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dedicat activității tehnico-productive

a elevilor din irrvâtâmintul

isi dezvoltă secțiile serale
J

• O importantă măsu
ră care facilitează ti
nerilor muncitori, tehni
cieni și maiștri posibili
tatea să abordeze în- 
vâtămîntul superior pa- 
rolel cu activitatea în 

producție

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
ICOLAE CEAUȘESCU

la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice

In aceste zile, cînd oamenii muncii de pe 
ogoare, înflăcărați de Mesajul secretarulu ge
nerai al partidului, dau bătălia pentru înche
ierea grabnică a recoltării și insămintări or ce 
toamnă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ane • 
zat la fața locului, în cursul diminet de 
miercuri, la Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice și pe tarlale e cooae-a- 
tarilor de la Fundulea, modul in care se mate
rializează indicațiile și recomandările cu privire 
la probleme actuale și de perspectivă in dome
niul mecanizării agriculturii. Ca de fiecare 
dată, dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului a deschis orizontu' r>o< 
generoase, însuflețitoare prin perspectivele 
concrete, realiste, activității lucrătorilor din o- 
gricultură, consacrată traducerii in viată a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale privi-c această 
ramură importantă a economiei țăr.i noastre 
Au fost abordate și o serie de probleme legate 
de sporirea eficienței economice și in ag-.c--- 
tură, creșterea aportului oamenuor de ști
ință la înflorirea ei, analizîndu-se in acest sens 
Stadiul în care se află aplicarea mass.- tor in - 
țiate de conducerea partidului și staturui nos
tru pentru integrarea organică a activ tom oe 
cercetare cu cea de formare a cadrelor, 
vederea folosirii mai judicioase a potenitaluiui

în lanurile de porumb 
unde se experimentează

combine universale
Pe ogoarele Institutului de 

la Fundulea cultivate cu 
porumb hibrid de mare pro
ductivitate, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a fost invitat să asis
te la’ demonstrații practice de 
recoltat cu combine universale, 
modernizate și adaptate pentru 
multiplele operații pe care ie 
reclamă culesul acestei culturi 
și valorificarea pentru nutreț 
a produselor secundare. Tipuri
le diverse de utilaje în funcțiune 
reprezintă materializarea activi
tății laborioase a cercetătorilor 
si specialiștilor din agricultură 
și construcția de mașini, care, 
la îndemnul secretarului gene
ral al partidului, și-au con
centrat preocupările spre di
versificarea mașinilor solicitate 
de lucrătorii agricoli. Vrmînd 
indicațiile tovarășului Xieoiae 
Ceaușescu, recomandările fă-

si cooperativa de la Fundulea

l

(Continuare în pag. a Il-a)

A doua zi după ce Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a e- 
xaminat propunerile cu privire 
la organizarea învățămînt-ului 
seral de subingineri și a ho- 
tărît ca încă în acest an să se 
treacă la extinderea în mai 
multe unități industriale a a- 
r-estei forme de pregătire, zia
rele au publicat comunicatul 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntulhi care anunța organi
zarea examenului de admitere 
în secțiile de subingineri ce se 
înființează pe lîngă marile în
treprinderi industriale.

De la tovarășul Alexe Popes
cu. adjunct al ministrului E- 
ducației și învățămintului, am 
primit, ieri, unele lămuriri de 
detaliu referitoare la organi
zarea acestor secții și la exa
menul de admitere.

Reamintim că examenul se 
desfășoară la 1 decembrie, cu 
probele deja anunțate; pentru 
■ei reușiți la examen, anul uni
versitar își deschide cursurile la 
da-a de 10 decembrie. O dată 
cu intrarea lor, ca studenți. în 
circuitul vieții universitare, nu
mărul secțiilor serale se va ri
dica la 65. și vor fi organizate 
pe lîngă 55 de mari întreprin
deri. Celor 12 centre care a- 
veau învățământ de subingineri 
li se adaugă încă 16, ceea ce 
înseamnă că o asemenea formă 
de pregătire este astăzi distri
buită pe întreg teritoriul țării, 
urmărindu-se servirea din ce 
în ce mai bună a profilului in
dustrial al localităților respec
tive. Și numărul specialităților 
prin învățămîntul de subingi- 
neri seral a crescut ; erau 19, 
vor fi 46, dar încadrați în no
menclatorul de specialități e- 
xistente în. învățămîntul su
perior.

Secțiile serale aparțin insti
tutelor politehnice și universi
tăților, în cazul unor profile 
care țin de acestea din urmă, și 
sînt organizate pe lîngă marile 
întreprinderi numite în comu
nicat.

Prin acestea se asigură o co
relare directă între învățămînt 
și producție, iar tinerii sera- 
liști vor beneficia și de baza 
materială a institutelor, iar în 
cazul localităților care nu sînt 
centre universitare, de cea a li
ceelor și a liceelor de specia
litate, ori a altor școli, dar și 
de cea a întreprinderilor. Mai 
mult, se preconizează ca sec
țiile serale să se bucure de a- 
portul celor mai bune cadre 
didactice — cu precădere con
ferențiari și profesori, dar și 
de cel al specialiștilor din în
treprinderi In cazul discipline
lor tehnologice.

Ce facem dacă vrem să deve
nim studenți la subingineri ? 
Condițiile de studiu care tre
buiesc îndeplinite sînt cuprinse 
în comunicat. Cum este firesc, 

beneficia de o 
înlesnire cei mai 

tineri din întreprin- 
Tocmai de aceea, se pre- 

................................. ca 
la înscriere,

cute eu pn-e.al 
niri arzerioare eu xorrr- 
torii și r-
jul recente: 'irite -* _£ 
ția de ajtmztilare fcs 
și industria alăeee'-ară* 
cialiștu de la IzssZstXul o 
cetiri pec'-ra aneca-Ttam 
griculturii și Icstizuta 
cetâri și proiectări ae 
gricoie aa concepu; * 
cu sprijinul Uzinei 
toarea". o serie dv ert 
te. In diferite -.arzan 
adaptate la cambt=eve afsaae ta 
fabricație curer.A. > f»’ - A- 
zabile cu rr-ai 1 
atit la recolta 
păioase. cit <i i 
porumb, floarea- 
sau Ia treieratul 
rene.

Specialiștii 
îndemnul s

taar: — c -. - ari tovarășul 
JSfcsiae O im ț> nu. Totul tre
flate strteș și foksii cu ma- 
xscta ::::e-.țâ. Se relevă, de 
aseacenea. faptul că in stadiul 
Mtmi al bazei tehnico-materiale 
a agriculturii este de preferat 
recoltarea porumbului sub for-

■- depănușați : el se
poate depozita astfel in pătule. 

bune condiții, așa cum o de- 
omtrează și experiența tradi- 
Mdă a agriculturii românești, 
ra a C necesare prea multe 
■talanii speciale de uscare fo- 
s.te pentru porumbul recoltat 

s. depozitat sub formă de boabe.

Să judecăm gospodărește, să 
modernizăm mașinile pe care le 
avem, să le utilizăm cu randa
ment maxim pe acestea înainte 
de a produce altele — subliniază 
conducătorul partidului și statu
lui nostru. Să fim realiști. Să 
punem la punct mașini care să 
corespundă necesităților și posi
bilităților noastre actuale.

Sub semnul acestor indicații 
sint examinate, la fața locului, 
soluții de îmbunătățire a echipa
mentelor.

In acest sens, în continuarea

însă, _ vor. 
asemenea 
buni

■ deri. __ „ -- .
vede condiția obligatorie, 
tinărul să aibă 1..
recomandarea din partea între
prinderii. Fără îndoială, că or
ganizația U.T.C. va avea și ea 
un cuvînt de spus cînd se vor 
face aceste recomandări. Cu re
comandarea respectivă și cu 
toate actele prevăzute pentru 
dosarul candidatului la admite
rea în facultate, tînărul se poa
te prezenta, pînă pe data de 29 
noiembrie, să solicite înscrie
rea la examen. Candidații vor 
face față exigențelor unui exa
men de admitere susținut cu 
cadre didactice din învățămîn
tul superior ; sugestia de a 
consulta imediat broșura „Ad
miterea în învățămîntul supe
rior 1972“ — este absolut ne
cesară, îneît candidații să-și 
poată planifica revederea mate
riei și să înceapă pregătirea.

Organizațiile U.T.C. din în
treprinderi au un mare rol în 
sprijinirea și stimularea tine
rilor să opteze pentru această 
formă optimă de studiu ; în pri
mul rînd, făcînd-o cunoscută. 
Pînă la data examenului, zia
rul va publica, cu ajutorul fo
rurilor de resort, date și în
drumări utile tinerilor.

L. L.

.'Confransre

ii *s: -Traci;

„NE PREGĂTIM

PRIN MUNCA

Au îndeplinit prevederile
planului anual

p

La Sînicolau Mare 
pe șantierul 
fabricii de 
prelucrare a 
legumelor și fructelor

Milioanele
h se scurg 
printre 
degete iar ei 
stau, explică 
și mănmcă

Valorificarea superioară a pro
duselor agrare este rațiunea 
pentru care, la Sînicolau Mare, 
s-a stabilit construtrea unei 
fabrici pentru prelucrarea le
gumelor și fructelor. A început 
în primăvara anului trecut, s-a 
prevăzut terminarea ei la 30 
septembrie a.c., dar la ceasul la 
care constructorul — T.C.I. Ti
mișoara, șantierul 4 — și bene
ficiarul — l.P.V.l.L.F. — tre
buiau să-și încheie toate contu
rile s-a constatat că lucrările se 
afla, fufă de grafic, cu cel puțin 
10 luni ere s&s în urmă. Secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid, tovarășul Anton Schutz, 
ne spune că. în afară de această 
întîrziere, din cauza neglijenței 
și a proastei organizări s-au ri
sipit materiale pe acest șantier 
echivalente cu construcția unui 
bloc de locuințe. Cam mult, 
ne-am spus noi, și împreună cu 
secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C., tovarășul Ștefan Hafe- 
gan, am pornit pe șantier. După 
mai multe tentative de a găsi 
măcar o potecă accesibilă pe 
care s-o străbatem fără riscul 
împotmolirii, găsim, în sfîrșit, 
una consolidată cu rămășițe de 
prefabricate și alte materiale 
care în nici un caz nu pentru a- 
semenea scopuri au fost făcute. 
Și după ce ajungem in ceea ce 
ar trebui să se numească inte
riorul fabricii, escaladăm în con
tinuare mormane de noroi și mo
loz. Foarte rar izbutim să mai

PENTRU

ADUNAREA

DE ALEGERI"

9

țină peste prevederi, 
pînă la finele anu
lui, produse in va
loare de 90 milioane 
lei.

• Fabrica de zahăr 
din Tg. Mureș figu
rează. de asemenea, 
printre unitățile 
fruntașe. Avansul în
registrat de colec
tivul acestei înlre- 
orir.deri. față de pre
vederile pe 1971— 
1972. se ridică la 180 
milioane lei.

(Agerpres)

CINTECUL PATRIOTIC,
instrument prețios de educație

Tezaurul spiritual ol popordtai •epran«vtă as m o- ce-o-e 
de preț ale Imn.: corrievnporaee. Cntecn oe ,ao- » oe
„joc și voie bună", ajons ta «ei ivi tata ■ So, oo-o oprtet ta 
cunoaștem și să mtelvy moi profaM «Mo cotar co oe-oo dat 
viață. Cintecul ocesta isi :m-ge seva dra popor - ei u-c găsr* 
ecou ura haiducului uopokâvo flovenAo, oro cotai .flămând și 
gol, făr-odăpost", impotooo cotai co J-o setapot și l-o tata", 
a însuflețit masele si pe .’tmhrbonor lui Ba-cesc- pe A»ro— 
lancu ți pe moții Im, a opr-s scavtea sperome- s. ir
inimile celor ce „au dot rn-nă cu mină" și ou mtms . ~orn frâbc 
pe pămintul Românie.“. Pâr int pe care au restmâ, m toctc 
splendoarea ei, oda vieții noi, socialiste.

Ne-am adresat, pentru a subl-n-a importanta octsc-ă precu- 
și rolul politico-educctiv al cântecului patriot* și de -csâ mu
zicologului VASILE DONOSE, care moi cu seamă în u t- i an 
se inscrie și printre compozitorii deosebit de inspirați ai genului

a tineretului

aare.

-e- i. amică. C;r.v-. a
-.ea i muzica corală, in cadrul 
căreia cir.tecul de masă, cinte

zi patriotic si revoluționar o- 
:_pa loc central reprezintă 
o „cronică sonoră- a însăși is
toriei noastre. Dacă vom încer
ca să detaliem această afirma
ție. vom observa că nu există 
moment important în istoria 
poporului nostru. Incepind cu

Interviu realizat de 
PETRE MAGDIN’

(Continuare in pag. a ll-a)

A GÎNDI 

CONCRET
de G. VLĂDUȚESCU

C „Rațiunea omenească sănătoasă, scria Hegel, se îndreaptă i 
I. către concret". La rîndul său, intr-un capitol celebru din ( 

Contribuțiuni la critica economiei politice, în urma unei de- < 
< monstrații exemplare, Marx fixa finalitatea cunoașterii in i 
ț concret, pentru că, „sinteză a numeroase determinări", „deși i 
S în fond el (concretul) este punctul de plecare real", „în 1 
’> gindire apare ca un proces de sinteză, ca rezultat".
S Este foarte răspîndită prejudecata că gîndirea filosofică, 1 

i îndeosebi, procedează abstract. Cine n-a spus, măcar o dată, 1 
» că filosofia este o îndeletnicire teribil de abstractă ? 1
j Celor care acuzau filosofia de a fi un fel de evaziune în ’ 
S abstract, Hegel le-a replicat distrugător. 1
S Abstractă în formă, aflîndu-se „în domeniul gindului", 1

> ideea filosofică „este în chip esențial concretă" fiind „uni- * 
5 tate a unor determinări diferite". „Cînd adevărul este abs- ’

» tract, atunci el nu este adevărat". Parafrazînd, cînd filoso- * 
» fia este abstractă, atunci nu este adevărată. *
1 A gindi abstract înseamnă a fragmenta, a demonta în- ’ 
l tregul ți a lucra cu partea ca și cum ea ar reprezenta tota- ’
> litatea. A gindi abstract este, deci, egal cu a schematiza. < 
1 Gîndirea abstractă rămîne mereu o vagă promisiune și o
> tendință condamnată la eșec. Ea se autodistruge prin ina- ’ 
l derență la real, pentru că gîndirea abstractă nu aderă la
I real. Pornește de la acesta dar nu se mai reîntoarce la el, 1
> în cunoștință de cauză. Se închide în sine ca într-un uni- 1 
1 vers aparte și începe tot mai mult să semene cu păianjenul, ’ 
I de care Bacon apropia speculativismul. Tot mai mult gîn- • 
1 direa abstractă este ispitită să se substituie realului și să-l 1
> populeze cu naturile sale. Fatal, deci, gîndirea abstractă duce 1
I la o deviație de tip idealist, de vreme ce taie punțile care o • 
I leagă de real și se instituie într-un fel de centru al uni- 1 
I versului. I
> Alegind autonomia absolută și incomunicabilitatea, gin- *
> direa abstractă nu alege omul. Printie abstracțiile ei, acesta 1
I se pierde din lipsă de real. *
i Cine gîndește abstract nu răspunde misiunii sale, ca om, ’

> (Continuare în pag. a l\ -a) t
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Vizita de lucru a tovarășului ZACCENTE" <<
C;

NICOLAE CEAUȘESCU FOCURI PE CÎMP

tățile de a devansa măsurile 
de perfecționare a învățămîn
tului, precizîndu-se, totodată, 
necesitatea ca fiecare centru de 
învățămînt să devină și un pu
ternic centru de cercetare. în 
acest mod se va asigura și so
luționarea problemelor specifice 
diferitelor zone agricole, prin 
contribuția efectivă a cadrelor 
institutelor agronomice din 
Iași, Cluj, Timișoara, Craiova. 
Sînt indicate măsuri pentru ca 
institutele de profil să asigure 
coordonarea unitară din punct 
de vedere științific a cercetări
lor, desfășurate de către sta
țiunile experimentale din țară.

Este subliniată astfel răspun
derea institutelor centrale pen
tru canalizarea eforturilor în 
direcția rezolvării probleme
lor majore ale științei și pro
ducției agricole. în acest con
text, secretarul general al 
partidului a dat indicații pre
țioase pentru utilizarea mai 
eficientă atît a forțelor știin
țifice, cit și a actualei baze 
materiale pentru învățămînt 
și cercetare, clarificarea atri
buțiilor ce revin factorilor de 
răspundere din acest domeniu, 
urmărindu-se creșterea contri
buției oamenilor de știință la 
înflorirea agriculturii.

în mijlocul cooperatorilor

din comuna Fundulea

de

(Urmare din pag. I)

discuției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere specialiștilor ca 
să găsească astfel de soluții in
cit la tipul de combină univer
sală C-12, modernizat, aflat în 
fabricație, să se poată adapta 
echipamente de recoltarea știu- 
leților și dispozitive care să asi
gure tăierea și balotarea simul
tană a cocenilor. Se subliniază 
că recoltarea concomitentă a 
știuleților și cocenilor la o sin
gură trecere a mașinii prin lan, 
care să evite atit risipa cît și 
tasarea pămîntului. eliberindu-se, 
în timpul cel mai scurt cu putin
ță, terenul pentru arăturile și 
insămînțările de toamnă, trebuie 
să reprezinte o sarcină prioritară 
a cercetătorilor și constructorilor 
de mașini. Cocenii nu trebuie să 
fie tocați mărunt pe locul recol
tării, ei pot fi strinși în baloturi 
mai mari și depozitați provizoriu 
la capătul tarlalelor, urmînd a 
fi transportați și prelucrați la 
fermele zootehnice, după termi
narea lucrărilor agricole de 
toamnă.

Se discută amănunțit despre 
diferitele posibilități de adapta
re a combinei la aceste cerințe 
ale agriculturii, fără modificări 
constructive costisitoare, cercetă
torii și specialiștii asigurînd pe 
secretarul general al 
că această sarcină va

partidului 
fi realiza-

tă într-un termen cît mai scurt.
Concomitent cu modernizarea 

și utilizarea integrală a utilajelor 
existente, secretarul general al 
partidului a recomandat organi
zarea unor colective de specia
liști și cercetători atît din agri
cultură, cit și din domeniul con
strucției de mașini, care să con
ceapă noi tipuri de utilaje mai 
complexe, cu productivitate spo
rită. Un prim obiectiv al activi
tății acestor colective îl va re
prezenta dotarea combinelor 
autopropulsate cu motoare mai 
puternice, sau auxiliare, care să 
permită efectuarea unei game 
largi de operațiuni la recoltare 
și. prin aceasta, reducerea nu
mărului de tractoare și de oa
meni necesari pentru astfel de 
lucrări.

In timpul convorbirii cu spe
cialiștii, referitor la transportul 
produselor de mare volum, se 
arată că remorcile folosite in 
prezent sint grele, ceea ce pre
zintă inconveniente, mai ales in 
perioada ploilor mai abundente ; 
de asemenea, ele au un preț 
prea ridicat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca, așa 
cum au procedat specialiștii de 
la exploatările forestiere, și cei 
din agricultură să realizeze o 
remorcă ușoară și, totodată, de 
mare capacitate, care să satisfa
că cerințele specifice unităților 
agricole.

