
tehnolog pentru alimentația pu
blică și conducător de unitate 
comercială (care mi se pare mai 
potrivită). Se dă examen la : 
matematică (scris și oral), chimie 
(oral), pentru prima specialitate 
și matematică (scris și oral), E- 
conomie politică (oral) pentru a 
doua. Se primesc elevi cu și fără 
diplomă de bacalaureat. Exame
nele au loc între 15—22 septem
brie.

F. M. — Dolj — Secția admi
nistrație a liceului economic 
pregătește cadre pentru adminis
trația locală de stat. Absolven
ții acestei secții vor putea ocu
pa diferite funcții la consiliile 
populare (referenți, șefi de bi
rou, delegați cu starea civilă, 
agenți încasatori etc.) Se dă 
examen la matematică (scris și 
oral) și la alegere între limba 
și literatura română sau 
grafia patriei.

A. Anișoara — Galați : 
pentru meseria de ospătar cit 
și pentru cea de vînzător (pen
tru care te poți pregăti la Școa
la profesională din Galați a Mi
nisterului Comerțului interior 
(str. Mihai Bravu nr. 12) se dau 
examene (scris și oral) la ma
tematică și la limba și literatura 
română.

Neagu Nicolae — București :

Geo-

Atît

Noua și moderna turnătorie automată a Uzinei metalurgice 
Bacău

Foto: PAVEL T1NJALĂ

REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
SUPERIOR METALURGIC

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN BUCUREȘTI

Facultatea de metalurgie, Calea Griviței nr. 132 ; tel. 14.52.23 
Cursuri de zi-ingineri (durata studiilor : 5 ani).

Secții : Elaborarea fontei și oțelului; Turnătorie de fontă și 
•metale neferoase ; Deformarea plastică și 
al metalelor ; Metalurgie neferoasă.

tratamentul termic

INSTITUTUL DE SUBINGINERI DIN HUNEDOARA

Str. Karl Marx nr. 5; tel. 1919.

— Subordonat Institutului de mine din Petroșani —
Cursuri de zi- subingineri (durata de studii : 3 ani). 
Secții :

termice ;
Cursuri
Secții : 

termice;

Furnale și oțelării; Prelucrări plastice și tratamente 
Electromecanică metalurgică.
serale-subingineri (durata de studii : 4 ani).
Furnale șl oțelării ; Prelucrări plastice și tratamente 
Electromecanică metalurgică. .

la mai multe întrebări

CEFERIȘTI
și 43 ani» iar pentru bărbați se 
cere stagiul militar satisfăcut, 
întrueîț meseria de impiegat de mișcare presupune un grad 
anume de dificultate, cei care 
vor candida sînt supuși unui 
examen medical psihologic# 
care este eliminatoriu.

Calificarea în meseriile res
pective se dobîndește în cadrul 
unoi*  cursuri ce se organizează, 
în funcție de nevoile unităților, 
în cadrul grupurilor școlare de 
căi ferate. Cursurile de tele-, 
grafiști pentru teleimprimatoa
re au durata de 6 luni, cele 
pentru casieri durează 9 luni# 
iar cele de impiegați de mișca
re durează 12 luhi. La absol
virea acestor cursuri, evident, 
elevii sînt repartizați în funcții corespunzătoare calificării obți
nute. Mai facem însă subli
nierea că, după efectuarea 
unor stagii de producție, ab
solvenții acestor cursuri pot 
promova în funcții.Exemplificăm : impiegații de 
mișcare pot promova în funcții 
de dispozitor în stații tehnice, 
operator de manevră, operator 
programator, instructor stație, 
IDM șef de tură, tehnician ; 
totodată, după 5—6 ani de ac
tivitate ca IDM, se pot înscrie 
la școala de operatori RCM și

La facultatea de geologie-geo- 
grafie din București, la Facul
tatea de biologie-geografie din 
Cluj, ca și la cea din lași, func
ționează secții de geografie. 
Cele de istorie-geografie se află 
numai la institutele pedagogice 
de 3 ani. în învățămîntul uni
versitar funcționează separat.

C. Elorea — Oradea : Ideea 
transferului nu mi se pare co
respunzătoare, deoarece ar ne
cesita multe formalități și nu 
se știe dacă veți găsi locuri. Mai 
mult, băiatul n-ar mai putea 
sta cu familia, ceea ce nu mi se 
pare în nici un fel recomanda
bil.

Dar, spre arhitectură (și de ce 
nu, spre institutul de arte plas
tice !) duce și liceul teoretic la 
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Viața bate la ușă!
de SEN ALEXANDRU

care, pentru arhitectură, este 
indicată o pregătire specială. 
Examenul la institutele de ar
hitectură se dă în două etape : 
prima, eliminatorie, verifică ap
titudinile pentru desen tehnic 
și liber, a doua, cunoștințele la 
matematică (algebră, trigonome
trie, geometrie plană și în spa
țiu — scris și oral). Concluziile 
sînt ușor de tras. Propuneți fiu
lui dumneavoastră această pers
pectivă ca să știe în ce direc
ție să-și îndrepte eforturile.

Andronescu Otilia și Popescu 
lulia — București : Răspunsul 
este afirmativ pentru Otilia și 
negativ pentru lulia. Dar tot 
mai bine ar fi să vă interesați 
Ia instituțiile respective. Dispo
zițiile pot fi completate.

Popa Letiția - București : în
drumătorul pentru admiterea în 

A
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obțin o calificare superioară
— dfe operator la regulatorul 
de circulație, sau, după 6—7 ani 
'de activitate ca IMD și a stagi
ilor de casă de un an, se pot 
înscrie la școala de șefi de sta
ție și la absolvire pot deveni 
conducători de unități — șefi 
stație, șef de magazie, etc. Ca 
șefi de stație, după un anumit 
stagiu, dacă se dovedesc co
respunzători, pot. fi promovați 
în funcții de controlor de sec
tor, instructori regional etc. 
Casierii pot și ei promova 
în funcția de casier verificator, 
tehnician etc., iar telegrafiștii
— la teleimprimatoare — după 
efectuarea unui stagiu în exte
rior. pot obține salarizare su
perioară prin promovarea lor 
în unități centrale.

E bine de știut că funcția de 
impiegat de mișcare presupune 
condiții de lucru mai grele și 
de aceea sînt selecționați nu
mai bărbați ; în schimb, însă, pentru funcțiile de telegrafist 
pentru teleimprimatoare și ca
sier sînt preferate femeile.

Tnteresați-vă deci la regiona
lele C.F.R. pentru a afla cînd 
și unde se organizează cursuri 
pentru aceste meserii — dacă 
bineînțeles, doriți să le îmbră
țișați.

I
I
I
I
I
I
I
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școlile postliceale pe anul șco
lar 1971—72 (nu știu să se fi di
fuzat) prevede, în București, ur
mătoarele tipuri de școli tehni
ce : pentru industria construc
țiilor de mașini, str. Zborului 
5—7 (pentru specialitățile pro
iectant. mașini electronice de 
calcul, montarea și reglarea a- 
paratelor de radio și televiziune} 
și în B-dul Muncii 47, pentru 
profilul : mecanică fină și opti
că (prima prin cursuri de zi, a 
doua prin cursuri serale), de a- 
semenea, în str. Samuel Vulcan 
nr. 8, cu specialitatea proiectant 
(cursuri de zi) și în Calea Gri- 
viței nr. 363 cu specialitatea pro
iectant (cursuri de zi și serale). 
Găsiți o școală energetică cu 

profil electro-energetic (cursuri 
serale) în str. Gh. Șincai nr. 
2—10, o școală metalurgică cu 
specialitățile proiectări metalur
gice (cursuri serale) și laborator 
în siderurgie (cursuri de zi) în 
B-dul Muncii nr. 256, pentru in
dustria chimică, specialitatea 
proiectant (cursuri de zi. și se
rale) în B-dul Ion Șulea nr. 216, 
o școală pentru industria ușoară, 
specialitățile : finisarea produ
selor textile (cursuri de zi), e- 
lectromecanic pentru aparate de 
măsură și automatizare (cursuri 
de zi) și proiectări pentru con
strucții de mașini (cursuri de 
zi funcționînd în str. Bîrsei nr. 3. 
Pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 428 
funcționează o școală de con
strucții, specialitatea devize 
și măsurători în construcții 
(cursuri de zi și serale), iar în

Marirutrul, cu fața arsă de vînt 
și soare, cu statură atletică și 
mușchi de oțel, înfruntind zările 

fși valurile, rostind cuvinte cu pu
tere de magie, înflăcărează fante
zia multor băieți. Și cînd își do
resc să devină marinari, chiar 
dacă au depășit vîrsta pantaloni
lor scurți, imaginea acestei mese
rii — ale cărei începuturi se 
pierd în negura vremurilor — se 
confundă cu neprevăzutul, aven
tura de lungă durată pe mări și 
oceane, pentru care n-ai nevoie 
de alte calități decît de curaj, 
îndrăzneală, bărbăție. Nu stă în 
intenția noastră să dăm la o parte 
vălul de romantism care îmbracă 
una dintre cele mai vechi înde
letniciri omenești, nici n-am reu
și, și, la urma urmelor, nici n-ar 
avea rost. Dacă opțiunea tânăru
lui la profesie, indiferent care ar 
fi ea, se însoțește cu o vibrantă 
adeziune sufletească, atunci exis
tă mult mai multe temeiuri de 
certitudini cu privire la reali
zarea sa.

In rîndurile ce urmează, nu ne 
propunem să vorbim despre far
mecul aparte pe care-l degajă 
meseriile marinărești, ci despre 
modalitățile de dobîndire ale a- 
cestora, prin formele de școlari
zare existente. Pentru că, ase
meni tuturor celorlalte profesiuni, 
și cele care deservesc marina co
mercială, se dobîndesc prin inter
mediul unei rețele de învățămînt 
complexe de lp. calificarea la 
locul <le muncă și. pînă la institu
tul de învățămînt superior.

Începînd cu anul universitar 
viitor, funcționează, la Constanța, 
Institutul de marină — avînd. 
cursuri de zi cu o durată de 4 
ani și secțiile:

— ofițeri de navigație ;
ofițeri de electromecanică 

navală (mecanici și electricieni) 
pentru navele maritime de trans
port ale Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și pen
tru navele de pescuit oceanic ai 
M.A.l.A.A.

Pot candida la Institutul de 
marină absolvenți cu examen de 
bacalaureat ai liceelor și școlilor 
echivalente, bărbați pînă la vîrsta 
de 25 de ani împliniți pînă la 
31 decembrie anul curent. Con
cursul de admitere în anul I va 
avea loc la 4 iulie și constă din 
următoarele probe:

— test de sănătate și aptitu
dini (eliminatoriu);

— matematică — scris și oral;
— fizică — scris.
Programele disciplinelor pentru 

probele concursului Sînt cele 
prevăzute pentru examenul de 
bacalaureat.

In perioada studiilor, studenții 
sînt încazarmați și efectuează 
pregătire militară; absolvă insti
tutul cu gradul de locotenent de 
marină în rezervă.

O dată cu începerea exercitării 
profesiei, ofițerilor li se deschid 
frumoase perspective de activita
te ; cei care vor lucra pe nave 
pot străbate întreaga ierarhie pro
fesională, pînă la comandant de 
cursă lungă; pe uscat, în sectoa
rele de exploatare a navelor sau 
în porturi, folosindu-și pregătirea 
și capacitatea ofițerii își pot adu
ce o contribuție substanțială la 
creșterea eficienței economice și a 
prestigiului marinei comerciale 
românești.

OFIȚERII DE MARINĂ PEN
TRU NAVELE FLUVIALE se 
pregătesc în prezent astfel:

— pentru punte — prin cursuri 
postliceale de un an și practică 
pe nave de doi ani. La aceste 
cursuri se pot înscrie tineri cu

B-dul Preciziei nr. 12 — Mili
tari — o școală pentru industria 
materialelor de construcție, 
specialitatea electromecanic pen
tru întreținerea și exploatarea 
agregatelor automatizate în a- 
ceastă industrie. Toate școlile 
amintite sînt postliceale și teh
nice iar unele au cursuri sera
le, deci îndeplinește toate con
dițiile puse. Vă rămîne deci 
greutatea alegerii (care, în ca
zul dumneavoastră pare a fi cu 
adevărat o acțiune dificilă). Ar 
fi bine ca în. viitor să aveți mai 
multe legături cu practica. Suc
ces !

A. V. Babadag — Jud. Tulcea ! 
Cîtă vreme aceste profesiuni nu 
cer discriminarea culorilor nu 
cred ca discromatopsia să re-; 
prezinte un impediment. Dar si
gur nu sînt. Vizita medicală va 
lămuri lucrurile. în ceea ce pri
vește a doua întrebare: în a- 
numite condiții de eficiență 
școlară, elevii primesc burse.

Aron Eugen — Orșova : Lice
ul industrial de chimie din Cra
iova funcționează în str. Paș
cani nr. 26—28 cu următoarele 
secții: tehnologie chimică orga
nică, tehnologie chimică anor
ganică, utilaje în industria chi
mică. Se dă examen la matema
tică și la chimie pentru prime
le două, la fizică pentru a tre
ia dintre specialități.

Socol Constanța — Gvarderu- 
ța — Jud. Mehedinți: într-ade- 
văr dragă Constanța, nu știu 
cum au ajuns părinții dumita- 
le Ia convingerea că n-ai putea 
compune o scrisoare. Eu am 
constatat dimpotrivă că te pri
cepi șî încă foaTte bîne. Scrisoa
rea pe care mi-ai trim is-o este 
alcătuită corect din punctul de 
vedere al înlănțuirii ideilor și 
ori-cît m-am străduit, nu am gă
sit greșeli de ortografie. Așa
dar, spune părinților din partea 
mea că nu este deloc o obrăz
nicie să te adresezi unui ț, ziar, 
mai ales cînd acesta este 'țipă*  
rit anume pentru țineți.

Dacă nu mai poți ■ aștepta, . 
prezintă-te Ia liceul sanitar din 
Galați, unde nu se pun condi
ții de vîrsta și scrie-mi dacă a! 
reușit. 

stagiul militar satisfăcut pînă la 
vîrsta de 32 de ani inclusiv. Exa
menul constă din teste de sănă
tate și probe scrise și orale la 
matematică și geografie.

— pentru mașini (mecanici și 
electricieni) — prin promovarea
— pe bază de examen de breve
tare — a absolvenților școlilor 
profesionale, avînd stagiu de 
ambarcare.

Dar adevăratele meserii mari
nărești, precum timonieri, moto- 
riști, piloți, șefi de echipaj, ope
ratori de dană, pot fi însușite in 
Liceul industrial de transporturi
— cu profil naval — din Galați. 
El a luat ființă recent și este uni
cul de acest fel din țară. De 
aceea, la 22 iunie, cînd începe 
concursul de admitere în învăță
mîntul liceal, la Liceul industrial 
de transporturi din Galați se pot 
prezenta candidați din toată 
țara.

Liceul industrial de transpor
turi pregătește cadre tehnice de 
nivel mediu necesare flotei co
merciale și activității portuare 
aflate într-un ritm intens de dez
voltare în actualul cincinal.

Ofițerii radiotelegrafiști pen
tru navele maritime și fluviale 
se formează prin cursuri de spe
cializare postliceală cu durata de 
un an. Sînt admiși, pe baza unui 
test practic, tineri care au dobîn- 
dit o asemenea calificare în 
timpul stagiului militar, sau cu 
atestatul de radioamator. Cursul 
se încheie cu un examen pentru 
obținerea certificatului de radio-

Șantierele navale Oltenița.

ANUNȚ
MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICE 

CENTRALA INDUSTRIALA DE ȚEVI Șl TREFILATE 
GRUPUL ȘCOLAR „REPUBLICA" 

București, Bd. Muncii 256, sector 3, Telefon 43.50.68

GRUPUL ȘCOLAR „REPUBLICA din cadrul C.I.T.T. face 
cunoscut celor interesat! că primește înscrieri de candidați 
pentru anul școlar 1972 1973, la următoarele meserii :

— electromecanici
— strungari
— lăcâtuși-mecanici
— laminafori-tevi
— frezori-rabotori-mortezori
— trefilatori-trăgători
— sudori.

*, Se primesc absolvenți ai școlii generale de 8 și 10 ani în 
vîrsta pînă la 18 ani — din București și fosta regiune Bucu
rești.

Pentru înscriere se vor prezenta următoarele acte :

— certificat de naștere (copie)
— certificat de studii sau adeverință de 8 sau 10 clase
— buletin de analiza sîngelui — efectuată cu trei săptă- 

mîni înainte de examen
— examenul radiologie pulmonar (microradiografie) efec

tuată cu cel mult 3 luni înainte de concurs
— fișa copilului de la 0—15 ani

înscrierile se fac la secretariatul școlii din Bd. Muncii nr. 
256 (tramvaiele 23. 24 și autobuzele 79 și 100) începînd cu 
data de 15 iunie pînă pe data de 5 iulie 1972.

Admiterea se face pe bază de examen scris :
— Matematică și fizică (partea I, mecanică și căldură) 

pentru meseriile : strungari, lăcătuși, laminatori țevi, fre- 
zori-rabotori, trefilatori, sudori ;

— Matematică și fizică (partea II electricitate) pentru me
seriile electromecanic.

— Pe timpul școlarizării elevii vor beneficia de dreptu
rile prevăzute de H.C.M.-urile în vigoare.

Școala asigură cazarea în cămin pe toată durata șco
larizării.

Școala profesională

LUPENI

ANUNȚ
ȘCOALA PROFESIONALA MINIERA LUPENI primește în

scrieri pentru concursul de admitere în anul I pentru urmă
toarele meserii :

— mecanizator minier 
—- lăcătuș de mină
— electrician de mină.

Se primesc absolvenți a 8 și 10 clase.
Pentru meseria mecanizator minier se primesc tineri pînă 

la vîrsta de 20 ani, iar pentru celelalte meserii, pînă la vîrsta 
de 18 ani.

înscrierile se fac zilnic la sediul școlii, str. Viitorului nr. 27, 
Lupeni, jud. Hunedoara, pînă la data de 3 iulie 1972.

telegrafist, necesar executării pro
fesiei. x

Motoriștii și electricienii se pre
gătesc prin școli, profesionale. 
Astfel, Școala profesională meca- 
no-navalâ din Giurgiu pregătește 
mecanici în motoare cu combus
tie internă, iar școlile aparținînd 
Ministerului Energiei Electrice 
formează electricieni. Ei sînt îm
barcați după un an stagiu de 
practică efectuat pe nave sau pe 
uscat. Și, în funcție de rezulta
tele obținute în muncă, de spiri
tul de disciplină și capacitatea 
organizatorică dovedită, pot a- 
junge ajutori ofițer mecanic ma
ritim și fluvial, ofițer mecanic și 
șef mecanic fluvial.

