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Reunește date și fapte surprinse în activitatea tehnico-productivă a elevilor dfri învățămîntul de 

cultură generală, reține experiențe pozitive, inițiative, propuse spre generalizare, soluții care au 
condus în multe școli spre bune rezultate ; dar, mai ales, susține valorificarea ideii de practică 

productivă pentru ca elevul să dobîndească o meserie
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„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“
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Dezbaterea noastră, la care au 
participat specialiști și practi
cieni cu experiență, secretari al 
comitetelor U.T.C. din S.M.A. și 
întreprinderi Agricole de Stat, 
a pus în evidență cel puțin două 
lucruri : că o mașină bine între
ținută, revizuită la timp, chiar 
dacă se află la vîrsta casării, 
poate fi folosită cu randament 
economic aproximativ egal ca și 
una nouă ; că stă în putința me
canizatorilor din județul Teleor
man să pună — cu cheltuieli 
minime — în perfectă stare de 
funcționare 400 de tractoare, 600 
de combine și alte cel puțin 
o mie de mașini agricole a- 
junse ța vîrsta casării. Cum ?

S-a emis ideea reparării e- 
xemplare a acestor mașini ca 
punct de plecare absolut obliga
toriu pentru o activitate avan
tajoasă. Și, pentru că ne aflăm 
în toiul campaniei reparațiilor 
de iarnă, mulți dintre partici- 
panții la masa rotundă — ve- 
niți direct din ateliere — au o- 
pinat pentru o activitate desfă
șurată diferențiat, de la o ma
șină la alta. Accentul trebuie 
pus — s-a subliniat — îndeo
sebi pe motor și organele de 
transmisie. Nici un rabat nu 
trebuie făcut calității. In acest 
scop, tractoarele a căror viață 
productivă va fi prelungită sînt 
reparate în numai 13 centre fi
xate în cadrul stațiunilor de 
mecanizare cu cele măi bune 
condiții de ateliere. Specialiști 
cu o bogată experiență îndrumă 
activitatea echipelor constituite 
special pentru repararea acestei 
categorii de mașini. Aproape 200 
de uteciști au fost cuprinși în 
componența acestor formații de 
Jucru. Lor li se adaugă sudorii, 
lăcătușii, strungarii din celelalte 
21 de stațiuni pentru meca
nizare care participă la execu
tarea pieselor de schimb nece
sare, la recondiționarea celor 

(tare impun o asemenea opera- 
Iție. Peste tot se lucrează în două 
^schimburi. Cele 400 de tractoare 
au fost repartizate concret ti
nerilor pentru întreg anul de 
producție 1973. Și, fiecare par
ticipă efectiv la executarea re
parării tractorului repartizat 
ìlici o piesă nu se montează fără 
consimțământul său. Utecistul a 
fost, astfel, investit cu responsa
bilitatea controlului de calitate 
în cazul mașinii pe care va 
lucra. Interesat fiind să evite 
stagnările în brazdă în perioada 
campaniilor agricole, acesta va 
imprima un plus de responsabi
litate acum în momentul execu
tării reparațiilor.

în ce privește punerea la 
punct a acestor mașini — a trac
toarelor, combinelor, semănăto
rilor și remorcilor în primul 
rînd — s-au întocmit programe 
de lucru separate, s-au fixat 
consumuri de piese, de cheltu
ieli în general. Din acest punct 
de vedere, în unitățile de meca
nizare din județul Teleorman, 
preluarea inițiativei tinerilor 
mecanizatori din județul Olt 
s-a realizat cu toată răspun
derea. In sprijinul afirmației 
vine și acțiunea declanșată, de a 
Se organiza cursuri de pregătire 
profesională cu o tematică adec
vată pentru cei care vor lucra 
cu mașinile ce au îndeplinit 
vîrsta casării. De către Trustul 
județean S.M.A. s-a întocmit te
matica celor 12—14 lecții, pon
derea căzînd pe întreținerea și 
ție depanarea defecțiunilor. Con- 
oomitent, se depun strădanii 
pentru realizarea unui set de 
Lime didactice care vor fi pro
iectate în stațiunile de mecani
zare cu prilejul mobilizării per
sonalului de bază la cursurile

MILIOANE LEI
ECONOMII

• în județul Teleorman, 400 de tractoare,
600 de combine și alte aproape o mie 
de mașini agricole ajunse la vîrsta 
casării vor lucra.

• Pentru obținerea acestui succes 
lucrează, acum, 2 000 de mecani
zatori uteciști.

de învățămînt agromecanic. 
încă de pe acum se întocmesc 
graficele de lucrări pentru a- . 
ceste mașini, se finalizează mă
sura de a se pune la punct e- 
chipe „service“ pe grupe de sta
țiuni, care să aibă în vedere în
treținerea in exclusivitate a 
tractoarelor și combinelor a că
ror viață productivă este pre
lungită. în acest sens s-au con
stituit centre de aprovizionare 
cu piesele de schimb necesare, 
s-au pregătit atelierele mobile. 
Se caută soluții pentru a se a- 
sigura o grupare a mașinilor 
recuperate.

„Vrem ca aceste mașini să nu

rămînă doar în Inventarul sec
țiilor, ci să lucreze ca și cele
lalte. Să. aducă venituri, iar 
mecanizatorii care le deservesc 
să fie cointeresați pentru exe
cutarea oricărei lucrări“. Și to
varășul Marin Radu, secretarul 
organizației U.T.C. de la S.M.A. 
Odobeasca, își continuă firul 
ideii. „Sigur, nu este ușor, ba 
dimpotrivă, e greu, e incomod 
să aduci în situația de a lucra 
cu randament înalt niște ma
șini depășite tehnic, moral și al

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 11-a)

PRIMUL LOT
DE ABSOLVENȚI

Al ȘCOLILOR 
PROFESIONALE

S-A
PE

UZINEI

PREZENTAT
ȘANTIERUL
DE ALUMINĂ

DIN TULCEA
Pe șantierul Uzinei de 

alumină din Tulcea, care 
va intra în funcțiune in 
cursul acestui an, a so
sit primul lot de 110 ab
solvenți ai școlilor pro
fesionale. Prezența pe 
șantier a muncitorilor 
calificați, încă din peri
oada montării principa
lelor mașini, va permite 
acestora să dobindească 
temeinice cunoștințe în 
privința exploatării uti
lajelor. Alte sute de 
muncitori sînt școlari
zați în meseriile de ope
ratori, electricieni, meca
nici de întreținere, fie la 
cursurile din cadrul uzi
nei tulcene, fie la cursu
rile pentru perfecționa
rea pregătirii profesio
nale la alte uzine simi
lare din țară.

(Agerpres)

peste plan
Secretarul comitetului de 

partid al Întreprinderii de pre
fabricate din beton Bîrcea — ju
dețul Hunedoara ne-a spus 
că la linia a III-a, deservită de 
tineri, s-au obținut importante 
recorduri : anul trecut, aici au 
fost realizate peste sarcinile de 
plan 18.420 metri pătrați fîșii cu 
goluri și un însemnat număr de 
chesoane. Raportând acest plus 
la planul zilnic se poate afirma 
că tinerii au redus anul calenda
ristic cu mai bine de o lună, de- 
punîndu-și o viguroasă opțiune 
pentru înfăptuirea prevederilor 
cincinalului înainte de termen.

Cunoscînd aceste aprecieri, vi
zităm secția de prefabricate. A- 
parent, nimic nu s-a schimbat la 
Jinia a III-a., Muncitorii car» o 
deservesc sînt aceiași tineri de 
anul trecut; n-au suferit modifi
cări nici utilajele. în vorbirea o- 
peratorilor a apărut însă o ex
presie nouă : „linia tineretului“. 
Inginera Minodora Oprișan, se
cretara comitetului U.T.C. pe în
treprindere, ne explică imediat 
despre ce este vorba : din prima 
zi de muncă a noului an, cînd 
a fost declanșată întrecerea în
tre organizațiile U.T.C., linia a 
III-a a fost numită astfel.

— Denumirea nu este forma
lă ! ne asigură ea. La „linia ti
neretului“ ne propunem să ob
ținem o productivitate din ce în 
ce mai ridicată și prin asta să 
demonstrăm că tinerii reprezintă 
o forță de nădejde în cadrul în
treprinderii, că obiectivul pe care 
ni l-am propus — îndeplinirea 
cincinalului în 4 ani și jumătate 
— este perfect realizabil.

Faptele vin să susțină optimis
mul secretarei. încă din prima zi 
de întrecere, la linia a III-a s-a 
realizat o producție superioară 
celei de anul trecut. Sarcinile de 
plan au crescut : aceiași munci--

competiție 
internațională

Tovarășul IULIU FURO, vi
cepreședinte al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor, ne prezintă un suc
ces internațional dobindit de 
cinci foști pionieri, astăzi u- 
teciști.

— Tovarășe vicepreședin
te mărturisim satisfacția că 
mîine (astăzi n-a.) cei cinci 
foști pionieri pentru care 
ați primit vești atit de bune 
tocmai din Japonia, vor afla 
din ziarul nostru succesul pe 
care l-au repurtat.

— Și noi îl cunoaștem a- 
bia de două zile și ne gră-tura vitregă ridică obstacole di

ficile în calea celor care prepară 
betoane.