• •

Fructuos dialog cu oamenii

de știință
în continuarea vizitei de lu

cru, secretarul general al parti
dului se oprește la sediul Insti
tutului de 
cereale și 
— Fundulea, 
o dezbatere 
problemelor 
dezvoltarea 
fice în agricultură și la integra
rea organică a acesteia cu învă- 
țămîntul agronomic, legarea lor 
strînsă de cerințele producției, 
ale întreprinderilor de stat și 
cooperativelor agricole.

Tovarășului'Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți le sînt prezen
tate principalele rezultate ale 
activității de cercetare, cele mai 
noi creații de linii și hibrizi de 
porumb cu potențial de produc
ție superior. Dr. ing. Tiberiu 
Mureșan, directorul I.C.C.P.T. 
Fundulea, rectorul Institutului 
agronomic-București, relevă pre
ocuparea cercetătorilor de- a fi 
la înălțimea sarcinilor pus’e de 
partid privind creșterea contri
buției oamenilor de știință la 
progresul agriculturii.

pentru 
tehnice 

are

cercetări
plante 
unde 
aprofundată 
referitoare 

cercetării științi-

loc 
a 

la

Gazdele prezintă zeci de știu- 
leți de mărime puțin obișnuită 
în trecut, care reprezintă tot a- 
titea linii și hibrizi creați la 
I.C.C.P.T. — Fundulea și de sta
țiunile experimentale agricole. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de orientarea cer
cetării spre elucidarea pro
blemelor într-o viziune de largă 
perspectivă, care să îmbine pre
ocuparea pentru realizarea unor 
producții: mari dar și de calitate 
superioară, obținerea unor hi
brizi de porumb cu un conținut 
nutritiv bogat în funcție de uti
lizarea lor — consum alimentar, 
furajarea animalelor, valorifi
carea industrială.

In acest sens sint prezentate 
primele rezultate în crearea de 

. hibrizi cu un conținut mai bogat 
în proteină. Secretarul general 
al partidului a indicat să se ia 
măsuri neîntîrziate pentru di
versificarea gamei de produse 
alimentare din porumb la pre
țuri ieftine, pentru a satisface 
cerințele de consum ale popu
lației, gusturile și preferințele

oamenilor. în altă ordine de 
idei, directorul institutului 
informează că porumbul bo
gat în amino acizi — lizir.ă și 
triptofan — folosit în hrana por
cilor, a determinat creșterea 
sporului zilnic în greutate și re
ducerea prețului de cost.

Potențialul productiv al unor 
noi hibrizi de porumb este ilus
trat de recoltele de pitta la 20 
tone boabe la hectar, obțimite 
pe parcele experimentale. Apre
ciind aceste rezultate, secretarul 
general al partidului a recoman
dat experimentarea lor Ir. eru
diții de producție. „Să experi
mentați pe 1000 de hectare, să 
dovediți eâ se pot obține ase
menea recolte pe surifețe 
mari* — t~. arivul
Nicolae Ceausesru.

Slnt abordate, totodată, o arie 
largă de probleme legate de re
coltarea. transportul ți depozi
tarea porumbului, se concreti
zează soluții pentru rezolvarea 
lor, pentru a înlătura orice pier
deri. Pentru unitățile mai înde
părtate de drumurile de acces, 
cum sint cele din zona îr.diguită 
a Dunării, s-a indicat amena a- 
rea de pătule pentru depozita
rea provizorie a știuleților, ur
mînd ca transportul acestora să 
se facă după Încheierea recol
tării cînd există condiții și su
ficiente mijloace disponibile.

întîlnirea cu oameni de știin
ță și cadre didactice a prilejuit, 
de asemenea, un amplu și sub
stanțial dialog pe tema îmbină
rii organice a învățămîntului cu 
cercetarea, cu cerințele reale ale 
producției. Secretarului general 
al partidului îi sînt prezentate 
propuneri pentru crearea con
dițiilor necesare folosirii poten
țialului științific al cadrelor din 
domeniul învățămîntului și a- 
tragerea lor in activitatea de 
cercetare și de producție, pre
cum și pentru instruirea practi
că a studenților In cadrul in
stitutelor de cercetări agricole.

Salut aceste propuneri și 
doresc să le vedem înfăptuite 
cît mai repede — a spus tovară
șul Ceaușescu. In acest sens sînt 
date indicații concrete privind 
perfecționarea programelor de 
învățămînt, în strînsă concor
danță cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale agriculturii, o- 
rientarea mai fermă spre cu
noașterea nemijlocită a realită
ții și însușirea deprinderilor 
practice de a munci efectiv, de a 
conduce tractorul, de a folosi 
gama largă a mașinilor și utila
jelor agricole. în context, recto
rul Institutului agronomic infor
mează că anul acesta au fost 
înmînate studenților primele 150 
de carnete de tractoriști, urmînd 
ca procesul de cunoaștere a mo
dalităților de exploatare rațio
nală a utilajelor agricole să fie 
intensificat.

Pe linia îmbinării mai strînse
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Pe unul din terenurile coo
perativei agricole de producție 
din comuna Fundulea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu asistă, 
apoi, la o demonstrație de re
coltare a sfeclei de zahăr cu 
combina CRS-2. Utilajul,
concepție românească, care are 
indici calitativi de lucru simi
lari cu ai celor mai bune com
bine existente peste hotare, re
coltează integral, pe două rîn- 
duri, la o singură trecere, adu- 
nlnd în buncăre, rădăcinile se
parat de colete și frunze, care 
constituie un valoros nutreț.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește îndeaproape lucrul 
combinei în lan, se interesea
ză de randamentul ei in pe
rioada de experimentare. Spe- 
eialiștii arată că, deși rezulta
tele sint in general bune, pro
bele au arătat necesitatea unor 
remedieri la sistemul de acțio
nare hidraulică și alte suban- 
samble. Secretarul general al 
partidului recomandă să se a- 

rr.ai repede perfecțio- 
tesare în vederea ri- 
rfbrmanțelor combinei 
cerii ei în fabricație
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revoluția de la 1848, care să 
nu-și fi aflat o emoționantă o- 
glindire în variate și valoroase 
cîntece. Mă întrebați cum aș 
defini cîntecul patriotic și de 
masă. Răspunsul la o atare în
trebare poate fi foarte simplu 
în măsura în care prin cîntec 
patriotic se înțelege creația 
muzicală investită cu forța de 
transmitere a ideilor și senti
mentelor de dragoste nemăsu
rată față de patrie și partid 
expresie a demnității naționale, 
a idealurilor etice și estetice 
ale socialismului și comunismu
lui în țara noastră. Se înțelege, 
cred, că nu. numai cintecului 
patriotic îi revin aceste atît de 
pobile funcții. întreaga creație 
Jiterar-artistică poate și trebu
ie să-și asume răspunderea u- 
nor implicații directe în tema
tica patriotică, în procesele 
complexe de educație și cultu
ră național-cetățenească. Fap
tul nu contrazice ci dimpotrivă 
completează, în mod necesar, 
educația umanist-socialistă. O 
astfel de definiție ar fi însă și 
dificilă sau, oricum, ceva mai 
dificilă dacă, în scopuri meto
dologice, am căuta determinări
le specifice dintre diferite ti
puri și genuri ale creației mu
zicale de esență patriotică. Pen
tru că, de fapt, intre cîntecul 
patriotic și muzica de masă,

CÎNTECUL
ca și, de altfel, intre muzica 
patriotică în general și muzică 
de masă, nu trebuie să fie con
fuzii i Cele două noțiuni au 
sferesemantice — diferite. 
Una se referă, lucru ușor de 
înțeles la conținutul, la tema
tica creației muzicale, iar cea 
de a doua la gradul ei de re- 
ceptivare și universul spiritual 
al poporului, la una de răspîn- 
dire.

— Ați amintit de rolul 
politico-educativ al cin
tecului de masă. Ce anu
me ne-ați putea spune 
cu privire la acest rol în 
etapa actuală de dezvol
tare a societății noastre 
socialiste ?

— Dintotdeauna — Ia acest 
lucru m-am mai referit — cîn- 
tecul patriotic s-a distins prin- 
tr-o accentuată funcție politi- 
co-educativă în sensul că el a 
vehiculat idei politice pe care 
le-a traversat și reflectat. Cu 
atît mai mult, astăzi, cînd po
porul nostru este angajat ple
nar în opera complexă și dina
mică a construirii societății so

cialiste multilateral dezvoltate. 
Cîntecul patriotic este chemat 
să aibă un rol mult mai activ 
în acțiunea de mobilizare și în
nobilare sufletească a oameni
lor. Este un fapt cunoscut că 
mișcarea corală nu mai are 
astăzi aspectul unei „sarcini 
culturale"; ea apare ca o ne
cesitate spirituală a maselor, o 
modalitate specifică de mani
festare a solidarității artistice 
și umane. Or, in asemenea con
diții, cîntecul patriotic trebuie 
să-și sporească și mai mult ca
pacitatea de a mobiliza și în

perativă, de veniturile realizate 
in acest an. Inginerul șef al 
cooperativei, Ion Cărăușu, in
formează că la porumb, bună
oară, cooperatorii stimulați de 
acest sistem de retribuire, au 
obținut producții bune, unii 
dintre ei primind cite 4 000— 
5 000 kg de porumb in funcție 
de rezultate. Numeroși coope
ratori au hotărît să vindă sta
tului din cantitățile ce le pri
sosesc. De altfel, întreaga coo
perativă și-a suplimentat con
tractele încheiate la începutul 
anului.

Lulndu-și rămas bun de la 
cooperatorii din Fundulea, to
varășul Nicolae Ceaușescu le 
urează multă sănătate, fericire, 
rezultate tot mai bune în 
muncă.

Exprimind calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru indicațiile și recoman
dările sale prețioase, care fer
tilizează și orientează spre efi
ciență sporită activitatea cer
cetătorilor și specialiștilor, a 
tuturor lucrătorilor din agri
cultură pentru grija permanen
tă acordată progresului cît mai 
rapid al agriculturii românești, 
gazdele au asigurat pe secreta
rul general al partidului că oa
menii muncii de pe ogoare 
n_-și vor pre-upeți eforturile 
pe-ti u a îndeplini eu cinste

Vpcta de lucra a tovarășului 
JReniae Ceausescu constituie 
pentru întreg poporul nostru un 
nou și mobilizator îndemn pen
tru realizarea neabătută a ho- 
tăririlor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale parti-
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PA TRIOTIC
flăcăra oamenii muncii pentru 
realizarea obiectivelor economi
ce și social-politice puse în fața 
întregului popor de către Con
ferința Națională a partidului 
nostru.

— în calitatea dv. de 
director al programelor 
muzicale Radio și Televi
ziune, vă rog să precizați 
care este aportul acestor 
instituții la acțiunea de
stimulare a creației de
cîntece patriotice și de
masă, precum și la difu
zarea lor.

— Rog să-mi fie scuzată lip
sa de modestie, dar oricum, 
n-aș putea trece peste efortu
rile și, ca o consecință a aces
tor eforturi, peste realizările 
pe care Radioteleviziunea le-a 
obținut în domeniul cintecului 
patriotic. Concursul coral „Cîn- 
tare patriei", această veritabilă 
stagiune corală națională ini
țiată de Radioteleviziunea Ro
mână și aflată acum în al trei
lea an de Ia lansare, este, poate, 
expresia cea mai elocventă a 
grijii și atenției pe care noi 
le avem față de mișcarea cora

lă, față de creația de cîntece. 
Apoi concursul de creație „Cin- 
tare României Socialiste", pe 
care l-am organizat în cinstea 
Conferinței Naționale, zecile de 
comenzi de creație făcute în 
ultimul timp în vederea mar
cării aniversării Republicii cu 
noi cîntece, reflectarea și sti
mularea tuturor acțiunilor în 
domeniul activității corale care 
au loc în țară...

Ar fi, desigur, multe de spus. 
Precizez numai că atît la Radio 
cît și la Televiziune, cintecul 
patriotic și de masă ocupă, sta
tistic vorbind, cam 60 la sută 
din volumul total al muzicii 
corale difuzate.

N. R. - Există, așadar, motive suficiente pentru ca să privim 
crearea și difuzarea cintecului patriotic drept o problemă a 
educației potriotice și civice a tineretului, lată citeva întrebări 
pe care le adresăm, de aceea, tinerilor, organizațiilor U.T.C., ac
tiviștilor ei :

• Vă amintiți ultima împrejurare în care, în cadrul or
ganizației U.T.C. din întreprindere, cooperativă agricolă de 
producție, școală, facultate etc., ați cintat un cîntec pa
triotic ? Ce a inițiat comitetul U.T.C. pentru învățarea

unor cîntece despre patrie și partid, despre tineret ?
• Cîți membri ai organizației din care faceți parte sint 

cuprinși in formații corale î Cîți activiști cu munci de răs

pundere, secretari, membri ai comitetului U.T.C., au astfel 
de preocupări ? Cite cintece patriotice cunosc membrii 
organizației ?

• Cu cine credeți câ poate colabora comitetul U.T.C. 
pentru punerea la punct a unei acțiuni organizate de în

vățare a cintecelor patriotice ?
• De cite materiale-caiete, partituri etc., dispune că

minul cultural, clubul, casa de cutură, care să poată fi 
folosite pentru această acțiune ?

• Ce poezii patriotice v-ar plăcea să stea la baza unor
noi cintece de acest gen î \

Aceste formidabi
le ultime zile de 
toamnă ne răzbună 
intr-un fel imaginea 
lacustră, nemiloasă 
de acum citeva 
săptămîni. Am vă
zut atunci timpuri 
sub apă, gemînd de 
ploaie. Imense, ne- 
sfîrșite lanuri de 
porumb, încremeni
te în apă, ca o pro
cesiune fantastică 
ce acapara. Și pe 
deasupra un frig 
ud, pătrunzător în 
oase, o neliniște ca
re venea de acolo 
din timpuri și în 
care simțeai marele 
semn de întrebare 
al țăranului — și 
nu numai al lui! — 
căpătînd accente 
grave, legîndu-se ca 
o rădăcină de lu
cruri, de roadele ca
re se vedeau puse 
în primejdie și care 
așteptau. Era o ne
liniște supremă de 
gospodar. Și era în 
ea și ceva îndîrjit, 
ambițios. Cine s-a 
născut și a crescut 
la țară știe și înțele
ge aceasta. Știe, în 
succesiunea anotim
purilor, neliniștea 
aceea gospodărească 
sau grija dominată 
de mari nădejdi și 
frumusețe pe care 
ți-o dă fie și numai 
sentimentul muncii 
în natură, ca să 
mai vorbim de 
munhinea însăși 
dialogul cu ea.

Și mai știe, înțe
lege și simte marea, 
inegalabila bucurie 
în fața rodului cu
les. Cifrele au inva
dat pur și simplu 
paginile din acele 
zile ale presei, ară- 
tînd că. în ciuda 
împotrivirii timpu
lui, pămînturile sînt 
culese, arate și se
mănate, îngrijite cu 
o îndirjire care nu

nu 
co- 
fi

cunoștea vîrstă și 
nici repaos. Cifrele, 
statistic, sint reci, 
fin de domeniul evi
denței mai ales, de 
aritmetica minții și 
mai puțin a sufletu
lui. Și totuși, iată, 
această toamnă, în 
poezia ei insalubră 
la început, ne-a a- 
propiat nesperat de 
frumos de cifre și 
încă într-o luptă 
contracronometru a- 
proape, într-un for
midabil efort. Fiin- 
că nu-i puțin și nu 
e mică bucuria să 
afli că într-o zi, 
colo și colo în cele 
mai depărtate col
țuri de țară s-au 
strîns, într-o zi, to
ne și tone de roade, 
că în altă parte se 
apropie de sfîrșit 
semănăturile, 
pentru plinea de la 
anul au trudit zi și 
noapte, concret, 
inundați de frig și 
oboseală sute și mii 
de oameni. E o 
bucurie simplă, de
sigur, poate prea 
simplă alteori, ca să 
fie luată în seamă, 
dar iată vin și răs
timpuri de acestea 
cînd ea, bucuria a- 
ceasta gospodăreas
că, să-i zicem, ne 
domină și facem 
din ea, timpul și 
scopul nostru cel 
mai direct. Cine s-a 
născut și a crescut 
la țară știe aceasta, 
știe ca pe o lege a 
firii, ineluctabilă, ce 
înseamnă bucuria 
atinsă de griji. Fru
musețea ei apare 
mai tîrziu, adică a- 
cum, în aceste zile 
însorite cînd, iată, 
timpul ne găsește 
însoriți și în inimi: 
campania, în semni
ficația ei cea mai 
cotidiană, campania 
agricolă se apropie 
de sfîrșit. Și încă

că

nu oricum, ti cu j 
bune rezultate. Ea 
a preocupat nu nu- • 
mai brațele și zilele ; 
și nopțile celui ce • 
de cînd se știe face ; 
aceasta, ale omului • 
satului, ci și truda ' 
și grija muncitoru- ■ 
lui, a intelectuala- ' 
lui, a soldatului, a • 
elevului și studen- ' 
tului. Un exemplu ' 
mai elocvent de sin
ceră grijă și solida- ' 
ritate ? Nu, în acele 
zile, în acele condi
ții, cînd începînd cu 
însăși conducerea 
partidului și sfîrșind 
cu cele mai entu
ziaste contingente 
ale vîrstei tinere — 
uteciștii — un alt 
exemplu nici nu-și , 
avea rost. Am văzut < 
de la fereastra tre- ' 
nului într-o noapte 
focuri pe cîmp 
multicolore, grele ca 
niște aștri ce picură 
și se reîncheagă ar- 
zînd. Era frig, oa
menii munceau si 
noaptea, își încăl
zeau din cînd în 
cînd mîinile și pi
cioarele la flăcările 
crude înmulțite ca 
din senin. Nu erau 
simple focuri, zic 
azi, ziua, tind scriu 
aceste rînduri, sau 
nu erau numai niște 
focuri care încăl- ; 
zeau mîinile și pi
cioarele oamenilor ; 
atît de alergați de 
treburi, ci chiar ci- ' 
frele, simplele și ba- ■ 
nalele cifre pe care ; 
le primim și le re- ■ 
latăm noi, ziua, a- ; 
cele cifre pe lingă ■ 
care sîntem tentați ; 
să trecem în grabă • 
și indiferenți une- ! 
ori, uitînd că jur- • 
împrejurul lor e o J 
aleasă și lungă 1 
bucurie, pregătită 
cu dăruire, cu tru- ' 
dă, din timp. J
A. I. ZAINESCU '
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instalația de iluminat pe care, 
zicea, se duce să le monteze. 
Doi oameni trebăluiau pe lingă 
un tractor care se înfunda pînă 
peste șenile, o automacara zăcea 
și ea abandonată într-o rină, a- 
vind atîmat de cîrlig un ansam
blu în formă de T pentru aco
periș. Pe o singură fîșie mai 
zbicită după ploile care au fost, 
4 băieți și o fată stăteau și mîn- 
cau semințe de floarea soarelui. 
,.Stăm, ne spune șeful de echipă 
Dumitru Paladi. Știți, noi sîntem 
de la trei instalații, care trei in
stalații țin de TI.L.I. București 
șt n-avem curent. N-avem ce 
face".