Marinarii, cei care și-au împru
mutat numele tuturor meseriilor 
legate de ape, au, la rîndu-le, un 
profil profesional distinct. Pentru 
navele maritime ei se formează 
la locul de muncă; din. rîndurile 
absolvenților școlilor generale sau 
ai liceelor. Cu condiția să aibă 
domiciliul în Constanța sau în 
împrejurimi. Pentru navele flu
viale, nu trebuie să îndeplinească 
această condiție ; pregătirea se 
realizează tot la locul de muncă. 
Și marinarii pot urca, treaptă'cu 
treaptă, ierarhia profesionala : cei 
care lucrează pe navele maritime 
pot ajunge: șef echipaj, condu
cător șalupă, timonier; cei de 
pe navele fluviale au ca perspec
tive profesionale’ posibilitatea de 
a'-deveni: șef de echipaj, con
ducător de șaluptă, cîrmaci de 
șlep, ceam, tanc.
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TOATE ENERGIILE

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
K

10 tone de cărbune INIȚIATIVE | Moment hotărîtor în bătălia pentru belșug

abataj frontal

MIHAI BLAGA SI BRIGADA 
LUI '

de 
ute-

(Urmare din pag. I) 

ful de brigadă s-a despărțit 
curînd de carnetul roșu de 
cist...

Despre inițiativa lui Petre 
Constantin auziseră cu toții dar 
nici unul n-ă pomenit-o. Parcă 
erau înțeleși să nu abordeze as
tăzi acest subk?c4;-Aparent, nu
mai, pentru că H intrarea în șut, 
oamenii lui Blaga au analizat CU 
atenție noul record pe care și 
l-a propus tînărul Erou al Mun
cii Socialiste, considerîndu-1 per
fect realizabil și în abatajul lor. 
Că vor prelua această inițiativă 
nu există nici o îndoială. Dar 
cînd ? Au considerat mai potri
vit ca înainte de a se angaja să 
extragă fiecare 10 tone de căr
bune pe post, să presteze un șut 
în care fiecare om să dovedeas
că ce poate. La ieșirea din 
schimb, un tinerel sosit de cu
rînd în brigadă întreabă curios :

— Ce spui, nea Blaga ? Ne 
vom angaja ?

— Mai încape vorbă ? Si asta 
chiar de mîine. Azi am dovedit 
că putem da 9 tone pe post, cu 
aproape două mai mult decît 
ieri’ Mîine vom arăta că putem 
extrage zece!

Mihai Blaga și-a pregătit cu 
minuțiozitate viitoarele succese. 
Pentru înregistrarea unui salt a- 
tît de important a luat măsuri de 
lichidare totală a întreruperilor, 
deranjamentelor de orice fel, a- 
variilor care înghit o bună parte 
din timpul de muncă. Prima de
cizie adoptată a fost ca predarea 
schimbului să se facă întotdeau
na la locul de muncă, în abataj 
pentru ca producția să se poată 
desfășura normal. A hotărît a- 
poi ca cel de al patrulea schimb, 
care pînă acum executa reviziile 
utilajelor, să treacă și el la ex
tracția cărbunelui, reviziile fiind 
executate printre picături, în 
timpul intrării și ieșirii din șut.

în mai, brigada lui Blaga a 
obținut randamente mai scăzute 
decît în alte luni. Situația este 
explicată prin apariția unor zone 
sterile în stratul de cărbune care 
au îngreunat tăierea mecanică. 
Se părea că la fel vor evolua 
lucrurile și în iunie. Ortacii lui 
Blaga n-au mai așteptat însă 
pînă se termină zona sterilă, ci 
au găsit o soluție ingenioasă 
pentru a ieși din impas ; au mo
dificat dimensiunile -stîlpilor la 
cadrele pașitoare, intrînd sub in
tercalatul de piatră. Săritura ră
masă la vatra stratului a fost 
pușcată, nivelîndu-se astfel tran
sportorul și deschizîndu-se drum 
larg combinei de la un capăt la 
celălalt al abatajului... Noua so
luție tehnică permite o exploa
tare mult mai rapidă a zăcămîn- 
tului.

Există și probleme pe care 
minerii singuri nu le pot rezol
va. Zilnic, spre exemplu, se de
fectează în acest abataj 6—10 
furtune de înaltă presiune care 
imobilizează complexul mecani
zat. Procurarea pieselor de 
schimb necesare bunei funcțio
nări a utilajelor — furtune, gar
nituri pentru pompă etc. — cade 
în sarcina conducerii minei și a 
Centralei din Petroșeni. Acestea 
au datoria să sprijine cu toate 
forțele brigăzile angrenate în 
tentativa de a obține randamente 
de 10 tone pe post.

VASILE MEREUȚĂ 
(Urmare din pag. I) 

gajeze că și ei vor obține într-un 
abataj cu front scurt o produc
tivitate similară. In ultimul an 
randamentele la această brigadă 
au crescut considerabil: de la 

3—4 tone pe post la peste 7 tone 
pe post. Și totuși, saltul pe care 
îl vor face acum va fi mai spec
taculos. Pentru cu ceea ce a fost 
realizat treptat pe parcursul mai 
multor ani trebuie înfăptuit a- 
cum în numai o lună, două. Șe
ful de brigadă își cunoaște bine 
oamenii. Este convins că Gheor- 
ghe și Viorel Vislea, Gheorghe 
Munteanu, Constantin Neacșu, 
Ion Maxim, Orest Mereuță, toți 
minerii ît vor sprijini. Au do
vedit acest lucru de nenumărate 
ori. Cu toate că nu extrage nu
mai cărbune, ci lucrează și la 
pregătirea abatajului, brigada a 
reușit ca lună de lună să-și de
pășească sarcinile încredințate. 
Sînt de la începutul anului 2.500 
tone de cărbune poște plan.

— Pentru realizarea producti
vității propuse, ne-a declarat 
Vasile Mereuță, trebuie să li
chidăm întreruperile care mai 
apar în producție, să folosim 
cele 6 ore numai pentru extrac
ția cărbunelui.

Există încă oameni care absen
tează nemotivat de la program, 
lipsa lor dereglează activitatea 
întregii formații: aceasta nu-și 
mai poate executa operațiile cu
prinse în ciclul tehnologic, fiind 
nevoită să obțină randament scă
zut. O altă dificultate: defec
tarea transportoarelor și lipsa 
vagoanelor goale. In abataj oa
menii extrag cărbune, dar după 
o vreme sînt nevoiți să întreru
pă lucrul pentru că mormanele 
acumulate și netransportate la 
suprafață îi sufocă. Vasile Me
reuță este hotărît să schimbe ra
dical situația. Pe cei care vor 
absenta îi va pune în discuția 
ortacilor care nu se vor sfii să-i 
judece. Sancțiunea va merge pînă 
la excluderea din brigadă. Șeful 
de brigadă a luat, totodată, mă
suri ca activitatea să fie judi
cios eșalonată pe schimburi. 
Pentru ca unii să nu depună e- 
forturi suplimentare în compen
sarea inactivității altora. Pentru 
mai huna funcționare a utilaje
lor din dotare, șeful de brigadă 
a luat măsuri ca la fiecare in
trare în schimb să se facă o re
vizie minuțioasă a transportoa
relor, prevenindu-se defectarea 
lor ulterioară. In același timp, 
minerii s-au înțeles ca cei care 
intră în abataj să-și aducă și ma
terialele necesare, predarea lucru
lui făcîndu-se astfel din mers. 
Vasile Mereuță a propus condu- 

brigada sa, 
schimb pes- 
de cărbune 
o locomoti- 
mod trans-

cerii exploatării ca 
care extrage intr-un 
te 100 de vagonete 
să fie înzestrată cu 
vă Diesel. în acest ___ ___
portul producției nu va mai fi 
strangUMt.

UZINA DE AUTOCAMIOANE BRAȘOV

CUVlNT DE 
ORDINE: 

MODERNIZAREA

în curînd oamenii lui Mereuță 
vor fi mutați în stratul 15 unde 
vor deschide un abataj cu front 
lung în care vor utiliza o metodă 
foarte avansată de lucru: susți
nerea metalică. Aici dispun de 
condiții favorabile pentru a-și 
depăși randamentele de 10 tone 
pe post. Atunci se vor putea 
mîndri că au realizat mai mult 
decît Eroul Muncii Socialiste de 
la Lupeni.

în atenția
constructorilor

de locuințe
din Vaslui:

Drumul de la
RECUPERARE 
la DEPĂȘIRE

nu se străbate in ritm de melc
O cifră, doar o singură cifră 

este suficientă spre a oferi di
mensiunile reale ale felului 
cum înțelege întreprinderea 
județeană de construcții-mon- 
taje Vaslui să-și onoreze obli
gațiile ce-i revin în edificarea 
celor 1270 apartamente prevă
zute ..a se preda la cheie" 
populației în acest an. Cifra 
este : 55. Adică doar 55 de apar
tamente din planul pe 1972 au 
fost terminate în primele cinci 
luni ale anului.

— Nu este adevărat ! ne-ar 
putea replica cel în cauză. In
formația este eronată. Avem 
acte care atestă că numărul 
lor este de trei ori mai mare.

— într-adevăr. precizează to
varășul Emil Tănase. directo
rul sucursalei județene a Băn
cii de Investiții. Numărul exact 
este de 155 apartamente. Nu
mai că, dintre ele, 100 nu 
sînt ale exercițiului în curs, ci 
reprezintă restanțele de anul 
trecut.

Deci, pînă la urmă nu xam 
greșit cu nimic făcînd afirma
ția de mai sus. La Vaslui de 
la 1 ianuarie și pînă la 1 iu
nie, doar 55 de apartamente 
din planul pe 1972 erau gata 
să-și primească locatarii. Un 
calcul elementar relevă că. dacă 
treaba va merge în același ritm 
de melc — 11 apartamente pe 
lună — constructorului îi vor 
fi necesari nici mai mult nici 
mai puțin decît 10 ani pînă

Utecistii din secțiile 270. 300 
și 310 de la Unitatea Baicului 
din cadrul Uzinei ..Electronica" 
din Capitală sînt în mare fier
bere. Peste citeva zile, aici va 
avea loc un proces public. Ei 
sînt „acuzații". „Acuzatorii" 
sînt colegii lor, de la unitatea 
Pipera a uzinei, care montează 
subansamblele radio și TV con
fecționate în Baicului. Judecă
torii ■ — controlori tehnici de 
calitate de la ambele unități. 
Acțiunea, inițiată de Comitetul 
U.T.C. al întreprinderii la pro
punerea unui grup de uteciști 

CALITĂȚII
din secția 310 este menită găsi
rii cauzelor unor defecțiuni, ale 
unor rabaturi de la calitate, 
care se mai întîlnesc în confec
ționarea mediilor de frecvență, 
a bobinelor, transformatoarelor, 
potențiometrelor. condesatori- 
lor variabili, variometrelor și 
bobinelor deflexie. De aseme
nea. procesul public „Calitatea 
în instanță" va căuta căile de 
remediere a deficiențelor, pe 
linia unei continue sporiri a 
calității produselor.

„Ideea a pornit în urma unui 
schimb de experiență între con
structorii subansamblelor apa
ratelor de radio și televiziune 
și muncitorii de la unitatea 
Pipera, care le asamblează — 
ne-a declarat tovarășul Do
rin Nicolae, secretarul Comite
tului U.T.C. — Aceștia din 
urmă au afirmat că atunci cînd 
la ei cresc rebuturile, fenome- 

să-și termine misiunea planifi
cată pentru anul acesta. De 
aici, o concluzie impusă de în
săși starea de fapt : în 1972, în
treprinderea județeană de con
struct,ii-montaje Vaslui nu nu
mai că nu și-a eliminat caren
țele manifestate în activitatea 
anterioară dar. evident, le-a 
multiplicat. Pentru că dacă 
restanța din 1971 era de 100 de 
apartamente, situația existentă 
la capătul a cinci luni de „ac
tivitate" din 1972, ne arată că, 
la 31 decembrie curent ne pu
tem aștepta la o rămînerc în 
urmă — record (dacă ne putem 
exprima astfel), de 1138 de a- 
partamente !

Dar. poate ne înșelăm, poate 
nu este vorba de carențe. în 
muncă, ci de cauze obiective, 

• indiferent de voința construc
torului. P>ate că lipsa de ma
teriale, de forță de muncă și 
utilaje l-a împiedicat în obți
nerea unui ritm alert, cores
punzător graficelor. Punem așa
dar această întrebare construc
torului. Iar el ne răspunde :
— AVEM TOT CE NE TREBUIE...

Răspunsul aparține tovarășu
lui Emil Cojocaru. inginer șef 
la întreprinderea amintită. Răs
puns care are dar pi de a ne 
stîrni și mai mult nedumeri
rea. Cum adică ? Ai tot ce-ți 
trebuie, nu-ți lipsește nici una 
din condițiile materiale, ai forță 
de muncă suficientă, și cu toate 
astea nu reușești, în 150 de zile.

Cabinele, motoarele și alte 
subansambJe mari pare intră 
în componența autocamionu
lui vor străbate drumul din 
secțiile de fabricație la mon
taj prin văzduh. Este vorba 
de un nou transportor aerian, 
conceput de inginerul Gheor- 
ghe Trică, director al Cen
tralei industriale de auto
vehicule și tractoare, proiec
tat de specialiștii uzinei. 
Execuția sa a fost determi
nată de necesitatea transpor
tului mecanizat al cabinelor, 
motoarelor și punților pentru 
noile tipuri de autocamioane 
și R.O.M.A.N. ca și pentru 
cele din fabricație curentă 
realizîndu-se prin acțiunea 
de autoutilare. . Noul trans
portor va înlocui, numai pen
tru transportul cabinelor, un 
număr de 20 de autocamioane 
de fiecare schimb cu 20 șo
feri și personalul de deser
vire și întreținere al acestui 
parc. La marea uzină cons
tructoare de autocamioane 
din Brașov pe planșetele 
proiectanților se conturează 

nul e legat direct de oalitatea 
subansamblelor primite din 
Baicului. Cred că nu greșeau".

,.E adevărat că se va dezbate 
calitatea produselor noastre din 
ultimele cinci luni — ne-a de
clarat și tînăra muncitoare E- 
lena Diaconu, din secția 310 
prelucrări metalice — însă în 
proces vor intra și produsele la 
care lucrăm acum. De aseme
nea, vor fi „judecați" oamenii 
oare le produc. Ei, în primul 
rind. De aceea, fiecare dintre 
noi își dă silința să scoată pie
se cît mai bune, care să re-

ducă acuzațiile piperenilor. Ini
țiativa ne-a mobilizat pe toți. 
E vorba, doar, de prestigiul 
nostru. Dacă asemenea procese 
ar avea loc în continuare, să 
zicem lunar, am avea de cîști- 
gat cu toții : și acuzații și acu
zatorii și, mai ales, cumpără
torii produselor noastre finite".

De fapt, interlocutoarea noas
tră a intuit perfect intenția Co
mitetului U.T.C. într-adevăr, 
procgsele de acest gen vor con
tinuă.

„Ele sînt menite — ne mai 
declara tovarășul Dorin Nico- 
lae — precizării profilului co
lectiv al tinerilor noștri, fără 
subiectivisme, ci așa cum este 
el în realitate. Pentru că, în 
primă dar și în ultimă instanță, 
calitatea produselor depinde tot 
de oameni".

H. DRAGOMIR

să edifici decît citeva aparta
mente, cînd ar fi de așteptat 
să realizezi performanțe ?!?

— Vina 
noastră, 
tovarășul 
principal, ...... ____, .
nefavorabilă...

Iarna... vremea nefavorabilă... 
Scuze fără acoperire, justifi
cări de circumstanță. în ultimă 
instanță — un neadevăr fla
grant. Cică, știm cu toții și o 
știe și constructorul : iarna 
1971—1972 nu prea merită a- 
ceastă denumire. Zăpadă a- 
proape deloc, frig arareori... 
(Ca o întărire, cu cîteva zile 
în urmă, vorbind cu un alt con
structor, din altă zonă a țării, 
notasem : ..Iarna trecută ne-a 
permis să obținem o ..viteză de 
înaintare" ____'
în ultimă instanță, 
favorabile 
luni a termenului de intrare în 
funcțiune a obiectivului la care 
lucrăm". Afirmația, aparținînd 
tovarășului Traian David, șef 
de lot pe șantierul Uzinei de 
utilaj terasier din Buzău, are 
acoperirea faptelor — și des
pre ele am soris. pe larg, în- 
tr-un reportaj anterior... Dar 
acesta n-ar fi singurul exem
plu, singurul caz dovedind că. 
atunci cînd a existat preocu
pare, interes, cînd producția a 
fost organizată pe criterii ști
ințifice, rezultatele au fost pe 

este, desigur, și a 
încearcă o eschivă
Cojocaru. Dar, în 

știți... iarna, vremea

maximă, creîndu-ne, 
premisele 

devansării cu șase

noi trasee asemănătoare care 
vor asigura transportul pie
selor turnate, forjate. între 
secțiile de tratament termic 
și montaj punți, cutii de vi
teză, motoare etc., iar de aici 
spre montajul general. în ca
drul noilor obiective ale ac
țiunii de autoutilare sînt în 
cuj-s de finalizare o serie de 
lucrări printre care : noul 
conveior de 300 m destinat 
montajului autocamioanelor 
din fabricația curentă și a 
celor aflate în curs de asimi
lare, instalațiile de vopsire și 
uscare de la cabine, rama, 
șasiul - motor, și montajul 
general, a căror valoare se 
ridică la peste 30 milioane 
lei și care se execută în pro
porție de 90 la sută prin ac
țiunea de autoutilare. La toa
te acestea se mai adaugă și 
mașinile agregat realizate 
tot în cadrul acțiunii de 
autoutilare a căror valoare 
se ridică la 25 milioane lei.

ADINA VELEA

SECERIȘUL
Pătrundem într-o perioadă a- 

glomerată în „lucrări stringen
te", pentru agricultură, obișnuit 
sintetizate în noțiunea : campa
nia de vară. Și, această „cam
panie de vară" înseamnă efor
turi mari pentru stringerea și 
depozitarea fără pierdere a re
coltei de grîu de pe aproape 
două milioane și jumătate de 
hectare ; înseamnă continuarea 
aplicării lucrărilor de întreți
nere la porumb, sfeclă de za
hăr, cartofi și legume ; înseam
nă eliberarea terenului de paie, 

Ca în atîtea alte orașe ale țării, la Vaslui se construiește din 
plin. Imaginile alăturate (o fundație într-o fază „patriarhală" 
și un bloc în curs de edificare) o atestă în mod expresiv. Din 
păcate, însă, aici, ritmurile construcției nu sînt încă pe măsura 
exigențelor cincinalului. De ce ?

măsură... la Vaslui a fost cu 
totul altceva. La Vaslui...