— Noi am depus un legă- 
mînt ! declară tînărul șef de e- 
chipă Vasile Ianchiș. Nici o zi 
sub plan I Dacă vom 'raporta 
mereu depășiri, la sfîrșitul lunii 
ne vom uimi de ceea ce am rea
lizat. Pînă acum ne-am respec
tat angajamentul.

— Nmra' voi ?
orghe Todea, șeful unei

ALEX. BALGRADEAN
(Continuare în pag. a V-a)

ȘTAFETA OȚELARILOR

a 
un

II. OTELUL ROȘU

tori, dispunînd de aceleași uti
laje, trebuie să producă zilnic cu 
8 fîșii mai mult decît în decem
brie. Cu toate acestea, băieții au 
reușit ca în prima jumătate 
lunii ianuarie să raporteze
plus de 230 metri pătrați fîșii, 
100 bucăți chesoane și 23 metri 
cubi de alte prefabricate. Dacă 
o asemenea producție ar fi fost 
obținută în toiul verii, nu ne-am 
fi mirat deoarece modul în care 
este organizată activitatea, dărui
rea oamenilor, ar fi prefigurat-o. 
Ea este însă realizată în miez de 
iarnă, pe ger și viscole, cînd na-
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măsură, chiar aspectul spi 
tuai al acestei vitalități. Tii

Fără îndoială o autentică se
te de cultură este una din for
mele superioare ale unei vita
lități bogate și, într-o bună 

spiri- 
âne- 

ansamblul masei sosite 
recent la festinul bu- 

celor mai înalte ale 
lor 

recepti vi

rii din 
relativ 
nurilor 
umanității au, în marea 
majoritate, această 
tate vie, această nevoie de creș
tere intelectuală și, într-o oa
recare doză, nevoi de ordin 
specific estetic. Iată dar un 
punct cîștigat, din clipa în care 
am putea fi siguri că miasme
le blazării nu pătrund nociv în 
plămînii avizi de împlinire, de 
spațiu și de lumină ai tinere
tului. Mai mult chiar, am re
petat-o stăruitor, întîlnim foar
te des, odată cu această re
marcabilă sete de cultură, o 
capacitate de împlinire în ritm 
precipitat, adeseori chiar o ma-

OPINII

a-
------------------------- . . pe 
care o putem numi prematură, 
implică tocmai riscurile unei 
asemenea precipitări și poate 
duce la improvizație și superfi
cialitate.

In domeniile foarte comple-

turizare precoce. Dar uneori 
ceastă maturizare precoce, NICOLAE

ARGINTESCU-AMZA
xe, și mai ales în planul este
tic, confuziile sînt firești. De 
peste două milenii s-a procla
mat că gusturile nu se discută.

„CE-AM FĂCUT, 
N-AM FĂCUT

SINGUR"
(Un tovarăș, un prie
ten — secretarul 

U.T.C.)
• „ZESTREA" 
(Cronica filmului)
• LUMINILE SI UM

BRELE UNEI SĂP- 
TĂMÎNI MUZI

CALE
(Cronica muzicală) 

• CINE?
Accente)

Poate, pe plan alimentar, 
crurile se complică de la 
put pe plan vestimentar 
atît mai mult tn domeniile de 
semnificație socială mai impor
tantă. Această importanță im
plică direct ori indirect, con
știent ori mai puțin conștient

înce- 
și cu

— Necesară și extrem de in
teresantă în același timp iniția
tiva care a condus la crearea 
brigăzilor de producție și educa
ție comunistă a tineretului, îmi 
spunea zilele trecute tovarășul 
Rusu Constantin, șeful sectoru
lui „Tineret muncitoresc“ din 
cadrul Comitetului U.T.C. al ju
dețului Caraș-Severin.

— Din partea cui a venit a- 
ceastă inițiativă ?

— Mai întii, Comitetul Central 
al U.T.C. a lansat chemarea :

• „Tineretul — factor activ la rea
lizarea cincinalului inainte de 
termen“. A fost o chemare, 
subliniez. Inițiativele au venit 
din partea uteciștilor. Avem ast
fel în județul nostru o seamă 
de domenii de activitate în care 
există deja brigăzi ale tinere
tului.

— Enumerati cîteva dintre a- 
cestea.

— Brigada de mineri de la 
Moldova Nouă condusă de Bul- 
garu Teodor ; brigăzile de oțe- 
lari de la Reșița și de la Oțelul 
Roșu. Avem, de asemenea, și 
patru brigăzi ale tineretului la 
U.C.M. Caransebeș. Acestea din 
urmă (două brigăzi de sudori și 
două de lăcătuși) au fost create 
în așa fel incit să reprezinte 
fluxul tehnologic din secția res
pectivă.

— Există perspectiva creării 
unor asemenea brigăzi și în alte 
sectoare de activitate ?

— Din experiența de pină a- 
cum se pare că da. Aș dori însă 
să subliniez încă o dată un lu
cru : Toate aceste brigăzi au fost 
create din inițiativa comitetelor 

secție sau, în unele 
plenarele comitetelor

binatul siderurgic Reșița, dacă o 
comparăm, vreau să zic, plecind 
de la criteriul geografic-tradițio- 
nal. Și totuși Oțelul Roșu a in
trat in conștiința industrială a

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a V-a)

bim să facem publică o a- 
semenea performanță a ce
lor care au devenit inventa
tori la 14 ani. De fapt, sînt 
convins că cei 25 000 pion.eri 
aflați într-o continuă între
cere a fanteziei creatoare 
desfășurată sub auspiciile

L. LUCREȚIA
(Continuare in pug a II”

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al

Partidului African al Independenței 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Re
al tuturor membrilor partidului nostru și al întregului 

patrioților

U.T.C. pe 
cazuri, în 
uzinale.

Așadar, 
retului“ de la oțelăria din Reșița 
ne rezervăm plăcerea unui dialog 
cu membrii brigăzii de produc
ție și educație comunistă a ti
neretului de la Uzina „Oțelul 
Roșu“. O unitate mai mică desi
gur, dacă o comparăm cu Com-

după „Cuptorul tine-

anumite arii de seriozitate și 
deci de responsabilitate. Fireș
te, nu este vorba de o respon
sabilitate de ordin strict pro
fesional. în orice caz nu de 
aceasta am dori să vorbim 
acum. Se pune însă din capul 
locului întrebarea clară, în care 
ambiguitatea devine suspectă, 
și anume : valorile nu se dis
cută ? Am dori deci să vorbim 
despre valori plastice.

S-a reluat în sens pozitiv — 
depășindu-se de mult formula 
în aspectul ei negativ, de cult 
— problema personalității. în 
domeniul artei avem fără în
doială personalități creatoare, 
iar în asimilarea operelor a- 
cestor creatori, avem diverse 
grade de receptivitate. Cum se 
face această asimilare ? Ajun
gem așadar la faimoasa pro
blemă a educației estetice. Cum 
însă această problemă este de

(Continuare In pag. a Il-a)

din
în

mân, ______  ________ _ _____
popor român vă transmit dumneavoastră“ tuturor ' 
și combatanților mișcării de eliberare națională din Guineea- 
Bissau. întregului^ dv. popor, sentimentele noastre de profundă 
durere în legătură cu greaua pierdere provocată de dispariția 
prematură, prin asasinare, a lui Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al P.A.I.G.C.

Amilcar Cabrai, membru fondator al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
conducător unanim recunoscut al luptei legitime desfășurate de 
poporul său pentru libertate și independență, pentru scutura
rea odiosului jug al colonialismului portughez, va rămine in 
istoria țării dv., în memoria popoarelor Africii Și din alte 
continente ca personalitate marcantă a luptei antiimperialiste 
din epoca noastră, militant înflăcărat pentru înfăptuirea idea
lurilor de emancipare națională si socială ale poporului său 
pentru cucerirea și apărarea dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stapinul propriilor destine. împotriva politicii de domi
nație, dictat și agresiune a imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Asemenea acte teroriste împotriva forțelor progresiste servesc 
colonialismului și imperialismului, care vor să men
țină dominația și asuprirea altor popoare. Partidul Co
munist Roriiân condamnă cu fermitate astfel de acte și își ex
primă convingerea că mișcarea de eliberare națională din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Verde va înregistra noi succese, 
că lupta pentru eliminarea rînduielilor coloniale de pe pămîntul 
Guineei-Bissau și Insulelor Capului Verde, din întreaga Africă 
va cunoaște un nou și puternic avînt.

Asasinarea conducătorului P.A.I.G.C. subliniază cu toată forța 
necesitatea lichidării grabnice a colonialismului din Africa și 
din întreaga lume, evidențiază încă o dată necesitatea intensifi
cării luptei unite a tuturor forțelor antiimperialiste pentru a pune 
capăt cit mai grabnic politicii colonialiste și neocolonialiste a 
imperialismului, pentru asigurarea dreptului tuturor popoarelor 
la o dezvoltare liberă, independentă pe calea progresului eco
nomic și social.

Prin moartea lui Amilcar Cabrai, partidul și poporul nostru 
pierd un prieten-și tovarăș drag de luptă pe care l-au avut în 
mijlocul lor în mai multe rînduri, în cadrul bunelor relații de 
prietenie și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. si 
P.A.I.G.C. •

Păstrez vii in memorie întîlnirile și convorbirile frecvente 
avute, cu Amilcar Cabrai, momente însemnate pe drumul dez
voltării raporturilor dintre partidele noastre, ceea ce și-a gă- 
sit o expresie strălucită în comunicatul comun semnat, împre
ună în România, anul trecut.

