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O experiență care 
se impune prin 

propria sa eficiență

BRIGĂZILE DE PRODUCȚIE 
§1 EDUCAȚIE

ALE TINERETULUI

IN CINSTEA ANIVERSĂRII REPUBLICII

I

1947
~972

KILOWAȚII1

PORȚILOR DE FIER
LA COTA PAR METRILOR

Negreșit, brigăzile de producție și educație 
ale tineretului se alătură celor mai inspirate și 
mai izbutite inițiative ale organizației U.T.C., 
in străduințele sale pentru mobilizarea tuturor 
tinerilor la efortul unanim al întregului popor, 
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men, însuși programul lor de muncă și între
cere vizează aceste obiective : realizarea și de
pășirea sarcinilor zilnice pe om și brigadă, 
gospodărirea cu maximă răspundere a materi
ilor prime și materialelor și reducerea pe_ a- 
ceasta cale a cheltuielilor materiale, îmbunătă
țirea continuă a calității produselor, creșterea 
eficienței economice, educarea și formarea prin 
muncă și pentru muncă a fiecărui tinăr.

In realizarea acestor împliniri, a acestor de
ziderate organizația U.T.C., brigăzile de pro
ducție și educație ale tineretului, din care fac 
parte și muncitori mai in virstă, pornesc de 
la temeinica organizare a activității în compar
timentele lor, de la întărirea disciplinei tehno
logice și de producție, de la o necontenită

perfecționare a nivelului profesional al tineri
lor, de la amplificarea muncii politice și da 
educație in rindul acestora. Alegerea organi
zației județene Galați a U.T.C. pentru împărtă
șirea experienței sale in acest domeniu este, 
desigur, intimplătoare, o experiență la fel de 
valoroasă existind in numeroase alte județe. Nu 
intimplătoare sint insă rezultatele. Ele se da- 
toresc seriozității, perseverenței și priceperii cu 
care sint urmărite brigăzile de producție și e- 
ducație ale tineretului in activitatea lor com
plexă, de către biroul comitetului județean, 
Consiliul tineretului muncitoresc, birourile mu
nicipale și orășenești, comitetele pe întreprin
deri pină in organizațiile U. T. C. La mai pu
țin de un an de la înființarea lor, brigăzile au 
căpătat personalitate, se impun printr-o efi
ciență concretă, expresivă.
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Aspect panoramic al barajului 
Hidrocentralei Porțile de Fier.

Comitetului Central al Partidului Comunist Ro-C” 
tovarășului secretar general NICOLAE CEAUȘESCU

Cu sentimente de înaltă responsabilitate și profundă dragoste. 
Comitetul județean de partid Mehedinți, raportează Omă
tului Central al Partidului Comui-TM Român, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, că însuflețiți de istor.Ves*  
documente adoptate de Congresul al X-lea al P.C.R.. de recen'.i 
Conferință Națională, de prețioasele indicații pe care d\. le-:-, 
dat cu prilejul inaugurării oficiale a sistem lui hidroenerget 
și de navigație „Porțile de Fier", comuniștii, toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii acestui grandios obiectiv, au inserts, .z 
ziua de 11 decembrie în bilanțul muncii lor. o nouă ri prest - 
gioasă izbindă, cu care cinstesc gloriosul nostru partid -și cea 
de-a douăzeci și cincea aniversare a proclamării RepjbUd; 
pulsarea în sistemul energetic național a celui de-al cincilei 
miliard kWh energie electrică — atingindu-se astfel, chiar W 
anul inaugurării, parametrii proiectați, creîndu-se posibilitatea 
să se dea în plus, pină la sfîrsitul anului, peste milioane 
kWh.

Stăpiniți de nemărginită bucurie, vă raportăm că in aceeași 
zi, în municipiul milenar Drobeta Turnu Severin, s-au deschis 
cursurile de subingineri. organizate pe lingă monumentala ce
tate a luminii, materializare a măsurilor stabilite de Comitete! 
Executiv al C.C. al P.C.R. pentru înfăptuirea obiectivelor Con
ferinței Naționale din iulie 1972. privind pregătirea cadrebr-r 
necesare economiei naționale.

Cu acest prilej, exprimăm din nou devotamentui •: r»:-»;-- 
tința profundă a tuturor celor care trăim și muncim pe bctrtr 
străvechi meleaguri ale patriei, față de conducerea partide Im 
și statului, față de dv. personal, mult iubite tovarășe Niccia» 
Ceaușescu — patriot înflăcărat, exponent fidel al interes*  • 
fundamentale ale poporului român — pentru sprijinul pre; ' 
acordat în permanență temerarilor constructori de la Porțile 
de Fier, tuturor oamenilor muncii din Mehedinți.

Animați de patosul revoluționar, de spiritul de exigență par
tinică și de minunatul exemplu de dăruire în munca ce carac
terizează întreaga dv. activitate, 
stimate 
energie 
nostru, 
mătate, 
noastre

" ___L--_____ 12.?-_L. ne angajăm, mult iubite ți
tovarășe secretar general, să consacrăm intreaga noastră 
și capacitate creatoare înfăptuirii politicii partidul ui 
îndeplinirii actualului cincinal in patru an < 
pentru continua înflorire și prosperitate a 
patrii — Republica Socialistă România.

Mașinile agricole propuse pentru tăun

în pragul campaniei

ide reparații in județul llfo>
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CM Vâ HEUTITI PHTN ACEST EVENIMENT ?

detașamentul

Comitetul județean U.T.C 
înaintea conferinței de alegeri

Inginerul Carol Kreissl s-a 
oprit lingă un stoc de cărămizi, 
a ridicat una din ele și mi-a în- 
minat-o. Era destul de volumi
noasă, și înainte de a o lua, i-am 
apreciat greutatea în gînd, Mă 
înșelasem: bucata dreptunghiu
lară era surprinzător de ușoară. 
Inginerul a făcut apoi cîțiva pași, 
rugîndu-mă să-l urmez. Dintr-un 
alt stoc, a ridicat o cărămidă de 
aceeași mărime. De data aceasta 
numaiprintr-un efort am reușit 
să o țin în mină.

Văzîndu-mi nedumerirea a 
adăugat:

— Primul produs este realizat 
în stația-pilot a fabricii și cu tot 

■volumul, destul de mare, datori
tă porozității este foarte ușor, în 
plus are mari calități izolatoare.

M-a invitat apoi să vizitez sta- 
ția-pilot, atrăgîndu-mi de la 
început atenția să nu mă aștept 
la instalații complicate și la alte 
utilaje de înaltă tehnicitate. In
tr-adevăr, morile cu bile, conca- 
soarele, cuptoarele, toate de di
mensiuni reduse, păreau niște 
machete, în comparație cu insta
lațiile din halele uriașe ale în- 

care dominau spa- 
primele investigații

MECANIZATORI
UT ECIȘT I
SE ANGAJEAZĂ

de onoare !
Citiți reportajul nostru

din
După un an de suprasolicitări, 

cea mai mare parte a forței 
mecanice a agriculturii este re
trasă în ateliere. Urmează o pe
rioadă în care fiecare tractor și 
mașină va fi supusă reviziilor 
și reparațiilor. Cei care vor „o- 
pera“ sint aceiași care prin e- 
forturi deosebite au contribuit 
la realizarea celei mai mari 
producții de cereale din istoria 
României. Așadar, mecanizato
rii iși împart eforturile între 
cimp, unde executarea arături
lor este în toi, și atelier. Pen
tru că începe campania repara
țiilor și. spre deosebire de pină 
acum efortul din perioada a- 
ceasta poartă pecetea unei ac
țiuni specifice lui 1972 : econo
mie și calitate. In aceste coor
donate județul Ilfov deja s-a 
înscris. Prefața o constituie con
sfătuirea și schimbul de expe
riență pe tema : „Căile de re
ducere a cheltuielilor materiale 
de producție prin recondiționa- 
rea și confecționarea pieselor 
de schimb in atelierele S.M.A." 
ce au avut loc zilele trecute la 
Ștefănești.

Alături 
sectoarelor 
de ateliere 
din județ, 
acest dialog 
nai și secretarii 
U.T.C., reprezentanții celor pes
te 2 000 de tineri mecanizatori 
din Ilfov. Punind in centrul 
discuțiilor căile și metodele de 
reducere a cheltuielilor de pro
ducție, participanții au por
nit de la elementara no-
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VOM RECONDIȚIONA PIESE 
DE SCHIMB IN VALOARE DE 
2 MILIOANE DE LEI.
PRIN PRELUNGIREA PERIOA
DEI DE FUNCȚIONARE A MA
ȘINILOR - ECONOMII LA IN
VESTIȚII DE 100 MILIOANE 
DE LEI.

DUBLA FESTIVITATE
PIONIEREASCA"

Va trebui, prin er- 
tetizarea drwshri 
parcurs pini în 

p-ezent, ca apropiata confe
rință. să jaloneze și si drrer- 
ricneze in spiritul ultimelor 
documente ale partidului. ale 
organizației noastre. căile,
metodele și formele prin oare 
o-ganizațiile U.T.C.. tinerii
să-și sporească contribuția și 
influența în viata socială a 
patriei, să-și realizeze în con
diții cit mai bune sarcinile 
«i marile răspunderi cu care 
a fost investită Uniunea Tine
retului Comunist.

Fără îndoială, noi dorim ca 
dezbaterile din conferință să

1- — Ce msemnâlale are pentru dr. conferința județeană ? 
' — «iot cele taaî impmrinte probleme specifice orga-

ntzaiitlev l-TX. <m județ. ia legatară ca care considerați ne- 
t”*r discute și să se ia botăriri la apropiata conferință ?

1 — Ia ce mod se valorifică acum propunerile si sugestiile 
tarrihr. concluziile din adunările de alegeri 1 In ce fel isi 
'®r «Asi local ia documentele ce urmează a fi prezentate si 
discutate la coafertață ?

A — Io această perioadă de pregătiri. ce inițiative și acțiuni 
de masa ce retaliate practice au fost declamate de comitetul 
județean pentru intimpmarea cu noi rezultate valoroase a con
ferinței județene de dare de seamă și alegeri ?
. *•  ~ Ce «țbiețțive. ce acțiuni deosebite privind rolul tinerilor 

și al organizațiilor U.T.C. in îndeplinirea cincinalului inainte 
de termen vor fi cuprinse in proiectul programului de activități 
la întocmirea căruia lucrați in prezent ?

fie combatice, exigente față 
de modul în care ne-am în
deplinit sarcinile pină în pre
zent. Din acest punct de ve
dere, așteptăm și dorim tot
odată ca rezultatele din con
ferință, propunerile ce se cor

(Continuare în pag. a IV-a)

treprinderit, 
țiul. După 
insă, aveam convingerea că mă 
aflu în fa(a unei „uzine" lilipu
tane, de sine stătătoare.

— Totul a fost realizat fără 
investita, prin autodotare — a 
completat inginerul în timp ce 
vizitam instalațiile stației.

Stația-pilot de la Fabrica de 
produse refractare din Alba-Iulia 
are povestea ei, începută în urmă 
cu doi ani, cînd s-a pus proble
ma realizării de către industria 
cărămizilor refractare a unor sor
timente care să înlocuiască pe 
cele din import. A început pen
tru cercetători perioada studiilor 
migăloase însoțite, uneori, de in
certitudini, de eșecuri. Era ne
cesară realizarea unor tehnologii 
ca-e să permită fabricarea noilor 
produse din materii prime aflate 
la noi în tară. Tehnologia a fost 
pusă la punct, dar aceasta în-

CORNELIU BUDA

(Continuare în pag. a IV-a)

MODIFICĂRI
de CONSTANTIN STOICIU

de inginerii șefi ai 
de reparații și șefii 

ai celor 33 S.M.A-uri 
au fost prezenți la 

politico-profesio- 
comitetelor

N. COȘOVEANU

■(Continuare in pag. a IV-a)

Studenții secției serale material rulant la prima oră de curs — electrotehnica
Foto : AL. PRUNDEANU

Ieri peste 3 000 de tineri 
muncitori, maiștri și teh
nicieni din producție au 
luat Ioc. pentru prima 
oară, ca studenți in amfi
teatrele noilor secții sera
le de subingineri înființa
te in vederea perfecționă
rii calificării profesionale 
și satisfacerii nevoilor me
reu crescinde de specia
liști cu pregătire superi
oară. Am fost prezenți la 
Grupul școlar C.F.R. ce 
găzduiește cursurile sec
ției de material rulant. 
Aici tineri de la diferite 
depouri și uzine de mate
rial rulant s-au încadrat 
de la prima oră de curs in

u

->

disciplina universitară- 
nici un absent. Prima oră 
a acestor cursuri, pentru 
care Institutul politehnic 
București a asigurat pre
zența celor mai experi
mentate cadre didactice, a 
coincis și cu o aniversare. 
La cursul de electroteh
nică, conf. dr. ing. Sonea 
Petre implinea și 25 ani 
de activitate în învăță- 
niintul superior. Alături de 
promisiunea conducerii 
facultății de a nu precupeți 
nici un efort în transmite
rea celor mai noi informa
ții la nivelul actual al pro
gresului tehnic, tovarășul 
conferențiar a anunțat in-

tocmirea unui curs special 
destinat studenților sera- 
liști. Culea Gheorghe. de
ținătorul celei mai bune 
medii la examen, ne măr
turisea dorința lui și a co
legilor de a fi in același 
timp fruntași la învățătură 
și în producție. „Aceste 
cursuri ne oferă o minu
nată posibilitate de împli
nire profesională la un ni
vel superior, fără pierde
rea contactului cu produc
ția". Să le urăm celor mai 
tineri studenți ai țării — 
seraliștilor la subingine- 
rie — un călduros SUCCES 
in acest început de an 
universitar.

C. S.

Chiar fără dovezi e severe ale procentelor din statistici, 
realitatea unor modificări care țin de morfologia socială 
este evidentă și semnificativă pentru timpul în care ne 
găsim. Rapidul proces al industrializării, sensibil echilibrai 
de importante restructurări urbane și teritoriale, a atras, și 
continuă să atragă, ca un imens magnet (cum era și firesc 
și necesar) oameni care pină mai ieri nu apucau într-o 
viață întreagă, generație după generație, să treacă de ho
tarele satului lor. Un rol esențial l-a avut, și-l are, în 
această deplasare a echilibrului social ideile revoluției so
cialiste pe care o înfăptuim. îndeosebi in anii din urmă - 
ani ai unor fundamentale străduințe de integrare deplină și 
exactă și neîntîrziată in determinările civilizației tehnice - 
acești oameni, dar nu mai puțin și cei care, într-o măsură mai 
mică sau mai mare, se știau familiarizați cu uzina și orașul, 
s-au văzut chemați către o nouă și aproape necunoscută viață 
și muncă.

Astfel, uzina tradițională și-a adăugat dimensiuni noi și 
fascinante, (aparatura electronică, matematica, cibernetica), 
raporturile de muncă s-au schimbat și ele, ierarhia meseri
ilor suferă permanente corecturi, totul se petrece vertiginos, 
ceea ce era bun sau acceptabil azi, mîine devine fier vechi 
sau risipă de inteligență și efort, ritmul de muncă, de înțe
legere, de adaptare la noi condiții și necesități a dat alte 
caracteristici densității morale a uzinei moderne. Apoi,

(Continuare în pag. a V-a)
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LICEUL DE SPECIALITATE 
VĂZUT DE NOI

semnează elevii anului V de la Liceul industrial de chimie : Maria Dumi
tru ; Liceul energetic: Gheorghe Popa ; Liceul industrial de construcții de 
mașini : Gheorghe Pergu

DE CE AM ALES ACEST
LICEU ?

1. E greu de spus acum. îna
inte de examenul de admitere 
nu știam prea multe despre a- 
cest profil. Totuși, mi-a plăcut 
chimia. Pe parcurs s-a dezvoltat 
dragostea pentru chimie. Am în
ceput să înțeleg mai profund 
importanța ei și poate o alegere 
intîmplătoare a fost confirmată 
ulterior prin pasiune.

2. Am ales profilul energetic 
deoarece am întrevăzut concreti
zarea unei munci necesare în- 
tr-un domeniu deosebit de im
portant pentru intreaga econo
mie națională. Apoi, am știut, 
datorită unor colegi mai mari, 
că este una dintre puținele ra
muri industriale unde trebuie 
sâ fii mereu, nu numai Ia cu
rent. dar sâ ții și pasul in prac
tică cu cele mai noi cuceriri ale 
progresului științific. Gama lar
gă de aplicații a energeticii, pre
cum și posibilitățile de afirmare 
fie la locul de muncă in pro
ducție, fie urmind cursuri post- 
liceale sau în învățămîntul su
perior, m-au determinat să aleg 
acest liceu.

3. Și mie mi-a plăcut mult 
electricitatea. A fost „de vină" 
și manualul de fizică. Dar. cu
riozitatea m-a Îndemnat spre 
structura mașinilor ce o produc, 
a utilajelor specifice. M-a atras 
după aceea și tradiția acestui 
liceu, care a funcționat și cu 
mult timp in urmă dînd cadre 
de valoare economiei naționale.

PROFESIUNEA, DUPĂ 5 ANI

1. Este o prezență reală cu 
foarte puține necunoscute. La 
aceasta a contribuit în primul 
rînd practica. în fiecare an — o 
lună, iar în ultimul — un tri
mestru. în producție, începind 
din anul III am văzut mai clar 
care sint solicitările puse in fața 
unui operator chimist. Faptul 
că această practică o facem la 
unul dintre cele mai mari com
binate chimice ne-a ajutat, de 
asemenea, să înțelegem rolul 
sporit al chimiei în ansamblul 
economiei. Participînd la proce
sul de producție, interesul față 
de cunoașterea meseriei e dublu 
și din partea noastră și din par
tea combinatului. Apoi, la sfir- 
șitul liceului bagajul de cunoș
tințe teoretice constituie un su
port solid în înțelegerea specia
lității alese, in cazul meu teh
nologia chimică organică.

2. Primii doi ani de liceu nu 
permit o cunoaștere amănunțită 
a viitoarei profesiuni, practica 
fiind una și aceeași pentru toate 
profilele : lăcătușeria. Din anul 
III, o dată cu integrarea noas
tră în producție, contactul di
rect cu specialitatea — mecano- 
energetica — ne-a arătat dificul
tățile și frumusețile profesiunii. 
Practica făcută la Rovinari. Ro- 
gojelu sau termocentrala Craiova 
a cimentat cunoștințele dobîndi- 
te la disciplinele teoretice. De 
asemenea, sîntem conștienți că 
fără cunoașterea temeinică a 
producției, la absolvire va fi 
greu să ne încadrăm.

3. Am cunoscut profesiunea Ia 
„Electroputere" in secții și in 
laboratoare de încercări, tot din 
anul III. La Universitatea din 
Craiova am avut prilejul reali
zării unor instalații și utilaje de 
mașini și aparate electrice. Con
tribuția noastră la autoutilarea 
liceului, faptul că am lucrat in 
toate sectoarele importante: pre
lucrări la cald, la rece, mon’ai 
etc., a făcut ca profesiunea să 
nu fie un prag greu de atins. 
Contactul cu profesori avind o 
mare experiență de producție, in 
același timp, și pedagogică, a 
fost un atu major in depășirea 
unor momente mai dificile in

înțelegerea viitorului nostru loc 
de muncă,

MUNCITOR SAU TEHNICIAN 
LABORANT SAU OPERATOR. 
STUDENT SAU PROIECTANT?

1. în industria chimică poți fi 
operator, laborant, controlor de 
calitate, tehnician. Nu denumi
rea contează fiindcă, de exem
plu. mulți cred că a fi operator 
înseamnă o treaptă mult supe
rioară celei de muncitor, deși, 
în fond, e același lucru. Absol
venții anului trecut au fost re
partizați la Iași, Timișoara. Cra
iova, București. Nu denumirea 
contează după absolvire, ci ca
pacitatea de a te dăru: cu pa
siune profesiei. De altfel, ca 
orice absolvent de liceu put 
urma și cursurile invățămîntj- 
lui superior. Din 86 de absol
venți, anul trecut 9 coleg: au 
devenit studenți. restul inca- 
drîndu-se în producție. Am o 
sugestie pentru viitoarele repar
tiții : să se țină mai mult seama 
de media cu care am absolvit, 
iar locurile in producție sâ fie 
rezervate ferm celor care ter
mină liceul de profil.