...A LIPSIT SIMȚUL DE 
RĂSPUNDERE

Este concluzia la care a a- 
juns, firesc, tovarășul Emil 
Tănase, director al sucursalei 
județene a Băncii de Investiții 
Și nu numai el. Punctul acesta 
de vedere este împărtășit de' 
toți specialiștii instituției, oa
meni prezenți aproape în per
manență pe șantier, observînd 
îndeaproape modul de lucru 
al constructorului. obligația, 
prin natura atribuțiilor lor 
profesionale, să fie imparțiali 
și să judece bine fiecare lucru 
înainte de a se pronunța. îm
preună cu ei. facem un „drum 
invers", al ridicării unuia din 
blocurile al cărui termen de 
predare a fost am în at. Ne refe
rim în speța, la blocul AO. de 
36 de apartamente.

...Sîntem, așadar, în chiar 
preziua începerii lucrărilor. 
Constructorul a analizat în pre
alabil studiul tehnico-economic, 
l-a găsit corespunzător. Blocul, 
deci, va fi construit din dia
fragme de beton turnate în co- 
fraje metalice plane. „Putem 
să pornim !“ Și se pornește. 
După scurt timp, însă : stop ! 
„Nu avem cofraje metalice și 
nici nu are cine să le confecțio
neze". Trebuie, așadar, schim
bată soluția. Dap pînă ce ideea 
să devină fapt, vremea trece. 
Și trece stîndu-se degeaba. „în 
sfîrșit — mergem mai departe. 
Atacăm parterul. 11 terminăm, 
începem operația următoare : 
turnarea planșeului de la eta
jul I“. Moment care ar putea 
să constituie un pas înainte 
dacă, din păcate, constructorul 
n-ar constata că nu are la în- 
demînă... documentația afe
rentă. Ghinion ? Pur și simplu 
nu o are. Nu se gîndise la ea, 
și n-a observat lipsa ei din 
STE... Ce e de făcut ? Trebuie 
mers la D.S.A.P.C. Iași pentru 
ea proiectantul s-o execute. 
Trec iar zile, trec iar săptă- 
mîni — și iar se stă de pomană, 
„în sfîrșit, ne apucăm iar de 
treabă !“ Fierarii betoniști con
tinuă ridicarea blocului, dul
gherii vor să se apuce să mon
teze ferestrele metalice de Ia 
vitrinele parterului. Pot să o 
facă ? Nu, nu pot. Pentru că... 
nu au aceste vitrine. Nu se 
gîndise nimeni la ele... „Ce e 
de făcut ? Poate ne ajută ci
neva. Poate Investițiile !“

— Apelînd la noi — ne spune 
tovarășul Emil Tănase — în

pregătirea patului germinativ, 
însămînțarea culturilor duble pe 
suprafețe considerabile, mai 
mari decît în anii precedenți ; 
înseamnă legume recoltate și 
furaje adunate în silozuri. Așa
dar, un volum mare de lucrări 
ce se cer executate într-un timp 
relativ scurt, reușită posibilă 
numai în condițiile în care toate 
forțele satului sînt mobilizate 
și rațional organizate.

Cu ce inițiative se vor înscrie 
organizațiile U.T.C. din unitățile 
agricole în această campanie 

țelegem să-i ajutăm. Găsim 
lîngă Ploiești un atelier de 
prefabricate al Ministerului 
Poștelor și Telecomunicații
lor. îi rugăm pe tovarășii 
de acolo să ne ajute. în 
două zile — sîmbătă și du
minica, în program și peste, 
neprecupețind eforturile — 
muncitorii prahoveni execută 
comanda. Anunțăm constructo
rul că poate trimite mașina să 
aducă ferestrele metalice. Dar, 
din păcate, ferestrele nu vin. 
De ce ? Pentru că, n-o să cre
deți, nici după cinci zile de la 
anunțul, nostru. constructorul 
nu se învrednicise să dea dispo
ziția de plecare în cursă către 
Ploiești. Dar acesta este numai 
un exemplu...

„Epopeea" blocului AO cu
noaște mereu asemenea opriri 
și porniri, porniri și opriri. De 
mai scurtă durată, dar — mai 
ales — de mai lungă... în sfir- 
șit, du-te vreme, vino vreme, 
constructorul anunță că se poa
te semna actul £e predare. Dar, 
iar n-o să credeți, actul nu 
poate fi semnat. De ce ? Pen
tru că, — un nou lapsus — 
constructorul uitase să exe
cute... racordul de apă !...

Fără comentarii.
Exemplul blocului AO este 

cît se poate de concludent. Sti- 
’ul de muncă al întreprinderii 
județene de construcții-montaje 
Vaslui, de asemenea, edificator. 
Să ne mai mirăm atunci că 
într-o lună se execută doar 11 
apartamente? Să ne mai mi
răm că planul anului 1972 are 
„șanse", după cum merg lu
crurile. să fie îndeplinit în... 
1982 ? Hotărît, lipsa de răspun
dere la oare se referea directo
rul Băncii de Investiții nu este 
o figură de stil, ci o realitate. 
O realitate de pe urma căreia 
eforturile bănești făcute de stat 
pentru a asigura în cel mai 
scurt timp condiții de viață ci
vilizată tuturor oamenilor mun
cii,, nu pot fi, la Vaslui, finali
zate.

Mai trebuie să spunem ce 
rămîne de făcut ? Concentrarea 
tuturor forțelor, a întregii capa
cități de muncă a constructoru
lui pentru intrarea într-un ritm 
alert, fructificarea cît mai de
plină a timpului de lucru, a 
fiecărei secunde, al fiecărui mi
nut — sînt singurele soluții ca
pabile să facă posibilă ieșirea 
din impas.

PETRE DRAGU 
GH. GHIDRIGAN 

Foto : GH. CUCU 

a eforturilor ? Ce anume va fi 
întreprins în sensul creșterii e- 
ficienței muncii tineretului ? în 
ce acțiuni se vor materializa bu
nele tradiții ale muncii volun- 
tar-patriotice și de cooperare 
în inițierea unor activități dintre 
organizațiile U.T.C. din coope
rativele agricol®, întreprinderile 
de stat, stațiunile pentru meca
nizare și școli ? fn acest sens, 
ce sarcini revin consiliilor ti- 

s^esc, comitetelor
tn sfera acestor preocupări s-a 

desfășurat și convorbirea pur
tată cu tovarășul Ion Moina, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C.

Cum această campanie de 
vară concentrează o diversitate 
ue lucrări, -una mai urgentă de- 
at cealaltă, se înțelege că par
ticiparea trebuie Să fie gene
rală tar răspunderea maximă. 
Firesc deci, ca fiecare comitet 
județean și comunal U.T.C. fie- 

fiecare organizație 
Sâ^iune’ n detaliu, cimpul de ae- 

în'a^aen^. ° tradi’ie 

„„• P3’ e*istă  experiența cam- 
gT'^de vară ?i de toamnă 
ale anului trecut, cînd s-a de
monstrat că o cunoaștere exactă 
a sarcinuor de realizat permite 
organizațiilor U.T.C. o analiză 
competenta a posibilităților de 
a sprijini multilateral activitatea 
dmtr-o perioadă sau alta. Pen
tru că, așa cum s-a subliniat și 
la recenta plenară a C.C. al 

—'Cînd s-a discutat com
plex problematica tineretului de 
Ia sate — in fiecare unitate a- 
gncola se impune analizarea de 
către organizațiile U.T.C. a mo
dului m care tinerii pot să-șf 
aducă o contribuție cît mai mare 
Ia executarea lucrărilor din ac
tuala campanie agricolă. Ti- 
mnd seama de particularitatea 
ce o prezintă activitatea meca
nizatorilor în actuala campanie, 
se impune alcătuirea graficelor 
de lucru pentru fiecare tînăr 
tractorist.

Activitatea fiecărui mecaniza
tor trebuie să se desfășoare sub 
chemarea : „recoltarea griului 
în cel mai scurt timp și fără 
nici o pierdere ; o suprafață cît 
mai mare semănată cu culturi 
duble !“.

"Această chemare se cere 
sprijinită și de către tinerii co
operatori...

— Fără îndoială. în anul Con
ferinței Naționale a partidului 
și al aniversării a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii, cînd 
toate eforturile sînt concentrate 
in sensul valorificării depline a 
resurselor, dezvoltind o tradiție, 
consiliile tineretului sătesc din 
fiecare județ, organizațiile 
U.T.C. vor trebui să constituie 
echipe de tineri care să lucreze 
pe combine și la transporturi, 
să inițieze acțiuni de largă cu
prindere la eliberatul terenului 
de paie, pentru depozitarea fără 
pierderi a acestui valoros fu
raj. Și. pentru că ne referim la 
furaje, se impune subliniată, ne
cesitatea inițierii de acțiuni în 
scopul depozitării fără pierderi 
a tuturor resurselor de furaje, 
începînd cu recolta din finețe și 
încheind cu iarba crescută în 
preajma drumurilor, a liziere
lor și a canalelor pentru irigații. 
Dar, in cel mai înalt grad, pe 
tineri trebuie să-i preocupe se
cerișul. în această perioadă. în 
sat să nu existe tînăr în afara 
efortului impus de campania re
coltării grînelor. Indiferent in 
ce sector de producție este an
gajat un tînăr, el trebuie să 
participe la seceriș 1 Și tot in 
aceste puține zile ce ne mai 
despart de iureșul campaniei, 
în sarcina comitetelor județene 
U.T.C. cade obligația stabilirii 
unităților unde să lucreze la 
sfîrșitul săptăminii . tinerii din 
unitățile economice in cadrul 
acțiunilor lor patriotice.

— Acțiuni a căror amploare 
tsperăm să fie cel puțin Ia ni
velul celor din toamna trecută...

— în agricultura aceste ac
țiuni vor avea în această vară 
o amploare mult mai mare. Ce
lor aproape o jumătate de mi
lion de elevi și studenți ce vor 
fi antrenați la recoltatul legu
melor. fructelor și pe combine, 
li se vor adăuga alte zeci de 
mii de tineri muncitori, tehni
cieni și funcționari. îndeosebi 
din unitățile economice și insti
tuțiile satelor. Există condiții ca 
în această campanie cel puțin o 
zecime din volumul lor să fie 
realizate prin acțiunile organi
zate de către U.T.C.

Acestei chemări trebuie să-i 
răspundă întregul tineret : me
canizatorii prin activitate neîn
treruptă pe toată durata unei zi 
lumină ; specialiștii prin îndru
marea tehnica asigurată, clipă 
de clipă : țăranii cooperatori 
prin muncă : ceilalți țineri ai 
satului, elevii și studenții prin 
acțiuni cotidiene ; tjnerii, din u- 
zine și fabrici, din instituții 
prin participări la sfîrșitul’săp
tăminii. Vrem ca în oricare 
dintre zilele acestei campanii a- 
gricole să putem afirma : între
gul tineret al satului, și alături 
de el aproape o jumătate de 
milion de elevi și studenți. se 
află la muncile timpului, con
tribuie cu toate forțele la în- 
magazinarea fără pierderi a re
coltei.

GH. FECIORU
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• CRONICI '• CRONICI • CRONICI e
în această perioadă ce prece

de un eveniment de o deosebită 
importanță in viața poporului 
nostru, Conferința națională a 
P.C.R., redacția de actualități a 
televiziunii ne prezintă zilnic o 
emisiune de ținută publicistică : 
„Țara întreagă în întrecere", a- 
rătîndu-ne modalitățile în care 
față de cifrele de plan inițiale 
ale cincinalului, oamenii muncii 
din toate colțurile țării desco
peră într-un entuziasm colectiv 
posibilitatea suplimentării anga
jamentelor în așa fel îneît cin
cinalul să fie îndeplinit înainte 
de termen.

Emisiunea nu se oprește la 
aspectele extenuare, la 6impla 
relatare a acestor angajamente, 
la ceea ce numim Tonul festiv 
al evenimentelor. Este investi
gat. adesea cu nerv publicistic, 
climatul propice în care colec
tive muncitorești descoperă cu 
responsabilitate politică și pro
fesională căile ce duc la ceea 
ce un termen de specialitate nu
mește optimizarea producției.

Și ceea ce este la fel de im
portant. sint prezentate și 
puse in dezbatere publică tot 
ceea ce, într-un domeniu sau 
altul, frinează încă ascendența

în

• Salonul umorului, redus la 
dimensiunile unei mici expozi
ții colective de caricatură ni se 
pare ma’ fad decît în alți ani. 
E sesizabilă, cu prea puține ex
cepții, o linsă de vehemență 
critică, implicit o supralicitare 
a tonului aluziv, o ignorare a 
realelor aspecte de viață ce pot 
deveni ..motive" satirice, 
monotonie, semn al situării pe 
linia minimei rezistențe.
„idee", ca si în soluțiile plasti
ce, în poante repetate de-a lun
gul anilor pină ia sleiri. Ace
lași soț și soție avari ce-și con
trolează cecurile pe ascuns, a- 
celeași femei vorbărețe în ca
bine telefonice, aceleași stații 
I.T.B. itinerante, aceleași pier
deri de apă înregistrate la un 
(simbolic) furtun defect, același 
grădinar (tot simbolic, firește), 
ce udă zelos panoul cu indica
ția : „Nu rupeți florile", in 
timp ce acestea, se ofilesc mai 
la vale, aceeași eternă poveste 
cu Adam, Eva și Mărul în care 
Adam „vede" o turmă de copii, 
o frînghie plină de rufe și o 
mașină de gătit etc, etc. Mai 
nou. în brațele unei femei mi
lițian larg desfăcute asemeni 
seninelor indicatoare, aterizează 
indus în eroare de gest, un băr
bat. Mai nou poate, „intră44 prin 
urechile oamenilor draci pentru 
„a ieși" pe gură îngeri și nu 
invers cum ne obișnuisem noi, 
în caricatură, de un bun nu
măr de ani.

Nimic nu mi se pare mal trist 
decît umorul răsuflat. Nimic 
mi s© par© mai inutil decît 
morul „cuminte", „politicos", 
morul a cărui substanță (ca 
puri și situații) este „dedusă" 
dintr-o situație abstractă ori — 
esențială concesie — „ciugulită" 
dintr-o suită de aspecte perife
rice, total nesemnificative ale 
existenței noastre. Am uitat 6ă 
ridem sau nu știm să rîdem ?

o

nu 
u- 
u- 
ti-

WWW EPISOADE
• INDISCUTABIL CEL mai 

interesant „episod? al săptămâ
nii -muzicale încheiate ni l-a ofe
rit Opera Română invitîndu-ne 
la una dintre ticnitele sale pre
miere.

Rod al unei strălucite colabo
rări internaționale (alături de 
soliștii noștri, alături de ansam
blul nostru coral și orchestral 
și-au dat concursul la montarea 
acestui spectacol regizorul Her
mann Wedekind și dirijorul Sieg
fried Kohler de la Opera din 
Saarbriicken și scenograful Jean 
Claude Rieber de la Opera din 
Nancy), premiera operei Flautul 
fermecat a fost într-adevăr un 
spectacol de calitate artistică 
mărturisind înainte de toate ori
ginalitate conceptuală, ținută 
stilistică, nivel tehnic.

Echipa de cîntăreți (printre ei 
V. Ban, V. Teodorian, M. Pan- 
ghe, S. Voinea, M. Slătinaru, E. 
Simionescu, C. Angelescu, C. Ga
bor) a mărturisit ce adinei rezer
ve artistice există în teatrul nos
tru muzical.

Spectacolul cu Flautul ferme
cat ne-a dat certitudinea că la 
ora actuală există toate condițiile 
ca în stagiunea viitoare să asis
tăm la o temeinică revitalizare a 
agendei artistice, la o demonstra
ție a resurselor de valoare și ac
tualitate artistică a teatrului mu
zical.

O mențiune deosebită aș face-o 
pentru modul în care a cîntat or
chestra în care de ani de zile nu 
mai aveam nici un fel de speran
țe... S-a muncit cu multă serio
zitate în condițiile în care în fosa 
orchestrală a pătruns grația, cu
loarea instrumentală, dragostea 
pentru Mozart... 

inițiativelor. De relevat tot pen
tru acest caracter de emisiune 
în haine de lucru și masa ro
tundă : „Sensul acțiunii : per
fecționarea" în care s-a accen
tuat, pleci nd de la fapte și a- 
jungînd la ele, importanța în
deplinirii și depășirii planului 
de export.

czzd mi mm
SI EMISIUNI INABILE

Ancheta T. V. „Radiografia 
unei mentalitafi* 4 a fost în ciu
da titlului său un arabesc pe o 
temă dată unde s-au făcut re
marcate și șabloanele genului. 
Tema, mentalitatea dăunătoare 
conform căreia munca este 
dezonorantă pentru un absol
vent de liceu, a fost împinsă în-

• ANSAMBLUL MUSICA 
NOVA, specializat in muzica vea
cului XX, și-a adus în săptămina 
trecută contribuția la traducerea 
în viață a uneia dintre cele mai 
lăudabile inițiative ale Filarmo
nicii: ciclul lucrărilor camerale 
mozartiene.

Prin selecția și densitatea pro
gramului (Divertismentul în mi 
bemol major, Trioul K.V. 498 și 
Cvartetul în sol minor), prin se
riozitatea pregătirii, reușita se
rii camerale a fost deplină...

Am vrea însă de astădată sa 
ridicăm problema inexplicabile
lor mutații din cadrul ansamblu
lui.

In stagiunea aceasta doi din 
cei cinci membri ai ansamblului 
au părăsit pupitrele. Și Ștefan 
Korody și Marius Suciți sînt in
discutabil artiști de clasă și nu

Fericiți acei oameni, care, față 
în față cu sine însăși, nu per
cep decît propria excelență mo
rală și intelectuală, și aceasta, 
bineînțeles într-un chip grav, 
serios și irevocabil. Fericiți a- 
cei oameni care se privesc fără 
a se vedea, care-și pot juca ne
ostenit rolul personajului ales, 
superior și schematic, căci, „co
micul posibilitatea risului. spu
ne Baudelaire privitor la esența 
acestui fenomen se găsește în 
cel ce rîde și nu în obiectul rî- 
sului", obiectul exprimînd nu
mai capacitatea sau incapacita-

( PLASTICĂ)
plinii niiihii C Im.» . .........  