In aceste momente de grea încercare, doresc să reafirm so
lemn deplina solidaritate a poporului român cu lupta dreaptă 
pe care o duceți pentru libertate și independență națională și 
să reînnoiesc hotărârea noastră de a acorda, in continuare în
tregul nostru sprijin eforturilor poporului din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde pentru înfăptuirea aspirațiilor sale 
fundamentale, inclușii, pe calea confruntării armate de a ex
tinde și consolida legăturile existente între Partidul Comunist 
Român si Partidul African al Independenței din Guineea-Bi
ssau și Insulele Capului Verde. în interesul unității si victoriei 
forțelor antiimperialiste de pretutindeni.

Vă rog să asigurați familia îndoliată de întreaga noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUSESCU 
Secretar general al 

Partidului Comunist Român
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„Ce-am făcut
Hm făcut

Tînărul care-mi vorbea des
pre cei cu care lucrează, des
pre tinerii generației sale, se 
numește Iosif Danaliszin. îl 
știu toți tinerii de la S.I.L. To- 
plița și nu numai ei. 11 cunosc 
atît în calitatea sa de secretar 
al comitetului U.T.C., cit și 
de inimos animator al vieții 
cultural-educative și artistice 
din întreprindere.

— Stînd de vorbă cu tinerii, 
am cunoscut o serie de acțiuni 
ale organizației U.T.C. pe care 
o conduci cu rezultate din 
cele mai frumoase. Am aflat 
și despre tineri care, dacă azi 
sint fruntași în producție, au 
o viață familială demnă sau se 
bucură de respectul colectivu
lui, societății, iți pot mulțumi 
— nu în mică măsură — și 
dumitale, Iosif Danaliszin...

— Ce-am făcut, n-am făcut 
singur. Rezultatele sint rodul 
efortului colectiv, al tuturor 
tinerilor, al comuniștilor, câre 
ne-au înțeles și ne-au spriji
nit. Acțiuni au fost multe. In 
prezent se desfășoară „Luna 
luptei împotriva absențelor ne
motivate" pentru a elimina cu 
desăvîrșire acest neajuns din 
activitatea unor tineri, înca- 
drîndu-ne și noi în efortul de 
realizare a cincinalului înainte

de termen. Nu-i o acțiune de 
campanie, ci permanentă. Altă 
inițiativă, „Ținuta exemplară" 
are ca scop modelarea unor 
înalte calități morale, de con
știință la toți tinerii. Pentru 
atingerea acestor obiective fo
losim toate mijloacele de care 
dispunem : forța de opinie a 
colectivului, gazetele satirice, 
activitatea culturală. Îmi vina 
în minte „cazul" lui Zoltan B., 
unul din tinerii cu care am 
avut de furcă. L-am „pipăit" 
un timp, apoi l-am „atacat" 
direct. „Ascultă, măi Zoii I 
Punem o piesă în scenă și nu 
găsim interpretul rolului prin
cipal. Vino la repetiție și aju- 
tă-ne". Dar Zoii nici nu voia 
să audă de așa ceva. „Am altă 
treabă“, mi-a răspuns. In altă 
zi, ca din întîmplare, îi pun 
din nou întrebarea, arătîndu-i 
că fără el nu putem s-o scoa
tem la capăt. Zoii al meu tot 
nu se lăsa. Dar, într-o seară, 
îl văd la club I Eram la repe
tiție și l-am strigat să vină pe 
scenă. „Nu pentru asta am ve
nit. Caut pe cineva" — mi-a 
răspuns. Insă nu a plecat decît 
odată cu noi. Discuțiile au 
continuat însuflețite, noaptea, 
în drum spre casă. S-a antre
nat. și Zoii. La repetiția urmă
toare era din nou prezent. Și 
așa, încetul cu încetul, s-a in
tegrat în colectiv, a interpretat 
— și cu destul talent — rolul 
încredințat. Mai tîrziu a intrat 
și în orchestra de muzică u- 
șoară a clubului. Și-a uitat 
vechii „prieteni" și nu mai 
lipsea de la serviciu. Zoii se 
schimbase, însă n-a fost prea 
ușor. A trebuit răbdare, tact 
și o nesfîrșită încredere în oa
meni...

Acesta este, în cîteva rîn- 
duri, portretul lui Iosif Dana- 
liszin, cel care mi-a mărturi
sii că, atunci cînd va veni 
vremea aprecierilor retrospec
tive, vrea să poată răspunde 
frumos la întrebarea: „Ce-ai 
făcut tinere, Cu tinerețea ta ?“

AUREL MARC,
din subredacția județeană 

Harghita
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CRONICA FILMULUI

„ZESTREA“
Drumul de la scenariul radio

fonic la scenariul de televiziune 
și apoi la cel de film, chiar dacă 
inedit la noi, este explicabil în 
cazul de față. Subiectul semnat 
de cunoscutul dramaturg Paul 
Everac a însemnat în primele 
două ipostaze amintite un deo
sebit succes de public. Un son
daj al televiziunii efectuat în 
urmă cu un an de zile, după 
premiera „Zestrei“, situa la loc 
de frunte spectacolul care fusese 
urmărit de peste 3 milioane de 
telespectatori, cifră elocventă. 
Adaptînd și pentru marele ecran 
textul lui Paul Everac, regizoa
rea Letiția Popa și-a păstrat a- 
ceeași distribuție verificată în 
confruntarea cu. publicul debu- 
tînd în cinematografie cu un 
film a cărui dezbatere etică pe o 
temă inspirată de actualitate 
este generoasă în sugestii atît pe 
un plan general-uman cit și pe 
unul elementar-intim.

Inginerul Șerban este un per
sonaj care în ciuda satisfacțiilor 
profesionale și-a ratat existența 
căsătorindu-se cu o femeie mes
chină. Nu este, desigur, vorba 
de o foiletonistică moralizatoare, 
de o criză pre sau post conju
gală ci — și aici este meritul 
„Zestrei" — de implicațiile cin
stei noastre cea de toate zilele. 
Această cinste era „zestrea“ co
mună a unor tineri care s-au 
despărțit din vina celui mai slab 
sufletește. Aflat într-o continuă 
degringoladă acesta ajunge com
plice inconștient al unor acțiuni 
despre care trebuie să dai soco
teală în cabinetul procurorului. 
Este acum ajutat în numele a- 
celeiași zestre de cinste și ade
văr 
din 
dată, 
aici 
oasă 
punsul și nici cu o tristețe can
tabilă. Dezbaterea etică propusă 
de filmul „Zestrea“ oferă datele

unei analize psihologice ce de
vine treptat o interesantă ple
doarie civică.

Chiar dacă nu ne vom referi 
la spectacolul T.V., încă viu în 
amintire, filmul Letiției Popa 
păstrează destule urme de teatru 
filmat, de studio, dintre care in
trarea unuia dintre protagoniști 
în biroul procurorului pe o re- 
replică de efect pur scenic — ce 
putea fi altfel prezentată — de
vine etalon. Chiar atunci cînd 
s-a filmat în exterior, secvențele 
sint văzute tot cu ochiul regizo
rului format la dimensiunile sce
nei sau ale studioului T.V., ale 
regizorului care deși cunoaște le
gile filmului nu le „înțelege“. 
Există însă' și o secvență exce
lentă, prezența dactilografei la 
dialogul procurorului cu ingine
rul Șerban. O prezență tîrziu 
simțită de spectator printr-o ima
gine care șochează frumos, adi
că printr-o imagine pur cine
matografică atît vizual (aparatul 
se distanțează brusc de biroul 
la care se discută) cit și auditiv : 
ritmul obsedant al mașinii de 
scris. Spectatorul capătă atunci 
senzația autentică a declanșării 
conflictului.

Ne par nefirești, forțate în
toarcerile în timp ale interpreți- 
lor, cînd regia insistă inutil pe

CRONICA

unul 
nicio- 

fac©

pe care numai 
ei nu a trădat-o

Nu avem de-a 
cu o dilemă ceremoni- 

care-și refuză „estetic“ răs-

PATRUZECI MILIOANE
LEI ECONOMII !

(Urmare din pag. I)

condițiilor de 
mai de aceea, 
sat o asemenea inițiativă 
cistă, ca prin tinerețe, prin pu
terea de muncă, prin dăruire și 
convingerile politice să învin
gem aceste greutăți, iar inco
modul să-l transformăm în ac
ceptabil. Ca mecanizator eu 
cred că este posibil“.

Evident, eforturile investite 
sint mari dar merită să fie de
puse pentru că calculele econo
miștilor arată că în acest fel, 
numai în 1573, se pot obține a- 
proape 
nituri
oane

muncă. Dar 
cred eu, s-a

toc- 
lan- 
ute-

40 milioane lei ve- 
față de numai 6 miij- 

lei cheltuieli cu repa-

rațiile și întreținerile. Și, fără 
exagerare, acest succes cert se 
obține prin contribuția celor 
peste 2 000 de mecanizatori ute
ciști. Iar in scopul sporirii efi
cienței muncii lor, organizațiile 
U.T.C. au inițiat un complex de 
acțiuni menit să stimuleze pre
ocuparea pentru ridicarea cali
ficării, în vederea depășirii zil
nice a sarcinilor de producție. 
„Comitetul județean U.T.C., sub
linia tovarășul Paul Manole, 
prim-secretar, va declanșa o 
întrecere între mecanizatorii și 
secțiile S.M.A. cu un obiectiv 
precis : randament maxim in 
exploatarea tractoarelor și ma
șinilor agricole a căror viață 
productivă a fost prelungită.