— Știm, tovarășe inginer Ion 
Voiculescu (șeful șantierului) că 
și cauze obiective au fost și sînt 
care v-au adus în situația de 
față. Știm, de asemenea, că din 
planul de investiții pe acest an, 
ați realizat doar 32,5 la sută. Am 
fost informați că în loc de circa 
110 oameni de cîți ați avea ne
voie pentru a vă fi menținut la 
zi cu lucrările, ați avut tot tim
pul cîte 40 și cîteodată chiar 
mai puțini.

— Practic, lucrările acestui 
șantier au început fără ca să e- 
xiste și un plan de organizare. 
Iar dacă vă referiți la acele plăci 
de beton autoclavizat, atunci să 
știți că ele aparțin T.I.L.I. Bucu
rești (I), nu nouă. In urmă cu 
6 luni au venit pe șantier 9 mun

citori de la acest trust, din care 
acum mai sînt doar acei 4 băieți 
și o fată. Alimentarea cu ener
gie electrică nu o putem face de 
la rețea, lucrăm cu 2 grupuri 
termice, dar care acum stau 
fiindcă T.E.M. nu vine să le 
monteze. Un excavator de care 
avem absolută nevoie acum 
stă fiindcă trustul nostru nu ne-a 
mai trimis rafia de motorină.

Explicații și justificări sint ele 
multe, unora nu le negăm temei
nicia, dar exemplele date de
monstrează mari defecțiuni în 
sistemul de organizare, în res- 
pectarea disciplinei și a contrac- 
telor dintre constructorul princi
pal și subantreprenor. Ni se pare 
că T.I.L.l. București și T.E.N.
— amîndouă din același minis
ter al construcțiilor industriale (!)
— vor fi supuse penalizărilor. 
Evident însă, că a recurge la 
asemenea practici nu rezolvă 
problemele de fond. Pagubele 
pricinuite de nedarea la timp în 
folosință a fabricii în discuție 
se ridică pînă în prezent la 3,5 
milioane, urmînd ca din 1973 cu 
fiecare lună întîrziată să se mai 
adauge cîte 2,5 milioane. Și așa 
cum ne spune beneficiarul, prin 
persoana dirigintelui de șantier, 
tovarășul ing. Igor Mihaelenco, 
după ritmul în care se desfă
șoară în prezent lucrările, secția 
de prelucrare a fabricii va fi 
terminată abia prin iunie-iulie 
1973, iar depozitele frigorifice 
abia peste un an...

} A GÎNDI CONCRET
(Urmare din pag. I)

care este gîndire în vederea acțiunii. A ști înseamnă a putea 
și pentru a putea. Nu dezlegăm enigme pentru a ne exercita, 
în gol, mintea. Nu-I văd pe Oedip expunîndu-se Sphinxului 
dintr-o pornire numai și numai abstractă. Mintea omenească 
sănătoasă se îndreaptă către concret, către totalitate, pentru 

ț că adevărul este doar concret. Sinteză a numeroase deter
minări, concretul este totalitatea către care mintea omeneas
că tinde necontenit. Depășim cu fiecare înaintare sensibilul, 
dar nu depărtîndu-ne de el. Depășim sensibilul în esențial, 
fragmentul în totalitate, partea în întreg, teoreticul în practic, 
abstractul în concret.

Acesta e sensul înaintărilor noastre. Nu analizăm în sine 
ci în vederea sintezei. Nu filosofăm în marginea unei anu
mite zone a realului, tot așa cum nu facem autentică filo- 
sofie construind în afara realului.

Cînd Marx fixa în concret finalitatea demersului gîndirii 
filosofice (și, este de înțeles, nu numai a ei) programa ca 
adevăr filosofia pe care o propunea. Ca adevăr și, în con
secință, ca acțiune, fiindcă adevăr-acțiune se leagă funcțio
nal.

Filosofia — ca și mintea omenească sănătoasă — tinde că
tre concret. Ce este istoria ei decit această continuă luare în 
stăpînire a concretului ? Marile momente ale ei sînt nivelele de 
reconstrucție a realului. Aristotel, Descartes, Kant, Hegel. Cu 
Hegel filosofia devenea conștientă de natura și sensul ei. 
Ea află că „este cel mai mare dușman al abstractului" și 
că „ea duce înapoi la concret". Nu a putut, cu Hegel, să 
treacă dincolo de conștiința faptului, dar nu va mai aștepta 
mult timp și filosofia avea să poată să devină concretă.

Nu numai ca restructurare a întregului, dar ca intervenție 
modelatoare în real. Cu Marx și cu proletariatul filosofia 
căpăta și conștiință de sine și forță. Ea devenea, cu ade
vărat, concretă.
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Dilemă într-un liceu ploieștean

La 1000 de elevi—10 meserii
£ MULT ORI PUTIN?

plexe, nu ca cele de pînă acum 
care cer doar asamblarea unor 
piese mărunte, îndemînare, și-i 
obligă pe elevi la o muncă 
de rutină pc care să le exe
cutăm în atelierele noastre. 
Am fost refuzați pe diverse 
motive : UZUC a motivat că 
produc repere mari, care nici 
nu încap in atelierele școlii : 
alte întreprinderi au acuzat 
gradul scăzut de dotare teh
nică in care ne aflăm, sau 
lipsa de rentabilitate a unui a- 
semenea procedeu, 
este nu numai 
industrial ei șl 
școlar. Intr-un 
IA șl avantaje
luje, tn sensul la care in-am 
referii Inuliite.

Dep«rt<' iii* ii ili'inolilllza, rea
litatea tn cure trâlm șl mum lin 
ne cere mul multft InvenllvMa

— Mărturisesc ne spune prof. 
Aspazia Vasiliu, director al Li
ceului „I. L. Caragiale" — Plo
iești, că acum doi ani cînd 
am pornit organizarea activi
tății tehnico-productive 
levilor nu ne-am gîndit 
departe. Pe parcurs am 
să înființăm ateliere de 
tușerie, tîmplărie, electrotehni
că — pentru băieți și de ar
tizanat, broderie și croitorie — 
pentru fete. Recunosc că nici 
mai tirziu n-am „văzut" că de
prinderile pe care le dobîndesc 
elevii în orele de activitate 
practică pot și trebuie să se or
doneze In deprinderi obligatorii 
pentru o meserie anume. Lu
crul acesta mi-a apărut clar în 
preajma Conferinței Naționale 
a partidului și in timpul lucră
rilor ei. De atunci privesc cu 
alți ochi munca elevilor...

— înseamnă că acum elevii li
ceului „ucenicesc" in anumite 
meserii ?

— Pentru o bună parte din
tre ei pot spune da. Pentru toți, 
ftisă, problema e In curs de re 
zolvare. Dar sA ni« explic, Am 
învățat și cil cA lAcAlușorlu Mie 
indispensabilă unei familii muri 
do profesiuni. Alunei toți ele 
vil, l« biîlețl mii refer, trec <>- 
bllgutoriu prin atelierul de lă- 
cătușcrle In primul un de liceu, 
Parțial, șl prin cel de HmplArle. 
Din «nul II ne-am propus «Ai 
profilăm mul exact. Aalfi'l, 70 
de elevi din anil II, III șl IV 
Ișl de.fAșoară praotlcu Iu IIZIIC 
-- fiitreprlndore care no |>atis> 
neazA —- In «pc< Uililățlh* l au* 
dm*A uiitogoiiA, «mhira electri
ci, mașini micite, lAcAtlișerie 
ne< i'surfl secției de < urungoi le. 
Alții, circa Imreuză In ea 
ilrul atelierului inlcrșcolar Iu 
electrotehnică, mașini unelte șl 
electromocanlcA auto. Tu nfh 
șlt, Ui utolleriil de < alviiliitoaie 
«l i ox111111111111 do prolootlrl r# 
flnAril, palm grupe, formule 
din eh'Vll imului III muleimitl 
<*4. li c real șl IV a real, «tnt 
inlțluțl iii operatori Iii progra

a e- 
prea 

reușit 
lăcă-

liști în mașini unelte au nevoie 
aproape toate unitățile indus
triale ale județului. Intr-adevăr, 
nu apar operatori pentru rafi
nării, așchiatori în metal, la- 
boranți, specialiști de alte pro
file particulare nouă. Dar în- 
timpinăm dificultăți, nu numai 
noi ci și celelalte licee, pe un
deva explicabile. Să vă dau un 
exemplu : Uzinele 1 Mai își 
pregătesc, prin propria lor 
școală profesională, muncitorii 
de care au nevoie. Numai în a- 
nul I au 1 500 de elevi. Dar u- 
zina patronează un liceu și una 
sau două școli generale. în a- 
ceste condiții, nu mai poate să 
primească grupe de elevi de la 
școli. Rafinăriile, prin procesul 
lor de producție modern, auto
matizat, n-au condiții să asigu
re locuri do practică pentru <•- 
levi declt In secțiile auxiliare, 
de întreținere. Deci, tot lâcătu- 
șcrle sau strungArle. Mul c un 
aspect : .un cerut unor unități 
Industriale să ne încredințeze 
nouă comenzi serioase șl <<>m-

" 41, II » I « HI 4 T r» I
iiilțlațl <ii operatori In 
mare.

— Asin In caca <'••! 
pe lift ir |l. Dar Ielele 7

— V-«m spus, avem 
tellers pentru fele. Iar 
tiu lor de unul trecut

pr|vr|tr

trcl a- 
produc- 

• ivi —-  ................... na-a a-
dus șt venituri șl Isudr. I*.l<<ml 
este frecventat de 022 tete, iui 
număr cure întrece pe < <•! al 
băieților ; atelierele ix>t să b«*ă 
față cuprinderii teUnor șl !•' 11 
feri» cunoștințe șl deprinderi u 
Iile. Dur, din motive lesne 
înțeles, IUI tonte felele sini 
mulțumiți' CU i> iiwmcneii ușezu 
re li practicii. încercăm »ft le 
asigurăm șl Ier o practica mai 
contempoi iinA, <« sA zic iișii. tMI 
de fete lucrează Iu atelierul de 
calculatoare ; două grupe de 
fete se speclallxeaz* In biblio- 
teconomle șl alic două In steno
grafie, Cum In «ceste două ul
time specialități nu slut nece
sari A «til pentru formarea de
prinderilor vom inversa, dii|>* 
doi ani, grupele Incit 1« absol
virea liceului elevele respecti
ve să cunoască atlt blblloteco- 
nomia cit șl stenografia. Sjie- 
răm ca In anul viitor să putem 
achiziționa .și clteva mașini de 
scris incit să învețe și dactilo
graf ia.

— Reiese că elevii liceului >e 
pregătesc în mai mult de zece 
specialități. Fără să mai pun |<i 
socoteală croitoria, broderia, ar
tizanatul. Cuni apreciați: e mult, 
e puțin ?

— E mulțumitor dacă ne gtn- 
dim de unde am pornit. Și e 
nesatisfăcător din două puncte 
de vedere : avem peste 1 100 de 
elevi. Toți, și nu o majoritate 
ca în prezent, trebuie să mun
cească nu numai de dragul 
muncii ci pentru a dobîndi de
prinderile, cel puțin elementa
re, într-o profesie anume. In 
al doilea rîrid, cred eu, ceea ce 
lucrează elevii în ateliere, tre
buie să aibă cel puțin tangențe 
cu profesia către care s-au o- 
rientat pentru viitor.

— N-am recunoscut în actua
la așezare a practicii din lice
ul dv. profesiuni foarte specifi
ce economiei Ploieștiului.

— Aveți numai parțial drep
tate. De lăcătuși, sudori, elec
tricieni,. programatori, specia-

l*rlncl|Milul oblei tiv d<* «tins l 
realizarea unrl depline < inimi- 
duiițe tnlre p<Milieu elevilor șl 
necesarul forței <1. lllUHi A pe 
plMn locul, Die n Iu ' 
itlllnrelc școltiro illn județ pre- 
găle«<* elevii doar bi II) profile 
uliiA Im finele cincinalului vor 
trebui «A acopere eu miinvllorl 
< ullfb ați i li< .i <H| <1. iu. i ii 
de «trli’IA ne< i’slluli* In produc
ția județului, Din datele <l<* 
prognosă resullA vă «eelouri'lo 
iele mol deficitare sub ropot- 
Iul foițc'l <l<* muiim Iii județ 
sin I : ludu.li Iu ii ,n ci I, . >n cu 
țll-montaj, Inilu.irIn chimică, 
UllHAțlle 
Industriei 
lemnului, 
.larva »<*r 
de pildă,
VA MVMM II 
o In i * In al III cil <b* h <hmi țe»rt
luare pcuirii lovome | uniiAțl. 
le con.tril< tccccf *e <le mușini re 
simt lipan a .'Ion lAcAliișI nu* 
c aulei, loo turnătorl-lorimi 
lori, loo Unic lilgll hiilu.ti lull șl 
loo tinichigii aulo, tio «miori ; 
tuinil ehlinli A lloi'eștl |Miati' 
angaja 120 operatori ililinișllt 
Grupul foraj <•x11 «< ți<* Moine li 
vii putea ullllza Im A lt>0 son
dori șl operatori sondori ele,

Aec.le nevoi exprese Impun 
reprofilarea atelierelor școlare 
In funcție ele condițiile' șl apr 
r Ifieul economii ni lo< alllAțiloi 
hi >uic e gf|țț — proces pi1' 
visul a fl leullzat In anul 1117.1. 
Aslfcd. meseriile de cepei uliu l 
vblmlșll, «ti ungarl-mec nuli I, lin. 
blnatoi l elec Irlvl, 
mii.c, solii |iui<* 
platforma IndiialrlalA limAu 
a miinh Iphilul (Iii, 
Dej vor fl inlr

npnrțlnlnd M 
pel I ..lllllll, ||<<I 
ImluslrlM IucmIA 
\ l> Ulm* Im sale,

l abi li a ,,l,t<<l«

II

Ploieștiul
un mare centru 
un mare centru 
fel asta prezin- 
<lur și dțzavnn*

economico-sociale

practica
fi rorelatft

i unui <ir.

r bl«h’iih<
10 411 Incurii 

llziloa se \a oritunlMa 
hltnhurl reiese că, a-

All” P ■

*
•*f** *

UlxLU. k %

nt< I, (lt<i <il»li<’<<il Ih tulul ni
t«* țl p«*rMtv<M‘c*nțA in m hAM mu- 
Iuții

ii» ihn mina
1 ido 1 O 1*1 E< AN

viitoarele irtirt 1 mit i* ! |t'o|| din rtinlnlll vUimoA iiilPilItlHMi ||I*N «lud acaaaț 1 < g|<a< Hule, Mia |ail
Moliir.ll, 1 Infimul h| Mlanh Ișl Jtimnirlh o prtutmlt' In (<wm«iK-A 1liMuțl in* g* l| IM*-' ..............
\of lii'otlln m 1 v 1 r l<* ihhiIiii uh n | nodmțl* i« f«’ Irlni lie 1leii imn 1 ii*4 tlh» • •»!• »»l"
mcuciiHI® <•«• toiulorî foruj *1 din Imhi «•r volopml <HlHAl ul «•«llmulhr bl»A|AllllolUl *1'
rxlt'iK (le, Im pi'iilm a.lgill <it r<t m ll\ Ihiț .i . ul u i'tulA | |«*»A
forței <l« numi a trillcluiU1 <l<> f fl| do mint, AtllixmaI li> H* <»k«*i 1 | ‘l In •iHh «lin
liidilkll Im l'XplolllAl II șl pi i»hu dAlh’ rl i, v< « fl alia 1lir» *•*<11 ul f< . I i '
crAill hunnulul «n vor roprt <nia «n hă bl lONtlțt'llbl A 1 4< *'a»I 1 |||l li*nI Aii|«»r|l^ «liiilh»
ntc’lh’rrh’ UftOf "li fim < '« •mA > «p«< llh Imhialilnl bl miP hMll 1 Iul pmpmi o iillă lllvlt IhUli e i
imșll, Tg, (Icnii, IIm< iin bl din imhliiMh oii iMlmniiip, |HH't<lhl|l> 1nirlor Mh»( 1 nIn n« llvliNțll leh
«tonii th’ inunh', rlulnyl in Ot't’B < hlmlti. «pin lall.l In <lipul nh« d<«
ih’ rrion»hh'tMiP ii profil m<t nti a bl i (inimi, (knimwl'H ’
vnr fl »U|iiliae șl alelhiele din luhnlr. umdm Ah»r eh’» Ihn hi . lotlil III *•»•

mecanici- 
In special pe 

. “ ș|
(llieorglilu- 

'odmte In nomen
clatorul Ntellrivlor școlare <lhi 
acesta orășel o iunie din șco
lile generule șl liceele 
BaiAu șl lluliușl vor

orașelor 
asigura

Baza materială 
folosită 

la maximum
Liceul din Urluțl 

este situat într-o 
zonă agricolă. Ele
vii săi provin deci 
din mediul sătesc. 
Cu toate acestea 
munca tehnică-pro- 
ductivă a fost con
cepută într-o vi
ziune largă, de 
perspectivă: nu toți 
elevii vor îmbrăți
șa profesiuni agri
cole, și chiar în a- 
griculiură, intr-un 
viitor foarte apro
piat, va fi 
multă nevoie 
meseriași de 
mație tehnică, 
cit de slujitori 
clasicelor 
niciri agricole., 
această 
atelierele 
sînt de : ___
rie, clectro-tehnică, 
fierărie, tîniplărie.

mai 
de 

for- 
de- 

ai 
îndelei- 

In 
concepție 

școlare 
lăcățușe-

('iun poali

perspectiva dezvoltării

ll< ul, meri eoloi 
mllor, d«

In
din cuu/a

sala
Tot

condițiilor 
specifice, liceul nu 
poate beneficia, 
pentru producția 
atelierelor, de co
menzi ule unor în
treprinderi indus
triale, de relațiile 
obișnuite de cola
borare care se sta
tornicesc între uzi
ne și școli din me
diul urban. In ore
le rezervate acti
vității telinico-pro- 
ductive elevii 
crează pentru pro
pria dotare a șco 
Iii, pentru dotarea 
școlilor generale 
din împrejurimi 
Truse complete de 
s c u 1 i, 
material 
au luat _ 
cut calea 
generale de pe Va

I li

mobilier, 
didactic 

anul ire- 
școlilor

două schimburi
lea Cricovulul, cm 
o contribuție n li
ceenilor din Urlați 
la înzestrarea șcu 
Iilor din care, 
niulți dintre ci, au 
provenit. Valoarea 
produselor reali 
zate în anul școlar 
trecut a depășit 
suma de 112 (MMI lei.