2. Promoția de anul trecut a 
liceului energetic, des: a avut 
dificultăți la examenul de ad
mitere în învățămintu! superior 
din cauza neglijării termotehr.:- 
cii, o disciplină de bază in pro
fesiunea noastră, a avut un pro
centaj bun la acest concurs — 
27 studenți din 74 de absolvent:: 
ceilalți au fost repartizat: '-a 
muncitori la termocentralele Ro- 
gojelu. Govora. Energomontaj și 
Electroaparataj București. Fabri
ca de osii și boghiuri — Balș. îr 
domeniul energetic, locuri in
suficiente și de mare importan
ță pentru industrie. Afirm a- 
ceastă importanță prin înaltul 
nivel teoretic și practic al cu
noștințelor necesare astăzi unu: 
muncitor. Poate in acest dome
niu este din ce in ce mai preg
nant procesul de ștergere a gra
niței între munca fizică și cea

intelectuală în producție.
3. 20 la sută din absolvenți au 

reușit Ia facultățile de electro
tehnică din Craiova, Iași. Timi
șoara. Ceilalți s-au încadrat ca 
proiectanți, tehnicieni, controlori 
tehnici Ia Electroputere-Craiova, 
Fabrica de transformatoare Fi- 
liași.

ARGUMENT FINAL

1. Aș îndruma, in mod special, 
pe colegele ce termină școala 
generală spre chimie. Un co
lectiv excelent de cadre didac
tice. o gamă largă de posibili
tăți de afirmare încă din liceu 
prin participarea la cercurile de 
specialitate. Elevii școlii noastre 
beneficiază de o cantină. 3 că
mine. laboratoare de chimie, 
utilaje. A.M.A.. fizică, ateliere 
de tehnologie, strungărie. sudu
ră. cazangerie.

X Condiții de practică foarte 
bune, o bază materială cores
punzătoare, o societate tehnico- 
ap'.cativă cu cercuri de radio, 
hidraulică, cazane, turbine etc. 
Mai beneficiem de 2 cămine cu 
800 locuri, o cantină. 3 ateliere 
de lâcă-ușerie. strungărie. labo
rator P.R-A.N.. electrotehnică, 
fizică, cazane și turbine, hidrau
lică. automatizări.

1 Importanța electrotehnicii 
in progresul economiei mi se 
pare un argument convingător. 
Apot absolvenții care doresc sâ 
urmeze secțiile facultăților de 
teteaiocia construcțiilor de ma
sa: sau de mașini electrice vor 
fi mult mai bine pregătiți de-it 
colegii lor. absolvenți de liceu 
teoretic. Un local nou a fost a- 
menajat recent, cu 15 săli de 
clasă, cu laboratoare de fizică 
rh:m:e. ra± rtehr.ită ateliere de 
prelucrări Ia rece și la cald (tur
nătorie. forjL sudură), electrici
tate. încercări de mașini. Două 
cămine, o eam-nă șt un complex 
sport;-. coctțdetează baza ma
terială a liceului nostru.

CAL« STÂNCnXSCT

r POȘTA 1 
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Mariana Tiplea — jud. Clui 
— Școala postliceală sanitară 
funcționează în orașul Cluj, 
bd. V. I, Lenin nr. 7, telefon 
1.34.48, cu secția soră medica
li în orașul Dej nu funcțio
nează școli profesionale sanita
re. Examenul se dă la limba și 
literatura română scris și ora! 
științe biologice (anatomia, fi
ziologia omului, igiena) scris si 
oraL

în județul Cluj nu funcțio
nează o școală poligrafică. O 
găsești la București (Școala 
profesională „Dimitrie Marines
cu*,  șoseaua Străulești nr. 1) 
cu secțiile tipograf-culegător, 
tipograf tipăritor, foto-poligraf. 
stereotipar, legător-cartonagist, 
lăcătuș mecanic în industria po
ligrafică. Se dă examen la ma
tematică (scris și oral), limba șt

Dacă sînteți
în clasa a Xll-a • ••

... încercați să răspunde*  $ să vă răspundeți, următoa
relor întrebări, verifidndu-vă stadiu! in care vă aflați acum, față 
în față cu profesia viitoare :

x>

x

ACCENTE.

NECAZURILE
UNUI INGINER

s

VIAȚA BATE 
LA UȘĂ!

de SEN ALEXANDRU

*

*
*

V

• V-oti decis asupra profesia» pe care 
o veți aborda ?

• Dacâ incâ mai sinteți in faza cr*.c  o 
mai multe domenii v-ar te—.a, vă conswSoc*  
capabili sâ faceți unguri selecta, sâ ertâs- 
deti pasiunile pasagere pentru o ojrrge • 
pasiunea reală I Cmd aveți de g—d sâ tă
ceți acest oct de curai ?

• Ați făcut o alegere care durează de •c 
mulți ani, dor voci din jur râ spun că ar fc 
mai bine altceva. Aveți târla să «o mendmee 
punctul de vedere sou, drmpot-rră, să enan 
țați la el ?

o Așteptați sâ vă botârri; spec a- :atea • 
momentul cind incep inseneriie oe—con
curs, sâ vedeți unde sint ma; «ohe tocw. » 
mai puțini candidați ? At aflat de a coleg 
de-ai voștri, care ou procedat astfel, ce S 
s-a intmplat ?

o Cind ați discutat uite-a oară ca i

te-e desore situația voastră prezentă și cea
• ‘oare ț Nu V-ați gindit să-l solicitați pe a- 
ceastâ temă ? Or, poate, pe profesorul cel 
mai îndrăgit î

o Stb cum trebuie sâ vă pregătiți pentru 
etapa următoare, v-ați informat precis ce vi 
se cere la eiamen ți ce vi se va cere mai
• aia ? Cu cine ați luat legătura pentru a 
afla date despre o facultate ori școală post-
tec ă despre eiamene ți programă, despre 

*--ăr de locuri ți număr de candidați etc. ?
o V-ati făcut de mult timp un program 

exact de lucru pentru bacalaureat și pentru 
celelalte eiamene ?

• V-ati consultat cu cineva cum să vă echi- 
6b-c: efortul ? Cite ore afectați pregătirii ? 
Ab constatat cit trebuie să recuperați din 
cn in care, eventual, nu ați invâțat cu se- 
r ootete ? Ce credeți, veți putea recupera ?

*

A

literatura română (scris și oral) 
înlocuită pentru lăcătușii me
canici cu fizica (partea I — 
Mecanică și Căldură).

Maricica Petrea — corn. Ar
sura — jud. Vaslui : în fiecare 
județ funcționează un liceu pe
dagogic. Ele nu sint consem
nate în îndrumător. în județul 
în care locuiești liceul funcțio
nează la Bîrlad. Se dă examen 
de admitere din materia celor 
8 ani de școală generală pe care 
i-ai absolvit.

Maria și Adi lonescu — Că- 
limănești — jud. Vîlcea : Școli 
de recepționeri hotel, la nivel 
postliceal. funcționează în 
București (Școala de specializa
re postliceală de alimentație 
publică, Șoseaua Viilor nr. 38. 
sector 5) și Constanța (Școala 
de specializare postliceală co
mercială, str. Decebal nr. 5). 
Se dă concurs la limba și lite
ratura română (scris și oral), o 
limbă străină (rusă, engleză, 
franceză sau germană la alege
re) scris și oral.

Specialitatea „operatori chi- 
miști" nu este prevăzută la ni
vel postliceal

Nicolaeu Elena — Galați : A- 
dresați-vă la filiala locală a 
„Crucii roșii".

Un grup de elevi — liceul 
teoretic — Fetești — jud. Ialo
mița. La Școala de specializa
re postliceală de telecomunica
ții din Bucui-ești, bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 42, funcțio
nează secția : diriginte oficiu 
P.T.T.R. Se dă concurs la : lim
ba și literatura română (scris 
și oral), geografia economică a 
R.S. România (oral).

Ciulic Mioara — București. în 
cazul dumitale (de la liceu u- 
manist la facultate umanistă) . 
nu se cere.

Buta Clara — corn. Craidorolt — 
jud. Satu Mare: îndrumătorul 
pentru școlile de specializare 
postliceală s-a epuizat de mul
te luni. Ca și dumneata, mulți 
au fost interesați să obțină in
formații despre școlile acestea. 
Spre laborator duc următoarele 
școli de acest nivel : Școala 
postliceală sanitară (la specia
litatea — asistent medical de 
laborator) (la școala din Bra

șov, str. V. Maiakovski nr. 13 
telefon 1.13.08 sau la cea din 
Cluj, Bd. V. I. Lenin nr. 7, te
lefon 1.34.48) și școala de spe
cializare postliceală pentru in
dustria construcțiilor de mașini 
(la specialitatea : laborant în 
siderurgie, Galați, str. Traian 
nr. 203, telefon. 1.24.64, Slatina, 
str. Magaziilor nr. 1 telef. 
1.45, București, Bd. Muncii nr. 
206, telef. 43.00.35). Cît despre 
școala postliceală de geologie, 
notează-ți adresa : str. Justiției 
nr. 55. Sectorul 5, București, te
lefon 41.12.31.

Gîrdea Valentina și Albert 
Iosefina, com. Horlești, jud. 
Iași : Pentru școlile postliceale 
e prea devreme. în patru ani 
pot să apară școli cu profiluri 
noi. Școlile profesionale și li
ceele sînt multe și nu încap 
toate pe o pagină de ziar. Tre
buie să vă mai gîndiți și să-mi 
indicați, cel puțin în mare, do
meniul care vă interesează sau 
să-mi dați mai multe informa
ții despre înclinațiile și' cunoș
tințele voastre ca să vă pot da 
un sfat potrivit. Aștept o no
uă scrisoare cuprinzînd date 
amănunțite în legătură cu cele 
de mai sus. De exemplu : care 
materii vă plac mai mult și 
care mai puțin ? Ce note aveți 
la matematici, limba română, 
fizică, istorie, chimie etc. ?,

Maria L. — Cluj : Cum ți-ai 
putut închipui să posed infor
mații de acest fel ? înseamnă 
că profesiunea, dorită nu-ți 
este clară în ceea ce are ea 
mai însemnat.

Loredana G. — Bîrlad : în
trebările sînt, cum bine zici, 
multe dar voi încerca să răs
pund. Școli soeciale de repor
teri nu funcționează. O facul
tate de ziaristică funcționează 
în cadrul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". Stewardesele se 
pregătesc numai în anumiți ani 
în raport cu necesitățile. Inte- 
resează-te la TAROM — Bucu
rești, care se ocupă cu școlari
zarea lor și de unde vei primi 
toate informațiile. Specialitatea 
cosmetician se pregătește la 
Școala de specializare postlice
ală pentru UCECOM, București, 
str. Economu Cezărescu, nr. 47 
Sectorul 7, telefon 15.82.28. Și 
acum, dacă tot am răspuns, să 
pun și eu o întrebare : dansul 
ăsta de la ziaristică la avion si 
de aici la cosmetică, nu ți se 
pare prea amețitor ? De fapt, 
pe care din trei o dorești ?

>:

KILOWAȚII PORȚILOR
(Urmare dm pas I)

Inginerul șef, Stelian Dedu, 
ne ajută să înțelegem mai bine 
în ce constă valoarea acestei 
performanțe.

— Dacă pentru realizarea pu
terii instalate este suficient sâ 
asiguri funcționarea normală a 
tuturor grupurilor și diferența 
de nivel proiectată (în cazul 
nostru 27,1 m) — lucrare care 
depinde exclusiv de oameni, de 
calitatea muncii prestate de 
ei, — pentru asigurarea energi
ei pe lingă evitarea deversări
lor de apă cauzate de inciden
te tehnice, pe lingă programa
rea judicioasă a reviziilor și 
reparațiilor în perioadele de 
debit scăzut, trebuie sâ bene
ficiezi și de un an hidrologic 
normal. Normal se traduce în 
cazul nostru printr-un debit 
mediu al Dunării de 5 350 m.c. 
pe secundă. Or, asigurarea a- 
cestei din urmă condiții nu mai 
depinde de noi. Ceea ce nu în
seamnă că atunci cînd debitul 
nu ne satisface stăm cu miinile 
încrucișate . . .

Am aflat apoi citeva din că
ile, din ansamblul mijloacelor 
si metodelor prin care oamenii 
Porților de lumină ale Dunării 
au luptat cu succes pentru di
minuarea efectelor acestui an 
hidrologic nefavorabil. Este 
vorba în primul rînd de pro
gramarea judicioasă a reviziei 
și reparațiilor celor 6 agregate

Inițial, revizia grupului nr 
5 trebuia să fie terminată pînă 
la 15 noiembrie pentru că de 
obicei spre iarnă debitele Du
nării sînt scăzute, nu se lucrea
ză cu întreaga capacitate. Dar 
pe neașteptate, în noiembrie, 
cotele fluviului au crescut ver
tiginos. Era păcat ca apa — 
„această prețioasă materie pri- 
mă“ a hidroenergeticienilor — 
să se piardă fără folos. Și a- 
tunci s-a hotărît încheierea re
viziei nu pînă Ia 15 noiembrie 
ci pînă Ia 1 noiembrie. Cei de 
la reparații au muncit formida

bil, într-un ritm ce excepție, 
astfel incit la 24 octombrie gru
pul 5 intra în funcțiune;

Devansarea se solda cu 
51 486 000 kilowați oră produși 
în plus față de estimările ini
țiale.

In mod similar s-a procedat 
si la grupul nr. 1 Se lucra la 
instalația de excitație regla, 
cînd au crescut apele. Oamenii 
au conectat grupul La rețea fo
losind o schemă provizorie de 
concepție proprie, care asigura 
încă deplină siguranță In func
ționare. Prețul inteligenței teh
nice, al muncii și strădaniei 
oamenilor de a nu lăsa apele 
Dunării sâ se scurgă nevămuj- 
te de lumină însumează de a- 
semenea cifre de ordinul mili
oanelor de kilowați ore.

O realitate mi s-a părut pli
nă de adînci semnificații : două 
treimi din oamenii Porților nu 
au depășit vîrsta de 30 de ani. 
Ion Florescu, secretarul comi
tetului U.T.C., mi-a vorbit des
pre cîțiva din ei. întli m:-a 
spus câ-j este greu sâ remar
ce pe cineva în mod deosebit, 
apoi mi-a amintit pe șeful de 
echipă Mihai Valerian, pe Du
mitru Gogîldan. secretarul or
ganizației U.T.C. de la repara
ții, pe mecanicii Petre Leuș- 
tean, Nicolae Croitoru, Mihai 
Răztiș, pe inginerii Dumitru 
Pieptăn. Eufemia Vreme și 
Mircea Anatol — tineri cu re
zultate excelente în muncă. Și 
a adăugat rugămintea de a nu-i 
uita pe dispecerii de la exploa
tare, Sebastian Croitoru, Mir
cea Mihărtescu, Nicolae Trăi- 
lescu, Lubomir Nincov.

Organizația U.T.C. a lansat 
cu puțină vreme în urmă o 
chemare : „Să facem totul pen
tru economisirea de energie și 
material, să asigurăm deplina 
siguranță în exploatare". Des
pre modul cum tinerii au răs
puns acestei chemări vorbește 
mai revelator decît orice alt
ceva doar izbînda la care ne-am 
referit în rîndurile de față —

DE FIER | 
izbindi care asecoecea uriașe- I 
lor ieebergxir: ale rzârilor Nor
dului :sț>resf ocează nu aii*  
prin cartea de Ia «.orafațâ, i 
cit prin aceea nevizuti. Ațin- 1 
gerea parametrilor proiectați se i 
poale realiza Indezos:? fa ter- ! 
mer. de dot azî de U punerea j 
tn ftracțijne a -j-fissei canari- . 
tați. I-.îățgXEad acest lucra în- • 
ri'-jn striger an. In loc de doi. | 
eroii PorUlor de Fier au rea- j 
liza: o producție echivalsttâ ! 
co două mîltcare de tone coro- ' 
bustibîl coQvecț5o*ial.  cit ar fi • 
cor-sumat o termocentrală pen- : 
tril producerea cantității echi- I 
vaiente de energie electrică. [ 
Dar 5 miliarde kilowați oră I 
Înseamnă asigurarea necesara- ! 
lui de energie a 350 de titre- . 
orioder! md’jstriaie ea 2 000 ' 
muncitori fiecare pe timp de . 
un an

Aceasta este semnificația ese- ' 
cimentului petrecut ieri la Por- I 
țile de Fier, acesta este modul i 
in care, alături de întregul po- | 
por, de tovarășii lor. muncito- | 
rii virstnîci, tinerii născuți si ! 
crescuți in anotimpul luminii, 
al imolinirilor din ultimul sfert 
de veac, cinstesc apropiatul ju- i 
biieu al Republicii. Și nu cred I 
că as putea sâ închei altfel ț 
rîndurile de față decît aș ter- | 
nind pe hîrtie un gind care m-a î 
urmărit toată vremea aici, Ia : 
Porțile de Fier: acela că mi
nunății oameni care trudesc la ! 
geneza luminii sînt de fapt ei ■ 
înșiși lumină.

La Porțile de Fier, cele două 
centrale așezate pe un mal și pe 
celălalt al fluviului funcționea
ză ca una singură. De lâ pu
pitrele lor, dispecerii români și 
iugoslavi veghează într-o co
laborare deplină bunul mers al 
gigantului ce ascultă supus de
ciziile lor. Conlucrarea acestora 
capătă aici valoare de simbol al 
bunelor relații, al prieteniei 
dintre România și Iugoslavia, 
țări care își consacră energiile 
cauzei nobile a construirii so
cialismului.

TINERI ÎN HAINE MILITARE
— „Știam cu toții că ceea ce 

ne propusesem — obținerea ca- 
i ‘icativului „foarte bine" la 
trageri ți la celelalte cate
gorii de pregătire — nu era 
o treabă ușoară — spunea 
locotenentul Parei Teodor. Știau 
lucrul acesta ți încărcătorii 
de la tunurile de pe tancuri. 
Și poate, tocmai de aceea, 
ia adunarea generală a organi
zației V.T.C. au ezitat, la tn- 
ceput, si se alăture angajamen
tului militarilor din ciclul doi de 
instrucție. In cele din urmă, însă, 
aa luat ți ei cucîntuL Unul cite 
unul, s-au angajat să muncească 
in «X» fel incit subunitatea să-și 
îndeplinească toate misiunile in 
cele mai bune condițiuni".

De atunci au trecut săptămîni, 
luni.-

Cei mai tineri uteciști ai or
ganizației, deși nu se înscrisese
ră la cuvint printre primii, au 
înțeles că „vorba dată este dato
rie curată" și că angajamentul 
lor trebuie să se transforme în 
fapte. Ajutați de comandanții de 
grupe, de ostașii din ciclul doi, 
ei au intrat în cadența eforturi
lor comune. De un real folos 
le-au fost convorbirile inițiate de 
biroul organizației cu specialiștii 
de clasă și „militarii de frunte".

Primele succese ale subunită
ții pe linia îndeplinirii angaja
mentului asumat au venit o dată 
cu primele trageri.

„Zborul" începuse, de-acum.
Însuflețiți de exemplul viu al 

comuniștilor, uteciștii s-au stră
duit să dezvolte succesele obți
nute, o deosebită atenție acor- 
dînd combaterii unor neajunsuri 
din munca de zi cu zi. Mai e- 
rau, de pildă, unii ostași care so
coteau că dacă întreținerea tancu
rilor nu era terminată pînă la

sfîrșitul programului, ea putea fi 
continuată a doua zi, pe îndele
te. Lor li s-a explicat, cu răb
dare, că subunitatea poate primi 
oricînd o misiune și, ca atare, 
mașinile de luptă trebuie să fie

era blocat. Unui singur echipaj 
— cel al tancului — i-ar fi tre
buit mult timp ca să înlăture 
defecțiunea. Și atunci, ca un sin
gur om, uteciștii au participat 
la rezolvarea acestui moment di
ficil, care putea să compromită 
executarea misiunii la timp. S-au 
remarcat, în mod deosebit, capo
ralii Nicolae Spiridon ji Constan

OAMENI CARE
SE DEPĂȘESC
PE El ÎNȘIȘI

în permanentă stare de funcțio
nare. Și, încet-încet, acest lucru 
a fost înțeles de toți uteciștii.