împreună cu Trustul de mecani
zare Comitetul județean U.T.C. 
va intocmi regulamentul de des
fășurare ai întrecerii, va căuta 
soluții pentru stimularea celor 
mai buni. Bilunar vom face 
analiza activității desfășurate 
în cadrul acestei acțiuni patrio
tice, comuniste la care parti
cipăm alături de mecanizatorii 
întregii țări".

...Sîntem în ianuarie, iar în 
județul Teleorman au fost opti
mizați mulți dintre factorii teh
nici și organizatorici de care 
depinde succesul în finalizarea 
unuia dintre cele mai impor
tante acțiuni uteciste : „mașinile 
agricole propuse casării vor lu
cra cel puțin încă doi ani“.

CONCRET - OPINIILE LOR :

• MIHAIL PADURARU, inginer șef în ca
drul Trustului județean de mecanizare : Trac
toarele și mașinile agricole a căror viață produc
tivă ne-am angajat s-o prelungim pretind o în
treținere deosebită, impun să se facă față unor 
necesități noi privind piesele de schimb. Prin 
organizare, prin adoptarea unor măsuri energi
ce in sensul utilizării la parametrii maximi a 
mașinilor-unelte din atelierele S.M.A. vom face 
față acestor imperative.

A DUMITRU RADU, secretarul comitetului 
U.T.C. S.M.A. Peretu : 9 tractoare vor lucra in 
continuare deși au ajuns la vîrsta industrială 
pentru casare. De asemenea, patru remorci și 
toate combinele C-l și C-13. Toate vor fi deser
vite de către uteciști, volumul veniturilor pla
nificate pentru aceste utilaje depășind o jumă
tate de milion de lei.

• EMIL BUDICĂ, secretarul comitetului U.T.C. 
de la S.M.A. Tătăreștii de Jos : La noi nu este 
dificilă problema cadrelor care să lucreze pe 
tractoarele a căror viață productivă va fi pre
lungită. Realizările de pină acum — utecistul 
Dumitru Dobrinoiu, spre exemplu, a realizat 
anul trecut cu 35. 000 lei mai mult decît. se pla
nificase inițial ca venit pentru un tractor U-27 
— îi stimulează în hotărîrea de a lucra pe astfel 
de tractoare. Celor 12 tractoare necasate le-am 
planificat 4. 500 de hectare arătură normală.

o Ing. FLOREA FUSEA, directorul S.M.A. 
Fureulești : Toate mașinile a căror viață produc
tivă va fi prelungită le vom repara în cadrul 
unui flux special. Am luat măsuri ca întreține
rile din perioada campaniilor agricole să fie 
realizate sub supravegherea inginerului mecanic 
și numai in cadrul atelierului S.M.A.

un dialog peste care domină un 
fals pitoresc lingvistic de ge
nul : „Bă“ și „Mă“ etc. Mai a- 
les Victor Rebengiuc a forțat 
prea mult în acest sens în așa 
fel încît în ciuda faptului că îl 
putem vedea în două posturi di
ferite, el nu mai pare că inter
pretează același personaj.

Sanda Toma în rolul soției de 
rînd și concomitent superficială 
și întreprinzătoare abate cel mai 
ades atenția printr-o nuanțare 
grotescă a jocului său de la 
cursivitatea și logica acțiunii tri- 
mițînd la galeria „turbulentelor“

luminile
și umbrele unei

săptămîni muzicale

personaje feminine ale comedii
lor satirice corosive ale lui Ma- 
zilu.

Margareta Pogonat are după 
„Drum în penumbră“ realizat oa 
și „Zestrea“ tot în 1972 o inter
pretare ce-i confirmă locul de 
frunte pe care-1 deține în distri
buțiile filmelor noastre, o inter
pretare care o recomandă la pre
miul anual pentru cel mai bun 
rol feminin. O surpriză plăcută, 
intr-un rol secundar, Sebastian 
Radovici, un actor de o distinc
ție aparte în partiturile drama
tice. Imaginea operatorului Nicu 
Stan, notabilă în planuri de de
taliu, a fost pusă în serviciul 
unei viziuni teatrale neobișnu'te 
cu spațiul larg al ecranului. De 
aici și o anume impresie de lo
curi nefiresc închise în ciuda tu
turor eforturilor camerei de luat 
vederi.

Reîntîlnirea lui Paul Everac cu 
cinematografia, primul film ro
mânesc al anului 1973, „Zestrea“ 
este, în ciuda rezervelor care pri
vesc în exclusivitate regia, mai 
mult decît promițătoare.

TUDOR STANESCÜ

accente:

CINE ?

Am Încheiat o săptămînă mu
zicală cu un afiș ce cuprindea 
o multitudine de momente pe 
care le așteptam de multă vre
me... Momentele nu s-au trans
format însă într-o multitudine 
de „evenimente muzicale“, _ fie
care concert aducind odată cu 
luminile sale și „umbre“ năs
cute din inerții, din diletantism 
organizatoric, din neînțelegerea 
cerințelor iubitorilor de artă.

Duminica trecută o surpriză 
la Studioul Ateneului. Artiști 
de frunte ai țării (printre ci 
clarinetistul A. O. Popa și con- 
trabasistul W. Giitler) ne-au o- 
ferit o seară de prime audiții 
de muzică românească adevăra
tă replică la excepționalele con- 
certe-dezbatere inițiate in ul
timele luni de Direcția muzica
lă a Radioteleviziunii. Am as
cultat piese de largă respirație 
recent „ieșite“ de pe masa 
lucru a 
vîrstnici 
solvenți 
(printre 
Nica și

Am ascultat, 
crări, în acest 
miniatură a lui Ștefan Nicules- 
cu intitulată „Joc al tastelor“.

Dar un concert de asemenea 
valențe, un concert la care și-au 
dat concursul artiști de notorie
tate internațională, un concert 
care s-a constituit Intr-un real 
Festival de muzică națională, nu 
putea fi „scos“ din banalul și 
antimuzicalul „subsol“ al Ate
neului 7 Un concert la care au 
venit ca spectatori unii dintre 
cei mai buni muzicieni ai țării 
nu merita minimul respect pe 
care-1 acordăm măcar acelor re
citaluri de la Sala Mică a Pa
latului la care vin cîteodată 
doar 10—15 amatori de muzică 7

• Luni, la Radioteleviziune 
am ascultat alături de prima au
diție a dramaticului poem core
grafic „Nunta“ de D. 
o partitură lirică a 
Falia : „Viață scurtă“.

Lăudabilă, foarte 
inițiativa de a scoate din raftu
rile bibliotecilor noi partituri pe 
care teatrele lirice întirzie de 
ani de zile să ni le ofere... Dar 
merita partitura operei „Vita 
breve“ eforturile făcute 7 Nu 
alte lucrări trebuiau să aibă pri
oritate atunci cînd vrem să 
prezentăm în concerte-spec- 
tacole literatura mai puțin ve
hiculată a teatrului liric ?

• Marți seară la Sala Mică a 
Palatului am avut bucuria de a

de 
unor compozitori mai 
sau chiar recenți ab- 

ai 
aceștia 
Liana

Conservatoarelor 
din urmă Gr. 
Șaptefrați). 
printre alte lu- 
concert vibranta

Popovici 
lui -De

lăudabilă

întilni în cadrul „Zilelor muzica
le varșoviene“ două formații 
poloneze : ansamblul lui Kazi- 
mier Piwkowski și un Cvartet 
vocal de jazz „Novi Singers“. în 
prima parte a programului am 
ascultat o formație de înaltă 
profesionalitate. Cu ajutorul u- 
nei vaste game de instrumente 
construite de conducătorul an
samblului după originale întil- 
nite in diverse muzee ale lumii, 
artiștii varșovieni au evocat cu 
inexprimabil farmec și autentici
tate pagini de inspirată muzică 
poloneză făurită în urmă cu 
multe veacuri...

e Miercuri seară la Sala Mică 
a Palatului a avut loc un aștep
tat recital al basului Dan Mușa- 
tescu, tinărul venit dintr-un bi
rou de arhitectură și. care asal
tează cu perseverență cotele cele 
mai înalte ale marii muzici.

în această nouă confruntare 
cu publicul bucureștean, Dan 
Mușatescu ne-a propus o cople
șitoare integrală mahleriană 
„Din cornul fermecat al copilu
lui“, prilej pentru artist de a 
autentifica valorile sale stilistice, 
vocale dar deocamdată și lipsa 
de respirație pentru atacarea u- 
nui ciclu de asemenea dimen
siuni și semnificații.

• Joi seară la Radioteleviziu- 
ne ne-am reîntîlnit cu A. O. 
Popa (în partituri de Lutoslav- 
ski și Debussy) și Serge Baudo. 
Un afiș consistent (mult mai e- 
dificator ca cel prezentat anul 
trecut) a luminat virtuți dirijo
rale de clasă. Momentul capi
tal : Simfonia de Franck in care 
am regăsit ardenta muzicalitate 
a „constructorului“, rigoarea ar
hitectonicii dar și... „fisuri“ in 
capacitatea unor instrumentiști 
de a răspunde solicitărilor diri
jorului...