ȘI UN RINICHI DIN CUPRU
tea noastră de a ride. Ceea ce ne 
propune actualul Salon al umo
rului poate fi pus vizibil în le
gătură cu stagnarea și pe a- 
locuri cu regresul caricaturii, 
cu prezența sa din ce în ce mai 
firavă în paginile publicațiilor. 
(Galeriile de artă „Orizont*',  
B-dul Bălcescu nr. 23).

• Geta Brătescu își propune 
în grafică, ca și în tapiserie re
evaluarea universului atelieru
lui. „spațiu determinat profe
sional". mai exact al obiectelor 
ce-1 populează, dar. așa cum 
afirmă în catalog autoarea „din
colo de planul culturii sau al 
utilului". Ea evocă deci, obiecte 
fără învestitură simbolică, o- 
biecte a căror funcționalitate se 
străduiește fără prea mare e- 
fort, e limpede, s-o uite. Obiec-

avem nimic de reproșat integră
rii lor in ansamblu... Dar fără 
excepționalul sunet și uluitoateo 

a lui A.O. Popa, fără 
mai

con-

tehnică 
brianța lui C. Ilea va 
reuși formația să ne mai ofere 
neuitatele seri de muzică __
temporană de altădată ? Istoria 
vieții muzicale atestă faptul că 
schimburile în componența unui 
mic ansamblu cameral nu sînt 
întotdeauna cele mai fericite.

— Am fi bucuroși ca anii care 
vor urma să demonstreze că for
mația — care s-ar putea de alt
fel numi acum „Nova Musica 
Nova" — să poată * rămîne la 
înălțimea celebrului ansamblu 
„Musica Nova".

• In URMĂ cu cîțiva ani, în 
pauza unuia dintre concertele pe 
care le dirija la pupitrul Orches
trei Simfonice a Radioteleviziu- 
nii, Ionel Perlea vorbindu-mi des
pre anii marilor sale căutări ar
tistice, îmi împărtășea cu sfiiciu
nea caracteristică marilor artiști 
cîteva gînduri despre Simfonia 
concertantă pentru vioară și or
chestră, rod a trei decenii de 
muncă.

Ionel Perlea s-a întors mereu 
asupra acestei partituri și a refu
zat să pună bara finală înainte cu 
doi ani de încetarea din viață, so
cotind-o mereu un opus neîn
cheiat otita timp cît mai putea 
gîndi asupra sa.

Ionel Perlea și-a manifestat 
adesea dorința ca această lucrare 
să fie cîntată în primul rînd în 
România.

Filarmonica și violonistul M. 
Constantinescu ne-a oferit în con
certele săptămînii trecute posi
bilitatea de a asculta adînca me
ditație a muzicianului român. La 
o primă audiere, cele trei părți 
ale Simfoniei își dezvăluie cu 
greu dimensiunile valorice dar 
impresionează din primul mo
ment substanța melodică, cura
jul înlăturării unor scheme for
male, organicitatea, echilibrul 
construcției, frumusețea trava
liului motivic.

Dificultățile tehnice sînt uri
așe și M. Constantinescu (solistul 
marilor performanțe în această 
stagiune) a dovedit din nou un 
larg diapazon de disponibilități 
muzicale, nevoia a noi orizon
turi artistice.

In îngrijitul program dirijat 
de M. Cristescu a mai fost pro
gramată și lucrarea tînărului com
pozitor ieșean Anton Zeman 
„Izvoade" despre care am vorbit 
cîndva cititorilor noștri.

Spre neînțelegerea noastră 

tr-un final ambiguu, bifurcat pe 
o interogație retorică : cine e de 
vină ? Școala sau părinții ?

Tinărul Soare Nicolae refuză 
șase posturi (printre ele acela 
de laborant, pedagog, controlor 
tehnic) preferind traiul ușor pe 
spinarea părinților... Mai era 
nevoie în fața acestei realități 

de o discuție care că debuteze 
destul de pretențios cu întrebă
rile : știi ce este o mentalitate ? 
știi ce este un ideal ? Din toate 
întrebările și din toate răspun
surile primite rezulta doar un 
singur lucru : că școala nu poa
te face prin profesorii /ei, ceea 
ce ..realizează" în materie de 

te devenite în concepția sa ..e- 
xistențe". existențe stranii toc
mai prin eludarea oricărei de
terminări logice, oricăror ra
porturi cu mediul înconjurător, 
cu spiritul uman Obiecte care 
să ne sublinieze o ..expresivitate 
în sine, o „existență in sine", 
dar și condiția incomunicabili- 
Tății Înregistrăm în fața lucră
rilor sale, altfel realizate cu 
subtilitate, cu acuratețe tehnică 
relevabilă (minus caracterul ac
centuat grafic al .tapiseriilor, un 
soi de grafică supradimensio
nată pe suport textil), senti

UN UMOR ABSENT

mentul unei oboseli, al unei ză
dărnicii, al unei curiozități o- 
menești de mult stinse, în fine, 
al unei sterilități. O tapiserie are 
drept subiect propriul „Gher
ghef". și ca să ajungi aci în
seamnă să fi epuizat, să fi ex
ploatat din abundență specta
colul fascinant și imprevizibil de 
bogat al lumii exterioare, al 
realității. Obiectele atelierului 
și ele înregistrate pasiv, în fond 
alegerea și deopotrivă aborda
rea. ne dau inevitabil și măsu
ra trăirii sale interioare, a ten
siunii sale afective. Maniera de 
evocare e figurativă, mi zi nd 
însă pe stilizarea extremă une
ori pînă la limita obscurului și 
hilarului („Cosmonaut bizantin". 
„Clinele atelierului", „Rinichiul 
bunicului sau cutia din cupru**),  

piesa a figurat în programele Fi
larmonicii drept o „primă audi
ție". înțeleg nevoia de a avea 
cît mai multe prima audiții în 
programe, de a comunica foru
rilor administrative statistici cît 
mai complete din acest punct de 
vedere, dar nu ne putem permite 
ca în virtutea acestor criterii să 
derutăm publicul în condițiile în 
care categoria de „primă audi
ție" se referă de secole la o pri
mă prezentare într-un oraș, 
Izvoadele lui Anton Zeman 
mai apărut pe afișul 
și a intrat de mult în 
valorilor naționale.

iar 
a 

Capitalei 
circuitul

IOSIF SAVA

FAPTE DEMNE
(Urmare din pag. I)

la școală, într-o zi cînd o 
parte din elevi plantaseră 
pe străzi și în parcul ora
șului peste 6 000 de flori, iar 
alții făceau ultimele amena
jări Ia casa memorială „Eu
gen Eovinescu", în vederea 
apropiatei inaugurări. Nu de
parte, în același consecvent 
efort al hărniciei, colegii lor 
din anul I al Școlii de me
canici agricoli lucrau pe șan
tierul viitorului cămin. „La 
această investiție de 1 100 000 
lei, cei 190 elevi ai școlii s-au 
angajat să efectueze peste 
120 000 lei economii, reali- 
zînd prin muncă patriotică 
săparea fundațiilor, turnarea 
de betoane, transport de pă- 
mint și materiale și toate ce
lelalte lucrări necalificate — 
arăta Dumitru Iurea, îndru
mătorul organizației U.T.C. 
în loc de octombrie, sperăm 
să fie gata la începutul lunii 

educație, părinții, familia. Școa
la ar trebui... profesorii sînt, 
datori... dar vine mama să ne 
spună că-și dorește ca fiul „să 
aibă o funcție, să parvină**,  că 
vrea „să lucreze, sau să stea 
într-un birou**...  Și atunci, în
mulțind la nesfîrșit asemenea 
dialoguri, lungind emisiunea cu 
discuții care devin (la nivelul 
de mai sus) la fel de inutile ca 
și sfaturile abstracte despre 
onoarea de a munci, nu mai a- 
vem de-a face cu radiografia

unei mentalități, cî cu o trecere 
în revistă a anomaliilor.

Unul dintre interlocutori, un 
tînăr laborant oferise emisiunii 
un răspuns excelent pe care re
portera nu l-a utilizat în de
monstrația sa. Acela spunea, 
dezvăluind astfel „secretul" u- 
nei stări de lucruri alarmante, 

motive, firește, dificil de re
prezentat în plastică și încă în
tr-un raport adversativ chiar 
pentru naturi mai inventive sau 
mai disimulai sau nu. ironice. 
Incurabili naiv;, noi credem 
că în termenii artei, toate a- 
cestea există acolo. în lucrări, 
că exprimă sincer „lumea" ar
tistei. „lume" de care, din pă
cate. ne despărțim fără prea 
multe regrete, fără a deveni 
cu nimic mai bogați

• Gheorghe Iliescu-Călinești 
este prezent cu șapte sculpturi 
în lemn într-o viziune constant 
adiacentă celei brâncușiene și 
prin extensie, ca matrice comu
nă, celei folclorice. Expresie a 
unei sensibilități plastice, a u- 
nui spirit specific, lecția lui 
Brâncuși de care se apropie 
conștient de pericole și 6e de
părtează voit din aceleași mo
tive, este dezvoltată mai ales pe 
linia monumentalității, a unei 
robusteți volumetrice și a unei 
expansiuni a formelor în spa
țiu, a fabulației și a invenției ce 
declanșează uneori ritmuri și 
configurări compoziționale ne
așteptate. Ceea ce la Brâncuși 
era asceză, rigoare geometrică, 
înnobilarea materiei prin obsti
nată și inegalabilă șlefuire, la

O ORGANIZAȚIE,
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septembrie, înaintea deschi
derii noului an școlar".

In aceeași zi, la întreprin
derea de industrie locală, se
cretarul comitetului C.T.C. 
Dumitru Nichifor, ar fi dorit 
să cunoaștem în activitate 
brigada artistică, echipa de 
teatru, grupul care pregăteș
te reprezentarea unei opere
te cu libret de Vasile Alec- 
sandri sau corul de curînd 
înființat. Nu era însă obiș
nuita zi de repetiție și s-a 
văzut nevoit să ne-o prezin
te lingă ghergheful de lucru 
pe una dintre cele mai pri
cepute muncitoare de la sec
torul „covoare"; utecista 
Maria Butnărița, elevă în 
clasa a XH-a la cursurile 
fără frecvență și membră a 
corului.

Primele ore de întrecere 
Intre strungarii de la Atelie
rele „1 Mai". Dentru laurii 
„celui mai bine îngrijit, a- 
menajat și gospodărit loo de 

că „nu primim suficientă încre
dere in posibilitățile noastre". 
Era vorba nu numai de cei 
care întrețin fuga de muncă ci 
și de cei care teoretizează o ne
încredere dacă nu față de ti
neri în general, față de ei in
dividual. Tema aceasta era de 
un mai acut interes decît de 
divagațiile unui dialog în care 
interlocutorii ..nu vorbeau ace
eași limbă". Nu orice discuție 
este un interviu, nu orice pre
zentare televizată a locurilor de 
muncă înseamnă reportaj sau 
anchetă, mai ales atunci cînd 
începi cu o concluzie elaborată 
în studio și cauți în viață e- 
xemplele care să o ratifice. In 
cazul de față, ancheta trebuia 
să ia și cursul sugerat de acel 
laborant.

Emisiunea de varietăți „Luna 
și trei bani jumate", text de 
Sădi Rudeanu și Aurel Felea, 
regia Tudor Mărăscu, a consti
tuit. deși cu inegalități, eveni
mentul genului parodiind cu 
succes, unele din șabloanele er 
misiunilor T. V. Se poate, ni 
s-a arătat, ca teledivertismentul 
să-și ridice miza, să ofere con
ținutului său și umorul fin, să 
scape cu succes de o rutină 
care împinsese emisiunile de 
satiră și umor în cel mai atroce 
dezinteres și plictis.

TUDOR STANESCU

el e fervoare senzualitate, or
ganici ta te în creștere asemeni 
regnului vegetal, cioplire frustă 
ce lasă urme adinei în carnea 
lemnului, trăsături ce alături 
de altele îl cufundă pe alte 
traiectorii în același fabulos u- 
nivers mitic Sculpturile sale 
sînt rustice, nu atît prin su
biect, cît prin sentiment, ele e- 
vocindu-ne vechi obiecte etno
grafice. în general o activitate 
constructivă și artizanală în 
lemn. caracteristică culturii 
noastre populare. Uneori lu
crările. asemeni acelui „Căuc 
cu toarta rotundă" (Cupa lui 
Socrate). realizat prin 1918 de 
Brâncuși supradimensionează o- 
biecte banale prin destinație 
(„Fereastră**.  .Sfeșnic", și mai 
ales, „Poliță"), proiectind asu
pra lor o semnificație simboli
că și descifrînd în același timp, 
în ritmica lor, în ordinea lor 
spațială. în ornamentica lor cu 
aspect de „joc" semnele unei 
rostiți, ale unei mărturisiri ce 
se alătură (în cazul său prin a- 
naliză și decantare) geniului a- 
nonim al unui popor, substanței 
sale spirituale. Originalitatea 
lui Gheorghe Iliescu-Călinești 
se împlinește deci în consens cu 
determinări stilistice existente, 
precise, (cu mult mai profunde 
decît ne lasă să-i întrezărim la 
prima vedere decorativismul 
lor) într-o manieră aparent re
volută și romantică dar în ma
nieră aparte, atent deschisă tot
deauna noului, pe care, în ca
zurile fericite, reîntoarcerea la 
tradiție, o presupune (Galeriile 
de artă „ Apollo", Calea Victo
riei nr. 56).

muncă". După acțiunea ^au
tocontrolul pieselor executa
te", prin acest concurs în 
trei etape se urmărește un 
mod specific de integrare a 
celor 25 de uteciști din sec
ție la realizarea angajamen
telor de producție ale colec
tivului în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și 
aniversării Republicii. Lui 
Irimia Grigoraș i se acorda
se cu o zi înainte recoman
darea adunării generale a 
organizației U.T.C. pentru a 
fi primit în rîndurile Parti
dului Comunist Român. Tot 
tovarășii de muncă l-au in
dicat și ca pe unul dintre 
virtualii cîștigători ai con
cursului pentru tinerii strun
gari.

...In ziua cînd s-ău petre
cut toate acestea, Vasile Ne- 
delcu, secretarul Comitetu
lui orășenesc Fălticeni al 
U.T.C., a urat „succes" și 
„Să-1 porți cu cinste" înmî- 
nînd carnetul roșu la 20 de 
băieți și fete, printre care și 
cei mai tineri uteciști ai o- 
rașului — Doina Hodoiu, An
ton Gheorghe, Vasilica Ră- 
dășanu, Constantin Botner și 
Nadia Șoiman, elevi ai Școlii 
generale nr. 3, primiți în 
rîndurile organizației cu trei 
zile înainte. A fost un mo
ment sărbătoresc dintr-o zi 
care, cum el însuși spunea, 
nu oferea fapte, acțiuni de 
organizație mai deosebite. 
„In zilele următoare, afirma 
același interlocutor, am pla
nificat să mă întîlnesc cu 
comisiile pe domenii ale co
mitetului orășenesc, să le 
repartizez probleme de stu
diu și altele privind îndru
marea și controlul lor. Tre
buie să-i întreb, direct, care

„...TÎNĂRUL ACESTA CARE

75 de ani de Timotei Marin'

MIE ÎMI FACE IMPRESIA 
UNEI MINȚI LUMINATE" ! 

la nașterea lui
personalități ale culturii româ
nești, cadre didactice ale Univer
sității : Traian Bratu — rector, 
profesorul său, profesorii doctori 
C. I. Parhon, N. Leon — fost 
rector, Petru Bogdan, Paul Bujor, 
Iuliu Teodorescu — fost rector. 
Martor în proces la 11 aprilie, 
marele savant Nicolae Iorga, 
adresîndu-se judecătorilor militari 
în legătură cu situația lui Timo
tei Marin, le atrăgea atenția : 
„Să nu căutați să distrugeți cu 
orice preț oamenii ca tînărul a- 
ceșta, care mie îmi face impresia 
unei minți luminate".

După cum se știe, însce
narea a eșuat, iar imensa majo
ritate a acuzaților, printre care și 
Timotei Marin, eliberați. Ieșea 
din închisoare cu hotarîrea fermă 
de a sluji cu toate resursele sale 
intelectuale și fizice cauza 
partidului comunist.

Cu o admirabilă voința și dă
ruire, el își trece cu note maxime 
examenele studențești, adîncește 
studiul marxism-Ieninismului. ac
tivează în conducerea secțiunii 
Iași a P.C.R., în organizațiile 
studențești. In 1923, editează la 
Iași publicația „Scînteia**,  în care 
abordează chestiuni majore de 
politică internă și internațională, 
apără interesele studențimii, pe 
care o cheamă să lupte alături de 
clasa muncitoare. în presă sau în 
Universitate, Timotei Marin 
demască cu mult curaj manifes
tările huliganice ale studențimii 
cuzisto-codreniste.

Născut Ia 12 iunie 1897, în 
comuna 'Chipeșea din fostul ju
deț Orhei, într-o familie de ță
rani, Timotei Marin a luat con
tact foarte de timpuriu cu ideile 
revoluționare. Dar adevărata sa 
afirmare ca luptător revoluționar 
se produce în anii studenției.

în perioada 1919—1921 emi
nentul student comunist Timotei 
Marin este, ca în mai multe rîn- 
duri, de altfel, arestat. După 
învățătura cu lupta revoluționară, 
dusă în secțiunea locală a parti
dului socialist, atît prin partici
parea la marile acțiuni de clasă 
oiganizate în acești ani de mun
citorimea ieșeană, cît și prin scrie
rile și conferințele sale publice de 
răspîndire a marxism-leninismu- 
lui, de propagandă intensă pentru 
crearea partidului comunist.

La 26 martie 1921 Timotei 
Marin este ca în mai multe rîn- 
duri de altfel arestat. După 
o detențiune de trei luni la în
chisoarea centrală din Iași este 
apoi transferat la București și 
implicat în monstruoasa înscena
re judiciară din Dealul Spini. 
Comparind în fața instanței mili
tare, el a afirmat răspicat : „Cu 
mine sau fără mine, transforma
rea se va face și societatea co
munistă va triumfa".