Desfășurînd o activitate politi- 
co-educativă complexă, organi
zația U.T.C. a reușit să dezvol
te și să întărească opinia colec
tivă față de neajunsuri, să pună 
temei solid spiritului de solidari
tate ostășească și răspunderii fie
căruia dintre militari pentru bu
nul mers al întregii subunități. 
Viața de zi cu zi, executarea mi
siunilor încredințate au confir
mat eficiența acestor acțiuni.

Intr-un marș, în timpul cobo- 
rîrii pe o serpentină, unui tanc 
— al cărui mecanic conductor 
era caporalul Ion Simion — i s-a 
desprins o șenilă. Practic, drumul

tin Dan. Dar aproape toți au 
contribuit cu ceva.

— „De fapt, nici nu se pu
tea altfel — spunea secretarul co
mitetului organizației, locotenen
tul Ion Trașcă. Majoritatea mili
tarilor sînt uteciști. Și noi ne 
mîndrim cu faptul că la fiecare 
dintre ei s-a format un adevărat 
cult al muncii, al datoriei".

Să mai dăm un exemplu. Pri
miseră ordin să forțeze un curs 
de apă — misiune dificilă, care 
cerea eforturi deosebite. Cei mai 
mulți dintre ei nu mai executa
seră niciodată una la fel. De a- 
ceea, la început, cîtorva le-a fost 
teamă, mai ales cînd au văzut 
apa mare și învolburată.

— Ce facem tovarășe maior ?

lntr-o hală cît o 
catedrală dintr-un 
oraș ce se va dez
volta impetuos sub 
raport industrial în 
următorii ani fuse
seră instalate citeva 
mașini cumpărate 
cu bani grei. In 
ziua aceea un tî- 
năr într-o imaculată 
salopetă albastră as
culta foarte preocu
pat urletul unei 
mașini: o apăsare 
pe buton, alta și 
alta, după indicația 
pe care i-o dăduse 
maistrul. Mașina ge
mea, tinărul făcea o 
practică ce se auzea 
de la cîțiva kilome
tri. Întrebat de ce 
face ceea ce face, 
practicantul a ridi- 

a
pe

J cat din umeri și
> apăsat din nou
> buton. In hală mai
> erau: colegii de 
J practică, maistrul,
> cîțiva muncitori. Ul- 
’ timul șuierat scos
> parcă de sirena u- 
’ nui vapor grav ava-
> rial, și mașina nou- 
’ nouță era tocmai
> bună de reparat. Au 
’ urmat panica, alar-
> ma celor din jur,
> certuri, reproșuri
> etc. Toți se alar- 
J mau acum, erau în-
> grijorați de „soar- 

ta“ mașinii, deși ea
> putuse fi prevăzută 
’ cu multe minute 
, înainte și de la mai 
’ mulți kilometri nu 
, doar de la cîțiva 
' metri. Dar acum 
, mașina se stricase și 
' nu le mai rămînea 
. decît să obțină im- 
' portante- economii 
, la repararea ei. Eap

tul este absolut real,
r ^aăJnsttit,' la mo
mentul cind utilajul 
respectiv scotea ul
timul șuierat, de a- 
dio — îmi spu
nea recent inginerul 
constructor. Îngri
jorarea, a continuat 
el, atunci cind 
prea tîrziu să 
însemne ceva 
este chiar atît 
rară și nu se 
trece doar într-o 
hală din orașul ce 
va cunoaște un pu
ternic avînt indus
trial. Reacțiile de 
îngrijorare ca și mă
surile tardive nu în
dreaptă lucrurile ci 
le cîrpesc, iar peti
cul, oricît de meș
teri am fi și oricît 
de economicos l-am 
aplica, tot petic ră- 
mîne.

Inginerul meu vi
ne dintr-o familie 
de ardeleni cu 
puternic 
coeziune 
deosebit 
tegrării 
prescrise.
serpat un fenomen

reproșuri

este 
mai 
nu 
de 

pa

wn 
de 
un 
in-

instinct 
și cu 

simț al 
in norme

El a ob-

interesant. Anume, 
zice el, mulți își 
sfătuiesc copiii cînd 
pleacă la școli la 
învățătură, la mun
că : „să fii supus, 
modest, să asculți 
de cei mai mari, 
chiar dacă ai drep
tate să nu te bați 
cu pumnul în piept, 
să nu fugi de greu
tăți dacă vrei să ți 
se pară ușoare, 
ș.a.m.d.“. Recunoaș
tem ușor aici mora
la practică a iniție
rii în viață specifi
că ardelenilor, con
sfințită de Slavici, 
Go ga, Rebreanu.
Insă inginerul nos
tru cunoaște multă 
lume, călătorește 
mult, stă de vorbă 
cu mulți. El a mai 
observat că la ori
ginea comportării 
multora stau alte 
sfaturi: „tu ești fiul 
meu, nepotul celui 
care a luptat la ’77, 
te tragi din oameni 
vestiți, să nu te 
lași călcat în picioa
re, orice ar fi". Și îi 
calcă el pe alții. Re
zistă ceilalți, cei 
„supuși", „modești" 
etc. asediului celor 
hotărîți să învingă 
cu orice preț, să 
răzbească pentru că 
ei sînt fiii și nepoții 
unor oameni aleși ? 
Văd —-- îmi spu
nea inginerul — cum 
se manifestă două 
mentalități ce își 
au, fiecare, o anu
mită justificare însă 
nu o dată efecte-*  
le mă îndurerează. 
Cînd eram ebev; în
tre noi era o coeziu
ne morală ; 
azi n-o mai 
nesc. Merg 
în concediu 
la mine în 
Am acolo prieteni 
mulți, oameni care 
s-au aranjat bine și 
pe merit, au învă
țat, au muncit. In 
comuna mea înain
te erau doar două 
biciclete, iar 
foarte mulți au au
tomobile, de case și 
de mobilă nici nu 
mai vorbesc. Cînd 
mă duc însă în con
cediu stau închis în 
casă, la mama, nu 
ies nicăieri: priete
nii mei nu se mai 
înțeleg deloc, se 
„mănîncă" între ei 
și dacă m-aș duce 
la unul nu m-a‘ 
mai saluta ceilalți. 
Ce s-a întîmplat cu 
ei, de ce au ajuns 
în halul ăsta, deși 
prosperitatea lor Ș‘ 
a comunei mele nu 
poate fi pusă la în
doială ? Cum și-au 
pierdut omenia ? II-

pe care. 
i irjțtil- 

uneprl 
acasă, 

Ardeal.

azi

nul mi-a spus « , 
dată un lucru pe ' 
care nu-l înțeleg: ' 
„fiecare moare pen- • 
tru el“. E adevărat j 
că dorința nestăpî- < 
nită de a ieși in 
față, de a parveni ’ 
chiar, poate fi “ ! 
reacție, exagerată ■ 
dar explicabilă, la ' 
nerespectarea crite- < 
riilor selecției, la ' 
faptul că în unele . 
situații sînt promo- ; 
cate și false valori. < 
la dezinteresul una- ■ 
ra față de buna • 
pregătire. Cei cu ; 
„călcatul în picioa- . 
re“ aleargă după ; 
relații, uită de me- . 
serie și uneori își ' 
ating scopul; ies în < 
față. ;

Sigur, sînt și si- ( 
tuații cind tu îți faci 1 
bine 
cești 
fără 
sești 
uite 
un bun organizator ' 
de colectiv cu ideea • 
convoiului, a rin- ; 
dului disciplinat ca- , 
re trebuie să se miș- • 
te în același pas, ; 
chit că tu ai pu- ■ 
tea porni și a- ' 
junge mai devre- • 
me decît alții. Uite ; 
ce mi s-a întîmplat < 
chiar în toamna ; 
asta cind am ieșit, ■ 
colectivul nostru, la 
recoltarea porum- C 
bului (în treacăt tre- << 
buie să spun că era 
mai mare hazul să G 
vezi, .ptțni la capul C 
rrnauhri înflorea co- 
merțul în aer liber $5 
"cu vin din pYoaspă- << 
ța recoltă): după 

•oe ediipa în • ‘care 
lucram și-a făcut 
norma, pentru, ca să << 
putem pleca cu re- M 
morca noastră în- « 
cărcată cu porumb, A 
am început să aler- « 
găm de la unul la C 
altul după bon; de << 
la șofer la brigadier, C 
de la brigadier la << 
inginerul agronom, C 
de la acesta la con- 
tabilul șef și cind, C 
în fine, am pus << 
mina pe sfinta bu- C 
cățică de hîrtie, șe- << 
ful convoiului a ho- >S 
tărît; „plecăm nu- 
mai toți o dată$) 
Curat spirit de e- 
chipă. Vreau, 
vreau trebuie să ră- 
mîn în rînd cu cei 
care nu s-au grăbit 
să termine. Sigur 
că aș fi plecat fără 
să țin seama de 
norma rămasului în 
rînd, numai că erau 
niște noroaie care 
susțineau puternic 
ordinul șefului, așa 
că a trebuit să mă 
supun!

meseria, mun
cim trebuie 
să te sinchi- 
de relații dar 
că vine cite

nu

C. STANESCU

Foto : VIRGIL ULIERU

Apa vine cît Dunărea — a în
trebat un tanchist exteriorizîn- 
du-și, poate fără voia lui, gîn- 
dul.

Sergentul major Dinu Apărăști, 
mecanic — conductor clasa în- 
tîia, anticipînd răspunsul ofițeru
lui, a băgat motorul în plin. Cei
lalți mecanici-conductori i-au ur
mat imediat pilda, „ținînd a- 
proape" de el. Și cu toții au tre
cut cu bine pe malul celălalt. 
Nici un tanc n-a rămas în vad, 
nici unul n-a suferit vreo ava
rie. Ce poate fi mai ilustrativ, 
în acest caz, pentru acel cult al 
muncii despre care se amn^ea. 
și prin care oamenii se înalță ei 
înșiși spre cotele superioare ale 
profundei dăruiri și responsabili
tăți ostășești ? Poate faptul că 
fiecare dintre acești tineri ute
ciști deține titlul de onoare de 
„Militar de frunte" sau poate a- 
cela că toți tinerii ofițeri din 
subunitate au fost notați cu ca

$

lificativul cel mai înalt : „foarte 
bine".

Merită, totuși, să fie cel puțin 
amintite zilele și nopțile acelea 
petrecute de militarii subunității 
în tabăra de munte cînd sertren- 
ții-majori Petru Cofa*  și Nicolae 
Onofrei — comandanți de tanc. 
Constantin Dobran, Nicolae Bti- 
tura și alții — mecanici conduc
tori, s-au întrecut pe ei înșiși 
în confruntarea cu greutățile ri
dicate de natura terenului, cu 
timpul nefavorabil pentru obser
varea timpului și descoperirea o- 
biectivelor, cu dificultățile trage
rilor executate de pe un versant 
pe altul sau cu conducerea 
tancurilor pe drumuri chinuite, 
..agățate" pe buze de prăpăstii. 
Toți au dovedit cutezanță, liotă- 
tîre și prezență de spirit purtin- 
du-se ca niște adevărați uteciști.

Locotenent-maîor 
PETRE BANA
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Siderurgie
nvațatin. Ce

I ■ m m

u i cw u

Industria ușoară

i sar-

Metalurgie

nici
Je «â

Industria locală

șeful sec-

va desfășura 
absență ne- 
acestui an în

sibilă folosirea lui 
număr dublu de 
față de prevederile

va 
ins-

14

excep- 
de zi- 

betonu- 
de

ca să-mi fac o 
bună ci ca să 

bine. Țoți cei

Maistru ILIE MÂNU, șe
ful lucrărilor, îl susține cu 
date extrase pe loc din bi
lanțul lotului :

d
e mai face nici

lucrează intr-un 
trăgătoria oțel 

dau tonul, 
excepțio-

j produselor

:.arășul Solomon Lupu. 
reducție și 
oî. va merge 

aceștia. în- 
iîcă de mai-

roțramului ci 
msta revine la 
rotație. Elibe- 
areurs se face 
*ci nici aici nu 

ămp. Pentru că 
ălia pe care tre
at: folosirea din 

» fiecărui minut de muncă. 
AX’raă eficiență economică

Construcții

O experiență
*

care se impune# 

prin propria 1sa eficientă:

ce ați dori sa 
înceapă dialogul nostru 
pe tema brigăzilor de 
producție și educație ale 
tineretului din județul 
Galați, a experienței 
ciștigate de organizația 
dv. in desfășurarea a- 
cestei inițiative ?

— Cu un scurt istoric. Ele 
au apărut, în majoritatea 
lor, la începutul acestui an, 
cind întreaga noastră orga
nizație, tot tineretul se pre
gătea să întîmpine semi
centenarul Uniunii Tinere
tului Comunist. Scopul ur
mărit este dintre cele mai 
generoase : antrenarea prin- 
tr-o nouă modalitate, prin- 
tr-o nouă formă educativă 
a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor economice și de 
educație trasate de partid.

— Ce a urmat după 
constituirea brigăzilor ?

— In primul rind, stabili
rea unor programe de ac
tivități concrete pe linie de 
producție, a unor obiective 
clare în întrecerea socialistă 
care, in esența lor, vizează 
devansarea sarcinilor econo
mice, îndeplinirea exem
plară a angajamentelor a- 
samate de colectivele de sa- 
lariați ale fiecărei unități.

! Ceea ce trebuie 
i să caracteri
zeze pe fiecare 
tînăr din bri-
gadă: spiritul 
de creație, 
spiritul de 
economie

în mod firesc, primele inves
tigații asupra activității concre
te a brigăzilor de producție și 
educație ale tineretului le-am 
desfășurat pe platforma Combi
natului siderurgic din Galați, 
acolo de unde au pornit multe 
inițiative, unde s-au materiali
zat idei generoase pentru creș
terea productivității muncii și a 
calității produselor. De la tova
rășul Ilie Ursu, secretarul co
mitetului U.T.C., aflăm că aici 
s-au înființat 15 brigăzi, toate 
in sectoare principale, unde zil
nic se hotărăște ritmul de mun
că al marelui combinat. Unul 
din obiectivele principale, ni se 
spune, a fost obținerea de eco
nomii, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție.
<Și pentru a-și susține cu ar

gumente cele spuse,_ tovarășul 
secretar deschide Registrul eco
nomiei, rod al unei inițiative 
mai vechi a comitetului U.T.C. 
de aici și despre care noi am 
relatat la timpul potrivit și ne 
invită Ia un scurt bilanț • tinerii 
din brigăzi au realizat suban- 
samble pentru recondiționarea a 
două locomotive scoase din 
funcțiune, economisind în acest 
fel 80 090 lei • cele trei brigăzi 
de la depozitul de materii prime 
au conceput și materializat o 
inovație la căptușirea buncăre- 
lor prin eare se înlocuiesc plă
cile feromanganoase, plăci aduse 
din import ; tot aici s-a realizat 
o inovație care a avut ca obiect 
înlocuirea sistemului de prin
dere la șorțurile de dirijare a 
minereului pe benzi — ambele 
inovații au asigurat economii de 
300 mii lei • Brigada lui Ion 
Docuz de la U.P.S.R.S. a execu
tat cilindri pentru laminarea ta
blei striate din brame fără miș
care, ceea ce a condus la obți
nerea de economii in valoare de 
două mflioane de lei. • Brigă
zile de la turnătoria mixtă, pre-

realizarea cincinalului iaain- 
te de termen.

— Desigur, 
țiile U.T.C. i 
tăritor in 
îndrumarea • 
efectivă, in

Programul de muncă și întrecere

al colectivului programul fiecărei brigăzi

vitățile lor. a 
de producție s. 
ale tinereculu 
tîl să precua 
tea prin care 
le U.T.C. asigură 
natul bogat, c 
și realist al pr. 
de activități a 
pornind de 1a sa: 
economice ale exe 
lor din care acestea 
parte.

— Unele brigăzi si»: <••- 
stituite pe structura orgaa- 
zațiilor U.T.C., cum si® de 
pildă cele de la întreprin
derea „U Iunie". Altele pe 
compartimente de prodarce. 
Și unele și altele insă M 
concep și desfășoară activi
tățile sub conducerea ne
mijlocită orțaniuptlor

lucrări mecanice și T.C.'! >LG. 
prin acțiuni de muncă patriotică 
au recuperat peste 12*  tea*  
fontă căzută de-a lungul căilor 
de transport, la locurile de des
cărcare.

• Pentru ca brigăzile de 
producție și educație ale ti
neretului să-și poată atinge 
dezideratele pentru care 
sînt concepute, conducerile 
întreprinderilor. comitetele 
de partid și sindicatul tre
buie să le acorde toată aten
ția, tot sprijinul, de la a- 
provizionarea ritmică a locu
rilor lor de muncă cu ma
teriale și scule, pînă la asi

Fiecare cifră. fiecare acțiune 
sau inițiativă. dovedesc o per
manentă corelare a spiritului de 
creație cu spiritul de ecor.-xnje. 
în asemenea brigăzi, ideile in
dividuale devin repede idei ale 
intregului colectiv, prin adăuga
re de noi laturi, prin 
eficienței lor.

în fiecare lună 
ne-am îndeplinit 

; cu două zile 
mai devreme 
sarcinile de 
producție. La 
30 noiembrie 
cu planul anual 
îndeplinit

— Dacă sînt mulțumit ce ac
tivitatea celor d:_4 brigăzi 
de producție și eaocațăe ale 
tineretului ? Cum să nu fiu T 
Datorită lor sectorul mobi
lier tehnologic a devenit 
fruntaș pe întreprindere. Asta 
nu e deloc puțin. Ci e un rezul
tat foarte bun.

Cuvintele de ma: sus anarțm 
tov. ing. Nică Mihalcea. director 
al întreprinderii industriale de 
stat „11 Iunie". Interlocutorul 
nostru a mai aciâugat : ..în fie
care lună, brigăzile și-au reali
zat planul cu două zile mai de
vreme. Pe 30 noiembrie am ra
portat îndeplinirea planului a- 
nual".

Rezultate elocvente. Cind în
cerci insă să vezi cum au fost 
ele dobindite, tinerii nu uită să 
precizeze și aportul deosebit al 
celor trei mai in virstă slin bri
găzi : Ion Băncilă. Ion Rapotan 
și Sterică Gheorghiu. oameni 
cu 15—20 de ani in profesie, a- 
devărate focare de exigență.

— Noi încă de la inceput am 
socotit că e necesar ca in aceste 
brigăzi să fie cuprinși și munci
tori mai in virstă, cu o vastă

OțwuapiJe U-TX.

r:Ti£-

Un principiu 
care se afirma 
unul pentru to ti,' unul pentru toti, 

i toti pentru unul
— De i 

ducțae >i 
tic*  tari: s 
Confermțe'. sie 
alege.'., cite w 
re. ne spune m_-'. 
tin Jecu. de la II-S 
Cu totul pe neaste 
ț-a condusă de 
maistru Dum.tou 
altă secție. s-a ana 
treacă brigasia t 
schimbul său.

— Și cun s-a 
cerea T

— A ăstzgs- 
gada de produ: 
a tineretului, c: 
8 ore 2 856 mii 
planul sie 216 
timp ce formaua 
Băloiu a obținu: 
bătăi față de 2 241 — 
prevede planul

Unul pentru toti 
unul — iată un pr 
snmoaște o pute» rmare
in cadrul br.găzîlnr de produc
ție și educație ale tineretului 
Tinăra țesătoare Nîmlița Grecu 
ținea să sublinieze ș. avantajele 
imediate : folosirea integrală a 
capacității de producție. înlătu
rarea risipei de ting» sie lucru, 
o mai bună întreținere a utila- 

Kcad

Fiecare condu
cător auto știe: 
mașina trebuie 
folosita 
la maxima 
capacitate 
dar si întreb 
nu ta cu maxima 
răspundere

țârei ei 
capăt 

adici-

ducă

Iu

L~. în o- 
ceelurigite 

șeful brixăzu. tnai- 
Fățeta — adică dts 
N'-am gfndit să se 

e si

ere. Eficiența e 
am erga— 

merea și repara
ta <e

Muncim și învă
țăm, învățăm 
ca să muncim 
mai bine

Seara tfrziu, cind constructo
rii șantierului nr. 1 al Trustu
ri: județean Iși string sculele

întâi nu 
mai 

mai
brigadă învață. Este unul 
obiectivele pe care ni 
prevăzut in programul 
Altfel nu putem să ne 
in angajamentele, 
e producție.