• Surprinzător a fost debutul 
dirijoral la pupitrul Filarmonicii 
„George Enescu“ a unui tinăr 
șef de orchestră brazilian : Isaac 
Karabtchevski. De la primele 
măsuri a unei uverturi de Rossi- 
ni am avut certitudinea unui di
rijor stăpîn pe o gestică elocven
tă, posesor al unei remarcabile 
capacități de a cizela frazele 
muzicale, de a „atrage“ aparatul 
orchestral.

Lucrările oferite în a doua 
parte a programului sub gene
ricul „Prin țări și continente“ — 
piese de Guera Peixe și Villa 
Lobos — ni s-au părut simple 
însăilări rapsodice chiar dacă 
mărturiseau o deosebită fantezie 
instrumenta tivă.

IOSIF SAVA

EXPOZIȚIA UNOR 
TINERI ARHITECȚI 

LA SIBIU
La Casa artelor din Sibiu s-a 

deschis luni o expoziție care pre
zintă publicului o serie de pro
iecte privind restaurarea și rea- 
menajarea a două zone istorice 
din orașul de pe Cibin — piețe
le Grivița și 6 Martie. Organizată 
din inițiativa Consiliului popular 
municipal, expoziția grupează 
peste 40 de planșe și supune dez
baterii și judecății specialiștilor 
și a cetățenilor o concepție ori
ginală privind viitorul centrului 
istoric al Sibiului. Ea aparține 
tinerilor arhitecți Severina Dră- 
gănescu și Manfred Schufferd, 
proaspeți absolvenți ai Institutu
lui de arhitectură „Ion Mincu 
din Capitală.

De ani de zile au
zim în unele locuri, 
atunci cînd vine vor
ba de activitatea cul
turală a organizații
lor U.T.C., același 
refren: „nu vin ti
nerii 1" Multe lucruri 
se ascund în spatele 
lat și cam gros al a- 
cestui miraculos semn 
de exclamare. Se 
poate ca la unele, 
dacă nu chiar multe, 
invitații tineri să nu 
răspundă sau pur și 
simplu să întoarcă ei 
spatele unei chemări 
care miroase a ședin
ță deși ea e făcută, 
vezi bine, în numele 
„acțiunii culturale". 
Insă cei care pun pe 
propria lor neputință 
pecetea acestui re
fren fatalist nu ți-ar 
putea spune, uneori 
nici după ani de zile, 
de ce, totuși, nu vin 
tinerii. Sau dacă une
ori „vin", o fac nu 
înainte de a auzi cu 
urechile lor că în sală 
răsună acordurile li
nei orchestre. Prin- 
zîpd repede trucul — 
anume, că tinerii se 
fac că vin la cutare 
„acțiune" cu iz pro
nunțat de ședință in- 

■ teresîndu-se îndea
proape și deseori ex
clusiv de orchestră 1 
— mulți activiști se 
fac și ei, la rîndul 
lor, că nu pricep de 
ce se ascut urechile 
celor pe care-i invi
tă, zicîndu-și în sinea 
lor că pofta vine min- 
cînd. De fapt, păcă
liți sint și unii si al
ții. Iar trucul cu mu
zica de după „acțiu
ne" poate duce, și 
chiar duce la discre
ditarea celor care-l 
folosesc pentru că ce 
considerație mai poți 
avea față de cineva 
care-ți promite muzi
că dacă vii la ședin
ță? I Trebuie să spun, 
nu cu bucurie, desi
gur, și cu nici un 
pic de satisfacție că 
povestea cu „ședința" 
și dansul am auzit-o 
din nou la ușa casei 
de cultură din Tul
cea. Era planificată 
o discuție, intitulată 
pe afișul casei de cul
tură „Opinia fetelor 
despre băieți" și bă-

ieții, de la profesio
nală, de la liceu, uce
nici etc. mă întrebau 
pe mine dacă „ține 
mult ședința" (nici 
măcar n-a fost o șe
dință ci o foarte plă
cută și utilă discuție 
a unui secretar al 
oomitetului munici
pal de partid, tovară
șa Julteta Lipșa, cu 
un grup de tineri des
pre ce se va întîm- 
pla în Tulcea în ur
mătorii ani; păcat 
numai că a fost in- 
t.r-adevăr un „grup". 
20—30 de tineri, cînd 
de fapt ce se m în- 
tîmpla cu Tulcea cu
prinde și interesează 
pe mii de tineri!).

Dacă ar fi fost să 
iau în serios ceea ce 
scria pe afișul casei 
de cultură, „Opinia 
fetelor despre bă
ieți", ar fi trebuit să 
întreb imediat: „c.are 
băieți și care fete ?"

Ce știm despre cei 
pe care-i chemăm, la 
sfîrșitul orelor de curs 
sau la ieșirea din 
schimb, să vină, de 
pildă, la „Joia, tine
retului" ? Dacă sin
gura formă de legătu
ră cu ei rămîne șe
dința, instruirea sau 
comunicarea sarcini
lor, avem în conti
nuare puține șanse de 
a-i cunoaște. Și mai 
puțin ne vor cunoaște 
ei pe noi, activiști ai 
U.T.C. datori să știm 

frămîntă, ce 
...... si necazuri 

etc. Cine trebuie 
știe că ucenicului 
la profesională i 
interzice accesul 

„Joia tineretului"? 
interesează 

caldă

vara pe curierul poș
tal în hotelurile lito
ralului ? Cine trebuie 
să ia în seamă cu 
vintele unui tînăr car 
re întreabă „cum se 
poate face, prin mun
că voluntară" un club 
al tineretului (pentru 
că acela de la casa 
de cultură nu se poa
te numi, din foarte 
multe motive, ast
fel) ? Cine să audă 
supărarea tehnicia
nului că la serile dis
tractive nu-i nici o 
organizare ? Cine tre 
buie să știe, sau să 
încerce să afle, dacă 
din mai bine de 1200 
de uteciști știe cine
va să cînte, să joace 
teatru sau dacă sint 
unii care ar putea să 
învețe și să minu- 
iască aparatul de pro
iecție al cineclubului? 
Cine să intervină în 
favoarea utecisiei ca
re. vrînd să învețe la 
casa de cultură lim
ba engleză, află 
prima lecție cum 
spune la nucă, în
doua la ghindă și. 
trecînd la avansați, 
a ajuns să afle și cum 
se spune la batistă ? 
Cine să-i răspundă 
încruntatului care, de 
pe margine, 
disprețuitor: „să vi
nă, dom’le, 
casa de cultură, că tot 
stau degeaba în cir
ciumă 1“ ? Cine să 
se simtă dator să in
tervină pentru ca o 
sală denumită la casa 
de cultură „club" ca 
și însuși clubul de la 
uzinele de alumină 
să nu mai fie încă
peri neîngrijite, cuș
tii. dezolante ? (Ori-
cît de insistent aș fi 
chemat mărturisesc că 
n-aș veni și n-aș sta 
în asemenea încă
peri). Acestea sint 
doar cîteva întrebări. 
La ele nu poate răs
punde cineva 
stă și se miră 
nat de ce „nu 
nerii". Sau 
zdrăngăne din 
ră în spatele unei șe
dințe plicticoase. Din 
păcate, se mai întîm- 
plă așa în destule 
locuri.

în 
se 
a

y-
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• NICOLAE BUA,• NICOLAE BIJA, inginer șef la S.M.A. 
Bujorul : Cele 5 tractoare și combine oprite de 
la casare noi le-am repartizat uniform celor 
cinci secții de mecanizare. Ele vor fi utilizate 
la executarea lucrărilor de medie dificuliaie. De 
aceste mașini mă voi ocupa personal in tot anul 
agricol.

• MARIN RADU, secretarul comitetului U.T.C. 
la S.M.A. Odobeasca : 750. 000 de lei ne-am pro
pus să realizăm ca venituri în 1973 numai cu 
mașinile agricole a căror viață productivă a fost 
prelungită. 13 uteciști s-au angajat să lucreze 
cu cele 13 tractoare pe care le vom repara cu o 
grijă cu totul aparte. Vrem să dăm un exemplu 
de ceea ce este capabilă organizația noastră să 
realizeze...

• CONSTANTIN DOBRIN, mecanizator la 
S.M.A. Brînceni : Lucrez pe un tractor U-27 
ajuns la vîrsta casării. Nu renunț la el. Anul 
trecut am realizat un plan și jumătate fără să-i 
fi făcut vreo reparație. Același 
pun și pentru 1973, Tot secretul 
jirile permanente, în verificarea 
blu și subansamblu dimineața 
intra in brazdă.

A ION NEAGU, mecanizator la S.M.A. Nanov: 
Efortul ce va trebui să-1 depunem e mare. Dar 
vom reuși să obținem cu aceste mașini — nu 
de către puțini considerate fier vechi — veni
turi la nivelul celor obținute cu celelalte trac
toare. „Cheia“ se află în miinile noastre.