Și totuși. în a 
ceste condiții, s-a 
născut o frumoasă 
inițiativă a organi
zației de tineret 
Uteciștii — peste 
600 — lipsiți de
modeiul viu și în- 
suflcțitor pe care 
îl reprezintă pen
tru elevi vecinăta
tea unei uzine — 
au simțit nevoia 
să-și reproducă in 
propriile ateliere 
organizarea, atmo
sfera și fluxul pro-

duc|irl „udrvăru- 
te**. Comitetul 
C.T.C., bizuindu-sa 
pe propunerile u- 
tr<iștil<»r, u stu
diat și conceput 
organizarea muncii 
io ateliere, pe 
schimburi, cu toa
te implicațiile ce 
le incumbă un a- 
semenca program. 
Conducerea școlii 
a acceptat fără re
zerve propunerile 
elevilor. Astfel, a- 
telierele lucrează 
în două schimburi: 
schimburile forma
te din grupe — a- 
aiiul I și anul IV, a- 
nul II și anul III
— își asumă totul
— de la gestiune la 
curățenie, de 
desenul tehnic
execuție. Rațiunea 
colaborării între

grupele clin anii 
iub i cu cele din a- 
nii nutri este de a 
degreva, pe cit e 
posibil, maiștrii in
structori de iniție
rea și suprnveglie- 
reu începătorilor, 
surei nu 
trccind 
elevilor 
mari. Maiștrii 
rolul 
producției, 
perii noilor 
re, îndrumării 
ansamblu. Respon
sabili pe schimb de 
bunul mers al pro
cesului de muncă 
sînt membrii bi
rourilor U.T.C.

uceasta 
in scama 
din anii 

au 
organizării 

conce- 
repe- 

do

l)eM«urt iu'(mh) 
lei reprezintă o 
' .t Io.u r inul iu l»ii 
«fiul școlii |>r citii 
\ i cmc \ .iln.i 11 ,i un 
fiativei <>rsanl/ii|la 
el U.T.C. nu p<hi 
te fi cxpriniulÂ ie 
lei. Ea se iidun.i 
însă la uccle la
turi ule procesului 
instructiv- educativ 
care vizează creș
terea responsabili
tății elevilor fn|.1 
de muncă, formu- 
rea unor deprin
deri organizatori
ce, apropierea <le 
meserii care pot ‘tu 
la baza \ iitoal l i 
lor profesiuni.

la 
la Redactorii suplimentului :

MARIETA VIDRAȘCU
LUCRETIA LUSTIG



• gâilin in al IrelUa an da In 
vdțâmlM d« clnd munca tah- 
nlco-produclivâ a (dpalul un 
loc dlitincl In orarul țcolar. A 
luluil do undormd — ca țhiuiA 
do ycoalâ • •Isvll <iu ImbrAcol 
do lucru ponlru A 010 din pro- 

tdplOmlnal, I lovii InvațA >1 man- 
dorulndu io, cu onluilimnul Im cnmi. 
!, <i< oilol nul dlit Iph• m țculmo monllo 
iiilyuro In llnolul iludlllor < uno|lln|olo 

uro oiiorclimit unol moiorili in I proga 
I COmplol pwnliu n < II mill btmA >1 hi 
IiMoginro In vhi|n «011016111 I «Io un put 
b InioglilHil do friMiln In i mnplotul 
i do Immmo mulliluloitdn o llnoroi 
ii|ii ponlm muni <i |l vl«i|n
ilttiul noilry do otlOil pulilh Am , prl 
iihhAi ill luplimonlulul tl^K<mlA |l pr«i 
I* dodh til in llvHO|i| lolinii o pledul llvo 
vihii din lnvO|Oininlul do i ylluiA yopo 
Mo iillA i1 iindomnlo uh I o«p«ilon|o> lid 
if foiulhilo Nu IhhIo i i|o t ihi in umu 
i i Alio iihII, oiyanlinVl U I.C. >i
Mil I Im mud |i ulm o In Im opulmllo 
|i tuplimonlul f M« «mln >1 piodm |lo 

li vii gAidul 
I, nolo, Hill

N

liHMi

fSP*«lH|i 
Mil •Ih*|

, > .

•<

• '

IHIIIA It Nt® MUI UT

ț „Trebuie sa angajam plenar tineretul in I
activitatea productiva, sa-l ajutam sa se prega- j 
teasca in raport cu nevoile societății noastre. | 

î Acest lucru este esențial pentru progresul
social, pentru construirea socialismului și ț

î comunismului14 j
! NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMA PROMOȚIE DE MUNCITORI BREVIAR

• La Clinpulung Muscel

nu s-a așteptai pro
grama do la minis-

A UNUI LICEU
Ier; au întocmit-o în 
comun școala și în-

troprinderea DE CULTURA GENERALA
• Trei meserii, dar din

cele câulate : strun
gari, sudori, bobina
tori

• O parte din cei cali

ficați s-au angajat în

întreprindere

l.iceul tir. 2 din Clmpu 
lunii Mum ei prezint» primul 
perfornumta de a /i aeor 
dat absolvenților soi din pro
moția 1972 titlul de hacttluu 
renii fi calificativul de mim 
citor calificat. Am spus califi
cați», pentru cil, lipsind legi
ferarea nu li s-a putut acor
da certificatul de atestare in 
meserie. Există însă un a- 
testat moral peste care nu se 
poate trece — acordat de

productiv. Experiența I 
lui sr constituie In era 
tom.tunătoare pledoatle 
tru ca liceanului »<l I fie 
i eputa < il mal eurind. o 
diploma de absolt In 
să-l cttrllflce cele două mili
tați: de bacalaureat ji do
muncitor.

Cum s- a ajuns aici? N a 
fost foarte complicat sputr 
aepm deținătorii experienței. 
Existînd esențialul — ideța.

In au 
i mul 

prii
1 <<»»i 

turnă 
cere

dorința >i undilpa tir a <<>» 
<l<in< practica circilor spre 
flnall’iirr — rriftil IrripU 
'titra a i cull firea. /><>( uni 
Iii unii. In tlasela il XI a ți il 
XII ii droll un lucrat In ule- 
Ilarul» liilrt'iirbiili'rli da In 
dwilrie lOi'illii in meseriile </<’ 
sudori. strunguri ți bobina 
lori. .Au lueiat In modul 
propriu al <n<;infului. produ-

(Continuare fn pag. alia)

• In acest an școlar in 
rețeaua tiirftțamintului da 
cultura y.n.iulâ luncțio- 
neurâ 13 437 ateliere 
scoale, dinii, car, 4 4*0 
in mediul urban și S *34 
In mediul rural.

• Școlile și liceele de 
cultura generala tini pa
tronate de 4 43* de în
treprinderi industriale. 
Pentru practica tehnico- 
productlsâ in agricultura 
școlile boneliciaiâ de 
3 492 do loturi școlare cu 
o suprafața totalâ de 
7 200 <lo hectare.

o In atelierele școală 
eristnnto băieții se pot 
calilica In 300 de motorii, 
iar Ielele in 158 ; 49 la 
suta dintre aceste meserii 
sint specifice industriilor 
de bard din economia 
naționala a țârii.

e Durata practicii teh- 
nico-productive ,-a du
blat in clasele a IX-a fi 
a X-a din invățâmintul de 
culturâ generală de zece 
ani, introducindu-se din 
acest an fcolar și un sta
giu do practică de o lună 
atit la școlile generale 
cit și la liceele teoretice.

I 
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
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Un experiment la Liceul

rrC. D. Loga"-Timișoara DE LA
ATELIERUL-ȘCOALA
LA UZINA ȘCOLII

• ORGANIZARE AIDOMA PRODUCȚIEI : MICROUZINA ARE 
SECȚII SI ATELIERE • A FOST ALES CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII FORMAT DIN ELEVI •FUNCȚIILE DE RĂSPUNDERE — 
DIRECTOR, INGINER SEF, CONTABIL SÎNT DEȚINUTE TOT DE 
ELEVI • SE ELABOREAZĂ PLANUL DE PRODUCȚIE PRIN CO
OPERARE CU UZINELE PATRONATOARE • ORGANIZAȚIA 
U.T.C. INTERVINE DIRECT ÎN ACTIVITATEA UZINEI LICEULUI.
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Uzina — de fapt 
uzina — are o existentă 
săptămînă. N-o căutați în 
tele întreprinderilor din 
— nu figurează. Vă dăm, 
să, un punct de reper : se 
în incinta unui cunoscut liceu 
timișorean — „C. D. Loga". 
De aici, au plecat spre profe
sii numeroase promoții purtînd 
emblema pregătirii liceale. De 
aici inainte, promoțiile care le 
urmează, vor avea și patru 
ani — chiar dacă nu cu acte 
în regulă — vechime in cîmpul 
muncii, în microuzina liceului.

Prea multe nu putem povesti 
acum ; vom avea răgaz s-o 
facem urmârindu-i activitatea 
pe parcursul unui an de șeoa- 
lă-muncă. La ora aceasta vă 
putem da doar detalii organi
zatorice. Voiam s-o facem 
prin intermediul directorului 
uzinei recent intrată în func
țiune, elevul Radu Pută. Este 
însă prea nou în funcția a- 
ceatsta și-l lăsăm să se acomo
deze, să învețe puțin știința 
conducerii unei intreprinderi 
cu aproximativ 1.000 membri. 
Ne folosim de datele primite 
de la directorul liceului, prof. 
Ioan Viriș.

Ce este în realitate micro
uzina intrată în circuitul pro
ducției școlare — căci, la ora 
aceasta, există și o asemenea 
producție ? Nimic altceva decit 
organizarea superioară a prac
ticii productive într-un liceu 
de cultură generală care-și 
propune o evoluție a sa mo
dernă, capabilă să anticipeze 
elevilor o pregătire completă 
pentru viitor. A fost de-ajuns 
un an de experiență în activi
tatea de atelier, ca această no
uă formă să se impună. Asta 
nu înseamnă că se poate con
cepe o practică 
productiv, după 
ducției, avînd pur și simplu la 
îndemină un oarecare număr 
de ateliere. Se poate numai da
că atelierele au fost gindite în 
perspectiva construirii lor ca 
unități productive.

La Liceul " -
au stat lucrurile. S-a pornit de 
anul trecut cu o ștachetă ridi
cată : elevii, atit băieții cit și 
fetele, să fie incluși in activi
tatea practică cu un pronunțat 
grad de tehnicitate, fundamen
tată științiific — adică o prac
tică pentru elevi, avînd un bagaj 
de cunoștințe —. nu recurgin- 
du-se la o simplă procedură 
meșteșugărească. Ideea de con
cepție a dus la alt punct de 
reper : ponderea unor anumite 
uzine și întreprinderi din Ti
mișoara în economia munici
piului și județului, precum și 
perspectiva industriei timișene, 
nu nevoile ei de cadre și posi
bilitatea de absorbție a forței de 
muncă în formare. Pe aceste 
criterii s-au născut profilele a- 
telierelor : electrotehnic —
pentru băieți și fete, de ma- 
șini-unelte — pentru băieți, de 
lăcătușerie — pentru băieți, 
două ateliere de confecții — 
pentru fete, un atelier de 
desen tehnic — pentru băieți 
și fete, unul de laboranți chi- 
miști — pentru băieți și fete, 
un atelier foto — pentru băieți 
și fete. Ele au inclusă în acti
vitate 2/3 dintre elevii liceului, 
restul fiind prinși în practică 
la Uzinele Electromecanica, 
Electrobanat, Uzinele textile și 
Industria linii. S-a ajuns aco
lo incit la înscriere, elevii au 
avut dreptul să 
atelierul dorit.

Iată că, după 
ță în atelier, se 
da fabrica. Așa 
ul. Așa au gindit și cele două 
întreprinderi care și-au anexat 
prin patronare liceul — Uzine
le mecanice și Uzinele textile. 
Așa au dorit elevii. S-a con
venit că obiectivul poate fi a

„C. D. Loga“ așa

opteze pentru

de via- 
consoli-

un an 
putea 
a gindit lice-

tins ; nu ca un joc de-a fa
brica, ci ca o formă de orga
nizare a practicii cit mal apro
piată de producție, de modelul 
uzinei, care să dea elevilor o 
imagine fidelă despre munca și 
viața unei unități industriale 
unde, In viitor, vor lucra ca 
profesioniști la diferite nivele. 
Altminteri apus, dacă se nu
mește practică productivă, ea 
să fie organizată dl mai apro
piată producției. Așa și este. 
Microuzina este formată din 
trei secții. Fiecare secție, la 
rîndul ei, cuprinde un număr 
de ateliere ; una din secții es
te constituită din atelierele în
treprinderilor unde fac practi
că o parte din elevi. Pină și 
schema de încadrare este simi
lară cu a marilor uzine. Activi
tatea este condusă de un consi
liu al oamenilor muncii — e- 
levi, bineînțeles. Există un di
rector, un inginer șef Lagzko 
Csgaba, un contabil șef, Corne
lia Petruș, și responsabili ai u- 
nor servicii. Toate posturile 
sînt deținute de elevi. Nici să 
se poată o mai bună introduce
re a lor in rezolvarea proble
melor de conducere, de admi
nistrație, economice, implica
rea in anumite responsabilități 
de plan, contract. execuție a 
unor comenzi, dobindirea de 
beneficii și utilizarea lor etc. 
Să vă spunem că la ora actu
ală acești elevi invață asiduu 
cum să se achite de noile a- 
tribuții paralel cu cele de în
vățătură? E de prisos. Sînt atlt 
de prinși in activitate, parcă 
de cind lumea ar exista aceas
tă uzină, a lor, căreia vor să-i 
impună numele, marca.

Am spus : nu se pot obține

MICROCOOPERATIVA 
AGRICOLĂ DIN CURCANI

Trei puncte de vedere pri
vind activitatea productivă 
in Școala generală din co
muna Curcani,

Gheorghe Chirică, elev în 
clasa a VIII-a, președintele 
consiliului de conducere : — 
„Avem un plan de muncă cu 
sarcini precise: clasele V și
VI lucrează la culturile legu
micole, iar brigăzile claselor
VII și IX sînt specializate pe 
cultura mare. Mă gîndesc la 
viitoarea adunare generală a 
membrilor mini-C.A.P.-ului 
nostru, care va avea loc cu- 
rînd. Trebuie, în primul rînd, 
să le mulțumesc brigăzilor și 
echipelor pentru jelui cum 
s-au comportat în muncă ; 
vom face o analiză a modului 
cum s-a lucrat — totul ra
portat la producția obținută. 
Aș vrea să propun să mărim 
suprafața de porumb pe care 
am luat-o spre cultivare de 
la C.A.P. Independența. A- 
poi, din banii obținuți — și 
cred că numai de la C.A.P. 
ne vor reveni 8—9 000 lei — 
ne gîndim la înzestrarea ate
lierelor școlii".

Recunoaștem, utecistul Gh. 
Chirică, de doi ani președin
te al mini-cooperativei, are 
griji, probleme, dar le stăpî- 
nește și asta nu-l împiedică 
să fie dintre cei mai buni e- 
levi la învățătură.

microuzina 
trimite mai 

muncitori 
mulți din- 
studii su- 
Insă atuul 

profesia de

acum Interviuri. Elevii din 
conducere lucrează la inventa
rierea bunurilor uzinei, la în
cheierea contractelor de pro
ducție cu uzinele cu care mi
crouzina cooperează, se definiti
vează planul de producție pen
tru trei trimestre școlare, în- 
trucît microuzina va avea co
menzi ferme din partea între
prinderilor. Cind totul va fi pus 
ia punct, vom reveni. Mai ales 
vom dori să aflăm modul prac
tic in care, pe parcursul ce
lor patru am de muncă In uzi
nă, se ajunge la atestarea In 
meserie. Trebuie știut lucrul 
acesta, pentru că 
va produce și va 
departe, în viață, 
formați, chiar dacă 
tre ei vor aborda 
perioare. Vor avea 
de a-și cunoaște 
la A.

Directorul liceului, ține să ne 
precizeze ; „S-a lăsat greul 
răspunderilor pe umerii elevi
lor. Sînt umeri solizi și de nă
dejde. Va fi o bună școală a 
muncii, a formării 
lor. Organizația 
drumă 
pentru 
fost făcute de comitetul U.T.C. 
și discutate in adunarea gene
rală a uteciștilor ; tot el, comi
tetul U.T.C., va analiza activi
tatea microuzinei, a uteciștilor 
investiți eu sarcini. Corpul 
profesoral iși are rostul său, 
îndrumător, dar ne străduim 
să îndrumăm activitatea fără 
să știrbim inițiativa elevilor, 
elanul lor“.

Spor la muncă, deci, acontul 
foarte tinăr colectiv de elevi — 
muncitori in propria uzină.

ca.ractere- 
U.T.C. îi in

direct : propunerile
diferitele funcții au

Stănilă Alexandru, preșe
dintele C.A.P. — Indepen
dența : Am participat la ela
borarea planului de muncă al 
mini-C.A.P., și am încheiat 
cu aceasta o minută. Dar co
piii ne-au depășit așteptările, 
au fost prezenți peste tot 
unde a fost nevoie de ei. 
Față de treburile lor din pro-

0 sugestie pentru 

activitatea productivă 

în școlile generale 

sătești

pria gospodărie, au recoltat 
20—25 hectare de porumb cu 
cel puțin 6—7 000 știuleți la 
hectar, au încărcat 5 vagoa
ne de zarzavaturi. Dar ceea 
ce mi se pare important, este 
că au dat dovadă de spirit 
gospodăresc și de bună or
ganizare. Am hotărît că pe 
viitor vom chema la ședin
țele consiliului de conducere 
al C.A.P. — Independența, 
pe președintele mini-C.A.P., 
să învețe să conducă, să gîn- 
dească gospodărește, să poată

IDouă atribute ale tinăru- 
lui loan Constantin, elev 
sîrguincios al liceului „Gh. 
Șincai" și la fel de strguin- 
cios ucenic intr-ale meseriei, 
în atelierul școlii.

I I
I I

I

Murea rail inf(Mfit1 
pini mufiiui

ridica aici problemele 
privitul activitatea practici, 
să vedem cum le putem re
zolva. Sini copiii noștri, tre
buie să avem grijă ae ei.

loan Birgliilă, directorul 
școlii generale : Activitatea e- 
levilor util în agricultură, cit 
și pe lotul lor se încadrează 
în rigorile unui plan de în- 
vățămint cu exigențe didac
tice și educative. Pe lotul 
experimental se fac culturi 
comparative, in germinator 
se urmărește dezvoltarea 
plantelor, valoarea îngrășă
mintelor. De multă vreme, 
școala are în comună rolul 
ei de inovator. Pe lotul lor 
elevii au realizat prima oară 
în comună un sistem de iri
gație. Urmează să realizeze și 
un solar. Tot de la școală a 
pornit acțiunea concurs „Cea 
mai frumoasă grădiniță de 
flori, curtea cea mai bine 
gospodărită", antrenîndu-i pe 
toți elevii. Li s-a alăturat în

treaga comună.
Pentru că elevii lucrează 

aidoma părinților cooperatori, 
iarna, pe lot, au puțină trea
bă, așa că orele de practică 
le petrec în atelierele de tîm- 
plărie, lăcătușerie, croitorie 
(6 ore) și numai trei ore sînt 
consacrate pentru muncile 
gospodărești reclamate de a- 
gricultură in acest anotimp.
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PROMOȚIE RE 

MUNCITORI 
AUNOI LICEU

(Urmare din pag. I)
cînd piese finite ; aparatul de 
mișcat scaune pentru auto
turismul „Dacia" și riglerul 
acestuia, lntrucit nu era vor
ba de un simplu exercițiu 
practic pentru însușirea unei 
deprinderi, ci de atestare în 
meseriile practicate, școala și 
întreprinderea au elaborat un 
program de instruire care să l 
conducă pe elev pină la ri
gorile urmi examen de califi
care. Programa școlii profe
sionale a slujit drept model 
la adaptarea ei ținîndu-se 
seama că trebuiau valorifica
te cunoștințele teoretice și 
practice asimilate de liceeni 
pină la acea dată. S-a mai 
reținut ceva: că un examen 
de calificare va cere nu nu
mai dovedirea indeminărilor 
manuale, ci și cunoștințe de 
desen tehnic, de tehnologul 
meseriei. Profesorii și specia 
liștii întreprinderii au elabo 
rat un material conținiml un 
minimum de cunoștințe teh 
nice și de desen cerute viito 
rului candidat la calificarea in 
meserie. Ghidul că se șutate 
dobindi o oallfioar», a mm|I- 
nut oiu, timp de doi ani, in 
/<■>< sul <•/<•< i/or pentru prin li 
că, i au angajat intr-o activi 
tale făcută ou pasiune, Peri 
Iru că sa ținea undeva. b'i 
asta a însemnat mult. Allf an 
mult, Imit nici un ele» nu 
s a simțit supraim ireal, In a 
XII a, trebuind să pregătea» 
<ă două examene t Ininilau 
realul șt calificarea, Dimpo 
tried, nu făcui o cu ml ml ru
in salisțat ța de a ți ei primii 
liceeni de la cultura genera 
lă care sa califică. Au Imul 
deci prin fața a două eonii 
sii : uiui formată din profe 
sori, la școală. alia constitui 
id din specialiștii Inln'prin 
deții amic an făcut practica 
și profesori ai școlii, Ambele 
examene au fost severe, au 
cerul cunoștințe, la andrele 
examene elenii tini prezen 
tal pregătiți. I,' drept, unul, 
cel de bacalaureat, le a o 
cordul diplomă. Al doilea, 
de muncitor, a consemnat 
doar rezultate intr un prm r» 
verbal; el stă mărturie că le
giferarea țroatc fi modificată 
— se poate obține simultan 
cu stridiile liceale, calificarea 
și nu postliceal, cum se pre 
vede acum.