Hotărîtor în 
competiție — 
măiestria pro 
fesională, dis
ciplina fermă

Prima veste cu care ne-a in- 
•.impmat tovarășul Costică Ră- 
duț. secretarul comitetului de 
. ir d al întreprinderii de sîrmă, 
cuie și lanțuri a fost : „Miine 
ineheiem planul anual". Era in 7 
decembrie.

— Care este legătura acestui 
succes cu brigada de producție 
și educație a tineretului ?

— Brigada 
sector cheie :
moale. Tinerii de aici 
Rezultatele lor sînt 
nale.

L-am rugat apoi pe
ției — tovarășul Vasile Sima — 
să puncteze realizările actuale 
ale brigăzii, comparativ cu cele 
obținute în același compartiment 
trefilare — pe perioada cores
punzătoare a anului trecut. Iată 
datele discuției : • 1971 — de
pășirea planului cu 2 la sută. 
1972 — depășirea planului cu 6

Șei. antele brigăzii — cei patru 
Vasile și Ion Toma.

sută. De reținut că anul a- 
r.a planul este mult mai mare 

anul trecut • Productivi- 
mundi pe salariat (a se 

■ pe membru al brigăzii) a 
. nrit cu 13000 lei față de sar

cina planificată. • Prin respec
tarea riguroasă a tehnologiei, 
prin respectarea seriilor de tre
filare. sudarea intre mașini etc., 
s-au economisit in 11 luni pe 
secție. 28 tone de oțel.

L-am mai întrebat apoi pe șe
ful secției care consideră că 
este suportul realizărilor enu
merate.

— Brigada este în întrecere cu 
celelalte sectoare și chiar între 
tinerii brigăzii există o perma
nentă competiție. Ea stimulează 
perfecționarea profesională, în
trajutorarea și disciplina. Tre
buie să rețineți două elemente 
care explică totul cu claritate, 
înainte, mulți tineri care alcă
tuiesc astăzi brigada rămîneau 
deseori sub normă și înregistrau 
absențe nemotivate dc la pro
gram. în cele 11 luni de exis
tență a brigăzii însă nici un tî
năr din componența ei n-a mai 
săvîrșit abateri disciplinare, n-a 
mai rămas sub plan.

Aceste realizări — repetăm — 
se cifrează pînă acum în între
prinderea de sirmă, cuie și lan
țuri, la o producție marfă supli
mentară in valoare de 16 mili
oane lei.

Pe fluxul tehno
logic — acolo 
unde se hotă
răște calitatea

Scoatem din dosarul brigăzii 
de producție și educație a tine
retului de la întreprinderea ju
dețeană de industrie locală ..Mo
bila" chemarea lansată de acest 
colectiv la începutul anului, data 
constituirii brigăzii, către tinerii 
din celelalte secții pentru a în
cerca un scurt bilanț. Ce și-a 
prevăzut brigada și ce a realizat? 
Așadar...

• Realizarea și depășirea sar
cinilor de producție pe 1972, dind 
peste plan in fiecare trimestru 
producție marfă în valoare de 
25 000 lei.

— Cum și-au respectat tinerii 
acest angajament, tovarășe di- 
rector ?

— Au dat nu 35 000 ci 130 000 
lei, ne informează ing. Ion Gro- 
su, directorul întreprinderii.

• Prin economisirea materia
lelor și alte acțiuni, să contri
buim la reducerea prețului 
cost al produselor fabricate 
acest an cu 1 000 lei.

— Aveți cuvîntul, tovarășe 
rector !

• Prin folosirea cu măies
trie și atenție a cofrajului 
glisant, brigada a făcut po- 

— Li la un 
turnări 

normei.

• Datorită calității 
ționale a lucrărilor 
darie în turnare a 
lui, grosimea stratului 
tencuială a ultimelor cinci 
nivele a putut fi de numai 
un centimetru grosime față 
de doi centimetri, econo- 
misindu-se materialul pen
tru alte cinci nivele.

• Acționînd pentru recu
perarea mortalului ce cade 
în timpul tencuirii plafoane
lor și refolosirea lui, briga
da a reușit să tencuiască 
trei apartamente cu mate
rialul astfel economisit. Va- 

■ loarea acțiunii lor: 6 000
lei.

• La chemarea conducerii 
șantierului pentru a se lu
cra și duminica, în vederea 
recuperării unor restanțe din 
lipsa de materiale, brigada 
de producție și educație a 
tineretului a fost cea dinții 
care a răspuns. Blocul G 1 
cu 132 apartamente a fost 
dat astfel la timp în folo
sință.

• înainte de constituirea 
brigăzii, numai zece din 17 
tineri care o formează erau 
calificați. Acum, toți au ob
ținut calificarea în meseria 
de zidari.

— Au redus prețul de cost cu 
10 000 lei.
• întreaga activitate a tineri

lor din brigadă se 
sub deviza : nici o 
motivată in cursul 
rîndul tinerilor.

— în cele 11 luni de activi
tate, intervine prompt, cu justi
ficate satisfacții directorul între
prinderii, nu s-a înregistrat 
o absență.

• O maximă preocupare 
manifesta brigada pentru 
truirea profesională a celor 
ucenici pe care îi avem in colec
tivul nostru.

— Cum lucrează ucenicii după 
un an de meserie, tovarășe mais
tru Gheorghe Răducanu ?

— Cot la cot cu tinerii califi
cați din brigada, la nivelul celor 
de categoria I.

Din zece obiective esențiale în 
întrecerea pe acest an n-a rămas 
nici unul neîndeplinit. Brigada 
de producție și educație a tine
retului a devenit un colectiv 
spre care se îndreaptă cu admi
rație toate privirile din între
prindere.

— De ce ați considerat necesar 
să înființați brigada tocmai în 
secția finisaj ?

— Pentru că in fluxul tehno
logic aici se hotărăște in cea mai 
mare măsură, ne răspunde 
Gheorghe Sabuc, secretarul or
ganizației U.T.C. și, în același 
timp, șeful brigăzii, calitatea 
mobilei executate de noi. Aici e 
mai greu și aici ne-am constituit 
in brigadă.

MARIN STOIAN

• Brigăzile de producție 
și educație ale tineretului 
pot fi înființate și dau re
zultate optime în toate ra
murile industriale, în toate 
sectoarele de activitate, Ia 
locurile de muncă unde 
predomină tinerii : meta
lurgie, siderurgie, construc
ții de mașini, industrie u- 
șoară, comerț, cooperație 
etc. Ar fi greșit însă dacă 

s-ar înființa, numai de dra
gul de a avea cit mai multe 
brigăzi, în compartimente
le, la locurile de muncă 
unde nu se întrunesc toate 
condițile, unde prin speci
ficul și caracterul produc
ției nu pot fi temeinic or
ganizate, nu-și pot stabili 
obiective ferme în întrecere. 
Insucesele unor astfel de 
brigăzi ar compromite ini
țiativa

ILIE URSU

Să detașăm împreună citeva concluzii
In finalul anchetei noastre, nsget w £ntn cei

care se ocupă nemijlocit de acUcitatau bngtzdor de producție fi 
educație ale tineretului sau care le vmtresc îndeaproape ți sint 
implicați în realizările lor, să-și aatefcKe opâmle despre aceste

terme de mobilizare a tineretului în întrecerea socialistă, să 
::~^‘.!cze sugestiile care se impun pentru o mai dinamică afir
mare a acestora, pentru creșterea eficienței lor economice și 
educație e

• în componența brigăzi
lor trebuie să intre și mun
citori mai în xirstă, cu ex
periență mai bogată care să 
fie repartizați astfel pe 
schimburi incit tinerii să 
aibă oricind la cine apela 
pentru a se descurca mai 
ușor în producție. Lor li se 
poate încredința cind e ca
zul chiar conducerea brigă
zilor ceea ce le-ar conferi 
mal multă autoritate și per
sonalitate. Nu pot lipsi de 
asemenea din componența 
lor tinerii ucenici, care a- 
cum se pregătesc pentru a 
deveni muncitori calificați. 
Brigăzile trebuie să devină 
autentice școli de educație 
și formare profesională a 
tinerilor.

COSTICĂ RĂDUȚ

• Pîrghia de o inestima
bilă valoare in sudarea și 
întărirea brigăzilor trebuie 

să fie stimularea lor morală 
și materială, ori de cite ori, 
prin rezultatele obținute, 
prin recordurile stabilite 
se impune o astfel de sti
mulare. Popularizarea ti
nerilor și a realizărilor 
lor in întreaga întreprin
dere și prin toate for
mele, felicitările publice 
din partea conducerii uni
tăților, conferirea unor fa
nioane și diplome, trimi
terea lor în excursii organi
zate, la spectacole în mod 
gratuit, sînt forme des folo
site în întreprinderea noas
tră și care dau rezultate 
dintre cele mai frumoase.

VASILE CÎNEPĂ

• Programele de activi
tăți ale brigăzilor trebuie 
să cuprindă nu numai orele

de muncă in întreprindere ci 
și timpul liber. Ele trebuie 
să-și continue existența și 
dincolo de porțile uzinelor, 
Ia cluburi, pe terenurile de 

sport, în excursii. In sinul 
brigăzii, fiecare tînăr tre
buie să-și găsească toate 
satisfacțiile morale și mate
riale. întilniri cu personali
tăți politice și culturale, 
vizionarea în colectiv a 
unor spectacole, simpozioa
ne pe diverse teme propuse 
de tineri, sărbătorirea unor 
evenimente din viața parti
culară a membrilor săi etc., 
iată doar citeva sugestii 
care trebuie reținute în pro
gramele brigăzilor. Pentru 
că nici un moment nu tre
buie uitat că ele vizează nu 
numai rezultatele în pro
ducție ci și educația politi
că și patriotică a tineretu
lui.

Ing. ION GROSU
gurarea unor condiții opti
me de viață tinerilor bri
gadieri ca de altfel tuturor 
tinerilor. Astfel procedînd, 
putem într-adevăr să con
tăm pe randamentele maxi
me ale acestor colective.

ROMULUS L.AL 
ION CHIRIC

Fotografii de
V. COBURGAN
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într-o perspectivă tematică 
s-ar putea include nu numai 
prezenta selecție, dedicată a- 
niversării Republicii ci creația 
artiștilor plastici amatori în 
ansamblu. Mai puțin obsedați 
de rigorile anumitor genuri, a- 
numitor tendințe din arta cla
sică sau modernă (ce-și pun u- 
neori pecetea și pe orientarea 
tematică) artiștii amatori își 
îndreaptă cu precădere aten
ția către surprinderea celor 
mai neașteptate aspecte și 
ipostaze ale existenței coti
diene. Ei pictează de regu
lă ceea ce trăiesc în chip 
nemijlocit, ceea ce observă zil
nic. Artistul amator ignoră 
teama de banal, de nesemnifi
cativ a artistului cult și tocmai 
acest lucru conferă lucrărilor 
sale, uneori, o prospețime, o 
notă de inedit și „curaj" izvo- 
rîte tocmai din capacitatea de 
a privi și reda un adevăr, sim
plu și nesofisticat. Mai puțin 
sensibili la ceea ce denumim 
de obicei sinteză în artă (con
jugată nu întîmplător cu un 
caracter evanescent al acesteia), 
ei descriu, povestesc despre tot 
ceea ce ne înconjoară, adesea 
atît de detaliat încît imaginile 
se însuflețesc de un neobișnuit 
fior al vieții. Realismul crea
ției lor reprezintă încercarea 
de a pune în concordanță ima
ginea vieții cu imaginea pictu
rii. E drept cîteodată meșteșu
gul nu prea bine stăpînit, stîn- 
găcia exprimării sînt destul de 
vizibile, dar forța, patosul și 
sinceritatea degajate de lucrări 
ni le apropie și ni le fac vero
simile, chiar în termenii con- 
sacrați ai artei. Oricîte consi
derații savante am face asupra 
oicturii amatorilor, nu vom pu
tea epuiza secretul. dobîndit 
atît de spontan și firesc, după 
care un om ce pășește rigid, 
ori are brațele inegale de e- 
xemplu, este mai viu decît 
orice reprezentare perfectă a 
sa. în accepțiunea studiului ar
tistic. după care strada, case
le, mașinile, agregatele. stîn-

Comitetul
(Urmare din pag. lj

(ace să cristalizeze un sistem 
prin care organizația noastră 
șă se apropie tot mai mult 
de preocupările și dorințele 
tinerilor, să se identifice cu 
munca și viața lor

2 Succint, aceste pro
bleme rezultă in 
primul rînd in legă- 
stabilirea unor mofură cu

dalități concrete prin care 
organizațiile U. T. C. să 
contribuie la realizarea pla
nului cincinal in 4 ani fi ju
mătate ; precizarea unor an
gajamente concrete ale orga
nizațiilor în acest sens, moda
litățile concrete de acțiune, 
principalele obiective care 
trebuie să stea in atenția ti
nerilor. Apoi, vizăm intensifi
carea legăturilor dintre orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
dere fi din școli, dintre ține
rii comuniști fi organizația 
pionierilor, atît in ceea ce 
privește orientarea școlară și 
profesională cit și în ceea ce 
pricește cunoașterea recipro
că a preocupărilor, a întregii 
activități.

A treia problemă, dar nu 
ca importanță, ar fi întărirea 
și îmbunătățirea radicală a 
stilului de muncă, a vieții 
interne de organizație, stimu
larea participării tineretului 
la rezolvarea tuturor proble
melor organizației, lărgirea 
permanentă a democrației de 
organizație.

3 Biroul comitetului 
județean, activiștii 
au privit cu foarte 

multă seriozitate pregătirea 
conferinței, punînd un accent 
deosebit pe desfășurarea în 
bune condiții a adunărilor și 
conferințelor pe întreaga 
structură a organizației jude
țene, coroborată cu desfășu
rarea normală a întregii vieți

TINERII DE LA STAȚIA PILOT
(Urmare din pag l)

semna încă puțin. Pentru începe
rea fabricării de serie erau ne
cesare secții noi, utilaje compli
cate...

— Așa s-a născut ideea stației- 
pilot — a precizat inginerul 
Kteissl, șeful serviciului de cer
cetări al fabricii.

Lingă agregatele instalate în
tr-un "spațiu anume, din interio
rul halelor, roiesc mai mulți ti
neri (ei completează 80 la sută 
din schema stației) care finalizea
ză' munca cercetătorilor, fac o 
puntp de legătură intre munca 
de cercetare și producție. M-am 
oprit în fața operatorului-chimist 
Vasile Medrea. Oamenii lui 
mi-au prezentat noul produs rea
lizat : cimentul aluminas, foarte 
solicitat în industria construcții
lor.

— Am realizat deja un prim 
lot pe care l-am expediat la Bra
șov, se mîndresc oamenii lui Me- 
drea.

E aici un mic colectiv care 
desfășoară o muncă plină de ine
dit, luptă cu neprevăzutul, înlă
tură „surprizele" neplăcute care 
se ivesc în timpul fabricării noi
lor produse. Și se bucură de reu
șită ca elevii de o notă bună 
luată la examen.

Munca lui Medrea și a oame
nilor lui are adinei implicații în 
realizarea stației-pilot. Fără a-l 
obliga cineva, în afara atribuțiilor 
lui de serviciu, acest tînăr, har
nic, receptiv în fața noului, nu 
a precupețit nici un efort cind a 
fost vorba de montarea utilaje
lor.

Ion Drîmbăreanu a luptat și el, 
fără preget, aici în cadrul sta
ției, pentru îmbunătățirea calită
ții cărămizilor refractare produse 
în întreprindere, realizînd niște 
suporți pentru rezistențele de 
încălzire.

Ex poziția „NdA MILITANTĂ ÎN CREAȚIA
ARTIȘTILOR PLASTICI AMATORI"

FARMECUL- - - - - - -
REALISMULUI NAIV

gaci și strîmb desenate par 
mai reale decît orice imagina
re — simbolică sau nesimboli
că — a lor. Probabil că se
cretul lor este secretul acelor 
spirite capabile să înțeleagă și 
să selecteze în primul rînd da
tele realității imediate, capabile 
să vadă, să judece și să redea 
un lucru conform propriei vi
ziuni de unde și nota de inge
nuă și dezarmantă descoperire, 
de „văzut întîia oară".

județean
de organizație, cu inițierea 
unor ample acțiuni de
dicate aniversării a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii. 
Am pus un accent foarte mare 
pe rezolvarea cu promptitudi
ne a tuturor problemelor și 
sugestiilor făcute de tineri. 
Există un sistem informațio
nal bine pus la punct, astfel 
că problemele care depășesc 
competența unor organizații 
U.T.C. sînt rezolvate pe plan 
județean. Cu prilejul conferin
ței județene, dorim să dăm 
răspuns tuturor problemelor, 
precizînd că pînă atunci, fără 
îndoială, multe vor fi deja so 
luționate.

Inițiativele și acțiu
nile inițiate de co
mitetul județean4

U.T.C. în acest an au vizat.
desigur într-o perspectivă mai 
largă, afirmarea tot mai pu
ternică a organizației de tine
ret ca un factor dinamizator 
promotor al noului. In această 
perioadă noi finalizăm iniția
tivele pe care de multe ori 
„Scinteia tineretului" le-a 
popularizat, făcîndu-le cunos
cute în întreaga țară.

6 Această întrebare t*  
leagă de cea prece
dentă. Dorim ca 

toate inițiativele valoroase din 
anii precedenți să le genera
lizăm, eventual să le îmbu
nătățim. Printre acestea creau 
să enumăr numai cit era. ace
lea care prin valoarea lor 
deosebită, prin sfera mare de 
cuprindere a tinerilor, prin 
obiectivele pe care și le pro
puneau, vizau probleme 
fundamentale ale întreprinde
rilor. Aș începe cu inițiativa 
uteciștilor de la Uzina „Oțe
lul Roșu", secția O.S.M., cup
torul nr. 4. S-au constituit in
tr-o brigadă de muncă și edu
cație a tineretului și pînă în

constituie într-un real act de 
cultură.

Din aglomerarea de ma
nifestări camerale ale săptă
minii, (stranii continuă să ră- 
mînă planificările acestei sta
giuni l) aș aminti concertul 
formației „Concertino" care a 
prezentat în ciclul „Comori ale 
barocului muzical" un program 
de muzică franceză.

Moment copleșitor : cele trei 
bergerete interpretate de so
prana Emilia Petrescu și cla
vecinistul Nicolae Licureț.

Formația continuă să impu
nă, dincolo de schimbările din 
componența sa — prin calitate 
sonoră, prin farmecul fra
zărilor.

• Remarcăm din nou pre
zența dirijorului ieșean Ion 
Baciu la pupitrul Orchestrai 
Simfonice a Radioteleviziunii.

In vibrantul „Poem al exta
zului" al lui Skriabin, Ion Ba
ciu a reușit să antreneze un 
vast aparat orchestral spre o 
tălmăcire caracterizată prin- 
tr-o impecabilă urmărire a li
niilor polifonice, prin preci
zia atacurilor, printr-o intere
santă dozare a planurilor so
nore.

In concertele de la Fi
larmonică, între „Eroica" 
beethoveniană și una dintre 
timpuriile simfonii mozartiene, 
dirijorul Paul Popescu ne-a 
oferit prilejul de a asculta o 
partitură concertantă româ
nească cdre-și demonstrează 
după două decenii înalta în
cărcătură emoțională, frumu
sețea arcuirii arhitectonice : 
Concertul pentru vioară șt or
chestră de Pascal Bentoiu.

Solist — Ștefan Gheorghiu, 
violonistul care rămîne după a- 
tîția ani de continuă activitate 
artistică unul dintre cei mai 
talentați soliști ai țării, și este 
păcat că în ultimul timp l-am 
putut arareori urmări pe es
tradele noastre de concert.