Foto : LUCIAN ANCU

lucru mi-1 pro- 
constă în îngri- 
fiecărui ansain- 
inainte de a

(Urmare din pag. I) 

o extremă complexitate și cum, 
din diverse motive a fost mul
tă vreme tratată sumar, sim
plist și chiar expeditiv, nu vom 
putea atinge decît citeva as
pecte esențiale. Vom schița 
deci un simplu punctaj ale a- 
cestor elemente. Să precizăm 
chiar că am dori să vorbim de 
educația gustului propriu-zis 
plastic la un public tînăr. Insă 
acest public tînăr are intere
se mai intense ori mai puțin 
intense pentru artă, in legătu
ră cu anumite vocații și cu a- 
numite profesiuni. Deci con
tingența lui cu marele public 
este determinată de aceeași 
lipsă de omogenitate. Este și 
mai naiv să socotim că publi
cul tinăr este omogen. Nici pu
blicul tînăr nu este omogen, ci 
prezintă o mare diversitate de 
aspecte. De la Locke și de la 
Rousseau încoace, pină la Ma- 
karenko, lucrul acesta nu moi 
este contestat de nimeni.

Dacă vorbim de un public 
mai ales tînăr, la acesta exis
tă în primul rînd o atracție 
foarte vie pentru cultura în 
ansamblu sportivă, sau cel pu
țin pentru fenomenul sportiv 
ca atare. Există atracția vie, 
uneori prea vie, pentru muzica 
ușoară, pentru ritmica de mare 
agrement a dansurilor moder
ne. Literatura a trezit dintot
deauna un interes destul de 
real pentru cele mai diverse 
straturi. Așadar interesele pen
tru valorile plastice n-ar veni 
decît în urmă, uneori chiar 
foarte în urmă. In acest sens 
publicul tînăr corespunde la 
noi cu publicul matur. Căci, 
deși înzestrarea nativă a po-

porului nostru pentru plastică
— și mai ales pentru pictură
— este excepțională, iar eu 
personal o socotesc cu totul 
excepțională, și deși vivacita
tea psihică a ambianței noas
tre meridionale realizează o 
viață intelectuală intensă, in
teresul publicului, pentru valo
rile plastice are la bază o edu
cație estetică cu totul neîndes
tulătoare.

Este necesar să se spună răs
picat că responsabilii culturali

ce-i 
bucurii 
au 
să 
de 
se 
la .
Cine se 
de apa caldă care 
curge toată ziua nu
mai cînd iese el din 
schimb nu ? Cine și 
ce-i răspunde elevu
lui care vine la club 
pentru că pe un afiș 
mare cit toate zilele 
a citit „activitate de 
club" dar acolo 
pomeneală de așa

Cine trebuie 
un băiat 

cu „pata- 
electrician 
pe distri-

ceva ?
să știe că 
de 19 ani 
lama" de 
face iarna
buitorul de lapte iar

nici

aruncă

aici, la

care 
resem- 
vin ti-

care 
chita-

C. STÄNESCU

EMBLEMA „MINITEHNICUS"
(Urmare din pag. I) 

concursului „Minitehnicus", 
pe care — vă rog să subli
mați — revista „Cutezăto
rii" l-a declanșat în 1968, vor 
considera succesul adoles
cenților de care vorbim, ca 
pe al lor propriu. Dar să nu 
amînăm obiectul propriu-zis 
al convorbirii noastre.

Am, aici, pe masă, după 
cum vedeți, șase diplome, 
șase medalii de argint, cinci 
scrisori venite tocmai din 
Japonia, lngăduiți-mi să vă 
rog să transcrieți scrisoarea : 
„Scumpe prietene, primește 
o înaltă apreciere pentru 
contribuția ta la Tîrgul in
ternațional de invenții ale 
elevilor, care s-a ținut la 
Tokio, in luna februarie a 
anului 1972. Lucrarea ta a 
fost excelentă, creatoare și 
a produs o profundă impre
sie asupra elevilor din Ja
ponia. Considerăm, în ace
lași timp că, prin participa
rea la acest tîrg, ai contri
buit la cauza păcii și a prie
teniei în lume". Urmează

semnăturile de rigoare’ din 
partea organizatorilor. Des
tinatari : RADU PAPAZIAN, 
Școala generală nr. 70, 
București, pentru lucrarea : 
Avertizor de detectare a 
scurgerii gazelor din con
ducte deținător al marelui 
premiu „Minitehnicus“, edi
ția 1970 ; DOREL GOINA, 
Liceul nr. 2, Oradea, pentru 
lucrarea : „Bocanc cu lan
ternă destinat alpiniștilor în 
cursul nopții" ; NÎCOLAE 
BLEDEA, Casa pionierilor 
din Baia Mare, pentru lu
crarea : Zar electronic des
tinat jocurilor copilăriei ; 
CALIN RADULESCU, Li
ceul nr. 2 Roșiorii de Vede, 
distins cu două medalii de 
argint — pentru lucrările > 
Valiză dotată cu sistem de 
alarmă și dispozitiv de veri
ficare a calculelor aritmeti
ce pină la 999 ; TOADER 
ADRIAN, elev, Liceul indus
trial de construcții — Con
stanța, pentru lucrarea : 
Pompă electromagnetică cu 
dublu flux — realizată la

Casa pionierilor din Medgi
dia.

Felicitări I 
ceștia vor fi 
dice trofeele 
siunii pentru 
tehnică, intr-un cadru 
respunzăbor.

— Să le spunem insă de 
pe acum cu cine au intrat 
in competiție.

— Cu copiii din 16 țări, 
totalizind, la tîrg, 80 de in
venții. De ce sint uteciști azi 
— vă întrebați, poate. Pen
tru că, concursul „Miniteh- 
nicus“, fază republicană, se 
desfășoară o dată la doi ani 
Așa că lucrările ă'i fost pre
miate la ediția 1970 și expe
diate la tîrgul amintit. în
tre timp, evident, ei au cres
cut, au devenit uteciști. Dar 
ați văzut că au foarte mulți 
urmași și mulți colegi care 
s-au distins in alte întîlnir» 
internaționale consacrate 
creației tehnice realizate la 
vîrsta pantalonilor scurți : 
în R.P. Ungară, U.R.S.S., 
Iugoslavia, R.F. Germană.

De altfel, a- 
invitați să ri- 
datorate pa- 
creație, pentru 

co-

1

\
\
\

foarte limpede reținut faptul 
că arta copiilor are mai ales 
o valoare documentar-psiholo- 
gică. Prospețimea, spontanei
tatea, savoarea fragedă, ine
ditul capabil de surprize în- 
cîntătoare etc. nu sint valori 

’ în sine și n-au o semnificație 
estetică specifică.

Aci lucrurile se complică din 
nou. Meșteșugul, în sens di
dactic, nu are nici el valoare 
estetică în sine. Astfel ajungem, 
după o jumătate de secol, la în-

penibili ? Uneori este greu 
chiar pentru criticii calificați. 
Lucrul insă se poate face dacă 
există pasiune, fervoare, adică 
dragoste susținută de cultură 
plastică, prin respectiva edu
cație estetică bine cumpănită.

Deci calificarea responsabi
lilor culturali in domeniul plas
tic este prima datorie. Și, în 
al doilea rînd, un lucru ce ar 
putea părea paradoxal și uto
pic, dar asupra căruia aș stă
rui : controlul repetat, la une-

Receptivitate, gust și educație
în ultimele decenii, pină acum 
cîțiva ani, mai mult au frînat 
educația estetică în acest do
meniu decît au ajutat-o. Și 
nici n-ar fi putut s-o ajute, 
deoarece n-o aveau nici ei. Nu 
de multă vreme, am semnalat 
stăruitor două din malenten- 
du-urile culturii noastre este
tice : moda artei copiilor și 
moda artei de amatori. încura
jarea acestor două forme de 
activitate, cu totul lăudabile, 
este o mare cucerire a regi
mului nostru : arta de amatori 
descoperă și amplifică talen
te prin încurajare luminată, 
iar în cadrul artei copiilor re
găsim același admirabil elan de 
activitate superioară. Dar 
ceasta nu înseamnă că trebuie 
să acceptăm 
amatorismul 
constituie o 
die din mai multe puncte de 
vedere. De

a-

și amatorismul, 
veleitar. Aceasta 

adevărată primej-

asemenea, trebuie

trebarea pusă de genialul nos
tru Caragiale, întrebarea iro
nică : „Ce este arta ?“ din schi
ța care trebuie citită și reciti
tă, și care se termină cu deli- 
ciosa formulă (citez din 
morie) : „Ne-ncălțași,
Ianculc'i‘ Vreau să spun anu
me că mextricabila complexi
tate a fenomenului artistic ne 
obligă să facem apel la toate 
resursele faimosului bun simț 
românesc pentru a putea sim
plifica puțin aceste probleme 
fără a deveni simplist. Așadar, 
ce înseamnă valori consacrate, 
in plastică ?