Prestigiul pe care acest strălu
cit student comunist și-l cîștigase 
la Iași a fost probat și de astă 
dată prin faptul că la proces au 
venit ca martori, luîndu-i apă
rarea și vorbind în termeni elo- 
gioși, un număr de șase ilustre

CALEA DE MIJLOC"rr
(Urmate din pag. I) 

zentative pentru cea de-a șaptea 
artă ? Răspunsul nu este deloc 
îmbucurător ; doar șapte filme, 
adică nici măcar unul pe lună ! 
E vorba de, în ordinea premie
relor, „Voi sări din nou peste 
băltoace" (Cehoslovacia), „12 
oameni furioși" (S.U.A.), „Pă
durea de mesteceni" (Polonia), 
„Fuga" (U.R.S.S.), „Hugo șî Iose- 
fina (Suedia), „Sacco și Van
zetti" (Italia) și „Incidentul*  
(S.U.A.). Se mai pot adăuga 
încă 40 de filme de valoare me
die, restul aparținînd unei pro
ducții, mediocre, lipsite de relief.

Este adevărat. violența n-a 
mai pătruns pe ecranele noastre, 
mentalitatea mic burgheză (ex- 
ceptînd „Floarea de cactus" și 
„Întîlnire cu o necunoscută"), 
nici ea. dar și-a făcut loc reper
toriul insignifiant, rezultat al 
comodității, al unei minime re
zistența.

pu-
am

le-a fost contribuția, să 
nem ordine, căci recent «... 
fost criticați pentru carențe 
în stilul de muncă al birou
lui orășenesc U.T.C. și din 
acest motiv. Mă gîndesc, de 
asemenea, la instruirea se
cretarilor, căci o vor face 
pentru prima dată pe cate
gorii de organizații — între
prinderi, instituții și școli..."

La rîndul nostru, am re
gretat în aceste împrejurări 
obiectivele restrînse ale 
celei zile de activitate a 
nei organizații orășenești 
circa 4 500 uteciști. Nici 
ne-am propus însă să 
prindem o zi cît mai bogată, 
„plină**  de acțiuni de la un 
capăt la altul, ci pur și sim
plu o zi ca oricare alta.

a-
u- 
cu 
nu

sur

Lipsesc din repertoriu marile 
filme și orice scuze ar invoca a- 
chizitorii este inadmisibil să nu 
putem vedea cel puțin o dată pe 
lună una din realizările excep
ționale ale cinematografiei mon
diale. Am fost „prompți" cu pre
zentarea unui film slab dar care 
a obținut un nesperat succes 
monden, „Love Story", l-am 
lansat cu o formidabilă reclamă 
deși nu era cazul și aceasta ne 
îndreptățește să amintim, pri
vind valoarea lui artistică și mai 
ales conținutul său, că este mai 
mult decît semnificativ felul în 
care critica americană a comen
tat acest film. S-a spus, salutîn- 
du-1, că este un film „fără sen
timente antirăzboinice, fără re
voluție, o poveste despre care 
se crede că ar putea schimba 
tendința viitoarelor filme, ac
centul punîndu-se pe sentimente 
personale în loc de conștiință 
socială". S-a dat deci de e- 
xemplu, „o calitate" pe care, în 
principiu, sîntem străini : eva
ziunea. .Am fost însă mai puțin 
prompți cu achiziționarea altor 
filme datorate unor prestigioase 
personalități artistice interesate 
cu precădere de conștiința so
cială a omului contemporan, 
chiar dacă aceste filme au avut 
un. preț de cost egal sau chiar 
mai mic decît siropoasa poveste 
de dragoste. Nici tin film regi
zat de Visconti (care în ultima 
sa operă „Blestemății" ne pre
zintă mecanismul ascensiunii 
hitleriste), de Fellini, de Pietro 
Germi, de Ian-cso Miclos... Nici 
un film din seria operelor de a- 
cută problematică politică a 
cinematografului sud-american. 
Nici un film al școlii japorîeze. 
Sint preferate — n-am alt ter
men — melodrame, ori come
dioare fără noimă în locul fil
melor reprezentative. Din cine
matografia turcă, spre exemplu, 
achiziționăm un film slab după... 
o piesă spaniolă, „Copacii mor 
în picioare" și nu „Cîmpia mor- 
ții“, un film necruțător despre 
condiția umană a oamenilor sim
plii din podișul Anatoliei, film 
prezentat cu succes la Festiva
lul filmului balcanic ce a avut 
loc la Mamaia 1970. Din filmele 
lui Vittorio de Sica — care se 
știe că adeseori regizează filme 
comerciale tocmai pentru a-și

ȘCOALĂ
(Urmare din pag. I) ?

nentizării lor 'deea descentralizării responsabilității didac- j 
< tice. Cu cît coborîm ierarhic treptele de învâțâmînt, dinspre ) 
S minister spre inspectoratele școlare, apoi spre școlile de J 
S orice tip, cantitatea de decizii hotăritoare nu este dată $ 

de circulare oficiale, ea trebuie luată — poate parado S 
xal I — de cadrele didactice înseși. Aceasta presupune $ 

\ debarasarea de tradiția scolastică, napoleoniană, a me- V 
S todelor de predare și verificare a cunoștințelor; aceasta 
V presupune crearea unui cadru didactic lucrativ, antrenant, ți 
\ logic, opus, memorizării mecanice, neesențialului. Azi mo- 
\ nualul de școală, în mod fatal devansat de dinamismul ? 
I dezvoltării societății moderne, revendică autonomia pro. 
C fesorului
? Tn preajma manualului — busolă orientativă, cum îl nu- ’> 

mea un dascăl, care indică direcția dar nu și corectările Ș 
(• necesare pe parcurs — își fac prezenta din ce în ce mai S 

vizibil aparatura de laborator, cabinetul fonic, atelierul- S 
școală (acesta din urmă numai în cincinalul trecut s-a ex- 
tins pe o suprafafă de treizeci de mii de metri pătrați). S 
Dar, după cum remarca directorul unui liceu bucureștean,

,1 există unii profesori care concep modernizarea doar prin S 
vizorul aparatelor tehnice. „Nu le am, ce să fac se re- 5 
semnează ei. Norma didactică, totuși, obliga la activități S 
practice. „De aceea, uneori, spunea un profesor tîrgoviș- 'i 
tean, elevii pitesc o bucată de metal timp de un tnmes- \ 
tru...*.  Li se poate reproșa profesorilor ceva? Scriptic. > 
în statul de salarii, apar ore efectuate, deci nu. Etic și î 
civic, în statutul nobilei profesiuni de educator comunist, 'i 
da. \

Așadar, modernizare ? Context didactic nou, benef- S 
ciind plenar de solicitudinea statului socialist și a tuturor S 
instituțiilor și întreprinderilor sale, dar și autonomia profe- $ 
sorului ridicată la grad de creativitate teoretică și practica S 
într-un flux educational continuu. S

(• Din înțelegerea acestui concept, poate să reiasă defini- S 
țîa aproximativă a Școlii fără ziduri, cea de astăzi, și i 
proiectată prin ea, cea dfe mîine. J

In anul 1925, cînd numeroase 
cadre fuseseră arestate, Timotei 
Marin primește sarcina de la 
partid de a se muta în București. 
Activîhd legal, el lucrează ca se
cretar de redacție la ziarul 
„Facla**,  editat de P.C.R. apoi 
la „Viața universitară**  și „Ideea 
universitară**.

în anii 1927—1928, lucrează în 
redacția revistei „Lupta de clasă* ’. 
Scrierile sale din anii 1925—1926 
ni-1 înfățișează ca un excelent om 
de cultură și curfbscător al teoriei 
marxist-leniniste.

Arestat din nou în 1926, reu
șește să evadeze. Ascuns 
timp, este nevoit în 
din urmă. să emigreze

un 
cele 

în 
Cehoslovacia și Austria, iar după 
1928 în U.R.S.S., unde continuă 
să studieze cu pasiune și să pu
blice articole și cărți cu privire 
la problema agrară și la stadiul 
revoluției în România. De aseme
nea, a luat parte la pregătirea 
documentelor și anoi la lucrările 
Congresului al A -lea al P.C.R 
din decembrie 1931.

Moartea intervenită prematur, 
cînd Timotei Marin avea abia 
40 de ani, curma însă o activitate 
de militant în plină afirmare.

Exemplul vieți sale de comu
nist, moștenirea culturală lăsată, 
îl plasează pentru totdeauna pe 
Timotei Marin printre militant ii 
de frunte pe care Partidul Co
munist Român, clasa noas4 a 
muncitoare i-a avut în perioada 
interbelică.

M. C. STANESCU

aduna fonduri pentru realizarea 
unor filme ce displac, datorită 
tematicii lor sorial-politice, pro. 
ducătorilor burghezi — s-a achi
ziționat o singură peliculă valo
roasă : „Floarea soarelui", pe 
lingă ea cumpărîndu-se și „Un 
loc pentru îndrăgostiți" și După 
vulpe". filme desconsiderate 
chiar de autorul ’or, Jacques 
Tatti, care a lipsit de pe ecra
nele noastre aproape 10 ani. e 
reprezentat ce-i drept cu cel 
mai recent film al său, dar a- 
cesta nu este de valoarea lui 
„Play-Time" ori a „Vacantei 
domnului Hulot", realizări mai 
vechi, socotite capodopere care 
n-au fost încă prezentate publi
cului românesc.

Un experiment reușit a fost 
cumpărarea unui film făcut în 
1957 ; „12 oameni furioși". Suc
cesul de public obținut de el da
torită temei cu profunde impli
cații etice ar trebui să dea de 
gîndit și să „oblige" la mai aten
ta prospectare a producției 
mondiale din ultimii 10—15 ani 
pentru că s-a demonstrat — dacă 
ipai era nevoie — că trecerea 
timpului nu influențează calită
țile unui film. Ba. dimpotrivă.

De asemenea, 
mult decît 
geografică 
Dintr-o 
produce 
me . ___
n-am văzut, după cum am spus, 
nici un film, iar din cea indiană 
— și ea tot cu sute de filme — 
ne mulțumim să reprogramăm 
la infinit ..Vagabondul" și „Ar
ticolul 420”. ori cumpărăm un 
film ca ..O floare și doi grădi
nari", etalon cinematografic al 
prostului gust.

Ultima ediție a festivalului de 
la Cannes a premiat două filme 
italiene inspirate de tensiunea 
unei realități explosive, premie
re care au subliniat încă o dată 
că filmul contemporan autentic 
se află la ora „politicului", la 
momentul angajării sale directe. 
Repertoriul nostru trebuie să 
rămînă străin de aceasta ?

..Aurita" cale de mijloc nu 
poate fi o soluție pentru că po
litica acestui repertoriu trebuie 
ghidată după criteriile exigente, 
sensibile la valoare, ferme, ce 
conduc activitatea întregii noas
tre societăți socialiste.

ne pare mai 
discutabilă aria 

a repertoriului, 
cinematografie oare 
cîteva sute de f;I- 

anual, cea japeneză.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Italiene, GIOVANNI LEONE, a tri

mis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea tele
gramă ;

Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii 
naționale a Italiei.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, în numele meu 
și al poporului italian, călduroase urări pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului 
român.

FERIT MOLEN, primul ministru al Turciei, a trimis tovară
șului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea tele
gramă :

Foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 transmită cu ocazia numirii mele 
la Președinția Consiliului, țin să vă exprim mulțumiri cor
diale, precum și sincere urări de prosperitate pentru poporul 
român.

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
l-a primit, luni la amiază, 
pe ambasadorul R.P. Polone la 
București, Jaromir Ocheduszko.

la cererea acestuia.
La întrevedere, care s-a des

fășurat într-o atmosferă tovă
rășească, a luat parte Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

VIZITELE OASPEȚILOR 
DIN MAREA BRITANIE 

în cursul dimineții de luni, so
ția liderului Partidului Laburist dip Marea Britanie, Marry Wilson, 
împreună cu tovarășa Maria Mă- 
nescu au vizitat Muzeul de Arheologie, care cuprinde piese de o 
deosebită valoare pentru trecutul 
istoric al României, și Edificiul 
roman cu mozaic din Constanta. 
Exprimîndu-și satisfacția pentru 
posibilitatea de a cdnoaște o parte din trecutul istoric al României, 
doamna Marry Wilson a semnat în 
cartea de onoare a muzeului.

Cu un elicopter special s-a fâcut 
apoi un tur deasupra cetății His
tria, important monument istoric 
al țării noastre, precum și de-a 
lungul litoralului românesc al Mă
rii Negre, cuprins intre stațiunile 
Mamaia și Mangalia Nord.

Sir Rudy Sternberg, om de afa
ceri, Charles Morris, membru al 
Parlamentului, și Anthony Field, 
secretar personal al liderului Par
tidului Laburist, care îl însoțesc 
pe Harold Wilson in vizita sa în 
tara noastră, au luat cunoștință 
în cursul zilei de luni de unele 
obiective economice din zona lito
ralului. însoțiți de Gheorghe O- prea, consilier la C.C. a! P.C.R., și 
Gheorghe Duma, secretar al Con
siliului popular județean, au vizi
tat portul maritim și apoi între
prinderea agricolă de stat Mur- 
fatlar.

Concursurile
de orientare

turistică

TURISMUL PENTRU TINERET

FINALA JUDEȚEANĂ

UN CONCURS CARE

Peste 250 de tineri — elevi, 
muncitori, cooperatori — și-au 
dat intîlnire duminică la kilo
metrul 15. situat la una dintre 
extremitățile pădurii Cernita. 
Au sosit aici, din toate colțurile 
județului Ilfov, pentru a-și dis
puta trofeul „Cupa primăverii", 
oferit de organizatorii concursu
lui de orientare turistică : Co
mitetul județean al U.T.C. și 
C.J.E.F.S. Ilfov. Faza județeană 
a concursului, finalizează efor
turile și activitatea desfășurată 
de organizațiile U.T.C. și asocia
țiile sportive din întreprinderi, 
instituții, școli și localități pe 
parcursul unei jumătăți de an, 
timp în care, precedate de pre
gătiri temeinice, s-au desfă
șurat etapele la nivel de 
organizații și asociații, la nivel 
de centre de comună, faze la 
care au participat peste patru 
mii de tineri. în etapele de 
masă, o mai bună pregătire, o 
preocupare mai insistentă pen
tru cuprinderea în această ac
țiune a unui număr cit mai

»

mare de tineri au manifestat 
organizațiile U.T.C. din Hota
rele, Snagov, Brănești și Bolin- 
tin Vale. De altfel, așa cum ne 
mărturisea șeful sectorului sport 
al Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C., Adela Bădilă, accentul 
deosebit al acestei acțiuni a fost 
pus pe lărgirea cercului de ti
neri cuprinși în concurs, pe a- 
tragerea la activitatea cercurilor 
turistice a unui număr sporit de 
tineri de toate profesiile. Și 
faptul ni se pare notabil, chiar 
dacă în unele locuri intenția 
n-a fost transformată în reali
zări pînă la capăt.

Revenind la faza pe județ, nu 
ne rămine decît să consemnăm 
frumusețea. și dificultatea tra
seului stabilit de organizatori, 
traseu care a solicitat din partea 
concurenților punerea in va
loare a tuturor cunoștințelor a- 
cumulate. Intre cei mai pregă
tiți ooncurenți s-au remarcat, 
firesc, câștigătorii locurilor I : 
la juniori mici —- Florea Da
mian și Nicu Tănase. Georgeta

POPA

VIEȚILE PARALELE ALE SPORTIVILOR

*' DE PERFORMANȚĂ

MERIDIAN

VASILE

student și baschetbalist

de nota 10

Căpățînă și Maria Găvan, 
din Giurgiu ; la juniori mari 
Gheorghe Rizea și Ion Croitoru 
din Brănești, Adriana Lupu și 
Veruța Mozăceanu din Giurgiu ; 
la seniori : Traian Cocoru și 
Gheorghe Grădinaru din Giur
giu, Maria Ghiță și Maria Tincu 
din Urziceni.

A ADUS PE SCENĂ TINERII BUCUREȘTENI 
PE TRASEELE TURISTICE

Premiul F.I.L.T.
• IN URMA DESFĂȘURĂ

RII turneului internațional de 
tenis de la Hamburg, clasa
mentele Marelui Premiu FILT 
se prezintă astfer : masculin : 
1. Manuel Orantes (Spania) — 
300 puncte ; 2. Ilie Năstase
(România) — 225 puncte; 3. An
dres Gimeno (Spania) — 214 
puncte; 4. Stan Smith (S.U.A.) 
— 187 puncte ; 5. Jan Kodes(Cehoslovacia) — 139 puncte ; 
6. Patrick Proisy (Franța) — 109 puncte.

ZECI SI MII DE ELEVI
La vremea cuvenita, am consemnat desfășurarea concursului 

cultural-artistic al elevilor din licee, școli profesionale. școli 
de specializare postliceală, desfășurat sub egida C.C. al U.T.C., 
Ministerului Educației și în\ățămintului și Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste si dedicat semicentenarului U.T.C. De 
(apt, concursul a sintetizat viața cultural-artistică din școli, 
reprezentind. sugestiv, o mare scenă, Ia dimensiunile miilor 
de scene școlare, pe care urcă sute de mii de elevi artiști 
amatori.

Sint insă mai convingătoare cifrele. In acest an, concursul a 
fost finalizat in șapte zone, găzduind mesagerii artei școlare 
din toate județele țării : • 80 formații corale • 85 formații 
orchestrale diverse genuri muzicale • 103 formații de dansuri 
• 25 echipe de teatru • 28 formații de instrumente populare 
și fanfare • 29 brigăzi artistice de agitație • 29 montaje lite- 
rar-muzicale • 9 grupuri folclorice • 43 grupuri vocale • 110 
recitatori o 300 soliști vocali. Totalizînd. numai la faza zonală, 
după concursurile la etapa județeană și cele precedente, au par
ticipat 18 000 elevi artiști.

Ne dăm seama în ce dificultate s-au aflat comisia centrală 
și cei cițiva zeci de membri ai juriului în momentul in care 
au trebuit să stabilească formațiile laureate. începînd cu acest 
număr, ziarul nostru publică premiile acordate la concurs.

1. Formații corale :
a) . — Coruri mixte (voci e- 

gale)
Premiul I — Liceul pedago

gic „Gh. Lazăr“ Cluj — jud. 
Cluj ; Premiul II — Liceul pe
dagogic Sighetul Marmației — 
jud. Maramureș • Premiul III
— Liceul pedagogic Zalău — 
jud. Sălaj ; Liceul pedagogic 
Baia - Mare — Jud. Maramu
reș, Mențiuni — Liceul peda
gogic Canei — jud. Satu-Mare ;
— Liceul pedagog:c Năsăud — 
jud. Bistrița-Năsăud ; Liceul 
..NI. Err.inescu*  Saxu-Mare — 
jud. Satu-Mare.

b) . — Coruri de cameră
Premiul III — Liceul nr. 2 

Satu-Mare — jud. Satu-Mare.
2. Formații orchestrale : a). — 
Orchestre de muzică populară

Premiul II — Liceul peda
gogic Năsăud — jud. Bistrița- 
Nâsăud : Premiul III — Liceul 
pedagogic Zalău — jud. Sălaj ; 
Mențiuni — Liceul pedagogic 
Satu-Mare — jud. Sa tu Mare, 
b). — Orchestre de muzică u- 
șoară. Premiul II — Liceul a- 
gricol Seini — jud. Maramureș ; 
Premiul III — Liceul pedagogic 
Baia-Mare — jud. Maramureș. 
Mențiuni — Liceul Zalău — jud. 
Sălaj.