IOSIF SAVA

lungirea vieții tractoarelor pro
puse pentru casare. Solicitind 
colaborarea trustului stațiunilor 
de mecanizarea agriculturii pen
tru prelungirea duratei de func
ționare a celor 277 de tractoare 
propuse la casare in județul Il
fov, organizațiile U.T.C. s-au 
angajat să le preia și să le dea in 
răspunderea directă a tinerilor 
pentru a realiza cu ele lucrări 
în valoare de 4 451 400 lei ; să 
realizeze două milioane lei eco
nomii prin folosirea pieselor 
recondiționate : să economiseas
că carburanți și lubrifianți in 
valoare de peste un milion lei.

Răspunsul dat de mecanizato
rii județului Ilfov inițiativei 
celor din Olt în cadrul acestei 
consfătuiri s-a bucurat, cum era 
și firesc, de o deosebită atenție. 
Redăm ultimul citat prezentat 
de organizația județeană U.T.C. 
în consfătuirea de la care 
am relatat : „Valoarea inves
tițiilor economisite în 1973 
prin prelungirea durate) de 
funcționare a utilajelor care au 
îndeplinit durata de funcționare, 
va fj de peste o sută milioane 
lei".

— Au dat rezultate ? întreb pe 
unul din ei.

— Poftiți în hală și vă con
vingeți 1 — mi s-a spus.

Alături de micul colectiv al 
stației, am întîlnit aici șt alte 
cadre din întreprindere: cercetă
tori și specialiști, care folosesc o 
parte, din timpul lor, perfectînd 
produsele ce vor să le realizeze, 
materializind în acest fel munca 
lor de cercetare. Și în acest fel 
stația joacă rolul de școală, rolul 
împletirii activității de cercetare 
cu practica.

La unul din sectoarele stafiei, 
muncitorii incărcau într-o mașină 
un produs realizat aici.

— Am obținut pentru prima 
dată în țară un asemenea pro
dus, mi-au explicat ei.

— Ce avantaje prezintă ?
— E un produs termoizolator, 

rezistent la temperaturi de pînă 
la 1 500 de grade.

Inginerul Kreissl a făcut un 
mic calcul din care reiese că 
stația-pilot a realizat anul trecut 
circa 300 de tone din noul sorti
ment și încă 200 tone anul aces
ta, pînă la ora actuală. Nu e o 
cifră mare, deși se acoperă unele 
cerințe. O dată cu activitatea de 
cercetare însă, se realizează și 
unele beneficii. Cel mai impor
tant lucru îl constituie faptul că 
realizînd un produs la nivelul 
stației-pilot, acesta trece printr-o 
serie de verificări, se pot înlătura 
deficiențele, înainte de a intra în 
producție de serie în noile uni
tăți. *

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei pe care a făcu
t-o aici în uzina noastră, îmi 
spune inginerul Kreissl, a apre
ciat activitatea stației-pilot, atit 
în planul producției cit și al 
calității. Ne simțim deci obligați

Expoziția cuprinde scene de 
muncă (din șantiere navale, 
șantiere de construcții, cazan- 
gerii, de pe ogoare etc.), săr
bători colective sau familiale, 
jocuri de copii, mirifice parcuri 
în care oamenii își petrec o 
parte a timpului liber, portre
te ..ale colegilor de muncă, ale 
prietenilor, portrete ale celor 
mai noi cartiere de locuințe, 
ale celor mai reprezentative 
construcții social-culturale rea
lizate în ultimii ani, imagini e- 
roice, lipsite de grandilocvență 
și prețiozitate, ale eforturilor 
de stăvilire a inundațiilor etc. 
Dacă am uita o clipă că ne a- 
flăm în fața picturii, am avea 
convingerea că înregistrăm un 
spectaculos „documentar" al 

existenței noastre cotidiene, al 
evenimentelor importante ce au 
captat atenția noastră (și nu 
numai atenția) în ultimii ani. 
Sub aceste imagini am putea 
cita numele cîtorva reporteri 
sau cronicari, firește, dintre 
cei a căror originală viziune 
este susținută și de o accentu
ată calitate plastică : Nicolae 
Băbălău. Adriana Bordea, Ana 
Constantin. Gheorghe Dobre, 
Ion Gurgui, Maria și Nicolae

U. T. C.
prezent au obținut rezultate 
cu totul deosebite. Acest cup
tor ani de zile nu și-a înde
plinit sarcinile de pion, dar 
din luna februarie 1972. cind 
a fost preluat de brigada de 
tineret, a dat peste plan circa 
1700 tone oțel. Pentru anul 
1973 atit această brigadă cit 
și cea de la cuptorul nr. 1 de 
la oțelăria Combinatului side
rurgic Reșița și-a propus să 
dea peste angațamentul secției 
cantități însemnate de oțel, cu 
realizarea unor economii care 
se cifrează la circa 2J mi
lioane lei. Pentru a susține 
aceste brigăzi ale tineretului, 
la inițiativa organizației 
U.T.C. de la Combinatul si
derurgic Reșița dorim ca în
treaga organizație județeană 
să colecteze fierul vechi ne
cesar funcționări celor desm 
cuptoare pe o perioadă de cei 
vutrn o kmi de zie. Ia ace
lași fiasp. ne gzadiai M gene
ralizăm ■efiarira bngîador 
de tineret de la teetie repa 
rații siderurgice din Combsne- 
tul Sidermrgic Repta de a 
executa toate reparațiile cu 
cel puțin 5 zde inamte de 
ti i mc ■ pe bzze unei mai 
riguroase cegmuzăn a loaJri 
de mersei și prin aprocrzK*-  
narea normali cu materialele 
necesare, hscrim o zi pe 
riptimini cu electroni ecvno- 
muițî", este a abi rmșsativi 
in curs de generalizare la 
toate isărepemleiile de con- 
rtrucțu metalice din județ, 
bvmeroase alte nutritive ale 
tjserdor din construcții, de la 
întreprinderile mânere și de 
construcții de mașini vizează 
rn principal folosirea judicioa
să a timpului de lucru, buna 
organizare a locului de mun
ci, lupta împotriva risipei, e- 
conomă de materiale și nu
ferii prime.

să-i dezvoltăm activitatea prin 
dotarea ei ca noi utilate realiza
te in întreprindere, prin crearea 
de noi spații.

Ho tari rea colecție ului stației- 
pilot e concretizată deja in pri
mele realizări dobindite pe a- 
ceastâ linie.

Răsfoiesc împreună cu cerce
tătorii întreprinderii schițe și 
planuri, stau de vorbă cu ei și 
aflu că au fost încheiate cu 
succes cercetările pentru fabri
carea produselor retractare spe
ciale. fasonate prin turnare și 
altele pentru realizarea plăcilor 
filtrante necesare industriei de 
coloranți. care cor ft puse in 
micro-fabricație incepind cu anul 
care urmează. Și nu numai atit.

(Urmare din pag. I)

țiune : eficiența economică. 
Creșterea ei este. evident, 
într-o directă legătură cu scă
derea cheltuielilor. Dar. s-a pus 
întrebarea, asupra căror chel
tuieli se poate și e necesar să 
se intervină in primul rind ? 
Pe elementele luj componente, 
capitolul cheltuielilor este foar
te larg șt participants la dis
cuții au arătat că posibilități de 
reducere sînt practic pentru fie
care fel de cheltuială in parte.

Cele mai mari posibilități de 
reducere insă, s-a dedus a e- 
xista la cheltuielile făcute, cu 
repararea tractoarelor și mași
nilor agricole. Acest lucru și 
pentru că in totalul cheltuieli
lor ele ajung să reprezinte, in 
prezent, in jur de 34 la sută. 
Ce presupune acest lucru ? S-a 
insistat, in primul rind. asupra 
necesității organizării procesu
lui de reparații pe posturi spe
cializate și in flux. Atelierul 
S.M.A. Ștefănești — vizitat de 
participanți — a oferit in acest 
sens un foarte bun exemplu. 
Amplasate in ordinea succesivă 

Linculescu, Ștefan Predoiași, 
Nicolae Savopol, Robert Scrip- 
caru, Constantin Stanică, Maria 
Văduva. O mențiune aparte se 
cuvine făcută în privința lu
crărilor cu caracter alegoric și 
omagial. Mărturisim că in ele 
descoperim o autenticitate, o 
putere de convingere ce lipsesc 
altora de același gen realizate 
de către mulți profesioniști, se 
înțelege, cu mult mai subtili 
și rafinați sub aspectul limba
jului pictural. Să ne oprim a- 
supra luptelor de la Gri vița in 
1933, închipuite de către Marin 
Văduva. Avem aici de-a face 
cu o mare desfășurare panora
mică, cu o încleștare dramati
că de forțe în care cerul și pă- 
mîntul par un rug imens. Sce

na are ceva din patetismul 
marilor bătălii, care te îndeam
nă să califici reprezentarea pic
tată a evenimentului drept un 
„Waterloo al proletariatului". 
Robert Scripcaru într-un ta
blou cu o temă identică pune, 
dimpotrivă. într-o manieră au
tentică accent pe drama indi
viduală. De o parte a grilaju
lui muncitori hotăriți, alții spe- 
riați și deznădăjduiți, ce înro
șesc cu sîngele lor zăpada

l'a mpin ere *s  om* oar necoăe de prezentări: Alberto Sordi și Claudia Cardinale

•Marea evadare
•Frumos, onest, emigrat în Australia

F F Jssș
* tara a □ Insa exacta

„MAREA EVADARE" se a- 
seamănâ tematic și valoric altei 
producții a studiourilor ameri
cane pe care am văzut-o pe e- 
cranele noastre in urmă cu 
trei ani t „Expresul colonelului 
Von Ryan*

Subiectul filmului ii consti
tuie evadarea colectivă a unor 
prizonieri de război anglo-ame- 
ricani dintr-un lagăr german 
spre sfirșitul celui de-ai doilea 
război mondial. Este vorba de 
fapt de un grup de piloți cu 
recidive in ceea ce privește în
cercările de evadare, un grup 
de recidiviști adunați într-un 
singur loc tocmai pentru o mai 
atentă supraveghere a lor. Dacă 
pare curios faptul că nu sufe
reau un regim aspru, specific 
lagărelor de război hitleriste 
trecute de sub controlul milita
rilor sub teroarea S.S.-ului, gă
sim pentru aceasta o explicație 
Intr-una din cărțile clasice ale 
domeniului t Jacques Delaure 
„Istoria Gestapoului". De frica 
represaliilor pe care le-ar fi 
avut de suferit aviatorii ger
mani prizonieri in Marea Bri- 
tanie sau pentru ca aceia ce 
îndeplineau misiuni de război 
și erau la rîndu-le expuși „să 
nu fie îngrijorați, gîndindu-se 
la urmările pe care le-ar putea 
avea asemenea măsuri" precum 
împușcarea aviatorilor prizo
nieri anglo-americani, aceștia 
din urmă beneficiau de un 
regim aproape privilegiat in 
comparație cu ceilalți din alte 
arme sau aparținind altor na
ționalități. Volumul amintește 
chiar de o spectaculoasă eva
dare colectivă al cărei final se 
aseamănă foarte mult cu cea 
prezentată de film.

John Sturges, regizorul filmu
lui. . are a mai realizat „Bătri- 
".ul și marea", „Naufragiați în 
spațiu- și mai ales două din 

a operațiilor ce urmează să se 
execute, posturile de lucru 
scurtează cu cel puțin 20 la 
sută timpul de trecere al mași
nilor prin atelier- și, totodată, e- 
vită aglomerarea unuia sau al
tuia dintre punctele de lucru. 
Organizarea atelierului astfel 
este una din condiții. Dar, pen
tru a se ști cu ce piese se va 
putea executa reparația, cu pie
se noi sau cu piese recondițio
nate este nevoie de o cunoaș
tere exactă a gradului de u- 
zură al celor ce se vor înlocui.

Cum să se recondiționeze în
să cele vechi ? Pe această temă 
s-au purtat cele ma; interesante 
discuții. Atelierul S.M.A. Ște
fănești. care s-a dovedit un bun 
exemplu și din acest punct de 
vedere ca și intervențiile par- 
ticipanților care au redat expe
riențele lor, au condus la con
cluzia că pentru recondiționate 

curții. De cealaltă parte a gri
lajului grupuri de soldați, în
fățișați ca marionete, avind 
ceva din rigiditatea soldaților 
de plumb, un general și un cîi- 
ne, ridicol și grotesc ca perso
najele teatrului de păpuși, ce 
conduc „masacrul”. Constantin 
Stănică concepe pe un princi
piu de reprezentare asemănă
tor întrucitva „Proclamarea 
Republicii". De o parte părăsi
rea Palatului într-o atmosferă 
sumbră de către patru perso
naje (simbol al vechii puteri), 
de cealaltă parte grupuri de 
oameni simpli ce pătrund în 
Palat însoțiți de muzică într-o 
atmosferă sărbătorească. De 
cele mai multe ori nu impre
sionează atit acuratețea recon
stituirii (Palatul de pildă e o 
mică clădire cu două etaje), ci 
autenticitatea sentimentului, 
patosul și sugestivitatea simbo
lică pe care imaginea realist 
migălită o implică.

Expoziția artiștilor amatori, 
muncitori, elevi, profesori, oa
meni de cele mai diverse pro
fesii, oameni care își consa
cră timpul liber unei nobile 
îndeletniciri, pictori, deci pe a 
căror paletă nu există cenuși- 
uri ci numai culori strălucitoa
re. tonuri intense și pure, se 
impune ca unul din omagiile 
aduse proclamării Republicii, 
evenimentelor care, de atunci 
au schimbat fundamental exis
tența și destinul poporului nos
tru. La această expoziție și-a 
adus o substanțială contribuție, 
nu numai în privința selecției 
ci și a îndrumării cercurilor 
de artă plastică. Centrul de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă al 
municipiului București, în co
laborare cu Comitetul de cul
tură si educație socialistă al 
Municipiului București (Sala 
Muzeului de istorie a Partidu
lui c monist, a mișcării revolu
ție nare și democratice din Ro
mânia. B-dul 1 Mai, nr. 3—5).

C. R. CONSTANTINESCU

cele mai bune westernuri din 
ultimii ani : „Cei șapte magni
fici- și „Ultimul tren din Gun 
Hill”, reușește pe parcursul u- 
nei lungi proiecții (două serii), 
să dea un ritm susținut subiec
tului, și, in același timp, să de
talieze psihologic foarte multe 
personaje, iar în final să ur
mărească vreo 5—6 acțiuni pa
ralele cu o minuțiozitate pe 
care filmul artistic de lung me
traj a împrumutat-o cu succes 
de la cel documentar.

O excelentă echipă de inter
pret!, majoritatea capete de a- 
fiș, fac din „MAREA EVADA
RE" ceea ce se numește un film

de justificată apreciere publică 
și de normal succes financiar. 
Chiar dacă numai unul din in
terpret! Steve Mac Queen a 
primit „Marele premiu de inter
pretare masculină" la cel de-al 
3-lea Festival internațional al 
filmului de la Moscova, și cei
lalți actori îi sînt egali valo
ric. în special : Donald Plea- 
sence, Charles Bronson, James 
Garner și Hannes Messemer.

Ar fi totuși de reproșat a- 
cestui film o anumită prezen
tare romantică, în prima sa 
parte, a vieții de lagăr, văzută 
ca un fel de frumoasă convie
țuire spartană iar pregătiriie de 
evadare, un fel de concurs 
sportiv și nu o încercare ce are 
drept risc viața. Este adevărat 
că finalul dramatic dezvăluie 
practicile criminale ale Gesta
poului, asasinarea mișelească a 
unor oameni dezarmați, dar asta 
nu împrăștie aerul unei osten
tații neutraliste cu care ne este 
înfățișat regimul lagărelor de 
prizonieri.

W MII DE MECANIZATORI
există cel puțin patru proce
dee posibile de aplicat : de su
dură și încărcare, de deformare 
plastică, de lipire și procedeul 
mecanic. Evident, fiecare apli
cabil la un anume fel de piese 
și la un anume grad de uzură. 
Efectul a fost convingător sub
liniat de către specialiști : chel
tuielile maxime de recondițio- 
nare a pieselor ajung in medie 
la 12 la sută din prețul unei 
piese noi. Pentru că nu toate 
unitățile dispun de ateliere do
tate cu dispozitivele necesare 
care să permită rccondiționa- 
rea întregului set de piese, cite
va stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii ale județului vor 
fi specializate în recondiționa- 
rea unor piese cu un mai mare 
grad de tehnicitate. S.M.A.-ului 
Ștefănești i-a revenit, astfel, 
sarcina specializării în recondi-

Ceea ce dă un farmec apar
te televiziunii, televiziunii în 
general, evident, este cantita
tea de informații pe care este 
dispusă sau nevoită să le ofe
re în limitele . unui program 
zilnic. Apoi, dar numai apoi 
firește, diversitatea acestor in
formații. și, în sfîrșit, dar nu 
în cele din urmă, se presupu
ne, calitatea informațiilor.

După cum se cunoaște, bene
ficiem ca telespectatori de vîr- 
ste, profesiuni și preocupări di
ferite de cel puțin două emi
siuni (la începutul serii și că
tre miezul nopții) al căror scop 
nu este altul decît transmite
rea de informații la zi. Nu am 
de gînd totuși să readuc în dis
cuție raportul imagine-cuvînt, 
echilibrul de azi, fiind, ca și 
pe timpuri, deplasat în favoa
rea cuvîntului. E drept că pen
tru informațiile din țară nu
mărul corespondenților a cres
cut, dar la fel de drept este că 
scurtele și inimoasele lor co
respondențe din cele patru col
țuri ale țării seamănă unele cu 
altele ca două picături de apă. 
Circulă aci. o calmă acceptare 
și supunere beneyolă la șablon 
și difuz, ca să nu pomenesc ia
răși despre săltărețele împreu
nări de cuvinte în care abia-a- 
bia se mai deslușește gîndul 
cel bun și, deci, cel care, de 
fapt, interesează. Mult mai a- 
propiată de cele trei condiții 
pretinse de difuzarea informa
țiilor (cantitate, diversitate, ca
litate) — asta poate datorită 
și personalității lui Ilie Ciu- 
rescu, unul din rarii profesio
niști ai televiziunii care știe să 
ia un interviu fără sclifoseli 
sau prețiozități — este emisi
unea ,,24 de ore".

O întîmplătoare propagare de 
informații se mai petrece în 
minutele dedicate publicității

închinat memoriei unor eroi 
care au luptat pentru libertate 
și demnitate umană, „MAREA 
EVADARE" este de reținut, 
dincolo de amintitele rezerve, 
ca o operă ce îmbogățește te
matic capitolul filmelor de răz
boi.

Luigi Zampa este un ci
neast care în umbra ma
rilor regizori neorealiști 

a realizat întotdeauna filme de 
o subliniată acurateță profesio
nală, filme ce au confirmat 
viabilitatea artistică și socială 
a cinematografei italiene. Re
luată recent pe micul ecran, 
comedia sa „Gardianul" și-a 
păstrat proaspăt comicul de 
moravuri, satira. în „FRUMOS, 
ONEST, EMIGRAT ÎN AUS
TRALIA", Zampa își alege e- 
roii dintre miile de italieni ple
cați să-și cîștige existența de
parte de patrie. începutul fil
mului, prezentarea unei mici 
colonii de italieni, reprezintă și 
partea lui cea mai bună. Este 
aici un comic liric de o foarte 
bună calitate care atinge apo
geul în secvența unui bal al 
emigraților.: un salon trist, a- 
proape pustiu, cu perechi pu
ține, cu oameni obosiți și temă
tori care mimează bucuria de 
a trăi.

în rolul principal Alberto 
Sordi, cel mai distribuit inter
pret italian de pe ecranele 
noastre, este în nota sa obiș
nuită alături de Claudia Car
dinale, în postura tragi-comică 
a unei tinere care fuge de un 
trecut dubios datorat tot unor 
precare condiții sociale.