Posesori mii nu ai unui 
carnet de calificare. absol
venții liceului din Cimpulung 
sînt, sigur, deținători ai unei 
meserii: examenul dat nu și 
pierde valabilitatea, întrucit 
Întreprinderea de industrie 
locală a oferit multor absol
venți ai săi — căci elevii sînt 
considerați și absolvenții în
treprinderii — locuri de mi l 
că în meseriile și în raport 
cu calificativul obținut la e- 
xamenul de vară.

Directorul liceului, tovară
șul Ion Nițescu le schițează. 
Sînt mai mult organizatorice. 
„Vrem să decalam cele două 
examene de calificare și ba
calaureatul, să nu-i suprain- 
cărcăm pe elevi. Cel de cali
ficare îl va preceda pe cel 
de bacalaureat; în primele 
două trimestre ale acestui an 
școlar se va planifica par
curgerea minimului de cu
noștințe tehnice cerute la e- 
xamenul de calificare. De 
data aceasta vrem ca la ba
calaureat elevii noștri din ul
tima clasă să se prezinte cu o 
calitate în plus: ca muncitori 
atestați prin examen.

Le urăm succes!



întrebări pentru marea întreprindere

De cînd mare parte din 
întreprinderi au devenit 
școală a producției și pentru 
elevii din învățămintul de 
cultură generală, e firesc să 
punem întrebarea: știți unde 
lucrează elevii care au fă
cut practică in fabrica dv. ? 
Interesul producției trebuie 
să fie acela de a-i clștiga 
pe elevi să îmbrățișeze me
seriile uzinei, să nu-și caute 
în altă parte muncitorii, cînd 
pe aceștia îi găzduiește, îi 
îndrumă doi ani, ori chiar 
mai mult. Uzina de autotu
risme de la Colibași răspun
de : „da, știm — la noi în 
uzină". Peste o sută de elevi 
ai școlilor generale situate 
în împrejurimile Colibașului 
— Vlădești, Poenița, Godeni, 
Vulturești, Titești, Ștefă- 
nești — și-au petrecut timp 
de doi ani o zi pe săptă- 
mină aici in uzină, la prac
tică. Peste 100 de elevi s-au 
întors aici, Ia absolvire, ce- 
rind să fie angajați. Uzina 
i-a ciștigat, făcind o orien
tare profesională la modul 
cel mai direct. Practica pro
ductivă devine deci locul de 
însușire a deprinderilor in 
meserie, și a selecției pen
tru anumite meserii. Ni se 
pare foarte sugestivă subli
nierea tovarășului Ion Lu- 
ncscu, șeful serviciului de 
fnvățămint : „Tn fabrică, ele
vul școlii generale cunoaște 
exact solicitările diferitelor 
locuri de muncă, dar. In ace
lași timp, și noi începem să-i 
cunouștom aptitudini*', po

sibilitățile de a se descurca 
într-o meserie. Elevul se in
tegrează în atmosfera de lu
cru a secțiilor și după opți
unea definitivă, cînd vine la 
noi, ca angajat, el nu mai

tală pe parcursul practicii 
— dar au o bază și pentru 
ei s-au organizat cursuri de 
scurtă durată in meseriile 
de lăcătuși-montatori, fre- 
zori-rectificatori și tapițeri.

tizați nu numai în aceleași 
meserii, ci și în aceleași sec
ții, pe lingă aceiași munci
tori ori echipe unde au lu
crat cînd erau elevi. Foarte 
bună soluția, căci se elimină

Uzina de autoturisme Pitești oferă un exemplu

Ieri, 100 DE ELEVI LA 
PRACTICĂ

Azi, 100 DE MUNCITORI
este nou, se integrează in
tr-un colectiv care l-a adop
tat și crescut". Ne-am con
vins să acestea nu sînt doar 
vorbe frumos meșteșugite, 
ci realitate. Depun mărturie 
cei peste o sută de tineri. 
Cînd au venit in uzină, in- 
atruirea lor n-a fost com
pletă — pentru că nu s-a 
urmărit încă o calificare to-

La tapițerie a fost mare 
afluența fetelor, cincizeci se 
află acum în pragul absol
virii unui asemenea curs, — 
fostele eleve practicante la 
tapițerie. Pentru a asigura 
continuitatea practicii și a 
le da elevilor sentimentul că 
cei doi ani de producție tă
cuți in timpul școlii iși au 
rostul lor, ei au fost repar-

dintr-o dată greutățile de 
început in instruirea prac
tică, problemele de acomo
dare cu uzina, cu secția, cu 
instructorul.

Se confirmă un adevăr, 
școala poate și trebuie să 
trăiască lingă uzină, însoțind 
învățătura elevilor cu mun
ca, nu ca un scop în sine, ci 
pentru a-i pregăti să devină

oamenii uzinei. în momen
tul în care producția, uzina 
își deschid generos porțile 
pentru elevi, îi cointeresează, 
ei nu mai migrează in altă 
parte, în alte meserii, nu 
bat la alte porți. Dovadă că 
și actualii elevi ai Grupului 
școlar de pe lingă U.A.P. — 
anul 1 profesional și anul 1 
postliceal, meseria de pro- 
iectanți constructori — sînt 
tot foștii elevi de la școala 
generală care au făcut prac
tica fie în uzină, fie în atelie
rele școlii profesionale. Și ei 
sînt în cîștig. N-au mai a- 
vut nevoie de timp pentru 
familiarizarea cu meseria ; 
ei au venit aici cu o idee 
precisă asupra profesiei chiar 
asupra locului de muncă un
de o vor practica. Tocmai de 
aceea, școala profesională 
U.A.P. și-a deschis anul a- 
cesta atelierele sale pentru 
elevii din clasele a IX-a și a 
X-a din comuna Racovița 
bizuindu-se pe faptul că cei 
mai mulți le vor fi, la anul, 
elevi. Dar oare n-ar trebui 
luată în seamă propunerea 
tovarășului Dumitru Tărăn- 
tiș, directorul grupului șco
lar U.A.P., ca viitorul an 1, 
ce va fi constituit dintre 
elevii școlii generale, găz- 
duiți la practică acum, să 
se bucure de o progra
mă de practică modifi
cată care să țină -seama de 
pregătirea deja dobîndită, să 
intre mai rapid în meserie ?

VERONICA BIR1.ADEANU

Dialog cu tovarășa Mariana Mihai, secretar 
al Comitetului municipal U.T.C. despre 

Inițiativa 
de la 

„Timpuri noi44 
în alte uzine 
din Capitală

— O singură întrebare, Iova- 
l Ață MH'rnlitrS i sc poate vorbi 
llr o I xlmdrrc .* inițiativei ti
nerilor muncitori do In U/inrlr 
„TlmpurI noi" ?

— Acțiunea «cernita, dcelun- 
șuia di* organizația U.T.C, o u- 
nlni'l bucurcștcnc, evoluează In 
•rna bun, tinde spre grnernli- 
înrr. Asta nu Inueumn# vă sin- 
lem mulțumiți ; trebuie șl pu
tem face mul mult tn sensul 
avestri. O dovedesc înseși noile 
inițiative care se înscriu ală
turi de cea cure a declanșat 
chemarea, Șl voi exemplifica.

In ■ .1 lorill VI, Comitetul 
U.T.C, a pus la punct o ac
țiune proprie. Aici, s-uu format 
30 de brigăzi mixte, constituite 
din tineri muncitori, tehnicieni, 
ingineri și elevi de la profe
sional, care au sarcina concre
tă de a sprijini activitatea pro
ductivă u elevilor din școlile 
generale ale sectorului. Debu
tul l-au făcut brigăzile mixte 
formate la Uzinele Vulcan și 
grupul școlar al uzinei. Ele 
execută reparații la dota
rea existentă, lucrează ma
terial pentru noi dotări ; 
In timpul liber, se depla
sează In școală și asigură în
drumarea tehnică a elevilor. în 
cazul In care elevii fac prac
tica tn uzină, tinerii iși ata
șează elevi pe care 11 îndrumă 
efectiv. Alt exemplu : organi
zația U.T.C. de la tipografia 
Informației Bucureștiului a 
dotat și montat primul atelier 
tipografic Intr-un liceu — la 
„Nicolae Bălcescu" ; tinerii de 
aici vor sprijini mai departe 
mersul activității în acest ate
lier cu profil atît de specific.

Elevii de la Liceul nr. 15 lu
crează efectiv pentru Uzinele 
de mecanică fină — uzina pa
tron. Au comenzi din partea a- 
cesteia : lucrări de mare preci

zie — monUtreu a 500 de ma- 
nometre. Treabă dificilă, plină 
de răspundere. IXur elevii o 
vor realiza, intrucît organiza
ția U.T.C. a uzinei și-ti asumat 
sarcina de a detașa tineri mun
citori, In timpul lor liber, să-i 
ajute efectiv. Sarcină deja rea
lizată. Dtn partea elevilor a 
venit un răspuns prompt : au 
confecționat In atelierele liceu
lui mici piese atît de necesare 
muncitorilor uzinei.

Se desfășoară o adevărată 
întrecere — dacă mă pot ex
prima astfel — pentru a reali
za lucruri utile practicii elevi
lor. Tinerii de la Uzinele „23 
August" au confecționat pentru 
școlile generale 79 truse, prin 
ore de muncă patriotică, cei de 
la F.M.U.A.B, au dăruit elevi
lor de la „Mihai Viteazul" 64 
de seturi cu scule necesare 
practicii.

Vedeți, dar, că acțiunea n-a 
stagnat, dimpotrivă, trebuie să 
vă spun că uzinele citate, și nu 
numai aceștia, au început să 
desfășoare o activitate mai 
substanțială, să caute noi so
luții în susținerea inițiativei. 
Organizațiile U.T.C. de la 
F.E.A., „23 August", „Electro- 
bobinaj, UREMOAS, Autobu
zul au analizat în adunări ge
nerale modul în care tinerii 
muncitori contribuie Ia activi
tatea productivă a elevilor.

Sîntem la început de an și 
terenul de activitate este des
chis. în școlile din Capitală se 
lucrează intens la perfecționa
rea profilului atelierelor, în 
favoarea diversificării acestora. 
Noi vrem să angajăm efectiv 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi în sprijinul acestei ac
țiuni prin participarea tinerlor 
la dotare și îndrumare tehnică 
acordată elevilor în însușirea 
meseriilor.

In atelierul mecanic al Liceului pedagogic „Eftimie Murgii" se produce. Veniturile se materia
lizează în tr-un modern laborator audio- vizual

Foto : EM. TÎNJALĂ

SERALIȘTII
Șl CEI „DE LA ZI"
se intilnesc pe un teren comun
Faptul că în ziua vizitei noastre la Liceul 

„Al. Papiu Ilarian" din Tg. Mureș am întilnit 
o delegație, condusă de ing. Mircea Codreanu, 
directorul întreprinderii de utilaj pentru in
dustria ușoară nu a fost o simplă coincidență.

— Colaborarea între cele două unități, rela
ta profesoara Emilia Albu, indrumătoarea 
U.T.C. din liceu, are mai multe aspecte. Unul 
ar fi cel al producției. Pe baza unui contract 
întreprinderea ne asigură materiale și docu
mentații tehnice iar elevii execută în ateliere 
diferite repere ; un alt aspect ar fi sprijinul pe 
care ni-1 acordă întreprinderea pentru utila
rea atelierelor. Dar o colaborare fructuoasă 
există și pe linia noastră, a organizațiilor de 
tineret. Ea e facilitată și de faptul că mulți 
muncitori tineri de la I.U.I.U. sînt scraliști la 
noi și, in afară de unele acțiuni culturaî-dis- 
țractive, cercuri tehnice pe care le organizăm 
împreună, ei sint solicitați și pe alte planuri.

Vizita de astăzi a avut drept scop studierea 
posibilităților de extindere a spațiului și ca
pacităților de producție a atelierelor școlare.

Interlocutoarea se referea la o curte interi
oară a liceului care, prin aplicarea unui plan- 
șeu, poate servi în condiții foarte bune ca 
„hală" de producție, capabilă să găzduiască 
mai multe ateliere. Efectuarea proiectului si 
devizului, montarea grinzilor, a mașinilor în 
ateliere face parte din angajamentul între
prinderii ; „exccutanți" vor fi t norii munci
tori și specialiști, precum și elevii. în schim
bul acestui ajutor comitetul U.T.C. și condu
cerea liceului și-a propus să organizeze cursuri 
de limbi străine, asjgurind spații de școlariza
re și cadre didactice. O formă de colaborare 
cu efecte avantajoase pentru ambele părți.

MIRCEA BORDA
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Deviza uteeițtîlor din Balești-Vraneea

NE PREGĂTIM
A

Vizita ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bangladesh

PRIN MUNCA PENTRU 
ADUNAREA DE ALEGERI"

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Romania, NICOLAE CEAUȘESCU, precum și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ION 
GHEORGHE MAURER, au trimis Prințului NORODOM 
SIANUK. șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. următoarea telegramă :

Importanța deosebită a adu
nărilor de dare de seamă și ale
geri, semnificația lor politică 
decurgînd din imperativul îm
bunătățirii și al adîncirii muncii 
de organizație în sensul unei 
mai mari receptivități la dorin
țele tinerilor, cît și al accen
tuării caracterului revoluționar, 
combativ și constructiv, al or
ganizației de tineret, impune o 
pregătire atentă, exigentă și 
responsâbilă a lor. Documentele 
ce sînt supuse dezbaterii uteciș- 
tilor — darea de seamă și pro
iectul programului de activități 
departe de a constitui numai 
o formă necesară, trebuie să im
prime de la început, prin con
ținut șl concepție, un caracter 
critic și autocritic, o deschidere 
spre o analiză lucidă și profun
dă a realizărilor, cît și a caren
țelor înregistrate în perioada ce 
a trecut de la alegerile anteri
oare și pînă în prezent.

Am căutat reflexul concret al 
acestor imperative într-o vizită 
pe care am făcut-o la coopera
tiva agricolă de producție din 
comuna Bălești, județul Vran- 
cea, unde activează una dintre 

-rer1 cele mai mari și mai puternice 
organizații U.T.C. din cooperati
vele agricole ale județului.

— Cum pregătiți adunările de 
alegeri? — l-am întrebat pe Niță 
Stancu, secretar al comitetului 
comunal U.T.C. și tehnician la 
ferma zootehnică a cooperativei.

— Prin muncă, tovarășe. Ti
nerii sînt toți la cîmp. La coo
perativă adunările sînt progra
mate începînd cu data de 9 no
iembrie și, pentru a ne respecta 
planificarea, trebuie mai întîi să 
terminăm recoltatul la sfeclă și 
la porumb. Cooperativa noastră 
a fost prima pe județ în ceea ce 
privește producția de grîu la 
hectar și, dacă recoltăm cu a- 
tentie și repede, sînt șanse ca 
și la sfeclă să ne situăm prin
tre cei dintîi. Oricum, tinerii 
noștri nu stau cu mîinile încru
cișate. au ieșit cu toții la treabă, 
hotărîți să facă totul pentru a 
demonstra că și în condițiile vi
trege din toamna aceasta rezul
tatele pot fi bune...

într-adevăr, pe cîmp, luptînd 
cu noroiul, cu apele, tinerii lu
crau’ în locurile cele mai gre'e. 
„Am luat cuvîntul duminică, la 
întîlnirea Consiliului de Condu
cere, spune Florica Ene. secre
tara comitetului U.T.C. și vice
președintă a cooperativei. în nu
mele tinerilor am cerut ca ei să 
fie solicitați de brigadieri în 
locurile cele mai grele. Prin 
munca lor s-a strîns mare parte 
din recolta anului acesta. Ținînd 
seama de puterea lor de muncă, 
de energia ce îi caracterizează 
au considerat normal să-și asu
me sarcina de a interveni acolo 
unde este mai greu..."

Tinerii din Bălești se pregâ-

tesc prin muncă, prin fapte de 
laudă pentru adunările de dare 
de seamă și alegeri_ Ei acumu
lează fapte care au culoarea au
rului porumbului și dulceața za
hărului... Iar dacă urmele su
dorii și ale noroiului se vor 
șterge, roadele vor pasca totuși 
ceva din căldura omenească a 
acestor tineri ce. In aceste zile, 
înfruntînd greutățile pe care na
tura le-a ridicat în fața, asigură 
strîngerea recoltei-.

La sediul C.A.P., la ccm.iietul 
U.T.C. am găsit deja pregătită 
darea de seamă și proiectul pro
gramului de activități al orga
nizației nr. 4. Pînă la ținerea 
adunării ele vor trebu„ desigur, 
completate cu rezultatele acestor 
zile. In rest, parcurglr.d rittdu- 
rile acestor documente am ră
mas cu impresia puternică a 
faptului că atlt In munca de fie
care zi, In calitate de coopera
tori, cit și In viața de organi
zație, tinerii de aici manifestă 
aceeași seriozitate și constanță, 
aceeași impresionantă .-puâ cu 
greutățile, aceeași botărfre și 
intransigență. Ca și pe cîmp. si 
in viața de organizație, nu în
totdeauna lucrurile au fort ne
tede. simple, și frumoase, dar 
importantă se dovedește șj ce 
această dată tăria ăe a _■ s 
adevărul in față, de a nu dez
arma în fața greutăților, de a 
nu încerca să cîntârească 
precară balanță a unei 
simpliste rezultatele și lipi 
pentru a trage apoi dedesu 
linie concluzionînd definiți 
lucrurile sint, la urma ur« 
bune. înseși rezultatele, 
dente oricui vre 
sînt clntârite si in 
mă atent, 
critic și sal 
nalizate pe 
valoare In rape: 
țile reale ale 
arareori răspr 
a fi : „se p 
S-au curățat 
tară. 2S de 
Da !_ Dar dată 
treagă realizata 
de către tineri 
350 de hectare.
ținerea acestei 
contribuit tineri 
organizații ale 
cimp, înseamnă 
ția nr. 4. a contribcrt rea: puțza 
decît altele— Se putea dec: mai 
mult, mai ales că anga areen- 
tul inițial fusese de 50 de hec
tare...