3. Grupuri folclorice. Premiul I
— Liceul Negrești-Oaș — jud. 
Satu-Mare. Premiul Special al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste — Liceul pedagogic 
Sighetul Marmației — jud. Ma
ramureș.
4. Formații de dansuri a). — 
populare. Premiul I — Liceul 
Șomcuța Mare — jud. Maramu
reș. Premiul II — Liceul peda
gogic Zalău — jud. Sălaj. Pre
miul III — Liceul pedagogic 
Năsăud — jud. Bistrița-Nâsăud. 
Mențiuni — Liceul Șimleul Sil- 
vaniei — jud. Sălaj ; Liceul 
Zalău — jud. Sălaj ; Liceul 
..Ana Ipăteșcu" Gherla — jud. 
Cluj : Liceul ..Dragoș Vodă" 
Sighetul Marmației — jud. Ma
ramureș ; Liceul nr. 2 Satu- 
Mare — jud. Satu-Mare.
5. Formații de gimnastică ar
tistică. Mențiuni — Liceul pe
dagogic de educatoare Baia- 
Mare — jud. Maramureș.
6. Formații de teatru

Premiul I — Liceul ..Dragoș 
Vodă" Sighetul-Marmației — 
Maramureș.
7. Formații de teatru foiclorie.

Premiul I — Liceul Huiedin
— jud. Chlj.
8. Brigăzi artistice de agitație.

Premiul I — Liceul agricol 
Turda — jud. Cliij ; Premiul II
— Liceul „Dragoș Vodă“ Si- 
ghetul-Marmației — jud. Mara
mureș : Premiul III — Liceul nr. 
2 Satu-Mare — jud. Satu-Mare.
9. Grupuri vocale (de muzică 
populară, dlasisă și ușoară)

Premiul I — Liceul Huiedin
— jud. Cluj ț Premiul II — Li
ceul pedagogic educatoare Baia 
Mare — jud. Maramureș ; Pre
miul III — Liceul pedagogic Sa
tu-Mare — jud. Satu-Mare. Men
țiuni — Liceul Șimleul Silva- 
ruei — jud. Sălaj ; Liceul pe
dagogic Năsăud — jud. Bis- 
trița-Năsăud ; Liceul economic 
Baia-Mare — jud. Maramureș.
10. Soliști vocali

a). Soliști vocali murieă popu
lară

Premiul I Găvriluț Leon- 
tîna Liceul Huiedin — jud. 
Cluj 5 Sinpetrean Mircea Li
ceul energetic Cluj — jud. Cluj.

Premiul II — Făreaș Violeta 
Liceul pedagogic Zalău — jud. 
Sălaj ; îuga Anuța Liceul „Dra
goș Vodă" Sighetul Marmației
— jud. Maramureș.

Premiul III — Hosu Ana Li
ceul Șomcuța Mare — jud. Ma
ramureș.

Mențiuni — Dragoș loan Li
ceul Șomcuța Mare, jud- Mara
mureș ; Urda Marișca Liceul 
pedagogic Sighetul Marmației — 
jud. Maramureș; Pilici Stere Li

ceul de ne văzători Cluj — jud. 
Cluj ; — Barou Maria Liceul 
pedagogic Zalău — jud. Sălaj ;
— Mureșan Maria Liceul nr. 2 
Năsăud — jud. Bistrița-Năsăud ;
— Dorea Leontina Liceul „M. 
Eminescu" Satu-Mare — jud. 
Satu-Mare ; — Seling loan Li
ceul Șomcuța Mare — jud. Ma
ramureș.

b) . Soliști vocali de muzieă 
ușoară.

Premiul I — Imdrieș Mariana 
Liceul „M. Eminescu" Satu- 
Mare — jud. Satu-Mare. Pre
miul II — Gyori Clara Liceul 
Zalău — jud. Sălaj. Premiul 
III — Surorile Cupcea (Lucia 
și Eugenia) Liceul Zalău — jud. 
Sălaj. Mențiuni — Cârțan Va- 
®’ie Liceul nr. 3 Satu-Mare — 
jud. Satu-Mare : Olteana Doina 
Liceul pedagogic Năsăud — jud. 
Bistrița-Năsăud ; — Nieulescu 
George! Liceul de nevăzâtori 
Cluj — jud. Cluj ; — Man Cor
nel Liceul economic Bistrița — 
jud. Bistrița-Nâsăud : — An- 
dârcău Vasile Liceul agricol 
Seini — jud. Maramureș.

c) . Soliști vocali de muzică 
cultă

Premiul I — Circa Corina Li
ceul ..M. Eminescu" Satu-Mare
— jud. Satu-Mare. Premiul III
— Pintean Viorica Liceul pe
dagogic Sighetul Marmației 
jud. Maramureș.
11. Soliști instrumentiști

a) . Muzică cultă
Premiul I — Anderco Simo

na Liceul nr. 3 Satu-Mare —- 
jud. Satu-Mare. Premiul II — 
Ligeti Eva Liceul maghiar Satu- 
Mare — jud. Satu-Mare. Pre
miul III — Buzdugan Mircea 
Lie. „Ana Ipătescu“ Gherla — 
jud. Cluj. Mențiuni — Inceu 
Alexandrina Liceul nr. 3 Baia- 
Mare — jud. Maramureș.

b) . Muzică populară
Premiul I — Melian Con

stantin Liceul pedagogic Nă
săud — jud. Bistrița-Năsăud. 
Premiul II — Banu Gavrilă Li
ceul pedagogic Năsăud — jud. 
Bistrița^-Năsăud. Premiul III — 
Pitic loan Liceul Vișeul de Sus
— jud. Maramureș ; — Predică 
Marin Liceul de nevăzători 
Cluj — jud. Cluj. Mențiuni — 
Chendea loan Liceul pedagogic 
Zalău — jud. Sălaj ; Tomoioagă 
Alexa Liceul agricol Livada — 
jud. Satu-Mare.
12. Montaje literare muzicale

Premiul III — Liceul nr. 12 
Cluj — jud. Cluj.
13. Recitatori.

Premiul I Bledea Cornelia 
Liceul „Gh. Șincai" Baia-Mare
— jud. Maramureș ; Premiul II
— Vajda Zsuzsa Liceul nr. 3 
Cluj — jud. Cluj. Premiul III
— Maior Maria Liceul pedago
gic Zalău — jud. Sălaj. Men
țiuni — Lorințiu Maria Liceul 
pedagogic Năsăud — jud. Bis- 
trița-Nâsăud ; — Agrișan Livia 
Liceul pedagogic Năsăud — jud. 
Bistrița-Năsăud ; —- Munkhardt 
Rozalia Liceul nr. 2 Satu-Mare
— jud. Satu Mare ; Ferenczi
Iulia Liceul Maghiar Satu- 
Mare — jud. Satu-Mare; —
Dragoș Popescu Liceul Arte 
Plastice Cluj — jud. Ciuj.
14. Soliști dansatori

a) . Dans popular
Premiul II — Coman Vasile 

Liceul pedagogic Năsăud — jud. 
Bistrița-Năsăud : — Mileșan
loan Liceul pedagogic Năsăud
— jud. Bistrița-Năsăud

b) . Dans clasic
Premiul III — Dîmboiu Ligia 

Liceul „Gh. Șincai“ Baia-Mare
— jud. Maramureș.
15. Soliști gimnastică artistică

Premiul II — Maior Rozalia 
Liceul nr. 11 Cluj — jud. Cluj. 
Mențiuni — Sayter Eva Liceul 
..Gh. Șincai" Baia-Mare — jud. 
Maramureș.

ȘCOLI PROFESIONALE
1. Formații corale
a). Coruri mixte (voci egale).

Premiul II — Centrul Școlar 
M.I.U. Cluj — jud. Cluj. Men
țiuni — Școala prof, de Con
strucții Satu-Mare — jud. Satu- 
Mare.
2. Formații orchestrale
a) . Orchestră de muzică popu

lară
Premiul III — Grup școlar 

„UNIO- Satu-Mare — jud. 
Satu-Mare.

b) . Orchestre de muzică u- 
șoară.

Premiul III — Grup școlar 
miner Baia-Mare — jud. Mara
mureș.

3. Fanfare.
Premiul Special al C.C. al 

U.G.S.R. — școala prof. 
U.M.M.R, Cluj — jud. Cluj.

4. Formații de dansuri.
a). Populare
Premiul I — Grup școlar 

„UNIO- Satu-Mare — jud. 
Satu-Mare. Premiul II — Cen
trul școlar M.I.U. Turda — jud. 
Cluj. Mențiuni — Centrul șco
lar pentru Industria Lemnului 
Sighetul Marmației — jud. Ma
ramureș.
5. Brigăzi artistice de agitație

Premiul II — Centrul șoolar 
M.I.U. Turda — jud. Cluj.
6. Grupuri vocale (de muzică 
populară, clasică și ușoară).

Premiul III — Grup școlar 
M.A.I.A.A. Cluj — jtid. Cluj.
7. Soliști vocali

a) , soliști vocali muzică popu
lară.

Premiul II — Anca Teodor 
Grup școlar ,.UNIO“ Satu-Mare
— jud. Satu-Mare. Mențiuni —
— Cberecheș Comei Grup șoo- 
k»r construcții Cluj — jud. Cluj.

b) . soliști vocali de muzică u- 
șoară

Premiul II — Suta Tiberiu 
Școala profesională de meserii 
Satu-Mare — jud. Satu-Mare. 
Premiul UT Pașca Vasile Gnra 
școlar miner Baja-Mare — jud. 
Maramureș.
8. Soliști iastru meet iști

a) , de mancă populară
Premiul I — Sabău Florian 

Grup școlar L'NIO*  Satu-Mare
— jud. Satu-Mare : Premiul II
— Pașcalau Gheorghe Grup șco
lar miner Baia-Mare — jud. 
Maramureș : Premiul III — A- 
brudan Nelu Grup școlar co
mercial Cluj — jud. Cluj

b) . de muzică cultă
Mențiuni — Sabău Petre Grup 

școlar transport Cluj — jud. 
Cluj.
9. Montaje literare muzicale

Premiul III — Centrul școlar 
pentru personal tehnic în con
strucții Baia-Mare —. jud. Ma
ramureș
10 Recitatori

Premiul I — Drăgan Sma- 
randa — Grup școlar M.A.I.A.A. 
Cluj — jud. Cluj : Premiul III
— Haisuc loan Școala profesio
nală C.F.R. Satu-Mare — jud. 
Satu-Mare.
11. Solist dans popular

Premiul III — Coroian Liviu 
Grup școlar construcții Cluj — 
jud. Cluj.

Un mare număr de tineri din 
întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei și-au petrecut sfîrșitul de 
săptămină în mult apreciatele 
locuri de agrement de pe lito
ral, Delta Dunării «sau Valea 
Prahovei. După cum aflăm de 
la Agenția de turism pentru ti
neret a Municipiului București, 
700 de tineri au participat la o 
excursie de o zi și jumătate, a- 
vînd ca punct terminus stațiu
nea Costinești. Lor li s-au ală
turat alți 200 tineri din sectorul 
3 al Capitalei. beneficiari ai 
unei excursii de două zile și ju
mătate. în sfîrșit, alți 60 de ti
neri bucureșteni se află la Cos- 
tinești în concediu de odihnă. 
Cei 40 de tineri de la Fabrica

de ventilatoare și-au petrecut 
două zile și jumătate, străbătînd 
minunatele trasee ale Deltei 
Dunării, Cabanele de pe Valea 
Prahovei au găzduit peste 500 
de tineri : Girbova — 70 tineri 
de la I.C.M.F. ; Piatra Mare — 
60 elevi de la Liceul industrial 
de construcții ș.a.m.d. Nu putem 
încheia această enumerare de 
cifre și stațiuni turistice vizi
tate de tineri, fără a reproduce 
invitația adresată tuturor tine
rilor bucureșteni. de a utiliza 
serviciile Agenției de turism 
București, pentru efectuarea u- 
nor agreabile și reconfortante 
excursii pe litoral, pe văile Pra
hovei și Oltului, în Delta Du
nării.

...Și regretatul turneu 
olimpic

Prin tragere Ia sorți, au fost 
stabilite, la Miinchen, grupele 
preliminare ale turneului o- 
timpic de fotbal, iată compo
nența celor patru grupe : gru
pa I : R. F. a Germaniei, Ma» 
layezia, Maroc, S.U.A. ; gruDa 
a II-a : U.R.S.S., Birmania,
Sudan, Mexic ; grupa a Ill-a ; 
Ungaria, Iran, Brazilia, Dane
marca ; grupa a IV-a : R. D. 
Germană, Ghana, Columbia, Polonia.

Meciurile din cadrul grupe
lor se desfășoară între 27 august și 1 septembrie. în orașe- 
ie Miinchen, Augsburg, Passau, Niirnberg, Regensburg și In
golstadt.

AL. DOBRE

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ DE ARTĂ
FOTOGRAFICA A ELEVILOR

IA A DOUA EDIȚIE
Ieri, la Galeriile de artă din 

str. Brezoianu nr. 23, a avut loc 
vernisajul Expoziției naționale 
de artă fotografică a elevilor la 
care au participat Mircea Ma- 
lița. ministrul educației și în- 
vățămîntului, Silvia Ilie, secre
tar al C.C. al U.T.C., reprezen
tanți ai Consiliului Central al 
U.G.S.R. și ai A.A.F.-ului. Cele 
186 de fotografii — alese din 
cele 688 trimise de elevi — pre
zente în expoziție, se remarcă 
printr-o mare diversitate te
matică. prin buna stăpinire a 
tehnicilor celei de a 7-a arte 
bis. precum și prin certele ca
lități artistice ale compozițiilor. Stat deosebit de sugestive in
stantaneele ce consemnează e- 
venimente circumscrise univer
sului școlar, activităților prac
tice. momentelor dedicate eve
nimentelor specifice. Cea de a n-a Expc 
fotografic 
s -occs alece or® 
U.T.C. ta

fi

t natior-a'-â de ar 
s tascr-.e ca 
ttufesta-lcr arti

<Se CX 
abonare cu Muh.

T

• CU PATRU RUNDE înain
te de terminarea turneului in
ternațional de $ah de la Las 
Palmas (Insulele Canare), ma
rele maestru maghiar Lajos 
Portisch conduce detașat în 
clasament cu 9,5 puncte, urmat 
de Larsen (Danemarca) — 8 
puncte, Bronstein și Smîslov 
(ambii u«R<S.s.) cu 7,5 puncte 
și cîte o partidă îr.t 
Șahistul român, Florin 
ghiu ocupă locul 6 cu 6

întreruptă. 
Ghcor- puncte.

• BELGIANUL EDDY MERCKX, a ctștigat pentru a 
treia oară „Turul Italiei", (la 
a 55-a ediție), confirmînd că la 
ora actuală nu are rival în 
marile curse ale ciclismului profesionist.

lui, Asociația Artiștilor Foto
grafi și Consiliul Central al 
U.G.S.R. Iată șl premiile ofe
rite celor mai reușite lucrări : Premiul special al C.C. al 
U.T.C. : Liceul de arte plastice 
— Timișoara ; Premiul special 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R. : Școala profesională 
M.I.U. — Timișoara ; Premiul 
special al Asociației Artiștilor 
Fotografi : Liceul pedagogic — 
Cluj. PREMIUL I : Cosmetică 
C.F.R., Ludu Andrei. Liceul 
nr. 2 — Ploiești : PREMIUL II : 
Schele, Cristea loan, Liceul 
nr. 1 — Hunedoara ; Floare 
rară, Mihai Popescu. Liceul 
..I. Minulescu" — Slatina ; 
PREMIUL III : La ora de fran
ceză, cercul foto. Liceu: Ianca ; 
Moment solemn, cercul foto, 
Liceui „V Roaitâ- — Rm. \T- 
cea : Singulare, Barbu Florica, 
Liceu! „E. Teodoroiu- — Tg. 
Jiu ; Tn grădina botanică, cer-
cu. foto. Școala profes 
M-LU„ Timișoara.

c. s.

$

■

Fără discuție, în „galeria 
baschetbăliștilor afirmați pu
ternic de ultimele sezoane 
competiționale, componentul 
Politehnicii București, Vasile 
Popa, ocupă im loc de frun
te. Nu știm dacă trebuie să 
dăm crezare . integrală co
rului studențesc, care rea
mintea duminică de dumi
nică spectatorilor sălii FIo- 
reasca faptul că ,,tot Popa e 
cel mai bun", dar oricum 
„15“-ul Politehnicii — a- 
cesta este numărul cu care 
joacă Popa în formația sa — 
figurează cu certitudine 
cvartetul care candidează la 
titlul de primul jucător 
țării, alături de Diaconescu, 
Novac și Oczelak.

Cîștigător detașat al clasa
mentului coșgeterilor de anul 
trecut, Popa \se numără și 
în acest an printre cei mai 
eficace jucători ai campiona
tului. Poate nu va mai fi 
primul (este greu de spus, 
nu numai pentru că întrece
rea baschetbaliștilor nu s-a 
încheiat încă, ci și pentru 
faptul că federația de spe
cialitate a... cam uitat în a- 
cest an să alcătuiască res
pectivele clasamente), dar a- 
ceasta nu îi va răpi nimic 
din meritele ce i se cuvin. 
Popa a trebuit în acest an 
să acorde o atenție sporită 
studiului, fiind student în a- 
nul V al Facultății de tran
sporturi din cadrul Institu-

în

al

tului Politehnic. Și numeroa
sele medii de 10 existente în 
carnetul studentului Vasile 
Popa, ne dau certitudinea că 
în vara aceasta, la reușite
le lui sportive, i se va adău
ga și realizarea profesiona
lă. „Cred că datorez totul 
sportului, ne mărturisea 
Popa, Nu reiau o placă, ci 
spun purul adevăr. Sportul 
mi-a educat calitățile de vo
ință, m-a învățat că la per
formanță se ajunge numai 
printr-o muncă perseveren
ta de zi cu zi. Iar ceea ce 
am învățat în sala de sport, 
am aplicat și în sala de stu
diu". Proiecte de viitor ?