Avem o evoluție picturală cu 
totul remarcabilă. Am izbutit 
să dăm un netăgăduit geniu, 
pe neasemuitul Brâncuși. 
buie însă să acceptăm, brutal 
spus, toate formele degradate 
ale viziunii lui Brâncuși ? Cum 
putem deosebi talentul auten
tic de imitatorii lui epigonici,

me
nane

Tre-

le intervale, pentru a se putea 
vedea, cum funcționează, aș 
spune direct : bunul lor simț. 
Exact cum se controlează 
intervale regulate cum 1
ționează vederea sau 
cardiac la piloți, cum 
nează reflexele într-o 
gă serie de profesiuni 
cînd anumite responsabilități 
cit de cit speciale etc. $i, evi
dent, cîteva principii : marea 
artă tinde să placă și să îm
bogățească sufletește, și este 
făcută, cum spunea Cezanne, 
„pentru toată lumea“. Dar nu 
toată lumea este făcută încă 
pentru marea artă. Și atunci 
este obligatoriu să ajutăm ma
rele public, tînăr sau adult, să 
distingă valorile autentice de 
cele false. Este deci necesar să 
luptăm împotriva falselor pres
tigii, deci să luptăm împotri
va amatorismului în formele

la 
func- 

ritmul 
funcțio- 
întrea- 
impli-

lui absurd pretențioase 
prin pretențiile lui, poate 
duce atît de des și atîta 
în eroare, și devia atîtea 
Iuții tinere sau mature.

Așadar tineretul trebuie 
facă — atunci cînd există 
anumită aptitudine și un anu
mit simt al măsurii — educa
ția plastică și mai ales auto- 
educația, confruntînd ce „îi 
place" lui cu marile valori plas
tice ale patrimoniului artistic 
universal și mai ales național. 
Muzeele noastre conțin atîtea 
capodopere. Un principiu de 
bază, — mai ales în arta con
temporană, nemaivorbind 
cea modernă proprîu-zisă 
este că arta superioară se 
vață, exact cum se învață 
limbaj. Dacă se poate însă, 
ră rigidități didactice. Plăce
rea estetică, ca și apetitul, nil 
vine dintotdeauna din prima 
clipă. Arta superioară implică 
p anumită desfătare care, cum 
spunea Valéry, „înalță“ pe con
sumatorul de artă, — dar nu în 
sensul schematic și . nici în sen
sul improvizat și

Formele „nu-mi 
chiar formula de 
parenț bun simț 
nu pricep nimic“, 
respectivele 
misire meridională, — pot as
cunde adesea un fel de sfida
re ieftină care nu are ce căuta 
în asimilarea valorilor plastice 
superioare

Vrînd, nevrînd revenim la 
foarte vechiul adagiu : ars lon- 
ga, arta implică un drum lung. 
Care poate fi însă scurtat, prin 
diverse modalități, ce ar trebui 
răbdător analizate teoretic și 
practic.

care, 
in- 

lume 
evo-

să-și 
i o

de

în- 
un 
fă-

veleitar, 
place“, sau 
real sau a- 
„nu înțeleg, 
eventual cu 

nuanțe de zefle-



CALIFICAREA IN MESERIE
scopul prim al orelor de practică

La deschiderea cursurilor 
universitare, secretarul gene
ral al partidului a caracteri
zat anul 1972-1973 ca un an 
de cotitură in învățămint. De 
bună seamă că, ți in latu
ra sa esențială - pregătirea 
tehnico-productivă a elevilor, 
trebuie să se poată vorbi de 
o cotitură.

Pentru că există o realita
te : alături de note, medii — 
măsură a invățăturii - in școli 
au apărut sarcinile de pro
ducție, planul, beneficiile, 
valorificarea veniturilor pen
tru autodotare, contractele 
cu intreprinderile etc.

Toate articolele din suma
rul acestui număr, încearcă 
a face cunoscută experiența 
ciștigatâ in domeniul practi
cii elevilor din învățămintul 
de cultură generală.

Hotărit, in disciplina 
„Munca*  au intervenit se
rioase perfecționări. Persistă, 
insă, întrebarea : „da, mun
cim, dar in ce scop, cu ce 
finalizare, dincolo de benefi
ciile materiale î" întrebare 
pusă mai ales de elevi, dar 
ți de dascăli, și de oa
menii întreprinderilor - tot 
pentru elevi. Se detașează 
această acută problemă din 

toate articolele pe care le 
publicăm. De bună seamă 
că se tinde spre mai mult 
- spre ceea ce secretarul 
general a precizat incâ acum 
un an : elevul să termine un 
ciclu școlar cu o calificare. 
La începutul anului școlar in 
curs, Ministerul Educației și 
Invățămintului făcea pre
cizarea că elevii invăță
mintului de cultură generală 
vor fi atestați la absolvire 
intr-o meserie, in cea pe ca
re au invățat-o in școală. 
Dar, de atunci au trecut mai 
bine de trei luni și nici un 
document n-a venit să certi

fice că, la sfirțitul acestui an 
școlar, elevii care absolvă 
vor putea susține un examen 
de calificare ; mai mult, nu 
s-a precizat cum se va putea 
dobindi atestarea, in ce va 
consta examenul, ce act do
veditor vor primi elevii, ce 
drepturi Ie va da acest act.

In multe școli și in multe 
intreprinderi, fără norme, 
fără instrucțiuni, ci dintr-o 
reală dorință de a da curs 
dorinței elevilor de a finali
za sutele de ore de practi
că, se concepe munca in 
ideea calificării. Un singur 
lucru lipsește : posibilitatea 

de a-i atesta printr-un exa
men.

Suplimentul nostru poate 
fi interpretat ți ca o argu
mentare de fapte pentru ca 
in trimestrul al doilea țcoala 
să intre in posesia unor nor
me care să legifereze o stare 
de fapt intr-una de drept. 
Sint destule colective care ar 
putea înscrie la bilanțul din 
iunie 1973 primele promoții 
cu dublă calificare — intr-o 
anume meserie ți bacalau- 
reați ori absolvenți ai țco- 
lii de cultură generală.

LUCREȚIA LUSTIG

Unde învață elevul

SPIRITUL 
MUNCITORESC

Noi, în județul Olt, ne-am pus o ase
menea problemă deoarece județul tra
versează o etapă care-1 transformă din 
ținut eminamente agricol și subdezvoltat 
în trecut, într-unul industrializat, puter
nic racordat la economia modernă a ță
rii. Trebuie știut că dacă ritmul mediu 
de dezvoltare pe țară, în cincinal, este 
de 11,12 la sută, în județul Olt el este 
de 27,8 la sută. O asemenea transforma
re structurală presupune existența, mai 
exact, pregătirea unei forțe de muncă 
industriale. Și ea este pregătită din rîn- 
durile tinerei generații, iar cînd vorbim 
de tînăra generație care -se formează 
pentru un viitor profesional, ne referim 
la elevi, în primul rînd. Or, elevii jude
țului nostru provin, în genere, din me
diul rural, din familii de țărani. Bună
oară, din totalul de 5115 elevi înscriși 
la liceele de cultură generală, aproape 
4 000 provin de Ia sat. iar restul. în ma
joritate, din mediul intelectual.

Cu o asemenea situație în față, orga
nizația U.T.C., alături de școală. și-a 
pus nu numai problema de a-i atrage pe 
elevi spre meserii industriale, ci, în pri
mul rînd. de a realiza cu ei un act edu
cațional, introducîndu-i în climatul spi
ritului muncitoresc. De trei ani se urmă
rește constant un asemenea obiectiv. E 
drept, forme incipiente ale unei activi
tăți educative care-și propunea să-i in
troducă pe elevi în universul muncito
resc au existat de mult în preocuparea 
organizațiilor U.T.C. Se solicita mai ales 
întîlnirea elevilor cu muncitori, tehnici
eni și ingineri din producție — fie la 
școală, fie la întreprindere. Cînd erau 
bine pregătite, acestea polarizau intere
sul elevilor pentru aspectele producției, 
în urma unei cercetări întreprinse cu 
subiecți elevi din liceele „Ion Minulescu“- 
Slatina (100), și din Corabia (100), după 
asemenea trei întîlniri din perioada oc
tombrie 1969 — mai 1970, a rezultat că ele 
au avut influență asupra unui procent de 
8,5 la sută, deci asupra a 17 elevi din 200, 
dintre care 12 proveneau deja din me
diul muncitoresc. în ciuda strădaniilor 
comitetelor U.T.C. din aceste licee de a 
pregăti bine întîlnirile, acestea au rămas 
acțiuni periferice, au izbutit doar să-i 
introducă teoretic pe elevi în universul 
muncii productive.

Totuși, organizațiile U.T.C. din școli
le de cultură generală au perseverat, a- 
dăugînd întîlnirilor vizite în întreprin
deri și vizionări de filme cu tematică din 
mediul muncitoresc. Cercetarea noastră

din anul 1970 a infirmat însă, într-o bu
nă măsură, așteptările. Vizitele și vizio
nările de filme, ca acțiuni unice, nu-1 
introduceau pe elev în intimitatea me
diului uzinal. Chiar psihologic, reacția 
tinerilor n-a fost cea așteptată : în 
fața efortului și a încordării dintr-o ha
lă. cum este cea de la Electroliză, de 1a 
Uzina de aluminiu-Slatina, unde se lu
crează la temperaturi înalte, sau la Fa
brica de cărbunoase-Slatina, unde întrea
ga atmosferă este poluată iar eforturile 
fizice ale muncitorilor sint vizibile. în 
ciuda modernizării fluxului tehnologic — 
elevii, catapultați aici din sala de clasă 
pentru o singură oră, au avut un șoc in
hibitor.

Ne-am pus întrebarea dacă nu s-a 
greșit programîndu-se o vizită într-un 
loc de muncă greu. Concluzia a fost că 
nu s-a greșit, întrucît elevii trebuie să 
știe adevărul despre muncă, și chiar dacă 
au considerat că munca într-o hală este 
grea, măcar au văzut cu ochii lor ce în
seamnă eroismul cotidian.