Luigi Zampa continuă, din 
păcate fără prea mult suflu, 
tradiția neorealismului și filmul 
reușește să rețină atenția numai 
în măsura în care această tra
diție generoasă nu este lăsată 
pe un plan secund de dragul u- 
nor ieftine poncife comerciale.

TUDOR STANESCU

ționarea cilindrilor, blocurilor 
motor și a arborilor cotiți.

Din cele relatate nu trebuie 
să se înțeleagă că în județul 
Ilfov absolut toate piesele se 
vor recondiționa. Nu. Ideea 
care se desprinde este că marea 
lor majoritate pot fi refolosite 
cu foarte bune rezultate. Con
sfătuirea și schimbul de expe
riență au dovedit acest lucru și 
meritul ei constă și in faptul 
că pe lingă găsirea metodelor 
de recondiționare a popularizat 
totodată unităților din iiideț și 
ultimele preocupări din dome
niul creării de noi dispozitive 
pe plan local pentru atingerea 
acestui scop. Șapte asemenea 
dispozitive au și fost prezentate 
fiind supuse in același timp 
probei în fața invitaților.

Spuneam la început că alături

INFORMAȚIA
PROBLEMATIZATĂ

tv. Las deoparte lungile anun
țuri citite de crainică, las deo
parte și acele filmulețe care, 
pînă de curînd, într-o manieră 
pompieristică, invitau în hote
luri, moteluri, restaurante la 
somn și mîncare, las deoparte 
și stupidele desene animate 
care slăvesc aspiratoarele sau 
mai știu eu ce, cum las deo
parte și penibilele exchibiții 
ale actorilor de la estradă che
mați să ne cheme să jucăm la 
loto, ca și ofertele sobre de 
macarale, electromotoare, cor
puri de iluminat ș.a.m.d. —, și 
observ cu nevinovăție că ne a- 
flăm mereu, cu fiece nouă in
tenție publicitară. în fața unor 
informații demult-demult fa
miliare și fiecare dintre noi ar 
găsi în el poate o mai substan
țială fantezie, dacă nu de-a 
dreptul. un mai accentuat inte
res comercial.

Dar posibilitățile televiziunii 
de-a oferi informații n-au fost 
epuizate cu aceste trei exem
ple. Iată de pildă ancheta 
transmisă, la concurență cîști- 
gătoare cu „Seara pentru tine
ret". „Plecați fără adresă" de 
Carmen Dumitrescu. Verva re
cunoscută și oarecum celebră 
a reporteriței s-a transformat 
de astă dată în stupoare, stu
poarea sau indignarea au tre
cut repede în contemplare sau 
apatie și țștul. incredibila mi
cime sufletească a părinților 
care nu-și iubesc copiii, a co
piilor care vorbesc despre pă
rinții ce i-au uitat cu jumăta
te de gură, a femeilor care au 
revelații tîrzii și obosite asu
pra bărbaților n-a fost astfel 
decît o colecție de informații 
triste despre întîmplările de 
viață din jurul pensiei alimen
tare. Păcat. în tramvai sau 
autobuz, cînd nu este aglome
rație, aceleași întîmplări au și 
savoarea fatalei plictiseli a că
lătoriei, iar revolta este auten
tică.

Un gen deosebit de informa
ții poate fi detectat -în progra
mele pentru tineret. Nu, nici 
pe departe nu este vorba des
pre ce se întîmplă cu un tînăr 
sau cu un grup de tineri într-o 
anumită zi a săptăminii, nu, 
nici pe departe, operatorii șl 
reporterii n-au consemnat cu 
promptitudine apariția în li
brării a unui volum de poezii 
semnat de un scriitor tînăr, 
sau vernisajul expoziției unui 
plastician tînăr, sau intrarea în 
producție a unui regizor de 
film tînăr, sau premiera unui

DECUPAJE
In citeva din centrele muzi

cale ale țării, iubitorii de artă 
au putut - participa la concer
tele uneia dintre cele mai ve
chi formații simfonice europe
ne — orchestra din Karlovy 
Vary. La Sala Mică a Palatu
lui a fost programat Cvintetul 
de suflători din Ankara, iar in 
Studioul Radioteleviziunii am 
întîlnit una dintre formațiile 
camerale franceze : „Les mu- 
siciens de Paris".

Ansamblul „Muzicienii din 
Paris" a fost constituit in anul 
1966 din 12 tineri instrumen
tiști absolvenți ai Conservato
rului parizian. Formația s-a 
bucurat în ultimii ani de co
laborarea unor soliști consa- 
crați — violonistul Henryk 
Szeryng, oboistul Pierre Pier
lot, flautistul Roger Bourdin 
—. a avut posibilitatea unor 
exigente confruntări în impor
tante festivaluri internaționale 
și a dobîndit astfel o cultură 
a stilurilor, o știință a frază
rilor care rămîn seducătoare 
de la primul contact.

Programul prezentat la 
București denotă gust și exi
gență : Marcello, Stradella, 
Bach, Haendel, Mozart.

Dincolo de lipsa de rezonan
ță, de ținută artistică a unor 
pagini dedicate trompetei, (so
listul Claude Molenat este un 
amator plin de muzicalitate, 
dar depășit de dificilele pro
bleme tehnice pe care le pu
neau partiturile) au fost vizi
bile o înaltă virtuozitate de 
ansamblu, lăudabile strădanii 
pentru respectarea stilului.

• Moment deosebit în viața 
artistică a Capitalei: prima 
manifestare în care am ascul
tat într-un concert-spectacol 
una dintre capodoperele tea
trului liric: Regele Arthur de 
Purcell.

In condițiile in care reper
toriile teatrelor lirice continuă 
să cantoneze în zone de mult 
consumate, o asemenea pro
gramare in sala de concert se 

de inginerii șefi ai sectoarelor 
de reparații și ai șefilor de ate
liere din unitățile de mecani
zare ale județului au participat 
și secretarii comitetelor U.T.C. 
Prezenți aici nu ca simpli in
vitați, ci ca participanți activi 
la dezbateri, secretarii comite
telor U.T.C. din cele 33 de 
S.M.A.-uri s-au dovedit a fi 
parteneri apreciați ai dialogului 
purtat pe această actuală temă 
profesională. Asupra interven
țiilor lor strict profesionale nu 
vom mai insista, o bună parte 
din ele se regăsesc în ceea ce 
aminteam mai sus. Ceea ce vrem 
să subliniem totuși în mod deo
sebit este felul în care ei au 
știut să fructifice acest prilej 
pentru a da, răspunsul cuvenit 
inițiativei tinerilor mecanizatori 
din județul Olt care, așa după 
cum se știe, s-âu angajat să ia 
in directa lor răspundere pre

spectacol de teatru pus în sce
nă de un regizor de teatru tî
năr, sau... atîtea și atîtea 
alte evenimente curente din 
viața și munca tinerilor; nu, 
aici domină, continuă să domi
ne informația problematizată. 
La mijlocul săptămînii trecute 
(„Tinerii despre ei înșiși") a 
fost deplasat la Brăila un car 
de reportaj pentru a transmite 
în direct un reportaj despre 
proaspeții studenți ai secțiilor 
serale de subingineri. în trea
căt spus, există o anumită 
confuzie în ceea ce privește 
acest în direct, pentru că, în 
cazul emisiunii de joi, a fost 
mai mult decît limpede că 
transmisiunea avusese loc la o 
cu totul altă oră decît cea la 
care fusesem anunțați. Să accep
tăm însă că am fost din nou 
martori ai unei mărunte coche
tării profesionale. Să acceptăm 
mai departe că întîlnirea proas
peților studenți cu decanul fa
cultății și directorul uzinei pe 
lîngă care funcționează secția 
serală de subingineri a avut 
rostul ei particular. Și să mai 
acceptăm că multe din mărturi
sirile emoționate ale studenți
lor muncitori merită să-și ca
pete cit mai de grabă răspun
sul în viitoarele emisiuni pen
tru tineret. Am reținut, prin
tre altele, joviala sinceritate a 
nevoii de distracție ușoară pen
tru un tînăr care ziua munceș
te și seara învață ca să ajungă 
subinginer. încolo, reportajul 
„în direct" a însemnat numai 
o bună informație pierdută pe 
undeva, prin efortul grăbitei 
și stîngacei problematizări. Mi-a 
plăcut însă — mai puțin totusîf 
chiar deloc, polemica inutilă 
și agitată și de aceea neconvin- 
gâtoare cu anonimii absolvenți 
de facultate care nu s-au pre
zentat la posturi — modul în 
care s-a găsit de cuviință să 
se rezolve situația tînărului go
nit din casa părintească de ta
tăl bun și de mama vitregă. 
După _ îndelungă așteptare, 
iată că în sfîrșit, programul 
pentru tineret face ceva con
cret pentru un tînăr, dovedind 
— și dovedindu-și — că are su
ficiente mijloace pentru o a- 
propiere și descoperire reală a 
tinerilor, dar că . pentru asta 
trebuie înainte de orice pasiu
nea și convingerea că tînăra 
generație nu este numai la vîr- 
sta dragostei ci și Ia vîrsta în
țelegerii.

CONSTANTIN STOICIU

f
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Kenya, JOMO KENYATTA, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Kenya imi făce ’ 
deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre calde . i-.
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală j: de 
progres pentru poporul kenyan.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești ex:ste-.:e r.tre 
Republica Socialistă România și Republica Kenya se ■■ .- d;.- 
volta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și cola
borării internaționale.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Luni, 11 decembrie, tovară

șul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe A- 
lexandr Denguet, membru al 
C.C. al Partidului Congolez al

Muncîi, ministrul 
justiției.

Cu acest prilej a 
convorbire care s-a 
într-o atmosferă de

mi

avut loc o 
desfășurat 

prietenie.

SOSIREA DELEGAȚIEI UNIUNII SOCIALISTE SUDANEZE
Luni seara, a sosit in Capitală 

delegația Uniunii Socialiste Su
daneze, care, la invitația Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, face o vizită 
în țara noastră.

Delegația este alcătuită din 
Izz El Din El Sayed, membru al 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze și secretar 
pentru problemele muncito
rești, membru al Adunării Po
porului, Kamil Mahgoub, mem
bru al G.C. al U.S.S., Mohamed 
Gubara El Awad, membru al 
C.C. al U.S.S., Abdala Nassr 
Ginawi, membru al C.C. al 
U.S.S., șeful Secretariatului sin
dicatelor, Hagwa El Sadig 

•<.Gozoli, membru al
U.S.S., membru al 
Poporului, Kamil El Amin 
Nour, membru al C.C. al U.S.S.. 
conducătorul asociației țără
nești „El Gunaid“, Mathiang 
Rek, membru al Adunării Po
porului, Bothaina Farag AU:, 
din partea Organizației de feme’ 
din Sudan, El Fatih Abdalla 
Yousif și Shiech Idries Barakat, 
ziarist.

La sosire, la aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Mihai Gere, secre
tar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste,

B

El
C.C. al 
Adunării

El

Mihai Drăgănescu. vicepreșe - 
dinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Mia Groza, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor. 
Ion Mărgineanu. membru al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, secretar al 
Marii Adunării Naționale. Cons
tantin Mindreanu. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
Titus Popescu. vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Vasile Nicoi- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Cezar Lăzărescu, președinte .e 
Uniunii Arhitecților. și alte 
persoane oficiale.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală

c
-Ansamblul folcloric „Doina 

Gorjului“ din Tîrgu Jiu a ple
cat, luni, într-un turneu în 
Republica Populară Albania.

Mesagerii artei populare ro
mânești vor prezenta, la Tira 
na și în alte localități din țara 
prietenă, un bogat 
cîntece 
zone 1

o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist (KISZl din R.P. 
Ungară, condusă de tovarășa 
Sziics Istvanne, secretar al 
C.C. al KISZ, care va face o 
vizită în țara noastră, la invi
tația C.C. al U.T.C. La sosi
rea pe aeroportul București— 
Otopeni, delegația a fost în
tâmpinată de tovarășa Silvia 
Ilie, secretar al C.C. al U.T.C, 
de activiști gi CC. al U.T.C

actualitatea
L— ________

SESIUNE
A CERCURILOR 

TEHNICO- 
ST1INTIFICE

f*

In

V. AMXA

FESTIVITATEA 
ÎNMINĂRil TROFEELOR 

MINITEHNICUS
In Sala Teatrului dramâizc cin 

Brașov a avut loc festivitatea 
Inminării treieekr miri-tehni- 
cus pionierilor participant îa 
concursul național al mmi-teh- 
nicienilor organizat in anul șco
lar 1971—1971 La fesrivitate au 
luat porte tovarăși: CSoestantin 
□răgan. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.CJL 
prim secretar a! Comitetului 
județean de partid. Virgiliu Ra
du Ilar., preșe<Ln:ele Consiliului 
național al organizatei pionie
rilor, adjunc- *1  ministrului e- 
ducației si itr-âțămintului. Con
stantin Clrțină. prim secretar al 
Comitetului municipal de par
tid, alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, cadre didactice. Tovarășul 
Virgiliu Bâdulian zerxa
evoluția competiție-, 
mioi-tehnfcleeitoT d 
cină a izsz 
Cuteza Juriu!
două

pionieri de la Școala generală 
<&n orașul Victoria și pionieru- 
lai lor. Travnicek de la Școala 
geoerală nr. 2. din Codlea. pre- 
micl 3 individual la secția F și 
o medalie de bronz pionierului 
Silviu Gruber de la Școala ge
nerală nr. 13 din Brașov, iar u- 
ooc pionieri de la Școala gene
rală din comuna Șinca Nouă și 
de la Școala generală nr. 19 din 
Bcăscv le-au fost decernate do- 
a*  uieniii doi. colective, la secți
ile F s B și două medalii de ar- 
gâtt. Premiul I colectiv la sec- 
tta O șt medaba de aur a fost 
«rordat colectivului de pionieri 
de ia Școala generală nr. 8 din 
3-sș.ct care a realizat n insta
lație de Încălzire centrală. Pio- 
nierLcr de la Școlile generale 
ar. 1 din Codlea și Săcele. par- 
ci-.oacț: la această ediție a 
ccoc ursalui mini-tehnicus le-au 
tos: inminate premiile speciale 
ac cdatr de Ministerul Indus
triei Construcțiilir de Mașini și 
resoc -uv de Ministerul Indus- 
troeî Uscare. Vorbitorul a în- 
ad-Jrt apoi organizației-județe
ne Brasov a pionierilor „Tro
feul jubiliar mini-tehnicus*.  
Oaspeții au vizitat expoziția 
mru-teixnăctK amenajată în ho- 
lufi Teatru?-: după care ansam- 
bi— folcloric pionieresc „Crai 
acru- a prezentat un program

ITREPTAT (FURA)

I

I

I
CANTONUL 50

i
fe-

Ora
onul 50, pe linia 
Sărățel—Bistrița.

clipa în care canto-
Mihai Ferencz intră 
o promptitudine ce-1

suită > rec

RECITAL DE POEZIE 
DEDICAT REPUBLICII

PENTOW 
TIMPUL 

DV. ILOBER.

șl ei
poezie patr 
noastră clas 
rană.

tîi âiz

ale jpcărufor 
egală 
virstei 
Sintaa 
zectaâi o largă 
tițL

• tacwetleeu 
nul acesta, locui

de 5*  de locala 
nibile ape-oape :

de petrecere 
iatr-ac amur

Sta dispe- 
ds toc-un.

Sumă rotundă : 10000 lei !
— Păi. nu am luat din.r-o 

obiecte în valcare de a- 
mii lei...

Dar cum ?
— Treptat !
Așa și este : tinărul Marin 

Morlova a furat „incet-în- 
?t- (azi. un fîș, mîine. un 
eas cu brățară etc.), diver- 
e obiecte din vestiarele 

muncitorilor de la grupul 
-Policolor*.

Citeva elemente biografice 
e tânărului : a poposit re
nt In Capitală, venind din 

județul Olt; atît acolo, cit 
si aici, refuza sistematic să 
muncească : îndeletniciri
preferate: vagabondajul, goa
na după chilipir. Era un 
stil de viață care nu putea 
avea, evident... viață lungă! 
Dovada, situația în care se 

flă acum tînârul M;M. Să 
râm totuși, că această 
ie îi va fi folositoare.

15.20. Plnă la sosirea trenu
lui accelerat 211, mai erau 
citeva minute. Evident, ba
rierele, aflate la trecerea de 
nivel din dreptul cantonu
lui 50, fuseseră plasate în 
poziția reglementară.

Autocamionul condus de 
tînărui șofer Simfonică Ne
grea — aparținînd unui 
C.A.P. din județul Bistrița- 
Năsăud — se îndrepta cu vi
teză spre bariera amintită 
Din pricina unei defecțiuni 
la o conductă de lichid, sis
temul de frînare se defec
tează brusc. Autocamionul 
străpunge bariera și se imo
bilizează chiar pe șina fe
rată ! Secundele, pînă la so
sirea trenului, erau număra
te : accidentul părea inevita
bil...

Este 
nierul 
— cu 
onorează — în acțiune ! A- 
leargă în direcția din care 
venea acceleratul și. prin 
intermediul unor multiple 
semnale . improvizate, reu
șește să avertizeze echipa de 
conductori. Accidentul, ce se 
anunța tragic, este . astfel 
evitat.

I 
I

■ ■■
?:l

In vitație pen tru cititorii
..Scînteii tineretului

• Cei mai buni 11 fotbaliști ai a-

1972 ;

sportivă și

MERIDIAN
program de 

:e si dansuri- din ‘ dițerse 
folclorice ale României.

CINE SINT

eleva Andrea Bâtrinu din clasa

„DUBLA FESTIVITATE PIOWEASCA

• Cei mai buni 10 sportivi ai anului 
1972

(Urmare din pag. I)

orașul ce-și reazemă existența trepidantă în zidurile acestor 
noi uzine pare să se transforme cu fiece clipă într-o uriașă 
capcană unde liniștea mai poate fi numai cu greu găsită 
între pereții de beton ți sticlă ai blocurilor. Dacă in u—o 
cu cîțiva ani, ca bucureștean neaoș, ieseai in stradc. e z 
imposibil ca în răstimpul citorva ore de calmă ho -c-ec c 
să nu intîlnești cîțiva cunoscuți, să fii mtrebot ș să -trec 
ca totdeauna : „Ce mai faci ?*.  Dorind așa ceva az • $t- 
sigur să intîlnești numai figuri necunoscute, iar docâ totus 
dai de un prieten, îl simți grăbit, așteptat undeva, reroo- 
dător să scape de monotona întrebare Ce mo. tac: ?' 
N-ar fi aci cea mai mare pierdere sau cel mc t. porta"- 
cîștig al orășeonului ajuns la o doua sau a treia ge-e- 
rație de mers pe asfalt. Dar pentru omul de Io țară ce-a 
primit în același timp cu locul in uzină și statutul ce o-c- 
șean, lucrurile sînt în adevăr ceva mai complicate. Ut ~- 
său roman Marin Preda și-l începe cu o frază antologice 
deși, cred, incompletă : „Țăranul cînd vine la București, tot 
țăran rămîne“. Reversul aglomerării orașe'or noost-e cu -c 
veniți în uzine și pe șantiere pare să fie — surpr -zotc- ac- 
ușor de constatat — aerul de sat. de mare comună pe core 
l-au căpătat sau il capătă la sfîrșit de săptămme. mai 
pretutindeni, cele mai circulate străzi și bulevarde, piețe e 
magazinele, gările. Tocmai această prospețime toc-c 
această nestingherită foială, tocmai această -e - ste o_z- 
roasă a trecătorilor incintă ochiul celor care oa a ne cunosc 
si adaugă pentru noi un farmec aparte orașe’or. Se -te ege

„La sfîrșitul sâptăminii trecute directoarea Fabricii de pro
duse zaharoase „București" și șeful secției de ciocolată au 
fost aleși, într-un cadru festiv, membrii de onoore oi deta
șamentului de pionieri de la Școala generală nr. 197. Inmi- 
narea celor două cravate roșii a fost efectuată de către co
mandantul de detașament, eleva Andrea Bâtrinu din clasa 
a IV-a B".

Este un moment în apa
rență prea puțin important 
care s-ar putea consemna în 
spațiul restrîns al unei știri.