Multe, foarte multe, citeo- 
dată mă întreb chiar daca 
nu sînt prea multe. Aș dori 
să ajung un inginer de pri
ma mînă — simt că se pot 
face atîtea lucruri în meseria 
pe care mi-am ales-o — aș 
dori să ajung un baschetba
list cu faimă în Europa, să 
disput o finală de „Cupa 
campionilor", aș dori să an
trenez o echipă de copii. 
Oare nu sînt prea multe pla
nuri

în ceea ce ne privește, 
credem că la numai 23 de 
ani cîți „numără" interlocu
torul nostru de astăzi, oricît 
de multe ar fi planurile, 
există suficient timp pentru 
a le îndeplini pe toate. Ceea 
ce îi și urăm lui Popa.

SORIN SATMARI

STUDENȚII CLUJENI
DIN NOU CAMPIONI! 

DAR CINE M CÎȘTIGA CUPA

„JUVENTISTUL" ?
Ne-am ocupat. în „Juventiștii" 

de săptămînâ trecută, de dteva 
probleme esențiale privind creș
terea și promovarea tinerelor ta
lente in fotbalul nostru. Consi- 
derind că este bine să abordăm 
din timp asemenea probleme 
care vor sta și in atenția unei 
viitoare întruniri a Comitetului 
federal, ne-am permis unele co
mentarii și unele sugestii care 
vor fi. sperăm, luate in seamă — 
trecind. astfel, cu vederea actua
litățile din clasamentul competi
ției noastre cadete. Să ne revan
șăm. deci...

Campionii „en titre", alb-negrii 
de la Cluj, s-au comportat la fel 
de bine și in acest campionat, și 
nici măcar o minune nu i-ar 
mai putea împiedica să nu-și în
cununeze și de data aceasta 
frunțile cu laurii de campioni 
juventiști. Acum, cu două etape 
înainte de final, ei. studenții clu
jeni, devansează cu 5 puncte pe 
principalii urmăritori — petroliș
tii — și titlul e pentru a doua 
oară consecutiv al lor. intrucit 
galbenii din Ploiești — orice ar 
face — nu mai pot lua In două 
meciuri decit 4 puncte... insufi
ciente. Deci, locul I fiind deja 
tranșat, putem să nu mai stăruim 
asupra clasamentului echipelor 
juventiste. clasament care, se 
știe, nu reprezintă un scop in 
sine. Drept pentru care, vă pro
pun să stăm puțin de vorbă 
despre „Cupa Juventistul".

„Scinteia tineretului", așa cum 
am mai scris la timpul potrivit, 
a lansat această Cupă pentru a 
răsplăti pe acel juventist (dintre 
cei aruncați in acest campionat 
p«ntru prima1 dată in arena leilor 
de ..A*)  care joacă cel mai bine, 
adiționind deci numărul cel mai 
mare de puncte rezultat din a- 
d una rea notelor pe care le dă 
săptămînâ de săptămină revista 
..Fotbal". Concurează pentru 
trofeul nostru (o frumoasă Cupă 
pe care o execută tinerii munci- 
t«ri de la o mare uzină din pro-

JUVENTIȘTII

vinele) nu mai puțin decît 50 de 
puștani czrz 
botezului în .
de
lor

care au -.supraviețuit" 
L» ..A". înaintea etapei 

duminica trecută clasamentul 
se prezenta astfel :

I Qrâema
I LEGENDA : rulează la Central 

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15: 
20,30).

I BATALIONUL INVIZIBIL t ru
lează la Victoria (orele 5; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

I MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII ; 
rulează la Patria (orele 10; 12,30;

116; 18,30; 21,00), Capitol (orele 9: 
11,15: 14; 16,15; 18,45; 21), Grădina 
Capitol (ora 20,15).

CASA DE SUB ARBORI î rulea-

Iză la Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45: 
16,15; 18,45; 21,15), București (orele 
8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 20,45),
Grădina Select (ora 20).

I AVENTURI LA MAREA NEA-• GR A : rulează la Feroviar (orele 
9; 12,30; 16; 19.30)*  Melodia (orele

19; 12,30; 16: 19,30). Tomis (orele 9: 
12,30; 16,30), Grădina Tomis
(ora 20).

| 20 000 DE LEGHE SUB MARI î
rulează la Luceafărul (orele 8,30: 

111; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Favorit (orele 9,30; 12; 15.30; 
ÎS, 20,30), Grădina Doina (ora

1 20,30), Grădina Festival (ora 20.15). 
GOYA : rulează la Doina (orele 

11,15; 14,15; 17,15; 20.15).

IDES CULT IN PARC : rulează la Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15 : 20,45), Gră-

Idina Modern (ora 20,15).
FEMEI ÎN OFSAID : rulează Ia 

Volga (orele 9.30; 11,30; 13,45; 16: 
18,15; 20,30).

I ROBIN HOOD : rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11.15: 13,30; 16: 18,15; 
20.30), Gloria (orele 9; 11,15; 13.30;
16: 18,15; 20.30), Aurora (orele 9;

I 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15). Grădina 
Aurora (ora 20,30).

B.D. LA MUNTE $1 LA MARE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează Ia Bucegi (orele 15,45; 18:
20.15) t Flamura (orele 9: 11.15;
13,30: 16; 18,15; 20.30). GrădinaBucegi (ora 20,15).

INIMA E UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC : rulează la Buzești (orelț 
15.30; 18). Grădina Buzești (ora
20,30).

PENTRU CA SE IUBESC: ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,30), Viitorul (orele 16; 
18: 20).

PRERIA : rulează la Unirea ferele 15,30; 18), Grădina Unirea (ora
20.15) .

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 in 
continuare).

TOAMNA CHEYENNILOR ; ru
lează la Giulești (orele 15,30; 19)» 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lira (orele 15,30: 18). Gră
dina Lira (ora 20,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30: 17.45: 20).

ASTĂ SEARA. DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18), Vitan (orele 15,45; 18.15)» 
Cosmos (orele 15.30: 17.45; 20).
Grădina Moșilor (ora 20.15), Gră
dina Vitan (ora 20,30).

TRAFIC : rulează la Floreasea 
(orele 15,30; 18; 20.30), Arta (orele 
15,30: 18), Grădina Arta (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează Ia Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

■
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EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 19).

INCIDENTUL : rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20.15).

CINCI 
lează la 
20.15).

MARY _______ _ _____ _
Rahova (orele 15.30; 19).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 18: 20,15).

VAGABONDUL : rulează 
Crîngași (orele 15,30; 19).

PENTRU INFERN : ru- 
Munca (orele 15,30; 18;

POPPINS : rulează la

MARȚI, 13 IUNIE 1972
PROGRAMUL I

di-

ia

MARȚI, 13 IUNIE 1972
Opera Română : BĂRBIERUL 

DIN SEVILLA — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : DULCEA PASĂRE A 
TINEREȚII — ora 20; Teatrul de 
Stat Petroșani (la TeaFrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" Sala Maghe- 
ru) : VLAICU VODĂ — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Stu
dio) ; GAIȚELE — ora 20: Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
PETER PAN — ora 17; Teatrul 
„Ion Vasilescu" (la Arenele Roma
ne) : VINE, VINE... OLIMPIADA — 
ora 20; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : PE PLAIURILE MIORI
ȚEI ■— ora 18.30: Circul „Bucu
rești" : CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — ora 19,30.

I
I
I

9.00 Deschiderea emisiuni de 
mineață. Telex. 9,05 Teleșcoală. 
10,00 Curs de limba rusă — Lecția 
a 19-a. 10,35 Căminul. 11,15 Film se
rial : „Patru tanchiști și un cline" . 
(XVII). 12.10 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba franceză — Lecția a 
19-a. 18,00 Moment folcloric. 18,10 
Cum vorbim — emisiune de prof. , 
dr. Sorin Stati. 18.30 Gala interpre- 
ților : Petre Ștefănescu-Goangă. 
18.45 Publicitate. 18,50 întrebări și 
răspunsuri. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei de a | 
25-a aniversări a Republicii. Țara i 
întreagă în întrecere. 20,20 Seară 1 
de teatru. Premieră TV. „Pledoarie 
pentru un răzvrătit" de Bmanuel 
Robles. Adaptarea pentru TV. și 
regia Horea Popescu. Traducerea 1 
Marcel Aderca. 22.20 Vedete ale 
muzicii ușoare : Frangoise Hardy. I 
22,35 „24 de ore".

I

I
I

PROGRAMUL II
I

20,00 Telecinemateca pentru copii 
și tineret. „Răzbunătorii" — o pro
ducție a studiourilor sovietice. 
21.30 Agenda. 21,40 Luminile ram
pei. Tineri interprets 22,10 Telex 
tehnico-științific. 22,20 Film docu
mentar. 22,30 Dicționar muzical-dis- 
tractv. Litera G (reluare).

I
I
I

1- Boloni . e , 203 puncte
2. Catargiu 201 puncte
3. Lică . . 194 puncte
4. Sollosi . 191 puncte
5. Mulțescu a 171 puncte
6. Petre N. 160 puncte7. Stoian 147 puncte8. Bălosu . 146 puncte
9. Costaș . 145 puncte

10. Gadja • 131 puncte
11. Sandu G. 126 puncte
12 Marcu • • 117 puncte13. Pîrvu , 117 puncte
14. Tamaș . 114 puncte15. Aelenei . 112 puncte
16. Zotincă • 111 puncte
17. Nistor . • 107 puncte18. Sameș . • • 100 puncte

în dosarul personal — euprin- 
zind toate datele și notele ju- 
ventiștilor lansați in acest cam
pionat — mai figurează, bine
înțeles, încă vreo 30 de nume, în
cepînd cu Dobrău (locul 19, cu 
99 puncte) și terminînd cu cel 
mai recent „încercat" — ieșeanul 
Moldovan (5 puncte). Astăzi am 
publicat numai ordinea „sutiști- 
lor", dar după încheierea cam
pionatului vom insera, evident, 
clasamentul in întregimea lui.

Așa după cum arată clasa 
mentul cupei noastre, marele 
nedreptățit este și va rămine 
ghinionistul portar ieșean Cos- 
taș care — accidentindu-se toc
mai cînd era pe locul I — nu 
mai adună puncte de mai multe 
etape. permițind concurenților 
săi să-1 întreacă și să se depar
tajeze. După cum se vede, și 
după cum am constatat urmărind 
notele etapă de etapă. Cupa Ju- 
ventistul va reveni aproape si
gur unuia dintre primii trei cla
sați. Desigur. blondul mijlocaș 
al mureșenilor și al naționalei de 
tineret (BSloni) are de partea sa 
talentul și tehnica, dar iată c:i 
stoperul Bacăului. Catargiu la
nul acesta transferat de la Știin
ța la S.C.) prezintă avantajul că 
r constant și nelipsit din forma
ție (e singurul jucător de la S.C. 
Bacău prezent la toate meciurile 
de pini acum). Dintre ceilalți, 
șanse au și incisivul Lică și 
Soldsi. un fundaș ca un ceasor-*  
nic. Dar să nu ne grăbim cu 
pronosticurile. Să mai avem o- 
leacă de răbdare. Vom trăi șt 
vom vedea.

G. MITROI

Din cele peste 130 tone metale economisite de către colectivul Uzi
nei „Independența" din Sibiu, șe pot confecționa suplimentar 243 ma
șini de miezuit M 12,5 sau 66 mașini de format M F 11 a In cadrul 
Grupului școlar „Electromotor" din Timișoara s-a inaugurat Expoziția 
liceelor de specialitate și școlilor profesionale din județele Timiș, Arad, 
C'araș-Severin aparținînd M.I.C.M. • Județul Olt întîmpină Con
ferința Națională a partidului : Fabrica de conserve din Caracal a 
produs primele cantități de conserve din noua recoltă ; colectivul 
Tăbăcăriei minerale din Corabia se-ntrece sub deviza : ,JEu lucrez, 
eu controlez, eu răspund" : I.I.L. Balș și-a suplimentat angajamentul 
cu 500 000 lei la producția globală și marfă, cu 149 000 lei la producția 
destinată autoutilării ; au început probele mecanice la hala a cincea 
de electroliză a Uzinei de aluminiu din Slatina ; I.I.L. Corabia și-a 
dublat angajamentul ; constructorii de drumuri din cadrul Direcției 
județene de drumuri și poduri vor depăși planul anual de investiții 
cu 700 000 lei și vor realiza planul de Întreținere drumuri cu 6 luni 
mai devreme < Furnaliștii secției I de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au lansat chemarea „Fiecare salariat un pion al respec
tării normelor de tehnica securității muncii" • 30 de tineri de Ia 
Șantierul naval Drobeta-Tr. Severin au participat I» concursul „Cine 
știe, ciștigă" — pe meseria de tîmplar. Locul I l-a revenit lui Valeriu 
Ștefănescu • Elevii Liceului nr. 3 din Bacău l-au avut ca Oaspete pe 
dr. prof, univ. Alexandru Piru. In aceeași zi oaspetele a prezentat la 
Casa de cultură „Vasile Alecsandri" comunicarea : „Viața Și opera lui 
Ion Heliade Rădulescu" și a fost ales președinte de onoare al Socie
tății literar-științifice a elevilor din municipiul Bacău • Baza de 
agrement Chizid (Hunedoara) are în prezent 24 de specii de animale 
cu peste 120 de exemplare • Brigada de la E.M. Lupeni condusă de 
ion Onuț s-a angajat să dea suplimentar în această lună 2 090 tone 
cărbune • La Vaslui se pregătește a II-a ediție a Festivalului umo
rului „Constantin Tănase" • Actorii Teatrului ,,M. Kminescu® din 
Botoșani au prezentat în premieră spectacolul cu piesa „Nu stat tatăl 
copiilor" de Angela Bocancea, iar actorii din Pitești concertul-spectacol 
„Serenada din Trivalea Soarelui" de Grigore Popescu și Mareei 
Ionescu. (De la corespondenții noștri t Maria Jugănariu, Ion Petres
cu, Die Corcoveanu, Ioan Vlad, Alexandru Vasile, Ton Screeitt, 
George Iorga, Valeriu Bârgău, Ioan Floarea, D. Constantin).



delpest elhot are ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SClNTEII TINERETULUI"

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi împotriva

PERSONALITĂȚI
DE PESTE HOTARE

DISTINSE CU ÎNALTE

forțelor satgoneze ORDINE ROMANEȘTI

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, forțele armate popu
lare de eliberare din Vietnamul 
de sud au lansat, luni, noi a- 
tacuri împotriva pozițiilor deți
nute de trupele marionetă în re
giunea Saigonului. în cursul 
nopții de duminică spre luni, 
patrioții au declanșat un tir ma
siv de artilerie ’ grea împotriva 
punctelor întărite ale inamicu
lui din localitatea Suen Mok, 
aflată la 80 km sud-est de Sai
gon.

După o intensă pregătire 
artilerie, unitățile F.N.E. au

de

tacat, de asemenea, garnizoana 
Tuen Binh din Delta Mekongu- 
lui. Lupte puternice au fost în
registrate în zona aflată la sud 
de An Loc, de-a lungul șoselei 
strategice nr. 13, și în regiunea 
Platourilor Centrale, unde for
țele patriotice au dat o serie de 

- lovituri bazelor inamicului situ
ate la.nord de orașul Kontum.
'Bombardierele strategice B-52 

au efectuat, în cursul nopții, 13 
raiduri asupra zonelor eliberate 
din Vietnamul de sud, în jurul 
orașelor Hue. Kontum. An Loc 
și în provincia de coastă Binh 
Dinh.

PROTEST AL M.A.E.
AL R.P. CHINEZE

In cadrul celui de-al 12-lea 
Congres al Federației Inter
naționale de Artă Fotografică 
(F.LA.P.), ambasadorul Ro
mâniei în Olanda. George E- 
lian, a înminat ordinul Me
ritul Cultural cl. l-a conferit 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Oaușeaeu, 
domnilor dr. Maurice van der 
Wyer, președinte al F.LAT-, 
și Roland Bouri g ea ud. vice
președinte al Federației, pen
tru contribuția adusă b dez
voltarea și cunoașterea peste 
hotare a artei fotografice ro
mânești.

TINERET 1972: 
orizonturi, preocupări

Redacția „Scînteii tineretului" a solicitat unor personalități 
care au participat la cea de-a șasea Conferință regională a Comi
siilor naționale europene pentru UNESCO (desfășurată recent la 
București) să-și exprime opiniile în legătură cu următoarele teme :

1) . Ce ne puteți spune despre trăsăturile specifice ale ge
nerației tinere din țara dv. ?

2) . După părere dv., ce anume trebuie întreprins pentru 
promovarea în rîndul tineretului lumii a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între popoare ?

Publicăm astăzi cîteva din răspunsurile primite.

JOHN E. FOBES

Agenția China Nouă anunță 
că, la 12 iunie, Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Popu
lare Chineze a dat publicității o 
declarație în care se arată : 
..Statele Unite nu numai că au 
minat și blocat porturile R. D. 
Vietnam, trimițînd zilnic un 
mare număr de avioane și nave 
de război în raiduri sălbatice 
împotriva a numeroase orașe, 
sate și localități de coastă, ci 
âu extins, totodată, regiunile 
bombardate pînă în apropiere de 
granița chino-vietnameză, ame- 
nințînd securitatea R. P. Chine
ze'*.  Aceste acțiuni, subliniază 
declarația, constituie 
de război împotriva poporului 
vietnamez și, în același timp, 
grave provocări împotriva po
porului chinez.

După ce arată că guvernul și 
poporul chinez condamhă impe
rialismul american pentru noua 
escaladare a războiului, că R.P. 
Chineză și R.D. Vietnam sînt ve
cini strîns legați, că popoarele 
chinez și vietnamez sînt tovarăși 
și frați, declarația M.A.E. al R.P. 
Chineze subliniază : „Indiferent

ce împrejurări ar putea să apa
ră în acest război, noi vom spri
jini cu hotărîre poporul viet
namez și alte popoare din Indo
china în războiul lor de rezisten
ță, pînă la obținerea victoriei 
finale".

Declarația
IVI. A. E. al

noi acte R.D. Vietnam
Purtătorul de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
luni o declarație în care se a- 
rată că, la 11 iunie, aviația a- 
mericană a bombardat orașul 
Nam Dinh, precum și numeroa
se zone ixjpulate din provin
ciile Thai Binh. Ha Bac, Ninh 
Binh, Thanh Hoa, Quang Ninh, 
anunță agenția V.N.A.