Astfel, cu o logică matematic 
aplicată, pentru apropia-a adu
nare a organizației U.T.C. este 
analizat fiecare rezultat, fiecare 
deficiență. ismate.
pentr te. *-
mele Bâdztă.
Chița 
Moră
Floarea

Cu prilejul rele: de-a XlX-a aniversări a proclamării inde
pendenți Cambodgiei, In numele Consiliului de Stat și Con
siliul.: de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al între
gului peper român si al nostru personal, vă adresăm dv. si 

v, Frontului Unit Național al Cambodgiei, Guvernului 
de Uniune Națională și eroicului popor khmer un cordial 
srietenesc împreună cu cele mai calde felicitări.

Folosire arest prile. pentru a reafirma solidaritatea și spri- 
ai poporului român cu lupta 

o

priie;
’inul fierbinte, intemaiionalist 
dreactă a bravului pepor khmer de a-si construi singur 
Caretbodgie iBdependen'X neutră, democratică si prosperă.

Reamintindu-ne eu plăcere de vizita Alteței Voastre 
Rxnân.a. de convorbirile fructuoase pe care le-am avut, 
exprimăm convingerea că relațiile de prietenie ți solidaritate 
dintre țările noastre se vor întări și dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor rotnAn și khmer, a! luptei împotriva impe- 
ria-ismulre. al carezei progresului și păcii in lume.

*e!a’

în 
ne

♦z

Socialiste

Miercuri dimineață, la Minis
terul Afacerilor Externe, au în
ceput convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bangladesh, Ab- 
dus Samad Azad.

La convorbiri participă din 
partea română Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Lucian Petrescu, Ion 
Voicu, directori tn M.A.E.. Cor
nel Vlad, director în M.C.E.

Din partea bangladesh iau 
parte prof. Rahmar. Sobhan, 
membru al Comisiei de planifi
care. Rezaul Karim, director ge
neral în Ministerul 
Externe. Shafi Sare 
în Ministerul 
ne.

în timpul 
fos: discutate 
lațiilcr bi 
un schimb de vederi 
probleme internaționale.

COn 
nua I: 
desfășura: 
prietenie și înțelegere

Afacerilor 
director 

Afacerilor Exter-

con vorbirilor 
probleme ale 

iterate și a avut.3.1
ac

au 
re- 
ioe

•a unor
leme

►rbirile, care vor cont- 
cursul zilei de joi, s-au 

Intr-o atmosferă de 
reciprocă.

Az»

nele oficiale care-1 însoțesc au 
făcut o călătorie in municipiul 
Pitești.

Oaspeții au vizitat Uzina de 
autoturisme și Grupul indus
trial de petrochimie din locali
tate. unde au primit ample 
explicații despre producția de 
autoturisme și caracteristicile 
tehnico-funcționale ale aces
tora, despre gama largă și efi
ciența economică a produselor 
care se realizează pe platfor
ma petrochimică din sudul o- 
rașului.

în timpul vizitei in munici
piul Pitești, oaspeții au fost în
soțiți de Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

★
Miercuri ăeara, ministrul afa

cerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh. Abdus 
Samad .Azad. tmoreună cu so
ția. a oferit un dineu In onoa
rea ministrului afacerilor ex- 
:erne al Republicii Socialiste 
Homâr.îa. George Macovescu, și 
a soției sale.

La dineu au luat parte Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Vasiie Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Costică Alecu, vice
președinte al I.R.R.C.S., alte 
persoane oficiale.

In timpul dineului, desfășurat 
tntr-o atmosferă caldă, priete
nească. cei doi miniștri de ex
terne au rostit toasturi

La 8 noiembrie 1972, ambasa
dorul Greciei la București, Aris- 
tote Phrydas. a depus la Minis
terul Afacerilor Externe al Re
publicii Socialiste România in
strumentul de ratificare de că
tre Grecia a Acordului dintre 
guvernele Republicii Populare 
Bulgaria, Regatului Greciei, Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Republicii Socialiste 
România și Republicii Turcia 
privind cooperarea reciprocă în 
domeniul turismului în regiunea 
balcanică, semnat la București, 
la 13 mai 1971, cu ocazia celei 
de-a IV-a Conferințe a Orga
nismelor oficiale de turism din 
țările balcanice. Grecia este al 
patrulea stat balcanic, după Ro
mânia, Turcia și Iugoslavia, care 
ratifică acest acord.

ro
și

de 
so-

Teatrul Academic „Mosso- 
viet“ a prezentat, miercuri sea
ra. pe scena Operei Române, 
cea de-a doua piesă înscrisă în 
programul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră : 
..Vise din Petersburg" de S. A. 
Radzinski, după celebrul 
man dostoevskian „Crimă 
Pedeapsă".

Spectacolul s-a bucurat 
un deosebit succes, artiștii
vietîci fiind răsplătiți cu înde
lungate aplauze.

★
în aceeași zi, a avut loc o 

conferință de presă la care au 
participat redactori ai presei 
centrale și de specialitate. Cu 
acest prilej, regizorul I. A. Za- 
vadski și actori de frunte al 
teatrului au vorbit despre bo
gata si îndelungata activitate a 
,.Mossoviet“-ului, care va ani
versa peste puțin timp 5 dece
nii de existență.

6e
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® SPORT
Astăzi, la Madrid, echipa 

F.C. Argeș Pitești intilnește 
in meci retur formația Real 
Madrid, intr-un joc contind 
pentru turul doi al 
campionilor

„Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal. După cum se știe in 
primul meci, disputat la Pi
tești, fotbaliștii români au 
terminat invingător: cu sco
rul de 2—1. Ținind seama 
de valoarea tehnică a for
mației spaniole, partida de 
astăzi se anunță deoseb;: c- 
dificilă pentru echipa ro
mână, care va trebui să 
lupte cu multă ambiție pen
tru a obține calificarea in 
turul următor al competi
ției.

Partida se va desfășura in 
nocturnă, cu începere de la 
orele 21,30 (ora României), 
și va fi transmisă în între
gime Ia televiziune. Stațiile 
noastre de radio vor trans
mite pe programul 1 des
fășurarea acestui joc.

id Virez cc

cu 3—1 (I—
e pentru sfertunle <
acestei cotnpi

DINAMO A PIERDUT UN 
JUCĂTOR, DAR A CIȘTI
GAT UN ANTRENOR

MJNWEILLER III

Selecționata divizionară 
română — Selecționata 

studenților francezi : 13—10
RUGBI

0 VERIFICARE UTILA
Pregătirile rugbiștilor ro

mâni în vederea întîlnirilor 
internaționale din această 
lună, continuă. Ieri, selecționa
ta noastră divizionară a întîl- 
nit pe terenul din „Parcul co
pilului", o selecționată univer
sitară france?ă, pe care a în- 
trecutrO cu scorul 13—10. Vic
toria in sine, ne bucură, dar 
ne vom îngădui să facem cite- 
va aprecieri. Prima și cea mai 
esențială ni s-a părut concep
ția îmbunătățită a atacului 
continuu. Desigur, ieri, linia 
noastră de înaintași nu a_ fun
cționat perfect, pentru că re- 
pliajul s-a făcut încet, iar pasa 
decisivă în unele momente ale 
jocului a fost întîrziată. în 
schimb, baloanele din grămezi 
ca și cele de la tușe, ne-au a- 
parținut în totalitate. Studenții 
francezi tradiționali școlii de 
care aparțin, au excelat în 
fructificarea greșelilor noastre, 
mai ales acelea provenite din 
grămezile deschise, au protejat 
mai bine baloanele jucătorilor 
din înaintare și au fost net su
periori în placaje. Desigur mai 
sînt de efectuat retușuri In 
jocul echipei noastre și bine 
au procedat antrenorii Th. Ra
dulescu și Radu Demian, ru-

ucâtolind tot efectivul de _ 
selecționați. însă, credem. 
jucătorii care formează linia de 
Înaintare, fundașii și mijlocașii 
de deschidere, care au fost fo
losiți în jocul cu studenții fran
cezi, constituie posturiie-cheie 
la care antrenorii noștri tre
buie să găsească soluțiile cele 
mai bune. Lăudabil este faptul, 
că atit noi, cit și studenții fran
cezi, au înțeles scopul meciu
lui, jucîndu-se in majoritatea 
timpului deschis. De altfel si 
majoritatea punctelor mi 
au fost înscrise din specia u- 
loase încercări, in urma unor 
acțiuni la care au participat li
niile de Înaintare ale celor 
două echipe. Iată numele mar
catorilor : Morales, Piquer — 
cîte o încercare, Gaillot. o 
transformare, de la francezi, și 
Motrescu, Nica (încercă- B_- 
coș (transformare), și Durbar, 
lovitură de picior căzută, de la 
selecționabilii români. Bun 
bitrajul lui T. Witting.

Următoarea verificare a
lecționatei noastre, va fi me
ciul de duminică din Capitală, 
cînd vom întîlni echipa Repu
blicii Federale a Germanie:.

pezspecti^'ă. 
a fost, poa- 
mțițamentul 

fine ia lupta peatra balon. De 
akfeL focul a ie»imt ca o pi
cătură de apă ea partida, de-a- 
cum două «ăptămim de la Vîe- 
na. Este drept, bucureștenii au 
dominat mult mai mult, jocul 
lor a avut oa caracter ofensiv, 
dar presiunea » acțiunile la 
poarta apărată de Antrich, au 
purtat exagerat de mult pecetea 
lipsei de inspirații. înaintașii ra- 
pidițti s-au năpustit, fără ori
zont și fără soluții practice, efi
ciente. spre poarta austriecilor. 
Vn joc dezorganizat nu poate 
duce la prea multe ocazii feri
cite de gol, d mai adesea la 
greșeli, ca aceea săvirșită de a- 
tacantul Krankl (nr. 9 care — 
venit în careu — a deviat în 
poarta proprie o minge trimisă, 
cintr-o lovitură liberă, de Ange- 
lescu. Conducem, deci. prin- 
tr-un autogol al oaspeților : 1—0, 
în min. 40.

In repriza secundă oaspeții 
depus armele și se dove- 
mult mai ambițioși și in- 
in atac. In min. 50, într-o

n-au 
dese 
cisisi
învălmășeală în care erau an-

grenați majoritatea jucătorilor, 
fundașul Hof (nr. 5) șutează spre 
poartă, mingea trece printr-o 
pădure de picioare și intră în 
colțul porții lui Răducanu : 
1—1 1 Greșeală gravă a apărării 
noastre. E rindul lui Răducanu 
să bage spaima în coechipieri : 
o degajare a sa, cum i s-a întîm- 
plat adesea, ajunge direct în pi
ciorul unui adversar (min. 59). 
Dar scapă pînă la urmă, cu fața 
curată. O singură fază de mare 
spectacol a reușit echipa noas
tră, care i-a și adus, de altfel, 
golul victoriei. Petreanu trimite 
o minge în careu, Boc venit în 
ajutorul înaintării, se-nalță ului
tor și marchează cu capul un 
gol de zile mari, care a trezit 
din somnolență tribunele. E min. 
75 și conducem cu 2—1. Golul 
a avut puterea unui șoc pentru 
oaspeți și de stimulent pentru 
jucătorii noștri, care se regăsesc, 
în min. 83, Petreanu, după o 
cursă solitară și o combinație cu 
un coechipier, șutează puternic 
și plasat : 3—1 și partida e ju
cată, iar Rapid reușește fru
moasa performanță de a se ca
lifica în turul trei al prestigioa
sei competiții continentale.

C. VASILE

ar

se-

GABRIEL FLOREA

■curi in cadrul competi- 
europene de fotbal s-au 
mai multe meciuri retur, 
rezultatele înregistrate : 

europeni";
e Zabrze (Polonia)—Dy- 
Kiev 2—1 (1—1). Echipa 

din Kiev, învingătoare cu 2—0, 
în primul joc, s-a calificat pen
tru sferturile de finală ;

„Cupa cupelor" : Spartak
Moscova—Atletico Madrid 1—2 
(O—1). învingătoare în primul 
joc cu 4—3 echipa Spartak s-a 
calificat, în continuare.

„Cupa U.E.F.A." —
Pireu—Tottenham 
Tottenham care a 
mul joc cu 4—0 
pentru sferturile
O.F.K. Belgrad—Feyenoord 2—1 
(1—0). Calificată O.F.K. ; Ararat 
Erevan — Grasshoper» Zurich

Mm 
țujor 
jacaț 
Ț 
-Cupa campionilor 
Comis

: Olimpiakos 
1—0 (1—0). 
ciștigat pri- 
s-a calificat 
de finală ;

4—2 (2—1). Echipa din Erevan 
a obținut calificarea.

Peste 70 000 de spectatori au 
urmărit ieri la Sofia meciul- 
tur de fotbal dintre Ț.S.K.A. 
Sofia șl Ajax (Olanda) din ca
drul „Cupei campionilor euro
peni". Fotbaliștii olandezi au 
ciștigat cu 3—1 (2—1) prin
punctele marcate de Swarts, 
Keizer și Hann. Pentru gazde 
a înscris Jekov. Returul va a- 
vea loc la 29 noiembrie.

★
Alte rezultate : „Cupa cam

pionilor europeni" ; Ujpest Dos- 
za — Celtic Glasgow 3—0 (se 
califică Ujpest) ; „Cupa cupe
lor" ; Spartak Praga — Fe- 
rencvaros Budapesta 4—1 (se 
califică Spartak) ; „Cupa 
U.E.F.A." ; Slovan Bratislava — 
Las Palmas 0—1 (se califică 
Las Palmas).

Și-a luat rămas bun de la 
activitatea 
fotbalistul 
în schimb omul Nunweiller 
III, exemplul Nunweiller 
III, antrenorul, în ultimă in
stanță, Nunweiller III con
tinuă simbioza cu fotbalul, 
in vecinătatea dreptunghiu
lui de gazon.

Jucătorul intrat în istoria 
fotbalului românesc din ul
timele decenii, dăruit trup 
și suflet clubului al cărui 
simbol devenise, Nelu, a 
spus adio postului de stîlp 
al apărării, continuîndu-și 
activitatea, la cîrma echipei 
ca modelor de talente, con
tinuând, așadar, „opera" în
cepută, de altfel, în timpul 
îndelungatei 
sportive.

Și pentru 
apariție sub 
lui s-a găsit 
nu se poate 
întîlnirea tradițională 
astă dată mult mai emoțio
nantă, și oarecum nostalgi
că, dintre Dinamo și Steaua. 
Felicitări ! De două ori fe
licitări ! O dată pentru Nelu 
Nunweiller, pentru activita
tea sa sportivă, iar a doua 
oară, pentru toți cei care 
au contribuit la realizarea 
acestui cadru de neuitat!

Și succes în viitor !

competițională
Nunweiller III,

sale activități

această ultimă 
culorile clubu- 
un cadru cum 
mai adecvat : 

de

S. UNGUREANU

In 
A, In autobu- 
ansporta, au 

a să ciocnească cite va 
păhărele cu băutură.

— Noroc nea Răduță ! No
roc Jurchescule !

— Hai noroc dom’profesor!
Intre timp, pe șosea apare 

un autoturism, care încearcă 
sa depășească auțobuzul. 
Petrecăreților le vine o 
idee : ce-ar fi să declanșeze 
asupra autoturismului un 
„bombardament" cu bulgări 
de azotat de amoniu (în au
tobuzul cu care călătoreau 
se afla o grămadă întreagă). 
Zis și făcut : bulgării au în
ceput deci să pocnească unul 
după altul pe capota Mosc- 
viciului 31—VL 316. Condu
cătorul, Nicolae Tăpuș, cum 
era și firesc, oprește și le 
atrage atenția să înceteze.

Este însă luat la bătaie ; 
reușește totuși să fugă și să 
anunțe postul de miliție din 
Domasna. „Zurbagiii", aflați 
acum chiar în fața oameni-

□orna:

lor legii, nu se potolesc : 
Ion Răduță îl lovește din 
nou pe Tăpuș și îl bruschea
ză chiar pe unul din subofi
țerii de miliție. Pentru fap
tele comise „băieții veseli", 
vor da acum socoteala cu
venită. O mențiune : unul 
dintre ei, Ion Românu este 
chiar cadru didactic. Fără 
alte comentarii.

Inginerul șef al I.D.E.B. — 
Pavel Ursea ne-a Informat 
că o interesantă „inovație" 
în materie de consum ener
gie electrică a fost omolo
gată la fabrica de pielărie și 
încălțăminte „Dîmbovița". 
Autorii nu sînt alții decît... 
portarii, care foloseau cu 
încredere — pentru modifi
carea climatului camerei de 
pază — o rezistență electrică 
de circa 10 kw.

Inspectorii I.D.E.B.. calcu- 
lînd consumul, au stabilit că 
acesta eia echivalent cu cel 
realizat, zilnic, de nu mai 
puțin de 15 apartamente la 
un loc. Contrar uzanțelor, 
„inovatorii" au fost, de data 
aceasta, aspru sancționați I

Emisiunea T.V. de duminică 
seara din cadrul concursului 
„Cintare patriei" a marcat in
trarea in frumoasa competiție 
artistică a formațiilor ostășești. 
Debutul vînătorilor de munte 
care a întrunit 86,50 puncte 
onorează, prorpite și obligă.

Fiilor țării ce slujesc patria 
sub drapel li s-a oferit prilejul 
de a se remarca și în cintarea 
patriei și a partidului cu patosul 
și înflăcărarea cu care muncesc 
pentru a se forma ca apărători 
și cetățeni. Prezența a 17 forma
ții corale ale militarilor din 
diferite arme și ale elevilor din 
unele școli militare în cea de a 
treia etapă și ultima a concursu
lui „Cintare patriei" oferă, fără 
îndoială, un interes sporit din 
partea telespectatorilor față de 
această prestigioasă manifestare 
artistică.

în emisiunea din 19 noiembrie 
va intra în concurs corul elevi
lor din Școala militară de ofi
țeri activi „Nicolae Bălcescu". 
Pregătirile sînt în toi. Debutul 
vînătorilor de munte le-a sti
mulat dorința de afirmare. Cîn- 
tecele „Țară de glorii" de Du
mitru Eremia, „Marșul lui 
Avram Iancu" de T. Popovici și 
„Tricolor al demnității" de M. 
Neagu sînt repetate cu asiduita
te. Tinerii elevi aspiră la un 
succes care să le facă cinste.

Vor urma corul elevilor din 
Școala militară de ofițeri activi 
de artilerie antiaeriană și radio- 
locație „Leontin Sălaj an", corul 
unei unități de infanterie. Apoi 
alte și alte coruri ostășești.

Prin mijlocirea cinteceior pa
triotice, artiștii amatori militari 
vor da expresie înaltelor simță
minte de dragoste și devotament 
față de patrie, popor și partid, 
răspunderii și pasiunii cu care 
iși îndeplinesc nobila misiune ce 
le este încredințată

CU MtINILE CURATE : rulează 
Patria (orele 9; 11,30; 14;

16.30; 19; 21,15), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
21), Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20.30), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

AL TREILEA ; rulează la Cen
tral (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

VACANTĂ LA ROMA ; rulează 
la Scala (orele 8.45; 11,.15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Capitol (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 21).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT ; rulează la Buzești 
15,30; 18; 20,15).