...De fapt e vorba de un 
mic univers ; caramelat, men- 
tolat, ciocolatiu, poleit, pas
telat, fondant etc. Am numit 
— evident, privită dintr-un 
anumit unghi, cel al benefi
ciarilor și vizitatorilor săi cei 
mai „serioși", copiii — Fabri
ca de produse zaharoase 
„București". Citeva elemente 
definitorii. Zilnic, pe porțile 
sale, ies, in general plasate 
în conteinere, cam 150 tone 
de produse zaharoase. Direc
ția : București, majoritatea 
județelor țării, precum și U- 
niunea Sovietică, R.F.G., Ma
rea Britanie, R D.G. etc. Am 
spus 150 de tone ? Exact I Să 
analizăm puțin această cifră. 
Să ținem seama, de pildă, că 
un pachet de ciocolată, o cu
tie de bomboane sau un car
ton de prăjituri nu cîntăresc 
mai mult de 100-200 grame 
Cîte asemenea „unități" sînt 
deci realizate în 24 de ore ? 
Cifră impresionantă : spre 
exemplu, un șir neîntrerupt 
de pachete cu dulciuri care 
ar acoperi, aproximativ, dis
tanța dintre București și Bra
șov sau dintre Cluj și Arad I 
Un alt element inedit : per
sonalului acestei moderne în
treprinderi, în bună parte al-

cătuit din tineri, din uteciști, 
i se adaugă zilnic (dar abso
lut zilnic, repetăm I) un nu
măr de citeva zeci de copii, 
elevi de școală, pionieri - 
vizitatori nelipsiți, prezențe 
devenite familiare in acest u- 
nivers care, în fond, există și 
produce pentru bucuria și să
nătatea lor, sau a colegilor 
lor de pretutindeni.

elevui Crisboi Owtont 
clasa a IV-a a ȘcoK gene
rale 197 Gen ocsoete — are- 
unâ cu detașa de tx>-
nieri despre cere o— ai----1 •_
al Fabricii) ii vece ca pe - see 
„oameni buni și p-cec-- ca 
spiridușii din poveste a dre
sul dulciurilor colorate care 
știm că sint pentru noi, cei 
mici".

...Vizităm secțiile g-c*.  a- 
ție, praline, ambala, lost a- 
țiile automatizate sint supra
vegheate din fata cc_c-’ o» 
de comandă, dotate cu ecra
ne, butoane și manete m_ ă- 
colore. Cu o generozitate o- 
bișnuită muncitorii oferă pio-

La Fabrica de produse zaharoaseJucurești
- Intr-adevăr, nu întimplă- 

tor copiii sint oaspeții noștri 
cei mai îndrăgiți - ne măr
turisea inginera Lucia Chi- 
riae, 
sint 
mai 
rea 
răm 
unități industriale moderne — 
de diversificare a producției, 
de modernizare (in mare par
te, prin autoutilare și inovații 
proprii) a proceselor tehnolo
gice, de ridicare a calificării 
cadrelor.

Desigur poate că nu mulți 
știu că cele circa 300 de sor
turi produse 
semnătura 
boranților, 
ginerilor... 
roase ( 1),

directorul unității - ei 
și beneficiarii noștri cei 
serioși. Pentru satisface- 
exigențelor lor, desfășu- 
eforturi - firești oricărei

aici, poartă 
preparatorilor, la- 

tehnicienilor și in- 
în produse zaha- 

pe care, de pildă,

nierilor aflați în vizită batoa
ne de ciocolotă, bomboane 
(fierbinți ca niște piini rume
nite, abia scoase din cuptoa
re) direct de pe benzile me
canice de fabricație. Privirea 
copiilor pare catifelată cu un 
zimbet cald, recunoscător. 
Gestul celor aflați in fața a- 
gregatelor complicate, 
benzilor care se agită, 
niște imense reptile de 
tal, mi se pare cu atit 
semnificativ, mai subtil.

— Cum ți se par lucrurile 
pe aici, Roxana ?

- E ca la tata în uzină, 
replică cu importanță pionie
ra Roxana Popescu. E frumos. 
Știm cu toții că aici, în a- 
ceastă fabrică care pregăteș-

al 
ca 

me- 
mai

ținut să fie p-eze-r. so-i sa
lute și so-i felicite pe ingi- 
nerii Lucia Chirioc și Florin 
Dumitrescu

- Vă urăm cu această o- 
cazie — ou rostit cu vocea pu
ți tremurată pionierii Dorin 
Țîbuicâ, Horobu Șerbănescu 
și Silviu Calmai — multă să
nătate. succese cit mai mari 
in această frumoasă fabrică... 
Si celoriolți colegi ai dv. le 
facem oceeasi urare— Nouă 
ne e focrte dragă această fa
brică de dulciuri.

Ce-am putea adăuga in 
plus ? Credem că spusele și 
omcgiul oăus cadrelor uni
tății de către pionierii școlii 
197 exprimă un cuvint de pre
țuire 
fese 
nală 
cată 
niște 
cit mai 
gente.

...Nu 
părere 
la începutul acestui reportaj, 
„între ghilimele", ar fi fost 
demnă să figureze pe orice 
telex ?

Reportaj publicitar 
de B. ANDREI

mult mai larg, râsplă-
— intr-o manieră origi-
— niște eforturi de ridi- 

eficientă economică.
strădanii de satisfacere 

deplină a unor exi-

sinteți acum și dv. de 
câ știrea prezentata

drției. și la acest sfîrșit de an, invităm cititorii „Scînteii 
sc desemneze pe cei mai buni 10 sportivi - din 
-ele — si pe cei mai buni „11" fotbaliști ai anului 

adică cel mai bun portar, cei mai buni 4 apă- 
ce ma Eu*  2 mijlocași și cei mai buni 4 atacanți.

C '. noit'i s nt rugați să-și exprime opțiunile pentru cele 
samsnte țrn'nd seama de următoarele criterii :
.c cerea rezultatelor, a performanțelor dobindite în com
ae*,  n le interne și internaționale ale anului

- progresul înregistrat in măestria sportivă ;
— promovarea spiritului de fair-play în arena 

comportarea demnă in afara ei.
seme-teie se vor alcătui în funcție de numărul de puncte 

c.e de : score sportiv după exprimarea votului de către 
: t tor „Scintei: tineretului". Ele vor fi date publicității în nu- 
-ă-„ ce Anul Nou al ziarului nostru.

intmeit adevărații suporteri și iubitori ai sportului au deja 
Excte preferințele lor pentru o asemenea ierarhizare, și-au urmă
ri. i.n permanență, favoriții, iar J.O. de la Miinchen dîndu-le ar- 
c_ —ente in plus pentru definirea opțiunii, ii rugăm să ne expe- 
d eze de urgență plicurile pentru a avea la îndemînă timpul 
necesar trierii corespondențelor și întocmirii celor două clasa-

e După consumarea a 11 run
de, în turneul Internațional de 
sah de la Palma de Mallorca 
continuă să conducă marele ma
estru sovietic Viktor Korcinoi, 
cu 8 puncte, urmat de Smejkal 
(Cehoslovacia) — 7 puncte (1), 
Florin Gheorghiu (România) șl 
Ulf Andersson (Suedia) 7 punc
te, Averbach (U.R.S.S.) și Pan- 
no (Argentina) — 6,5 puncte (1) 
etc.

în runda a 11-a, Korcinoi l-a 
învins pe Medina. Florin Gheor
ghiu a remizat în numai 16 mu
tări cu Andersson, rezultat con
semnat și în partidele Hug— 
Liubojevici și Calvo—Pomar. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

• Turneul internațional fe
minin de handbal de la Katowi
ce s-a încheiat cu victoria e- 
chipei R. D. Germane, care a 
terminat neînvinsă competiția, 
totallzînd 6 puncte. Pe locul 
secund s-a clasat reprezentativa 
României — 4 puncte, urmată 
de formația Poloniei — 2 punc
te și de selecționata de tineret 
a Poloniei — 0 puncte.

Organizatorii au desemnat-o 
pe handbalista româncă Simona 
Arghir drept cea mai bună ju
cătoare a turneului.

• Turneul internațional femi
nin de handbal destâșurat la 
Sofia a revenit echipei bulgare 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname, 
urmată de formația Institutului 
cțe Educație Fizică și Sport din 
București. Golgetera turneului 
a fost handbalista româncă Au
relia Constadache (I.E.F.S.) cu 
13 goluri marcate.
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BARIERA : rulează la Patria (o- 
rele 9.30; 12.15; 15; 17.45; 20,30).
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20.30).

SECERA VINTUL SĂLBATIC ; 
rulează la Gloria (orele 8,45: 11;
13.30; 16; 18,30; 20,45). Tomis (orele 
9: 11.15; 13.30: 15,45; 18,15; 20,45),
Flamura (orele 9; 11.15; 13 “J; 16; 
18,30, 20.45), Grivița (orele - 11,15;
13.30; 16: 18 15; 20.30).

SAGEATA CAPITAxNULL- ION : 
rulează la Lumina «orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.15: 20,30). Giulești (o- 
rele 10; 15.30; 18; 20,15).

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 12.30; 16; 19.30). Favorit 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30).

MAREA EVADARE : rulează la 
București (orele 9; 12,45; 16.30; 20), 
Scala (orele 9.30. 13; 16,45: 20,15).

FRUMOS. ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Capitol 
(orele 9.30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 
20.45).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
ruieazâ la Timpuri Noi (orele 
9—20,15 în continuare).

MICUL OM MARE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17; 20,30), 
Festival (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18.30; 21), Feroviar (orele 9; 11.45; 
14.30: 17,45; 20,30), Melodia (orele 
9; 11.45; 15,15; 18; 20.45)

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Doina 
(orele 11,15; 13,45; 16; 18.15; 20.30) 
— la ora 9,45 Program de desene 
animate pentru copii.

CAZUL MATTEI : rulează la 
Central (orele 10; 12,30: 15.30; 18; 
20,30).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Arta (orele 15,30; 18; 
20.15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11.15: 
13.30; 16; 18,30; 21). Aurora (orele 
8.45; 11; 13,15: 15,45: 18; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Progresul (orele 10: 15; 
17,45; 20,15).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18:
20.15) .

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
ruieazâ la Unirea (orele 15,30: 18;
20.15) .

AM ÎNCĂLCAT LEGEA ; rulea
ză la Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 16: 18: 20).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Lira (orele 15,30; 13;
20.15) .

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 
18.15; 20.30). Miorița (orele 9; 11,15: 
13.30; 15,45: 18; 20,30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Viitorul (orele 16: 18: 20).

MARTIN ÎN AL NOULEA CER : 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN POLITÎST: 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20). Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

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

O FLOARE SI DOI GRADlNARt; 
rulează la Cotroceni (orele 10; 
15.30: 19).

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20),
PoDular (orele 15,39; 18; 20,15).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Crîngași (orele 15.30; 19).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18: 20.15).

DACĂ E MARTI. E BELGIA : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18: 
20.15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Munca (orele 16: 18: 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Cosmos (orele 
15,30: 18; 20.15).
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Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANA și PAIAȚE — ora 
19,30; Teatrul de Opereta : CON
TELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30: Teatrul National ,.I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : UN FLU
TURE PE LAMPĂ — ora 20: Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 20: (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul ,.C. 1. 
Nottara“ (Sala Magheru) : BUNĂ 
SEARA. DOMNULE WILDE — ora 
19.30: Teatrul de Comedie: MU
TTER COURAGE — ora 20; Tea
trul Mic :■ DUPĂ CĂDERE — ora 
19,30: Teatrul Glulesti : VASSA 
JELEZNOVA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndăricâ" (Sala Victoria) : BIJ 
ALI — ora 15; (Sala Academiei) : 
RAI ȘI NĂTĂRĂI — ora 15: Tea
trul „Ion Creangă" : COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora 
16: Teatrul „Ion Vasiiescu" : FE
TELE D1DINEI — ora 19,30; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUV1NTUL — ora 
19,30: Circul București : SPECTA
COL INTERNATIONAL MOSCO
VA. ULAN-BÂTOR. PRAOA. 
BUCUREȘTI — ora 19.30.
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PROGRAMUL I

Un zimbet „colectiv" surprins la citeva minute după festivitate.

...A urinat, bineinjeles, etapa „degustărilor"...

9,00 Telex; Teleșcoala. 9,05 Bio
logie (anul III liceu). 3,30 Limoa 
româna (clasa a Viu-a). 10,00 curs 
de limba engleză — lecția a 32-a.
10.30 Căminul. 11,10 Comentariu ia 
40 de steme — Județul Prahova.
11.30 Selecțluni din emisiunea 
„Seară pentru tineret". 12.00 Film 
serial pentru tinerel : Plerduți în 
spațiu. Episodul III. 12,45 Telejur
nal. 13,00 Rezumatul filmat, al mi
siunii spațiale „Apollo-17“ activi
tatea astronauților pe suprafața 
Lunii. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază : Curs de limba 
rusă — lecția a 31-a. 18,00 De )a 
meșteșuguri la arta plastică : Ar
tele locului (II). *18,15  Atlas mu
zical românesc. 18,35 Steaua pola
ră. Emisiune de orientare școlara 
șl profesională. 19.00 Caleidoscop 
cultural-artistic. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In cinstea aniver
sarii Republicii — Cronica marii 
întreceri. 20.00 Comentariu la 40 de 
steme : Județul Satu Mare. 20,20 
Seară de teatru : „Timp și adevăr" 
de Eugenia Busuioceanu. 21,50 Lu
mea de mîine — Triumful mate
maticii . 22,15 Parada vedetelor : 
Andy Williams. 22,30 „24 de ore". 
23,00 Baschet masculin : Akademik 
Sofia — Dinamo București (repri
za a II-a. Meci retur in Cupa 
Campionilor Europeni. înregistra
re de la Sofia).

PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru co
jii : „Chemați-1 pe Martin". 21,30 
Muzică populară. 21,40 Viața eco
nomică a Capitalei. 22.00 Prin ex
poziții 22,15 Emisiune de divertis
ment : Un zimbet, un cîntec, o 
floare — partea I.
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peste hotare
PENTRU ÎNTĂRIREA „Challenger" a alunizat

SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE
• CEI DOI SELENAUTI DIN ECHIPAJUL LUI 

„APOLLO-17" VOR RĂMÎNE PE SUPRAFAȚA 
LUNII 75 DE ORE

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI PERMANENT AL ROMÂNIEI 
ÎN DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC 
RALE AO.N.U.

AL ADUNĂRII GENE-

în ședința de luni dimineața a Comitetului politic al 
Adunării Generale, ambasadorul Ion Dalcu, reprezentantul 
permanent al țării noastre pe lingă Națiunile Unite, a pre
zentat punctul de vedere al României față de problema aflată 
în dezbaterea Comitetului : * “ ‘
ționale".

„întărirea securității interna-

ar

în condițiile actuale, a subli
niat ambasadorul român. întă
rirea securității internaționale 
înseamnă, înainte de toate, așe
zarea raporturilor dintre state 
pe baze noi, democratice, re
nunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța în reglementarea 
conflictelor dintre state, recu
noașterea și respectarea strictă, 
de către toate statele și față de 
fiecare dintre ele, a principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional. Guvernul român 
consideră că un paș important 
în această direcție ar fi reali
zarea unei înțelegeri cu carac
ter universal, în care să-și gă
sească consacrarea comanda
mentele superioare de conduită 
și acțiune ale statelor în ra
porturile internaționale. Prin
tr-o asemenea înțelegere, 
urma :

— să fie precizată ferm nece
sitatea respectării dreptului sa
cru al tuturor țârilor la existen
ță liberă, la suveranitate și in
dependență, la pace și secu
ritate ;

— să fie consacrat dreptul 
fiecărei națiuni de a-și hotărî 
singură destinele, corespunzător 
intereselor sale, fără nici un 
amestec din afară ;

— să fie recunoscut dreptul 
tuturor statelor de a se apăra 
cu toate mijloacele, inclusiv cele 
militare, împotriva oricărui a- 
tentat la adresa suveranității și 
independenței lor naționale ;

— să fie statuat că orice în
călcare a acestor principii, ori
ce amestec în treburile altor 
state vor fi considerate ca acte 
împotriva păcii și umanității ;

— să fie recunoscut și stator
nicit principiul că nici o pro
blemă care interesează diferite 
state nu poate fi reglementată 
decît cu participarea și cu res
pectarea intereselor tuturor ce
lor în cauză ;

— să fie afirmat dreptul sta
telor de a participa, în deplină 
egalitate, la soluționarea pro
blemelor de interes general ;

— să fie afirmat dreptul fie
cărui stat de a lua parte la co-

operarea internațională, de a 
avea acces neîngrădit la cuce
ririle științei și tehnicii moder
ne ;

— să fie prevăzută obligația 
tuturor țărilor de a nu recurge 
la forță și la amenințarea cu 
forța împotriva altor state;

— să conțină obligația puteri
lor posesoare de arme nucleare 
de a nu recurge la aceste arme 
sau la amenințarea eu folosirea 
lor, față de nimeni și in nici 
o împrejurare ;

— să fie reafirmată obligația 
statelor de reglementare a di
ferendelor prin mijloace exclu
siv pașnice, pe calea tratative
lor și contactelor.

Reprezentantul român a sub
liniat că adoptarea și respecta
rea strictă a unui asemenea cod 
de conduită și acțiune a state
lor, în relațiile internaționaie. ar 

pozitiv direct a- 
securității inter

avea un efect 
supra întăririi 
naționale.

Referindu-se 
tea europeană, 
liniat, printre altele, că pi 
mele securității europene 
pot fi separate de chest 
fundamentale ale vieții conti
nentului și, In primul rind, ce 
repudiere a recurgerii la forța 
sau amenințarea cj forța fo;î 
de toate statele continentului, 
de eforturile pentru ‘ATaivgajart» 
militară. retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile alter 
state in interiorul granițelor 
naționale, reducerea trupelor 
naționale, lichidarea bazelor 
militare străine și. în general, 
de problemele dezarmării. Ro
mânia a prezentat propuneri în 
acest sens și va milita in con
tinuare pentru a se ajunge la 
soluții concrete, incepind. de
sigur, cu unele măsuri parțiale, 
cum ar fi angajamentul solemn 
al tuturor statelor de a renunța 
la efectuarea de manevre mili
tare, la demonstrații de f r’.ă. 
la masarea de trupe la granițele 
altor state, de trecere ia redu
cerea bugetelor militare. Dezan
gajarea militară trebuie să-și 
găsească expresie, de asemenea, 
în crearea de zone denucleari-

apoi la securita- 
Ion Dauu a sub-

nu

zate, inclusiv în Balcani, pre
cum și în măsuri concrete care 
să ducă la lichidarea armelor 
nucleare, in general.

Subliniind faptul că in 
zarmare sint interesate 
popoarele europene, așa 
sint, de altfel, interesate 
popoarele iuznii. ambas; 
român a arătat că este fir 
legitim ca toate țările să 
parte, cu drepturi 
luționarea acestei ; 
claie. în interesul 
laborârii in Eun 
treaga lume. Prin 
mânia consideră c 
militare ale cont 
parte ir.tegran’j. esențială a 
securității — trebuie să fie e- 
xaminate cu participarea tu
turor statelor de pe amtâaest. 
Discutarea chestiunilor secun- 
tății trebuie, după părerea gu
vernului român, să docâ ia des
ființarea blocurilor mtiirare. 
care sint apreciate as-taz: de 
ma: toate popoarele, ta anatro- 
nisme. ca rezeduuri ale 
războiului rece, care frineazâ 
instaurarea erei atmosfere de 
încredere deplina Intre popoare, 
de destindere și coțaborare.