SUCCESE ALE FORȚELOR PATRIOTICE
CAMBODGIENE

Forțele patriotice cambodgie
ne din provinciile Kampot și 
Takeo au scos din luptă, în pe
rioada 4—14 mai, peste 2 600 de 
soldați inamici, transmite agen
ția khmeră de informații. Tot
odată, ele au distrus sau avariat 
aproape 30 de baze și poziții 
fortificate, capturind peste 2 500

arme de diferite tipuri și 100 tone 
muniții.

Tn perioada amintita, distric
tele Angkor Chey, Kirivong. Ko- 
handet și altele din cele două 
provincii au fost complet elibe
rate, iar alte cîteva districte eli
berate parțial.

TINERETUL

Delegație

Politic din Capetown folosește bastoanele în încercarea de a-i risipi pe studenți, în timpul am
plelor demonstrații împotriva apartheidului

: ■■

O DELEGAȚIE

de u Van

SCURT.

„Unitatea Populară din 
Chile este forța capabilă si 
înfăptuiască procesul tran
sformărilor revoluționare b 
țară*4 — se arată intr-o de
clarație a Comitetul x de ti
neret al Unității Populare- pu
blicată Ia Santiago de Chue.

Declarația relevi 
obținute de guvern 
Populare în decuisz 
și jumătate de actr 
cizind că pri \ 
ale economiei, care 
iau altăda 
gâțire pe 
străine $i 
află acum 
Dedaratu 
deosebită acccdati de 
nulUmtâtn P-xxase 
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ROMÂNĂ PARTICIPĂ

LA FESTIVITĂȚI

10 000 DE DEMON
STRANT ÎMPOTRI
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Periculosul arsenal al Pretoriei

Comitetul special al 
O.N.U. pentru problemele 
apartheidului a cerut, în- 
tr-un mesaj adresat săp
tămâna trecută Consiliu
lui de Securitate, să se 
ia în considerare unele 
măsuri concrete care să 
împiedice autoritățile din 
Republica Sud-Africană 
să beneficieze de licențe 
și tehnologie străină în 
domeniul industriei de 
armament. In. mesajul-, 
raport adresat, de aseme
nea, Adunării Generale a 
O.N.U., Comitetul apre- 
ci»?ă că „dezvoltarea 
producției de armament 
în R.S.A., cu ajutoruț u- 
nor guverne și companii 
străine reprezintă un real 
pdricol pentru securitatea 
pe continentul african".

Cu tot vălul discreției 
ce-1 fhconjoără. procesul 
de dezvoltare a unei pu
ternice industrii de ar
mament greu în Republi
ca Sud-Africană a deve
nit de notorietate publică. 
Date disparate, publicate 
în presa americană și bri
tanică ne indicau recent 
crearea la Kempton Park,

aproape de Johannesburg, 
a unei mari uzine aero
nautice. Construcția uzi
nei în chestiune a fost 
concesionată concernului 
„Atlas Aircraft Corpora
tion". Uzina, ale cărei pri
me seefii au și intrat în 
funcțiune, va produce a- 
vioane de luptă și de 
bombardament. încă în 
cursul acestui an, forțele 
aeriene sud-africane vor 
primi primul Iot de 20 de 
aparate supersonice de 
luptă produse la Kemp
ton Park. Acest tip de 
avion va fi urmat în anii 
1973—1974 de avioane pur
tătoare de rachete fabri
cate de aceeași uzină în 
colaborare cu noul „In
stitut tehnic pentru pro
iectarea rachetelor" in
stalat în apropiere de 
Pretoria. Surse bine in
formate — citate de pu
blicații engleze de specia
litate .au dezvăluit că 
sub egida acestui institut 
s-a desfășurat la sfîrșitul 
anului trecut experimen
tarea unor rachete tele
ghidate construite după 
licențe acordate de firme

britanice. Alte informații 
atestă că guvernul R.S.A. 
se grăbește să organize
ze producția și a unui 
alte gen de armament 
greu. Luînd cuvintul la 
Port Elisabeth, amiralul 
Hiemstra, comandant șef 
al forțelor navale sud-a
fricane, a anunțat că in 
curînd „și nu mai tirziu 
de anul 1974", R.S.A. va 
fi in măsură să constru
iască vase de război, in
clusiv submarine de cel 
mai modern tip. Rămine 
să adăugăm la aceste date 
despre^ febrila cursă a 
înarmărilor desfășurată 
de Pretoria, amănuntul 
semnificativ că bugetul 
militar al R.S.A. pe anul 
în curs se ridică la peste 
jumătate de miliard de 
dolari, fiind actualmente 
de ȘASE ORI MAI MARE 
decit cel din 1959.

Cu ce scop se alocă 
sute de milioane dc do
lari ? Cu ce scop se con
struiește un asemenea ar
senal modern ? Evident, 
regimul lui Vorster se 
teme de reacția mereu mai 
energică și mai organiza

tă a populației africane 
majoritare din R.S.A. ca
re nu vrea să se resem
neze in fața opresiunii și 
disc rimă rii rasiale. Es
te. insă, greu de presupus 
că toată această panoplie 
de arme grele, incepind 
cu avioane supersonice și 
terminînd cu rachete și 
submarine ar fi necesară 
doar pentru „asigurarea 
ordinii interne". Se 
poate imagina, mai de
grabă, că un asemenea 
gen și un atare grad de 
înarmare are ca obiect 
exercitarea de presiuni 
militare asupra statelor 
africane limițrofe și men
ținerea pozițiilor coloni- 
lor albi in posesiunile un
de aceștia mai domină. 
Potrivit unor mai vechi 
dezvăluiri, ofițeri din 
R.S.A. luptă in rindul tru
pelor colonialiste din An
gola și aproape jumătate 
din munițiile utilizate de 
corpul expediționar por
tughez este de provenien
ță sud-africană. In con
formitate cu un acord 
semnat la sfîrșitul lui 
1970 autoritățile sud-afri- 
cane au livrat guvernu-

iui rasist din Rhodesia 
un important lot de care 
blindate, aruncătoare de 
mine si arme de infante
rie. De altfel, intervenția 
directă a militarilor sud- 
africani in luptele împo
triva patrioților Zimbab
we din valea fluviului 
Zambezi a fost clar sta
bilită și dovedită.

Sporirea potențialului 
militar al R-S.A. vizează 
scopul sădit de a întări 
și menține ..pungile colo
niale" din Africa australă 
ia lupta împotriva mișcă
rii de eliberare. Cerințele 
exprimate in mesajul- 
r a port al Comitetului 
special a! O.N.U. pentru 
problemele apartheidului 
apar, de aceea, pe deplin 
îndreptățite.

Revista JEUNE AFRI- 
QUE asocia odată arse
nalul militar sud-african 
cu imaginea unui pistol 
încărcat, îndreptat spre 
inima Africii. Asocierea 
aceasta nu este o simplă 
figură de stil a unui zia
rist în căutarea de efecte 
publicistice.

E. R.

ANDREI AGOSTON — 
premiul I la vioară

I , A doua etapă a concursului 
internațional de canto, vioară și 
pian, care se desfășoară la Vje- 
na in cadrul ..Săptăminilor 
festive vieneze", s-a încheiat cu 
un nou succes pentru concuren- 
ții români. Astfel. Andrei Agos- 
ton a obținut premiu] I la vioa
ră, confirmind prestigiul de care 
se bucură arta interpretativă ro
mânească. Un alt solist din țara 
noastră. violonist»; Șerban 
Lupu, a primit o mențiune.

LA ÎNCEPUTUL lunii mai. 
în Belgia au fost înregistrați 
74S04 șomeri — s-a anunțat o- 
ficial la Bruxelles.

• LA TRIBUNALUL special 
din Madrid. anunță ziarul 
„L’Unita", a început, la 10 iunie, 
un proces împotriva a 22 de per- 

j soane care se opun actualului re- 
* gim, acuzate de propagandă ile

gală și de asociere interzisă — 
ca urmare a constituirii în pro
vincia Murcia a unui Comitet 
provincial al Partidului Comu
nist din Spania.

Procurorul a cerut pedepse va
riind între șase luni și 12 ani de 
închisoare și amenzi intre 5 000 
și 50 000 de pesetas.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
AL U.N.E.S.C.O.

1) Sint englez, dar totodată fac 
parte din conducerea executivă 
a UNESCO. îmi voi permite, 
deci, în virtutea acestei din urmă 
calități, să dau o interpretare 
mai largă întrebării dv. Am că
lătorit mult în lume în ultimii 
ani și contactul cu sfera culturii 
și educației și, prin aceasta, im
plicit cu tineretul mi-a facilitat 
sedimentarea unor opinii in le
gătură cu fizionomia specifică a 
tinerei generații actuale. Fără 
îndoială, și aceasta e principala 
observație care se impune, tî- 
nâra generație de azi vădește o 
maturizare mult mai rapidă, mai 
accelerată decit generațiile pre
mergătoare. O maturizare în 
sensul conștiinței de sine, în 
sensul interesului pentru pro
blemele societății în care se

dezvoltă și pentru angrenajul 
vieții internaționale. De aici, un 
simț mai pronunțat al responsa
bilității sociale. Dc aici, o aspi
rație pronunțată spre structuri 
democratice, spre structuri care 
permit o participare palpabilă și 
plenară la întreaga viață socială. 
Desigur, coexistă un oarecare 
simț al nerăbdării dar, in gene
ral, dorința aproape explozivă de 
afirmare conține mai curînd un 
potențial pozitiv, creator, salutar 
pentru societate decit riscurile 
declanșării unor procese nega
tive.

2) Cred că esențialul a ceea ce 
trebuie întreprins poate fi for
mulat astfel : aplicarea in prac
tică de către toți factorii educa
tivi din fiecare țară a principi
ilor Declarației privind educarea

Prof. JEAN BAUGNIET

RECTOR DE ONOARE AL UNIVERSITĂȚII 
DIN BRUXELLES, 

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE 
BELGIENE PENTRU U.N.E.S.C.O.

1). Contactele mele cu tine
retul universitar nu numai din 
Belgia ci și din multe alte țări 
mă pun in situația de a putea 
formula un răspuns mai gene
ral la întrebarea dv. Cred că 
atunci cind vrem să determi
năm ce este caracteristic ti
nerei generații de azi trebuie 
să pornim de la împrejurările 
in care această generație se 
formează și trăiește. Tineretul 
de azi are. evident, mult mai 
multe mijloace de comunicare, 
de informare si cunoaștere de
ci: generația din trecut. El are. 
tiri îadmli. saai multe sli-
■aa repede *■  atai ra prWwa-

fcipre De aia și angaja
rea aaai activă, mai timpurie,

„Un pronunțat simț al 
responsabilității sociale"

tineretului în spiritul idealurilor 
dc pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare, declara
ție adoptată de O.N.U. în 1965 
la inițiativa României. Țin să 
remarc, așa cum am făcut-o de 
atlfel și cu alte prilejuri, că Ro
mânia a dovedit nu numai în
țelegerea importanței educării 
sănătoase a tineretului pentru 
promovarea păcii și cooperării« 
dar și o marcantă clarviziune 
într-un domeniu care se impune 
azi mereu mai mult opiniei pu
blice internaționale. Inițiativa 
românească a premers. prin 
măsurile propuse, preocupării 
vădite acum în multe țări pen
tru formarea atentă a profilului 
unei generații tinere mereu mai 
activ prezente, pe avanscena 
vieții secolului nostru.

„0 generație receptivă 
la valorile progresului"

la întregul proces social, la tot 
ce privește preocupările și per
spectivele societății în care 
trăiește. Este o generație ne
liniștita, dar, aș spune, neliniș
tită in sens creator, năzuind 
să-și aducă o contribuție la 
transformarea în mai bine a 
vieții și societății umane. Și 
tot din mai largile posibilități 
de cunoaștere, izvorăște, aș a- 
dăuga, o solidă încredere a ti
nerei generații de azi în for
țele și capacitățile ei și, impli
cit, un pronunțat simț al rolu
lui său in societate. Și, aș mai 
dori să fac o remarcă, intr-un 
«e*s  mai larg și care are la ba
ză r—tartele mele cu tinerii : 
există un mare fond de idea
lism la tineretul de azi, care-1 
face foarte receptiv La tot ceea

ce înseamnă valori ale progre*  
sului, ale dreptății sociale.

2). Răspunsul la întrebarea 
dv. este că noi avem o bază 
excepțională de acțiune și a- 
ceastă bază o constituie inițiati
vele O.N.U. și U.N.E.S.C.O/*  
preconizînd educarea tineretu
lui în spiritul progresului și 
păcii, inițiative la promovarea 
cărora România a jucat un rol 
de promotor, esențial. Un rol 
de mare răspundere și, de ase
menea, cu mari posibilități re
vine comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O.. care, în progra
mele lor. pot lua sau sprijini 
o gamă largă de inițiative care 
sâ apropie tinerii lumii în nă
zuința lor pentru pace, progres, 
umanitate, care să dezvolte mai 
mult respectul tinerilor pentru 
toate valorile înaintate.

( Prof. niv. FRANCESCO CAPOTORTI
(ITAUA)

L îmi este foarte greu să de
finesc trăsături perfect specifi
ce tineretului italian. De fapt 
principalele coordonate 31e fi
zionomiei morale a tînărului 
din Italia de azi sint identice 
dacă nu întregului tineret al 
lumii, cel puțin tinerilor dintr- 
un destul de mare grup de țări 
aflate Ia același grad de civili
zație și dezvoltare. Voi spune, 
deci, cu această precizare, că 
trăsătura caracteristică a tine
retului italian de astăzi este ma
turizarea timpurie, favorizată 
de evoluția rapidă in timpurile 
noastre a științei și tehnicii, a 
mijloacelor de informare. Ală
turi și paralel cu această matu

MARIJA VILFAN

„Creuzetul cunoașterii 
reciproce"

rizare se remarcă sentimentul 
foarte răspindit al unei depen
dențe economice prelungite in 
mare parte și datorită duratei 
crescute a școlarizării — strict 
necesară, de altfel — în vreme 
ce tinerii ar dori să aibă mai 
repede acces la munca produc
tivă și să participe în mai de
plină măsură la luarea hotă- 
ririlor privind societatea. Deca
lajul dintre maturizarea mai 
timpurie pe toate planurile și 
dobindirea independenței eco
nomice se află, de altfel, la ori
ginea multora dintre conflictele 
actuale care opun tinerii din 
Europa occidentală, autorități
lor.

2. Una din căile cele mai efi
ciente de acțiune rămîne, după 
părerea mea, domeniul schim
burilor, al vizitelor, corespon
denței și informării reciproce 
între tinerii din diferite țări. 
Vorbesc, desigur, de vizite șî 
schimburi cu caracter educativ, 
menite să accelereze cunoaște
rea reciprocă a tinerilor din 
țările respective, a problemelor 
de viață și planurilor de viitor. 
Aici, in acest creuzet al cunoaș
terii reciproce, al eforturilor de 
a înțelege ceea ce este esen
țial în viața și preocupările 
altora se creează bazele coope
rării.

PREȘEDINTA COMISIEI NAȚIONALE 
IUGOSLAVE PENTRU U.N.E.S.C.O.

„Dincolo de orizontul 
personal"

1. Tineretul Iugoslaviei so
cialiste contemporane are, după 
opinia mea. ca trăsături esen
țiale dinamismul și interesul 
pentru problemele politice. A- 
mindouă aceste trăsături se 
contopesc, de f3Pf într-o atitu
dine activă față de toate pro
blemele pe care le ridică via
ța socială și politică a țării. 
Pentru toți cei care cercetează 
mediul tinăr din țara noastră 
a devenit foarte evidentă creș
terea masivă în ultimul deceniu 
a numărului tinerilor care se 
preocupă de probleme ce depă
șesc mult sfera lor zilnică de 
viață și muncă. A căpătat pre
ponderență în masa tinerilor 
acea parte, de departe cea mai 
numeroasă, care privește din
colo de orizontul personal la 
orizontul țării, al societății in 
ansamblu.

2. Există un veritabil program 
adecvat în acest sens, cuprins 
in principiile adoptate la O.N.U. 
sub imboldul și din inițiativa 
României. Există, de asemenea, 
o experiență valoroasă in apli
carea acestor principii în multe 
țâri. Esențialul mi se pare a fi 
ca aceste principii să fie apli
cate cu mai multă perseverență 
în toate țările. Totul depinde, 
pinâ la urmă, de ceea ce se face 
pe plan național. Modalități și 
resurse de acțiune există în a- 
cest sens pretutindeni, atît la 
nivel guvernamental cit și la 
nivelul diferitelor organizații 
de tineret, mijloacele de infor
mare, sportul, turismul etc. 
Mi se pare evidentă oportunita
tea unor mai largi și frecvente 
legături între organizațiile de 
tineret din diferite țări pentru 
cunoaștera reciprocă a obiec
tivelor, preocupărilor, tendin

țelor. O legătură mai sfrinsă 
eu certe efecte pozitive în cu
noașterea reciprocă și cu valoa
rea unui util schimb de expe
riență ar trebui stabilită intre 
organismele guvernamentale 
din diferite țări care se ocupă 
de educarea tineretului. Și. în 
sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, 
aș vrea să mă refer la o ches
tiune de conținut. Dintre prin
cipalele direcții de acțiune pc 
planul educației tinerei genera
ții doresc să desprind necesita
tea deosebită a cultivării în rin
dul tinerilor a convingerii că 
pacea și înțelegerea internațio
nală depind, hotăritor, de si
tuarea relațiilor internaționale 
pe temelia respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
a egalității în drepturi, intere
sului reciproc și cooperării 
multilaterale.

Anchetă realizată de EM. RUCAR

[ Perspectivele 

comerțului 
ț

sovieto -

} american

Ministrul comerțului al S.U.A„ Peter Peterson, a acordat un 
interviu agenției Associated Press în legătură cu perspectivele 
comerțului americano-sovietic.

Statele Unite și Uniunea Sovietică, a declarat el, pot realiza 
înțelegeri în unele probleme fundamentale ale comerțului, ca, 
de pildă, acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, tran
zacțiile pe baza legii de imprumut-închiriere, precum și bazele 
pe care partea americană este dispusă să acorde credite prin 
intermediul Băncii de import-export a S.U.A. Apreciez, a men
ționat ministrul american, că unele din aceste probleme vor 
putea fi discutate pînă la sfîrșitul acestui an. însuși faptul 
creării Comisiei mixte americano-sovietice arată că putem rea
liza un anumit progres in acest domeniu.

Statele Unite, a menționat Peterson, ar putea oferi Uniunii 
Sovietice strunguri și utilaje. El a arătat, totodată, că S.U.A. 
sînt interesate în achiziționarea din U.R.S.S. a unor materii 
prime, în special gaze naturale. Dc asemenea, Uniunea Sovietică 
produce diverse substanțe chimice care prezintă interes pentru 
partea americană.
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