A FOST O DATA UN 
TIST : rulează la Favorit 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20.30), Fiamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Lira (orele 10,30; 15,30; 
18; 20,30), Ferentari (orele 9,30; 
11,45: 14,30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Ferentari (orele 17: 19,15).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18,15: 20,30), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

DRUM ÎN PENUMBRĂ : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) .

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Doina (orele 11.15; 13,30; 15,30; 
17,45; 20,15. Program de desene
animate pentru copii — orele 
9,45).

IMBLÎNZIREA FOCULUI : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 19).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Miorița (orele 9; 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,30).

SFÎNTA------------ ----------------
rulează la
20.15) .

MAREA 
la Bucegi 
Popular (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

VA ARĂT EU VOUĂ ! rulează 
la Progresul (orele 16; 18; 20).

BAMBI : rulează la Timpuri
Noi (orele 9,15—18,15 în continuare 
— Program de documentare erele
20.15) .

(orele

POLI- 
(orele 
20,30),

TEREZA ȘI DIAVOLIT: 
Munca (orele 15,30; 18;

HOINĂREALĂ ; rulează 
(orele 15.30; 18: 20,30),

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI 
(orele
20.30) ,
20.30) .

LIUBOV IAROVAIA : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DAURIA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 19).

OPIUL ȘI BlTA : rulează
Unirea (orele 15,30: 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Co- 
trocenl (orele 15,30; 18; 20,15).

FELIX și OTILIA : rulează la 
Arta (orele 15,30; 19).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Pacea (orele 16; 19,15).

CREIERUL : rulează la Cringași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; rulează la Volga (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

DACA E MARȚI, E 
rulează
20.15) .

20 000 
rulează 
20,30).

JOCUL 
lează la
20.15) .

TORA !
ză la Laromet (orele 15.30; 19).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
(orele 16; 12; 14; 16; 18,15) ; UNDE 
E LIBERTATEA (ora 20,30), ru
lează la Cinemateca „Union".

„Ion Vasileseu" : DANSUL MAI
MUȚELOR — ora 19,30; Studioul 
de teatru al I.A.T.C. ; AUTO
RUL MOARE AZI — ora 20; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 16; 
(Sala Academia) : RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Ansamblul „Rapso
dia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 19,30; Circul 
„București" : SPECTACOL IN
TERNAȚIONAL MOSCOVA, ULAN 
BATOR, PRAGA, BUCUREȘTI — 
ora 19,30;
„Mossoviet" 
Română) : 
SBURG.—

BELGIA 5 
la Viitorul (orele 15,30; 18;

DE LEGHE SUB MĂRI î 
la Flacăra (orele 15,15; 13;

DE-A MOARTEA : ru- 
Vitan (orele 15,30; 18;

TORA ! TORA ! : rulea-

JOI, 9 NOIEMBRIE

Opera Română : DON
— ora 19,30; Teatrul de 
SE MĂRITĂ FETELE — 
Teatrul Național „I. 
ragiale" (Sala ~ 
CEA PASĂRE
— ora 20;

1972

CARLOS 
Operetă : 
ora 19,30;
L. Ca- 

Comedia) ; DUL- 
A TINEREȚII 

(Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 
20, Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20: Teatrul de Comedie : IN
TERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul Mic : APE ȘI OGLINZI — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : MĂ
SURĂ PENTRU MĂSURA — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
PINOCCHIO — ora 16; Teatrul

9,00 Telex. 9,05 România în lume. 
9,35 O 
pernic.
Lecția 
Omega 
elevi. .... ____
Telecinemaleea : „Agonie și extaz“. 
13,10 Telejurnal. 16,00 Teleșcoalâ : 
Biologia (anul III liceu) : Sistemul 
nervos. 16,30 Economie politică : 
Dominația monopolurilor in prin
cipalele țări capitaliste. Forme ac
tuale de monopol. 17,30 Deschide
rea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară. 18,30 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,50 Cronica litera
ră. 19.00 Satul contemporan. 19,20 
1001 de seri : filmul de animație 
„Leul și iepurele". 19,30 Telejurnal. 
20,00 Comentariu la 40 de steme 
— Județul Dolj. 29,20 Dragoste su
premă, România. „Te anăr, te 
cînt, patria mea“. Prc*'am de 
versuri $i cîntece patrie \e. 21,00 
Pagini de umor : Retrospectivă 
Walt Disney. 21,25 Fotbal : Real 
Madrid—F.C. Argeș Pitești, meci 
retur în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". 
Transmisiune directă de la Ma
drid. Comentează Cristian Țopeseu. 
22,15 Telejurnal.

viață pentru o idee : Co- 
10,00 Curs de limba rusă, 

a 27-a. 10,30 De la Alfa la
— enciclopedie pentru 

10,50 Teleobiectiv. . 11.io

PROGRAMUL II

je.

17,30 Agenda. 17,40 Pagini de 
operetă. 18.10 Film serial pentru 
tineret ; „Pierduți în spațiu". Epi
sodul II. 19.00 Concertul laureatilor 
festivalurilor internaționale. Emi
siune realizată de Televiziunea 
din Moscova. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Concert simfonic, tn pauză : 
Filmul documentar „Intîlnire cu 
cerul" ; Filmul de animație 
„Cuartet". 22,00 viața științifică a 
Capitalei.



evenimente prezentate

de comentatorii noștri de peste hotare
Un moment 
remarcabil 

în procesul 
destinderii

Parafarea tratatului care 
urmează să reglementeze baze
le relațiilor dintre Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federală a Germaniei 
constituie un remarcabil eve
niment pozitiv în viața inter
națională, un moment notabil 
in procesul destinderii pe con
tinentul european. Așezarea re
lațiilor dintre cele două state 
germane pe baza normelor u- 
nanim recunoscute ale dreptu
lui internațional — ca relații 
dintre două state independente 
și suverane — a reprezentat o 
cerință evidentă ‘ izvorîtă din 
realitățile postbelice, din impe
rativul înlăturării unei situații' 
anormale, in discordanță cu ten
dințele de însănătoșire a clima
tului internațional.

„Trebuie să salutăm faptul 
că tratativele dintre secretarii 
de stat Kohl și Bahr cu privi
re la un tratat asupra bazelor 
relațiilor dintre R. D. Germa
nă și R. F. a Germaniei, co
respunzător principiilor co
existenței pașnice au fost în
cheiate cu succes" — releva 
într-o cuvîntare rostită marți 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G. La rîndul 
său. Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.

R. Nixon 
și-a reînnoit 

mandatul
„Land slide" înseamnă „dislo

care de teren". Cu acest termen 
definesc americanii victoria lui 
Nixon, terenul fiind poziția de
mocraților. Nixon a cîștigat 
în 49 de state din 50, a întrunit 
peste 61 la sută din vo
turi, și-a adjudecat 521 din 
538 de mari electori, un 
număr superior limitei de 
270 necesari pentru reînnoirea 
mandatului său. Aceste cifre 
exprimă succint proporțiile u- 
nei victorii electorale cum nu 
au mai cunoscut republicanii, 
mai mare decît precedentele 
performanțe ale Iui Harding în 
1S20, Hoower în 1928 și Eisen
hower în 1952 și 1956. Este în 
același timp un record personal 
al lui Nixon care în 1968 obți
nuse doar 43.4 la sută din vo
turi — o victorie cu o margine 
îngustă de numai 0,7 procente 
față de următorul clasat, Hu
bert Humphrey. Nixon a adu
nat voturi chiar acolo unde 
poate nu se aștepta. Circa 20 
de milioane de democrați au 
votat pentru președinte sfidînd 
disciplina de partid. 11 state 
sudice, care prin tradiție votau

DUPĂ
CATASTROFA 

FEROVIARĂ
DIN JAPONIA

Ministrul japonez al trans
porturilor, Hideyo Sasaki, a 
anunțat că toate tunelurile 
din țară vor deveni obiectul 
unor controale sistematice, 
datorită catastrofei feroviare 
din noaptea de duminică spre 
luni soldată cu 29 d-e morți 
și 703 răniți, dintre care 84 
în stare gravă.

Poliția a menționat că 
toate persoanele care și-au 
pierdut viața au .fost asfi
xiate de fum și de emanațiile 
de gaze toxice produse de 
incendiu. Potrivit primelor 
indicații, după interogato
riile luate de poliție, nu se 
exclude posibilitatea ca in
cendiul să se fi datorat im
prudenței Uniți fițmător.

Președintele societății. de 
transporturi feroviare „Japo- 
nese National Railway", Iso- 
zaki, a declarat, la rîndul 
său, că responsabilitatea ac
cidentului o are numai com
pania pe care o conduce. El 
a adăugat că urmează să se 
facă studii pentru construi
rea unor trenuri mai rezis
tente la foc, precum și pen
tru realizarea unor căi de e- 
vacuare de siguranță în tu
neluri. Tunelul Hoririku, al 
doilea ca lungime din Japo
nia, unde s-a produs .catas
trofa, nu este prevăzut cu 
guri de aerisire.

Geimane sublinia într-un in
terviu : „Sperăm că vom reuși 
să folosim posibilitatea istorică 
existentă și să punem relațiile 
insterstataie din R. D. Ger
mană și R. F. a Germa
niei pe baze trainice și de 
durată". într-o declarație fă
cută miercuri dimineață la 
Bonn cancelarul Willy Brandt 
aprecia, referindu-se la trata
tul parafat : „Prin acest tra
tat, noi spargem gheața în care 
s-au aflat mulți ani relațiile 
dintre K.F.G. și R.D.G. Pe baza 
egalității in drepturi, noi vom 
incepe o amplă colaborare".

Tratatul parafat miercuri 
după amiază la Bonn va avea, 
fără îndoială, prin urmările 
sale directe politice (între care 
trebuie, desigur, remarcată a- 
propiata admitere la O.N.U. a 
celor două state germane), un 
ecou și un efect pozitiv în e- 
voluția situației internaționale. 
Este lesne de înțeles importan
ța pe care o are in ansamblul 
eforturilor pentru destindere și 
coooerare pe continentul euro
pean înlăturarea acestui rezi
duu al războiului rece pe care 
l-a constituit starea anormală a 
relațiilor dintre R. D. Germa
nă și R. F. a Germaniei. „A- 
cesta — notează cotidianul 
francez LA NATION intr-un 
comentariu pe marginea trata
tului — constituie un fapt po
litic considerabil pentru Euro
pa. EI aduce o importantă con
tribuție Ia destinderea Est- 
Vest". Dacă este adevărat că 
încheierea tratatului asupra 
bazelor relațiilor dintre cele 
două state germane este un 
factor de natură să contribuie 
Ia dezvoltarea procesului de 
destindere, este tot atit de a- 
devărat că pașii realizați în 
normalizarea relațiilor dintre 
R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei au fost favorizați de 
ceea ce unii denumesc „logica 
destinderii", de tendințele me
reu mai pronunțate spre des
tindere și cooperare pe plan 
european și pe plan mondial.

pentru un democrat de extremă 
dreapta, și-au dat voturile li
derului republicanilor. Demo
crații trebuie să fie de-a drep
tul stupefiați că „solid south" 
(sudul stabil) nu mai există 
pentru ei. Apoi, centrele urba
ne, democrate prin excelență, 
nu au mai respectat nici ele 
disciplina votului, așa incit o- 
rașul New York, care reprezin
tă 40 la sută din alegătorii 
statului cu același nume, au 
votat pentru prima dată din 
1924 pentru un republican, iar 
Cleveland, mare oraș industri
al, citadelă democrată de 100 
de ani și-a abandonat vechile 
simpatii, preferîndu-1 pe Nixon. 
In schimb, în Boston alegătorii 
i-au celebrat pe McGovern și 
pe Shriver, eveniment explica
bil prin originea bostoniană a 
familiei Kennedy. în ceea ce 
privește partea cea mai tinără 
a electoratului, cele 25 de mili
oane de tineri în vîrstă de 18 
ani s-au abținut masiv de la 
vot și cei care au votat s-au 
orientat in proporție egală spre 
Nixon și McGovern. Cum din 
primele ore se prefigurase vic
toria președintelui, candidatul 
democrat și-a recunoscut în- 
frîngerea. Era cea mai mare în- 
frîngere a partidului său din 
ultimii 108 ani. McGovern a 
pierdut în mod straniu chiar ți 
în statul care l-a ales anterior 
senator — Dakota de Sud, un 
alt indiciu că democrații au 
dovedit că nu constituie un 
bloc omogen. In telegrama tri
misă de McGovern lui Nixon, 
acesta îl asigura de sprijinul 
său și spunea printre altele : 
„Sper că în cursul următorilor 
patru ani ne veți conduce spre 
o eră de pace pe plan extern și

DANEMARCA PREGĂTEȘTE
RECUNOAȘTEREA DIPLOMATICĂ
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A R.D.
Ministrul danez de externe, 

Knud Andersen, a declarat marți 
că Danemarca a început deja 
pregătirile procedurale in vede
rea recunoașterii diplomatice a 
Republicii Democrate Germane 
și se așteaptă ca acestea să fie 
încheiate in următoarele două- 
trei săptămini. După cum infor
mează agenția ASSOCIATED 
PRESS, ministrul danez de ex
terne a precizat că reprezentanți 
ai guvernelor Danemarcei, Sue-

• în cadrul manifestărilor 
organizate în Austria în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii Socialis
te România, la Hollabrunn au 
fost inaugurate „Zilele culturii 
românești".

• La 8 noiembrie a avut loc 
la „Centrul de studii și docu
mentare economică și socială" 
din Paris o dezbatere pe tema 
„Cooperarea economică și fi
nanciară româno-franceză și 
perspectivele ei".

Consultări politice sovi- 
eto-egiptene

• La Geneva au avut loc con
sultări politice între reprezen
tanți ai Ministerelor de Externe 
ale Elveției și Uniunii Sovietice 
— anunță agenția T.A.S.S. în 
afara problemelor privind rela
țiile dintre cele două țări, au fost 
discutate unele chestiuni referi
toare la pregătirea conferinței 
general-europene pentru, securi
tate și cooperare.

Nu întîmplător, „spargerea 
gheții" în raporturile dintre 
cele două state germane și în
treaga evoluție care a dus la 
îmbunătățirea atmosferei și la 
încheierea cu succes a nego
cierilor pentru tratatul parafat 
ieri, a putut fi consemnată în 
contextul politic european ge
nerat ca urmare a inițiativei 
țărilor socialiste pentru convo
carea Conferinței general-eu- 
ropene privind securitatea și 
cooperarea. Fără îndoială că e- 
voluțiile pozitive din Europa, 
tendințele mereu mai puterni
ce spre statornicirea unui cli
mat de cooperare și bună în
țelegere între statele bătrinului 
continent au impulsionat și pa
șii care au dus la negocierea cu 
succes a tratatului ce pune re
lațiile dintre cele două state 
germane pe baze normale, pe 
fundamentul dreptului interna
țional-

Opinia publică din țara noas
tră salută cu satisfacție para
farea tratatului asupra bazelor 
relațiilor dintre cele două sta
te germane.

România socialistă, se știe, a 
militat statornic pentru parti
ciparea în condiții de deplină 
egalitate a Republicii Democra
te Germane — stat liber, suve
ran — la viața internațională, 
pentru stabilirea de relații in
tre R. D. Germană și celelalte 
state, inclusiv R. F. a Germa
niei, pe baza normelor dreptu
lui internațional, pentru admi
terea ambelor state germane la 
O.N.U. și în celelalte organis
me internaționale.

Opinia publică românească 
nutrește convingerea că trata
tul parafat ieri Ia Bonn, cores- 
punzînd atit intereselor R. D. 
Germane cit și ale R. F. a Ger
maniei, va contribui la conti
nuarea îmbunătățirii climatului 
politic general in Europa. la 
cauza securității pe continen
tul nostru, a destinderii și coo
perării internaționale.

EM. RUCAR

de dreptate pe plan intern. Să 
jucăm jocul unei opoziții loia
le". Referirea la „jocul opozi
ției" nu este gratuită. Democra
ții au rămas in continuare cu 
forțe foarte puternice in Con
gres, Nixon fiind obligat să 
conlucreze cu un for legislativ 
în care propriul său partid este 
minoritar și care, probabil, se 
va opune proiectului său de 
reducere a puterii acestuia in 
favoarea Casei Albe. Reînnoirea 
deputaților Camerei Reprezen
tanților și a unei treimi dintre 
senatori le-a adus democraților 
243 mandate in prima cameră 
(republicanii dețin 192 din 435) 
și 57 de mandate în Senat (re
publicanii dispun de 55 din lMk 
De data aceasta, alegătorii de
mocrați au fost loiali votin- 
du-și candid ații pentru adună
rile legislative. Rezultatul ale
gerilor pentru Congres mai con
duce la concluzia că in ciuda 
eforturilor depuse, partidul re
publican nu și-a întărit pozi
țiile în acest for și că în esen
ță victoria președintelui Nixon 
este mai mult o victorie perso
nală asigurată de aprecierea pe 
care majoritatea alegătorilor a- 
mericanj o fac unor aspecte ale 
politicii interne și externe pro
movată de Casa Albă. Faptul 
este notat de „FRANCE SOIR" 
sub titlul : „Nixon reales : pen
tru el un triumf. Pentru parti
dul său, abia o victorie".

Cele trei reuniuni „consacra
te politicii Administrației în 
timpul viitorului mandat", ți
nute Ia Casa Albă vor putea o- 
feri în cursul zilei de azi in
formații noi privind intențiile 
președintelui Nixon la începutul 
celui de-al 5-lea an preziden
țial.

DOINA TOPOR

GERMANE
diei și Norvegiei sint reuniți Ia 
Stockholm pentru a discuta as
pecte referitoare la procedura de 
recunoaștere a R.D.G. de către 
țările scandinave. El a salutat, 
în context, anunțarea știrii că 
guvernele R.D.G. și R.F.G. au 
căzut de acord asupra proiectu
lui de tratat privind bazele re
lațiilor dintre cele două state 
germane, pe care l-a calificat ca 
,, o ilustrare a tendinței spre 
destindere din Europa".

• GUVERNUL Republicii 
Islamice Pakistan a hotărît să 
recunoască Republica Democra
tă Vietnam, se arată într-o de
clarație oficială difuzată la 8 no
iembrie la Rawalpindi, informea
ză agențiile TASS și France

pie crar
Presse. Hotărîrea guvernului pa
kistanez, precizează declarația, 
este conformă cu politica sa ex
ternă de extindere și diverisifi- 
care a relațiilor sale internațio
nale și pornește de la situația 
reală care s-a creat pe conti
nentul asiatic.

E. Heath va vizita Irlan
da de Nord
• Premierul britanic Edward 

Heath va face o vizită în Irlanda 
de Nord la 16 și 17 noiembrie

Parafarea tratatului 
privind bazele relațiilor 

dintre cele două
state germane

Miercuri, Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D.G., și Egon Bahr. secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G.. au parafat tratatul asupra ba
zelor relațiilor dintre Republica Democrată Germană șt 
Republica Federală a Germaniei, precum și documentele 
adiționale la acesta.

autcaererminare. 
drepturilor omului 
minării*.

Articolul 3 a] 
stipulează că. în 
cu Carta O-N.U

Tratatul parafat miercuri la 
Bonn cu privire la bazele rela
țiilor dintre Republica Demo
crată Germană și Republica 
Federală a Germaniei constă 
dintr-un preambul și zece arti
cole. Cele două state pornesc 
de la. responsabilitatea lor pen
tru , menținerea păcii, de la as
pirația lor de a aduce o contri
buție Ia destinderea și securita
tea' în Europp, precum și de la 
realitățile istorice.