Convingerea fermă a Rocnâ-
SpCS BEIDîSâ- 

dorul Ioc Dauu, este că Intfi- 
riiea securrtâtti internaționale 
reclamă deopotrivă încetarea 
cursei Înarmărilor și realizarea 
unor progrese concrete pe ca
lea dezarmării generale inair.te 
de toate, interzicerea ți distru
gerea armelor nucleare, ir.tre-

de- 
toate 
cum 

toate 
dorul 
esc și 

ia 
egale, la so- 

xnbleme cru- 
păcii si co- 

zpa și In in— 
urmare. Rc- 

ă probîetnele

la 
tâ Intreinterdependența ev 

întărirea crestez 
O.N.U. In 1-ime 
secoritâUi internați 
basadorul român a 
fiecare pas pe c 
capacității de acțrun*  și a efi
cienței OrganizapeL pe calea 
amplificării rolului său. adaa^L 
In același timp prestzse txd 
pentru intăzurea pâtti st secu
rității popoarelor, pentra traes-

«rea în viață a Deriara^eâ 
rind întărirea tec uz izâțn in-

P—

prr
temaționale.

față

■ea
•

indo-pakistanez
Reprezentanți ai statelor ma

jore ale armatelor indiană și 
pakistaneză au semnat, luni, în 
localitatea Suchetgahr, acordul 
în baza căruia au fost elabora
te hărțile privind 
liniei de control 
Jammu—Cașmir - 
agențiile UNITED PRESS 
TERNATIONAL si 
PRESSE.

Acordul intervenit între cele 
două țări urmează să fie înain
tat spre ratificare guvernelor 
indian și pakistanez.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
INFORMEAZĂ că, la Pekin, a 
avut loc o întîlnire între Lan- 
sana Beavogui, primul ministru 
al Guineei, și Penn Nouth, 
mul ministru al Guvernului 
gal de Uniune Națională 
Cambodgiei.

pri- 
Re- 

al

sei că obiectivul principal a! 
convorbirilor pe care le a p ar
ta cu demnitarii tunisieui I; re
prezintă relațiile bilateraie. Tot- 
odată, el va aborda și o serie 
de probleme ale situației inter
naționale actuale.

delimitarea 
în regiunea 
informează 

ÎN
FRÂNGE

Președintele chilian 
ia Havana

Grevă la C.E.E
• 6 000 DE FUNCȚIONARI 

ADMINISTRATIVI AI C.E.E. 
au declanșat, luni, o grevă de 
9 zile, cerînd inburătățirea 
condițiilor de muncă. Greva a 
paralizat, practic, activitatea or
ganismelor comunitare din ca
pitala Belgiei.

Potrivit agenției Reuter, se 
așteaptă ca alți 2 000 de func
ționari ai diferitelor organisme 
ale Pieței comune cu sediile la 
Luxemburg să se alăture gre
viștilor de la Bruxelles.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII CHILE, Salvador Allende, 
a sosit duminică seară (luni, 
ora 2,15 G.M.T.) la Havana, în- 
tr-o vizită oficială de patru zile. 
La aeroportul capitalei cuba
neze, șeful statului chilian a 
fost întimpinat de primul mi
nistru al Cubei. Fidel Castro,

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AUSTRIAC, Rudolf Kirchschla- 
ger, a sosit duminică la Tunis, 
într-o vizită oficială de trei zile. 
La sosire, pe aeroportul capita
lei tunisiene, el a declarat pre-

• L.A CASABLANCA S-AU 
DESCHIS, luni, lucrările Uni 
unii Sindicale Panafrieane 
(U.S.P.A.). La dezbateri iau 
parte reprezentanți din Maroc, 
Tanzania. Algeria. Tunisia, Gui 
neea, Volta Superioară, Mali, 
R. A. Egipt, Zambia etc.

• REGELE HUSSEIN AL 
IORDANIEI, care a efectuat o 
vizită oficială în capitala Ara 
biei Saudite, s-a reîntors la A- 
mman. El a avut, duminică și 
luni, convorbiri cu regele Feisal 
asupra unor probleme bilate
rale, precum și cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat.

• Ca și alte țări africane. Kenya este 
angajată pe drumul diversificării produse
lor de export tradiționale (cafea, cereale, 
minerale) adăugindu-Ie produse ale indus
triei naționale de textile, oțel, zahăr. Dato-

• CONTINUA GREVA DE
CLANȘATĂ SAPTAMINA TRE
CUTA de cei aproximativ 4 000 
de salariați ai întreprinderilor 
de salubritate din Paris. Greviș
tii cer îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, iar o parte din lucră
tori, care sînt imigranți, solici
tă asistență socială pentru ca
zuri de boală și accidente de 
muncă.

în situația creată, municipali
tatea a recurs la ajutorul arma
tei pentru îndepărtarea unor a- 
devărați munți de lăzi și saci 
pline cu gunoi, care, în mai 
multe cartiere, împiedică circu
lația vehiculelor.

KENYA

O nouă convorbire 
Le Duc Tho — 

Kissinger
• Luni, la Paris a avut loc 

o nouă convorbire confi
dențială între Le Duc Tho, 
consilierul special ai delega
ției R. D. Vietnam la tratati
vele de la Paris cu privire 
la Vietnam., și Henry Kissin
ger. consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale.

• „Nairobi este un oraș minunat con
struit" — susțin arhitecții. El a devenit în 
ultimii ani un centru al comerțului inter
național, cu atracții unice, ca vestitul parc 
rezervat visătorii animalelor exotice. 
Gazdă a unor tirguri internaționaie. 
Nairobi, plasat la încrucișarea a 22 de linii 
aeriene, este un cadru propice dezvoltării 
comerțului inter-african. Valoarea schimbu
rilor Kenyei cu țările africane este de 739 
de milioane de lire sterline crescind intr-un 
ritm de 11 la sută pe an.

• Kenya a moștenit serioase dificultăți 
economice cind a devenit independentă in 
1963 : fermele erau sărace și produceau 
puțin, orașele erau supraaglomerate și nu 
ofereau locuri de muncă. Africanii dețineau 
o parte neînsemnată din avuția națională. 
Politica economică a guvernului președin
telui Kenyatta a încurajat dezvoltarea 
sectoarelor cheie ale vieții economice a 
țării, progresul exprimîndu-se intr-un ritm 
de creștere de 6,3 la sută, intre anii 1964- 
1968. Agricultura furnizează 35 la sută din 
întreaga producție și participă cu 50 la sută 
la exporturi, 
de 
ră.
au 
la

1 200 000 din cele 1 600 000 
familii sînt angajate în agricultu- 
Prin programul de reformă agrară 

fost cumpărate 1,3 milioane de acri de 
proprietarii europeni și împărțiți fami

liilor fără pămînt. care asigură in prezent 
51 la sută din întreaga producție agricolă 
(în comparație eu 22__ ____ ,___ ... ... la sută înainte de 
cucerirea independenței). Fermele, odinioa
ră ale coloniștilor albi, împărțite ulterior 
africanilor, tind să se concentreze, folosesc 
ingrășămintele, irigațiile și tehnica mo
dernă in scopul ridicării producției.

Unul dintre principalele mo
mente ale zborului și misiunii 
navei „Apollo-17“ s-a petrecut, 
după cum s-a mai anunțat, du
minică seara, cind centrul de 
control de la Houston a confir
mat reușita operațiunii de în
scriere a trenului spațial pe o 
orbită circumlunară. Manevra 
a avut loc in partea nevăzută 
a Lunii, asttei că legăturile ra
dio cu centrul de control din. 
Houston au fost întrerupte. 
După patru ore de zbor pe or
bita cu perimetrii de 96 și 144 
kilometri. „Apollo-17*  a cobori: 
pe o orbită avind numai 24 de 
kilometri la _peril-nă*.  Mane
vra a avut loc, luni dimineața, 
la ora 2 ți 6 minute (ora Bucu- 
reștiuiui), prin aprinderea, timp 
de 22 de secunde, a
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Aspect din Nairobi
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U.R.S.S. — Imagine din Harkov

chipajul navei „Gemini-9*,  
1966, și din cel al navei 
pollo-10“). După cinci minute 
iși începe expediția cel de al 
12-lea om pe Lună, Ir. cadrul 
misiunii Apollo, Harrison 
Schmitt. Cei doi seienauți.
rămine timp d de or 
suprafața L:

Au fost

interlocutorii

noștri:

Gunnar Hedlund

Billy Persson 
secretar or oegonizotiei districtuale 

Maior

Nils Lennart Persson
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Tinerii Suediei
și problemele lor

aile acestui fenomen pe ansamblul popu
lației active. Transcriem :

șomajul 
în’ general

șomajul juveriil

august 1965 2,3 1,2
august 1966 2.8 1.6
iunie 1971 5J 2,3
noiembrie 1971 6.4 3,0
mai 1972 5.1 2,3

Se constată lesne că procentajul șoma-
jului jurenii este dublu in raport cu cel 
generat ceea ce reflectă o realitate ca
racteristică nu numai pentru Suedia : ti
nerii sint primii concediați în momentul 
dificultăților economice.

— Cifrele nu includ pe absolvenții șco
lilor — avertizează Nils Lennart Pers
son. Sistemul școlar pregătește tineri pen
tru diferite profesii dar nu le asigură tu
turor un loc de muncă potrivit cu pregă
tirea lor. Majoritatea șomerilor au o spe
cializare. Există destui Iicențiați care, după 
studii superioare încheiate cu succes, n-au 
de lucra sau sint obligați să practice me
serii inferioare pregătirii lor. Bineînțeles, 
liceațiatul care lucrează la salubritate nu 
este un șomer. El nu apare în statistici. 
Pentru că are o slujbă...

— Problemele tinerilor suedezi sint și 
de un alt ordin — arată Gunnar Hedlund. 
O asemenea problemă este cea a utilizării 
timpului liber. Societatea r.u se preocupă 
de acest capitoL Cluburile de tineret, in 
majoritate, iși desfășoară activitatea pe 
criterii comerciale. Profitul este singurul 
lor obiectiv. In aceste condiții nu-i de mi
rare că orele libere — după muncă sau 
învățătură — nu găsesc un cadru de fo
losință rațională si instructivă, pentru că 
societatea este indiferentă față de comer
cializarea intensă a distracțiilor. Muzica 
pop este programată fără nici o grijă 
pentru cultura națională. Am discutat des
pre aceasta ia ret ista noastră^

— Ia striasă legătură cu această reali
tate țintea preocupați de proporțiile pe 
care le-a luat alcoolismul si utilizarea dro. 
gurilor — intervine Billy Persson. S-a dis
cutat pe această temă și în parlament. Sint 
preconizate unele măsuri ca interzicerea 
consumului de bere Ia o anumită virstă. 
Oricum, fenomenul alcoolismului este ne
liniștitor, mai ales in ultimii 4—5 ani. Unii 
tineri incep să bea la 12 ani iar la 15 ani 
sint alcoolici pe care doar un tratament în
delungat poate să-i vindece.

Rezultatele alegerilor 
legislative din Japonia

IMPORTANTE SUCCESE OBȚINUTE 
DE PARTIDUL COMUNIST

n. trans-

i.

3SE=X a cccss -i

re; Reprezentanților fin vechea 
leesiatură deținea 297 locuri).

Dintre cele patru grupări po
ntice de opoziție. Partidului So
cialist i-au revenit 118 locuri 
față de ST în vechea Dietă), 

Partidului Comunist — 38 (an
tene? avea 14 Partidului Ko- 
meito 29 (47>, iar Partidului so- 

Alte
can- 
unor

ritâ dezvattăriâ iadmmri ți tarsantat 
ponderea agriraitarii ia eeaaotaâe ț-a 
■reșorat. Industria pzeiarrâIMre a pvada- 
sHor agrirele este raaeratriti :■ «rațele 
mai importante. Aici aa fast iatzadase buri 
de automatizare (ca ia marea fabrică de 
merănt din Nairobi), mecanizarea aseăru 
cafelei (produs care asigură 29 la tată ăia 
exporturi), mașini moderne de tesat pentru 
industria textilă (ca perspective de dezvol
tare in această tară). Printre noile obiective 
indastriale se remarcă pruna uaitate siăc- 
rurrică de pe continentul african, de La 
Mombasa, fabrica de anvelope care aduce 
Kenyei 1.25 milioane lire economii anual 
la importuri, complexul cu o mie de sala
riați pentru producerea hirtiei. situat in 
estul Kenyei. Un loc aparte îi ocupă cele 
5C9 de mici întreprinderi manufacturiere 
care produc <90 de articole diferite.

o In fiecare an. 159 OM de copii absolvă 
școlile 
din 
spre 
spre 
a se 
miei

• Kenyenii consideră turismul ca „una 
dintre cele mai importante industrii ale 
țării". 343 490 vizitatori in 1972 au- adus 
bugetului țării 19 960 000 lire sterline. Se 
apreciază că pină in 1974 turismul va asi
gura 40 000 de locuri de muncă și beneficii 
de 37 milioane de lire. Semnificativă este 
și schimbarea opticii privind dezvoltarea 
turismului, accentul punindu-se acum pe 
amenajarea coastelor Oceanului Indian și 
mai puțin a parcurilor — rezervații natu
rale pentru safari. Tiwi. Diani și Gâzi, 
Shanzu, Kilifi și Malindi sînt nume noi pe 
harta turistică kenyană.

• Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Kenyei, tineretul și poporul român urează 
poporului kenyan noi și importante suc
cese pe drumul întăririi independențe', 
păcii și prosperității, exprimînd convingerea 
că relațiile dintre țările noastre se vor lărgi 
neîncetat.

primare și 12 Mă liceele. O parte 
absolvenții de liceu sint îndreptați 
invățămintul superior, ca de exemplu 
Institutul de agricultură F.mbu pentru 
forma ca specialiști necesari econo- 
naționale.

csalist-democratic 19 (29‘. 
16 mandate au revenit unor 
idati independenți (14) și 
grupări politice minore (2 .

Deși a pierdut 26 de mandate, 
hrtâdol nbeial-democrat dispu
ne, incă, de o majoritate cotiîor- 
tandă in Camera Reprezentanți
lor ceea ce fi permite să forme
ze vritorul guveiu. Consistența 
sa în parlament ar putea spori 
ca urmare a sprtjimihii acordat 
de o parte conriderabilă a depu- 
tatdor aîeri ca independenți.

Observatorii politici din capi
tala Japoniei subliniază, totodată, 
semnificația succesului obținut 
de partde.e sxnalist și comu
nist. Sporul de 24 de locuri în
registrat de Partidul Comunist 
din Japonia fi conferă dreptul 
de a participa Ia activitatea Co
mitetului de conducere a Came
rei Reprezentanților și să pro
pună proiecte de lege proprii.

Reuniunea
de la Helsinki

DOINA TOPOR

HELSINKI 11. — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, trans
mite : Luni, participanții la 
consultărilei multilaterale 
consacrate pregătirii confe
rinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au ajuns 
Ia un consens asupra între
ruperii ședințelor plenare in 
perioada 15 decembrie—15 ia
nuarie.

In aceeași zi, au continuat 
dezbaterile asupra organiză
rii lucrărilor reuniunii.
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Abordăm o altă temă : Tineretul Comu
nist. Interlocutorii relatează că tineretul 
comunist parcurge perioada reorganizării 
sale, după ce vechea formă — Tineretul 
de stingă — s-a destrămat deoarece se izo
lase, înlocuind acțiunea practică printr-o 
dezbatere în cerc limitat.

Grupurile de tineri comuniști create 
apoi în diferite districte s-au reunit în 
1871 într-o conferință menită să reconsti
tuie o organizație unită a tineretului co
munist suedez. Dezbaterile au fost vii mai 
ales pe unele probleme ca rolul sindicate
lor, poziția față de sindicate și social-de- 
mocrație, internaționalismul proletar, rela
țiile dintre partid și organizația de tineret. 
In mai 1972 s-a organizat o conferință na
țională cu participarea tuturor organiza
țiilor tinerilor comuniști. Problemele de 
bază au revenit în discuție, elaborîndu-se 
un manifest ce sintetizează punctele de ve
dere exprimate. A fost ales un Comitet 
Central provizoriu care are sarcina pregă
tirii Congresului național prevăzut în pri
măvara anului 1973. O comisie elaborează 
programul iar alta statutul. Intre timp a 
început să apară și revista Tineretului Co
munist, care a reluat numele 
cații combative de tineret ce 
mina tiparului în 1908.

— Conferințele au stimulat 
Tineretului Comunist — spune 
Hedlund. Constatăm o înviorare a muncii 
organizațiilor ca și apariția unor organi
zații noi. în centrul preocupărilor lor se 
găsesc problemele de viață cele mai urgen
te ale tineretului. Ne propunem ca Pină la 
congres să facem din Tineretul Comunist 
o organizație solidă, unită.

In final, oaspeții subliniază bunele im
presii despre România :

— Am putut să avem o imagine a pro
greselor industriale ale României, a suc
ceselor ei în direcția creării unei economii 
puternice, pe baza industrializării. Ne-au 
impresionat plăcut prezența tineretului îd 
procesul construcției socialiste, prestigiul 
de care șe bucură Uniunea Tineretului Co
munist, importantul ei rol în societatea 
românească. O subliniere vrem să facem și 
in privința sistemului de invățămint pe 
care il considerăm practic și eficient. Pă
răsind Bucureștiul, exprimăm speranța că 
relațiile dintre organizațiile noastre se 
vor dezvolta.

unei publt^ 
a văzut in

activitatea 
Gunnar

EUGENIU OBREA

Tineretul lumii

• Școlile din
Dominicana au

La 8 decembrie, președintele 
Joaquin Balaguer, a decretat ‘

Republica
fost închise
Republicii Dominicane, 

închiderea tuturor școlilor 
publice din această țară pină în luna ianuarie a anului viitor. 
Această măsură a fost luată după ce, cu cîteva ore înainte. 
Asociația Dominicană a Profesorilor (A.D.P.) anunțase 
sfirșitul grevei cadrelor didactice din invățămintul public și 
particular, grevă care a durat peste 25 de zile și a cuprins, 
în mod gradat, aproape întreg teritoriul țării. Greviștii au 
cerut plata salariilor restante, fixarea unui salariu minim 
ferm, acordarea de 30 la sută din venitul național pentru 
crearea unor condiții adecvate procesului de invățămint, 
lichidarea analfabetismului care cuprinde — potrivit cifrelor 
UNESCO — 40 la sută din populație. Totodată, ei au cerut 
retragerea forțelor polițienești din incinta școlilor, renunța
rea la măsurile represive inițiate de guvern împotriva 
mișcărilor revendicative studențești, drepturi democratice și 
autonomie universitară.

Recenta măsură luată de președintele Balaguer nu este de 
natură să surprindă. Anul trecut au fost suspendate cursurile 
la toate cele patru universități din țară, pe termene variind 
între două și patru luni. La doi ani și ceva după ce Joaquin 
Balaguer și-a început al doilea mandat ca președinte al 
Republicii Dominicane, criza economică și socială continuă 
să lovească țara, iar violența și represiunea s-au intensificat. 
In toate domeniile — in școli, în întreprinderi, în rîndurile 
opiniei publice — încordarea a crescut.

Se știe că președintele Balaguer a fost reales in condițiile 
unei puternice opoziții in întreaga țară. Reușind să introducă 
o modificare la constituție, prin care să poată obține un al 
doilea mandat, actualul președinte nu s-a sfiit să creeze o 
stare de tensiune, care să-i permită să-și înlăture sistematic 
adversarii politici. O dată obținut mandatul, președintele a 
încercat să domolească valul criticilor printr-un șir de pro
misiuni. După doi ani 
că, in fapt, totul s-a 
Republica Dominicană 
nemulțumirea maselor 
populară crește de la an Ia an ca urmare 
în ciuda măsurilor de represiuni brutale luate de autorități. 
Tineretul dominican se află, în marea lui majoritate, alături 
de forțele progresiste. In ultimii doi ani s-a înregistrat o in
tensificare fără precedent a luptei studențimii pentru reforme 
democratice, reforme ce vizează încetarea amestecului poliției 
în universități și anularea așa-numitului „proiect de restruc
turare a universităților" care nu reprezintă altceva decil 
tentativa de a introduce controlul polițienesc în universități. 
Cind a fost prezentat acest proiect, in primăvara acestui an 
au avut Ioc mitinguri organizate de studenți și elevi in 
incinta universităților, asupra cărora poliția a deschis focul.

Actuala încordare din instituțiile de invățămint este accen
tuată de suspendarea tuturor cursurilor — măsură represivă 
pe care tineretul studios o denunță viguros.

de guvernare se poate constata lesne 
limitat la făgăduieli fără acoperire, 
rămine, in consecință, o (ară în care 
se aprofundează și în care mișcarea 

a acestei situa(ii,
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