R.D.G. și R.F.G. „dezvoltă 
relații normale de bună veci
nătate una față de cealaltă pe 
baza egalității Ir. drepturi", se 
arată in articolul 1. în artico
lul 2. cele două state stabilesc 
că „se vor conduce după țelu
rile și principiile formulate in 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite. In special după princi
piul egalității suverane a turc- 
ror statelor, respectării inde
pendenței. autonomiei și inte
grității teritoriale, dreptului Ia 

respectării 
și nediscri-

tratatului 
conformitate 

R.D-G. și
K.F.G. „Ișj vor soluționa pro
blemele litigioase exclusiv cu 
mijloace pașnice și se vor ab
ține de la amenințarea cu fo
losirea forței sau de Ia folosi
rea ei". Ele confirmă intangibi
li tatea frontierelor existente 
între ele In prezent și pe vii
tor și se angajează să-și res
pecte nelimitat integritatea te
ritoriala. în preambul se 
stipulează. In legătură cu a- 
ceasta. că jntangioilitatea 
frontierelor și respectarea in
tegrității teritoriale și suvera
nității tuturor statelor din Eu
ropa in cadrul granițelor lor 
actuale constituie o condiție 
fundamentală pentru pace*.

în alte articole ale tratatu
lui se arată _eă nici unul din
tre cele două state nu îl poa
te reprezenta pe celălalt pe 
pian internațional sau nu poa
te acționa in numele lui". 
R.D.G. și R.F.G. vor stimula 
relațiile pașnice dintre statele 
europene și vor contribui la 
securitatea și colaborarea în 
Europa, vor sprijini eforturile 
îndreptate spre limitarea înar
mărilor și spre dezarmare, care 
servesc securității internațio
nale.

Părțile semnatare ale trata
tului „pornesc de la principiul 
că autoritatea fiecăruia dintre 

Peisaj industrial din R.P.D. Coreeană.

pentru a se informa, la fața lo
cului. asupra situației din aceas
tă provincie, s-a anunțat la reșe
dința oficială a primului minis
tru din Downing Street 10.

Ultima deplasare a șefului gu
vernului conservator in Ulster a 

avut loc în -luna decembrie a 
anului trecut.

• Secretarul de stat britanic 
pentru Irlanda de Nord, William 
Whitelaw, a anunțat numirea a 
trei comisari. care vor avea 
dreptul de a hotărî eliberarea 
sau menținerea în continuare in 
detențiune a persoanelor bănuite 
de a fi luat parte la acțiuni te
roriste. Decizia lui Whitelaw, 
care a intrat în vigoare la 7 no
iembrie, va fi supusă aprobării 
Parlamentului în următoarele 40 
de zile. 

cele două state se limitează la 
teritoriul propriu. Ele respectă 
independența și autonomia fie
căruia dintre cele două state 
In treburile sale interne și ex
terne".

R.D.G. și R.F.G. declară că 
sint gata ca „In cursul nor
malizării raporturilor lcr să 
reglementeze probleme prac
tice și umanitare". In a- 
cest sens, articolul 7 pre
vede acorduri prin interme
diul cărora să fie dezvoltată 
cola'oorarea in domeniile eco
nomiei, științei și tehnicii, 
transportului, în domeniul ju
ridic. In domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor, ocrotirii să
nătății, culturii, sportului, pro
tecției mediului ambiant și în 
alte domenii.

Cele două state vor face 
schimb de reprezentanțe per
manente, instalate pe lingă se
diul guvernelor respectiv».

R.D.G. și R.F.G. sint de co
mun acord că „prin acest tra
tat, nu sint afectate tratatele și 
acordurile încheiate anterior de 
ele sau tratatele și acordurile 
internaționale bilaterale și mul
tilaterale care ie afectează și 
pe ele".

Concomitent cu parafarea 
tratatului asupra bazelor rela
țiilor, negociatorii celor două 
părți, dr. Michael Kohl (R.D.G.), 
și Egon Bahr (R.F.G.), au pro
cedat Ia un schimb de scrisori. 
Prin aceasta, guvernele R.D.G. 
și R.F.G. iau cunoștință de in
tenția partenerului de tratat 
„de a face pașii necesari pen
tru obținerea calității de mem
bru al Organizației Națiunilor 
Unite*.

Intr-un alt schimb de scrisori 
cei doi secretari de stat se in
formează asupra faptului că 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D.G- a remis ambasadoru
lui U.R.S.S. în R.D.G.. respec
tiv Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F.G. a remis amba
sadorilor Franței. Marii Brita
nii și S.U.A. in R-F.G- o notă 
în care se stabilește „că drep
turile și responsabilitățile celor 
patru puteri și acordurile cva- 
cripartite corespunzătoare, ho- 
tărîrile șt practica legate de 
această problemă nu pot fi a- 
fectate de acest tratat".

în continuare, în scrisori se 
anunță deschiderea a patru noi 
puncte de trecere pe șosele la 
frontiera dintre cele două sta
te, odată cu intrarea în vigoa
re a tratatului.

Declarația președintelui 
Lanusse

• PREȘEDINTELE Argenti
nei, Alejandro Lanusse, a ex
clus. în mod categoric, orice 
posibilitate de revenire Ia o si
tuație politică din trecut ca 
urmare a reîntoarcerii în țară 
a fostului șef al statului argen
tinian, Juan Peron.

Generalul Alejandro Lanusse 
a afirmat, totodată, că „guver
nul va proteja viața și secu
ritatea tuturor cetățenilor, pre
cum și a celor care se vor re
întoarce în țară".

Explozie la Charleroi
• O puternică explozie s-a 

produs marți într-o mină de 
cărbune din apropierea orașului 
belgian Charleroi. Șase mineri 
au fost omorîți, iar trei — răniți.

Pakistanul 
a hotărît 

să se retragă 
din S.E.A.T.O.

Pakistanul a anunțat in 
mod oficial, că a hotărît să 
se retragă din Organizația 
Tratatului Asiei de Sud-Est 
(S.E.A.T.O.).

Intr-o declarație publicată 
miercuri se arată că hotări- 
rea a fost luată pornindu-se 
de la ..principiile progresiste 
și ținindu-se cont de reali
tățile asiatice". Declarația 
precizează că retragerea Pa
kistanului din S.E.A.T.O. 
„este conformă cu progra
mul electoral al Partidului 
Poporului condus de pre
ședintele Aii Bhutto".

Ambasadorii țărilor mem
bre ale S.E.A.T.O. — Marea 
Britanie. S.U.A.. Franța. 
Australia. Noua Zeelandă și 
Filipinele au fost convocați 
la Ministerul de externe 
unde au luat cunoștință de 
hotărîrea guvernului de la 
Islamabad.

C
ît timp Mediterana 
ne ține aproape, 
n-avem altceva de 
făcut decît. cu na
sul turtit in ochiul 
de sticlă, să răsco

lim azurul. Ziua oferă o splen
didă recompensă călătorilor res- 
fîrind din drumul avionului 
perdeaua, cit de subțire, a no
rilor. Tăiem coasta Italiei, ur
mărim cu degetul pe harta 
imaginară, ca intr-un roman de 
Jules Verne, conturul uscatu
lui. Șocant anunțul : sub noi. Ia 
stingă — aproape ? — Vezuviul. 
Retezat, cupă întinsă spre soa
re, muntele cu ginduri ascunse 
privește ipocrit in lume. Ca a- 
tunci, mă gindesc, in 79, mai 
sint cîțiva ani și durata se ro
tunjește la 1900, cînd tăvălugul 
de vată cenușie s-a prăbușit 
besmetic peste Casa Faunului, 
peste termele din Stibiae, peste 
zecile de mii de oameni înnebu
niți și omorîți de vii. Citeam 
in aaii copilăriei „Sfirșitui ora
șului Pompei* la o sirstă cînd 
n-aveam mare habar de sensul 
distrugerii și dacă mi-a rămas 
ceva in minte, acel ceva se 
cheamă neputința oamenilor de 
a se sustrage naturii dezlănțui
te, moartea prin neputință, re
fuzul hazardului de a întinde 
paiul atît de necesar în clipe 
cardinale.

încerc zadarnic să mai pricep 
ceva din lumea distantă și ne- 
păsătoare aruncată undeva de
parte, pe verticala locului, a- 
șezări uniformizate fără excep
ție, străzi aliniate ca pe hirtia 
de calc, case reduse la bidi- 
mensiune. N-am reușit decît să 
bag de seamă cînd din creasta 
unei păduri am plonjat fără 
complexe pe asfaltul de la Fiu- 
micino, aeroportul — curios ? 
— atît de cunoscut. Cineaștii 
l-au preferat de prea multe ori 
pentru descinderi mai ales, ca 
uriașa pasăre de beton să nu te 
cheme, din prima clipă fami
liar.

A
jungem greu, cu 
prețul unor minute 
bune pierdute. Sub 
coasta Vaticanului 
mașinile alunecă 
fără oprire, înscri

se pe arcul șoselei tradiționa
le, cu punctul terminus fixat în 
Piața Sf. Petru. E locul miraj 
al opririlor. Dacă n-am bene
ficia de însemnul diplomatic 
de la parbiz probabil că ne-am 
fi consumat încă timpul aștep- 
tind acolo, undeva in urmă, în 
fața cordonului de poliție mut 
și surd la insistențele rostite 
in zeci de limbi, in sute de dia
lecte.

Pe treptele de la San Pietro 
refuzi detaliile. Se amestecă 
sub ochii învinețiți de căutare 
lucrurile mari, stăruie asupra 
datelor — cadru cu infima pre
tenție de a te dumiri unde te 
afli. Sint monumente de arhi
tectură, bazilica Sf. Petru nu 
se numără între acestea, unde 
orice dorință de recunoaștere 
se poticnește in ignoranță. Tre
buie s-o iei de la cap, de la 
zero; cu asimilarea elemente
lor biografice, de cele mai mul
te ori cifre antropometrice, 
semnificative sau nu, oricum 
utile pentru a putea permite 
a.b.c.-ul orientării. Catedrala 
nu intră în această categorie 
spuneam pentru că oricît de 
puțin cunoști despre ea tot ai 
să știi cit de cît ceva din efor
tul lui Michelangelo, venerabi
lul artist dispus la 72 de ani 
să păstreze proiectul predece
sorului său Bramante cu privi
re la care ținuse să precizeze : 
..Cine se îndepărtează de planul 
lui Bramante se îndepărtează 
de adevăr". Chiar dacă nu vei 
ști că deschiderea cupolei făcu
tă de Michelangelo este depăși
tă doar de cea a Pantheonului, 
capsula in zbor deasupra pă- 
mîntului îți va sugera oricind 
strălucirea momentului de iz
bucnire spre eternitate a unei 
nave cosmice purtind in țesă
tura inoxidabilă a trupului de 
beton efectul de dinamită al 
renașterii.

...La intrare, in dreapta, în 
conul de umbră al sălii, „Pic
ta" — era înainte ca mina des
creierată să intre în mișcare — 
colorează in alb decesul veacu
rilor.

Perspectivele dialogului 
intercoreean

DECLARAȚIA LUI PAK SEN CER
Pak Sen Cer, al doilea vicepreședinte al Cabinetului de Mi

niștri al R.P.D. Coreene, a relevat în cadrul unei conferințe de 
presă, că lucrările celei de-a doua îutîlniri a copreședinților 
Comitetului de coordonare Nord-Sud s-au încheiat eu succes, 
aducind o mare contribuție la îmbunătățirea relațiilor dintre 
Nord și Sud și la promovarea cauzei reunificării patriei.

Vorbitorul a menționat că dia
logul Nord-Sud nu trebuie să 
se bazeze pe confruntare și 
scindare, ci pe cooperare și uni
tate. Dacă cele două părți do
resc sincer unitatea națională 
și reunificarea țării în condiții 
de independență, ele trebuie să 
depună toate eforturile, pentru 
realizarea colaborării lor mul
tilaterale în domeniile politic, 
economic, cultural și artistic. 
Pak Sen Cer și-a exprimat pă
rerea că in scopul destinderii 
si reducerii poverilor cheltuie
lilor militare, este posibil să se 
reducă producția de muniții, să 
se micșoreze numărul persona
lului militar și cheltuielile mili
tare pentru menținerea forțelor 
armate, in condițiile unui acord 
intre cele două părți.

A
ș fi fost în stare 
de orice numai să 
nu plec de acolo cu 
imaginea tristă a 
apelor tăcind. Fon
tana di Trevi, in 

decembrie, doarme, apele răs
colite de ginduri s-au retras în 
prelungă visare undeva sub co
pitele cailor privind de acolo 
revărsarea fără zgomot a mar
morei. Mă doare gîndul că riu 
puteam supune capriciile în- 
timplării. Aș fi putut sta acum 
la cîțiva centimetri de amfora 
lui Niccolo Saivi — tot de la 
Bernini citire ? — și să primesc 
in față cioburile de cleștar ale 
apei. Aș fi lăsat să sfredeleas
că gîndul membranele întinse 
peste colțuri de stincă, ghicind 
în adincuri banul rotund al în
toarcerii. Nu reușesc decît să 
văd fără efort totul, să privesc 
dezolat la pîntecele dur al fin- 

Fîntinile Romei

Însemnări de NEĂGU UDROIU

tînii expunindu-și fără ocoluri 
măruntaiele, să asist dezolat la 
muțenia lucrurilor pe care nici
odată nu le bănuiam altfel de
cît tresărind spumos în tăcerea 
nopții, fredonînd pentru trecă
torii prezenți ori închipuiți oda 
fascinantă a Romei.

...In zile de liniște, piața Na- 
vona respiră prin pana de ma
estru a lui Gian Lorenzo Ber
nini. Venit din patria canțone
tei napolitane, Bernini se agi
tă pe străzile Romei timp de 
citeva decenii suferind cu for
ța unui talent neobișnuit peste 
chipul cioplit al pietrei. După 
maratonul consumat in piața 
Sf. Petru, Bernini se angajează 
într-o prelungită dispută peisa- 
geră, risipind pe străzile Cetă
ții Eterne pulberea de argint a 
imaginației sale. Bisericile Ro
mei îi transfigurează talentul. 
Palatul Barberini, palatul Mon- 
tecitorio și, bineînțeles, piețele, 
mai presus de orice piețele și 
dacă cineva ar trebui să expli
ce acel strălucitor verdict „Ro
ma lui Bernini", atunci va tre
bui să recurgă fără doar și poa
te, la argumentul piețelor, 
piețele dominate de fîntî- 
nile prin care curge clocotitor 
lava solfegiilor lui Resspighi.

Piața Navona, Circo Agonale, 
se desfășoară dreptunghiular în 
vatra vechiului circ al lui Dio- 
cjețian, centrind profilul a trei 
fîntîni, cea de la nord a Mau- 
r ului, semnată de Giovanni 
Mori, iar cea sudică, a lui Nep- 
tun, de Leone della Bitta și 
Gregorio Zappala. Fascinant ră- 
mîne ansamblul monumental 
„Fintina celor patru fluvii" o- 
pera maestrului, uluitoare ex
plozie de echilibru într-un com
plex statuar tulburător. Obelis
cul extras din nisipurile Egip
tului se sprijină pe gol, atră- 
gînd atenția asupra luminilor 
preexistente în făptura talen
tului. dexteritatea de a forța 
imposibilul. La bază patru băr
bați, statui alegorice reducînd 
în sonoritatea pietrei șoaptele 
celor patru fluvii — Dunărea, 
Gangele, Nilul și Rio. Să accep-

A doua întîlnire a copreședin
ților Comitetului de coordonare, 
a relevat in continuare vorbito
rul, a clarificat conținutul prin
cipal al relațiilor Nord-Sud în. 
transpunerea în practică a prin
cipiilor reunficărli țării pe cale 
pașnică, în condiții :de inde
pendență. întâlnirea a arătat 
o dată mai mult că. dacă co
reenii vor lua loc Ia aceeași 
masă și vor depune eforturi 
sincere in dorința de a modela 
destinul națiunii, vor fi capa
bili, cu certitudine, să rezolve 
toate problemele, ce stau în, fața 
țării. Aceasta este linia corectă 
și viabilă spre reunificarea pa
triei. linie urmată cu perseveren
ță de partidul nostru și de gu
vernul Republicii, a declarat 
Pak Sen Cer.

tăm ce mi s-a transmis cum că 
gestul desfășurat al fluviului 
Rio așteaptă prăbușirea previ
zibilă a turnului, la cîțiva me
tri distanță, al bisericii San Ag- 
nese făcută de Borromini ?

D
e 20 de ani înche- 
iați aștept, fără 
speranță, intilnirea 
Colisscumului, cer
cel de frumusețe 
la urechea marii 

doamne, Istoria. în primii ani 
de școală mi-a căzut în mină o 
carte pe ale cărei coperți de 
earton improvizate cineva nota
se cu vîrful creionului colorat: 
roman din timpul lui Nerone. 
Nimic altceva. A fost, n-am 
nici o îndoială, prima lucrare 
de literatură pentru cei mari 
ajunsă din întimplare sub o- 
chii copilului abia deprins cu 
rîndurile cărții de citire. Ani Ia 

rînd, douăzeci de ani cum spu
neam. m-au torturat scenele de 
groază auzite între filele cărții, 
am adunat de atunci date noi 
despre Roma dar n-am scăpat 
niciodată de obsesia cazanului 
în care lupta pentru viață și 
moarte căpăta gustul plăcerii. 
Plăcerea inorții trecută de fac
to pe lista distracțiilor. Ce, cînd 
și unde, n-am aflat niciodată. 
Observ numai cu cită spaimă 
cobor acum din mașină, dinco
lo de Arcul lui Constantin, pen
tru a mă băga singur în cleș
tele groazei. Mi-e frică de a- 
cest perete dintre cărămizile 
căruia, printre vietăți otrăvite 
neștiute de nimeni, bănuiesc 
mustind otrava unor ambiții de 
rău destin pentru anii de în
ceput ai erei. Dau pe seama 
cărții lui Sienkiewici această 
temere întîrziată pentru uria
șul amfiteatru al Florilor, ma
rocani antică înălțată de Ves- 
pașianus, de unde cinci zeci de 
mii de spectatori deveneau mar
torii sîngeroaselor distracții. 
Irei rînduri de arce suprapu
se înconjoară elipsa arenei, de 
56 pe 86 de metri, dublată de 
elipsa cea mare a zidului de 
156 de metri. Spre deosebire de 
alte monumente romane, Co- 
losseumul, astăzi prezență pur 
decorativă în centrul capitalei 
moderne, mă invită să șterg do 
pe buze aplauzele. Privesc cio
turile -de beton întoarse spre 
lumină și între alte variante 
prefer cu buna știință ignora
rea efortului constructiv, pre
țiosul efort al inginerilor și ar- 
hitecților, al oamenilor de rînd, 
ca în atitea ocazii, puși să așe
ze cărămidă peste cărămidă cu 
aceeași tragere de inimă și în 
cazul zidurilor de apărare si al 
închisorii. Orice elogiu ini se 
p?r.e Sratuit și n-am să uit 
niciodată cit de indiferent am 
trecut peste iarba răsărită me
lancolic printre firele de nisip. 
In nuntea mea, ceea ce vedeam 
acolo, erau urmele încercării de 
a masca un trecut neașteptat 
de crud prin smulgerea ' sem
nelor în stare să ofere perso
nalitatea monumentului.
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