Experiența ne-a convins că educația 
pentru muncă, cultivarea spiritului mun
citoresc la categorie de tineri pe care 
o formează elevii ținuți în general de
parte de eforturile celor care produc, nu 
se poate face prin acțiuni de factură 
exterioară, prin vorbe despre muncă, 
despre efort, despre condiția muncitoru
lui nostru, prin vizite, deci. Acum, după 
introducerea practicii productive în școa
la de cultură generală, procesul educa
țional s-a împlinit cu esențialul i cu 
munca directă, atelierul școlar introdu- 
cînd acest element esențial. Aici, și lu
crul acesta ni-1 confirmă cercetarea 
noastră, elevii își însușesc deprinderi 
concrete de muncă, încep să se aprecieze 
și să se prețuiască și după capacitatea 
de a produce bunuri. De observat o 
schimbare a opiniei în legătură cu ele
vul ideal. Vechii idoli, elevii foarte buni 
la carte, pierd din prețuire dacă sint ne- 
îndemînatici în muncă, iar, în plus, ele
vii cu un randament mai mic la învăță
tură. dar foarte îndemînatici, din mina 
cărora ies lucruri deosebite, capătă în
credere în forțele proprii și se mobili
zează și la învățătură.

Prof. GHEORGHE POPA 
secretar al Comitetului 
județean Olt al U.T.C.

(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN CUPRINSUL SUPLIMENTULUI

Practica —drum sigur spre dublă atestare:

BACALAUREAȚI Șl MESERIAȘI
• 1 280 de ore de practică (fac) un curs de calificare • Atelierele se 
profilează ca microuxine • Lingă fiecare muncitor un elev • Munca in 

atelierele școlare



1280 DE ORE DE PRACTICĂ
(fac) UN CURS DE CALIFICARE ?
Absolvenții școlilor generale 

pot intra direct în producție ! 
este concluzia afirmată de cadre 
din învătămînt și din Uzina 
constructoare de autocamioane 
din Brașov la ..masa rotundă“ 
organizată de către redacția 
noastră cu aiutorul comitetului 
U.T.C. al marii uzine brașove
ne. Invitați : ipspector Elena
Toțoc, din partea Inspectoratu
lui școlar județean, maistru 
Emil Cojocneanu. responsabilul 
catedrei de lucrări practice de 
la Școala generală nr. 7, Eli- 
sabeta Drideanu. director ad
junct al școlii, Teodor Bădo- 
■iu, șeful serviciului personal, 
inginerul Vasile Dincă, șeful 
secției de învățămint a Uzinei, 
inginerul Zoltan Ratz, tehnolog 
șef la secția prese, Ion Ciulei, 
delegat al serviciului organi
zarea producției, Stela Togan, 
electrician, Aurelia Manole și 
Viorel Ticău, elevi în clasa a 
X-a a Școlii generale nr. 7, și 
Ion Istrate, secretarul comitetu
lui U.T.C. al uzinei.

Discuția a pornit de la un 
fapt t la Școala generală nr. 7 
din cartierul Steagul roșu, aco
lo unde învață o bună parte din 
fiii constructorilor de autoca
mioane, există o experiență 
interesantă. Cu doi ani în 
urmă, 23 de absolvenți ai 
clasei a X-a au cerut să 
lucreze în uzină pe locurile 
de muncă unde efectuaseră ore
le de practică în producție. S-a 
acceptat, dar au fost nevoiți să 
urmeze un curs de calificare de 
6 luni pentru a putea primi în 
final, atestare de calificare. S a 
pus întrebarea : orele de prac
tică efectuate în atelierul șco
lar cu elevii claselor a V—VIIl-a 
și apoi în cadrul întreprinderii, 
în clasele a IX-a și a X-a, nu 
sînt suficiente pentru a-1 face 
oe tînăr apt să obțină atestare 
în meserie fără un curs de ca
lificare de șase luni ?

Vasile Dincă : — Prin sosirea 
în uzină a celor 23 de absolvenți 
ai Școlii generale nr. 7 s-a creat 
și pentru noi o situație deosebi
tă : aveam să-i punem pe a- 
cești tineri să învețe cot la cot 
cu absolvenții claselor VIII 
din serii vechi și mai noi, ve- 
niți aici să se califice din cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării. 
Practic, uzina, care timp de doi 
ani pusese la dispoziția elevilor 
utilaje, muncitori, șefi de echipă, 
maiștri, pentru a-i pregăti in 
orele de practică, nu a benefi
ciat cu nimic de pe urma aces
tui fapt. Tinerii absolvenți au 
fost nevoiți să reparcurgă un 
material pe care în mare parte 
și-l însușiseră în timpul școlii. 
N-a fost deloc stimulativ pen
tru ei și poate s-au întrebat la 
ce le-a folosit practica făcută în 
anii de scoală. Această situație 
dăinuie în continuare și consi
der că se tărăgănează aplicarea 
unei indicații de partid : elevul 
să absolve un ciclu de școală 
avînd o meserie.

Stela Togan : — Lucrez de doi 
ani în uzină și fac parte din 

promoția celor 23 care am cerut 
să ne încadrăm în producție. 
Orele de practică le-am desfă
șurat în cadrul uzinei, la secția 
sculărie, ca lăcătuș sculer. în 
momentul încadrării mele am 
fost repartizată la cursul de ca
lificare de 6 luni In meseria de 
electrician. Sigur, cunoștințele 
dobîndite în școală m-au ajutat 
în noua mea calificare, dar de 
ce trebuia să fiu repartizată în- 
tr-o meserie, cînd eu învățasem 
deja alta ? Uzina nu știe planul 
ei de dezvoltare, In ce meserii

• La practică se învață o me
serie, uzina are nevoie de alta.

• Șase luni intr-un curs care 
repetă, la un nivel mai scăzut, 
cunoștințe deja dobîndite.

• Colaborarea școală-uzină 
pentru structurarea domeniilor 
de practică.

are nevoie de cadre ? Dacă știe, 
atunci cînd primește elevi la 
practică să-i repartizeze în sec
toare care vor avea nevoie 
de ei !

Emil Cojocneanu : — In-
tr-adevăr atestatul într-o mese
rie poate fi acordat. Ia ab
solvirea școlii generale, odată 
cu certificatul de absolvire a 
școlii. Argumentul : în progra
ma actuală, începînd din clasa 
a V-a pînă în clasa a VIIl-a 
pentru orele de atelier și prac
tică în producție sînt rezervate 
1 280 ore. In acest volum de ore 
consider că un elev poate do- 
bîndi însușirile necesare prac
ticării oricărei meserii de bază. 
Cunoștințele teoretice necesare, 
elevul le va putea obține în ca
drul materiilor care se predau 
în școală, adaptînd programa a- 
cesteia corespunzător necesaru
lui de cunoștințe pentru meseria 
respectivă. Am în vedere lec
țiile de desen, care trebuie să 
dea elevului cunoștințele de 
desen tehnic. Noțiunile legate 
de tehnologia meseriei și protec
ția muncii se pot face în ca
drul orelor rezervate zilei pen
tru lecțiile de electrotehnică și 
electronică, care, așa cum sînt 
concepute acum, sînt la un ni
vel prea înalt. Aș propune re
vizuirea și completarea progra
mei cu un număr mai mare de 
lucrări aplicative, care să vină 
în sprijinul elevului. Celelalte 
materii predate la cursurile de 
calificare (matematică, fizică 
etc.) sînt cuprinse în programa 
analitică a școlii și deci nu văd 
de ce ar fi necesară reprogra- 
marea acestora, la un curs 4e 
calificare.

Teodor Bădoniu : — In situa
ția aceasta ne simțim obligați 
să reconsiderăm și comenzile pe 
care le facem școlii, repartizînd 
atelierului execuția unor opera
ții sau chiar repere întregi, care 
să dirijeze elevul spre însușirea 

meseriei și nu numai spre e 
producție In sine.

Zoltan Ratz : — fin să sub
liniez că cele patru repere pe 
care le-am încredințat școlii au 
fost realizate la un nivel calita
tiv superior. Experiența arată 
că se pot alege judicios reperele 
încredințate elevilor, șl că ei le 
pot executa bine.

Viorel Ticău : — Sînt dintr-o 
familie de muncitori. Tatăl meu 
e electrician și lucrează de 23 
de ani la secția forjă, fratele 
meu este, de asemenea, electri
cian în uzină. Eu am îndrăgit 
aceeași meserie. Practica mi-o 
fac la secția tratamente termi
ce lucrînd în echipa de întreți
nere a părții electrice. Am în
vățat multe lucruri folositoare. 
Sînt în clasa a X-a, la absolvirea 
școlii vreau să rămîn în uzină, 
îmi pare rău însă că va mai tre
bui să treacă încă 6 luni plnă 
să mă pot încadra direct In 
producție și cred că această ca
lificare o putem dobîndi încă de 
pe băncile școlii.

Aurelia Manole : — împreună 
cu colegele mele am fost repar
tizată la operația de montaj la 
instalații cabine. Sînt operații 
migăloase, care sînt apropiate 
nouă, fetelor și nu necesită efort 
fizic. Cu ajutorul celor mal 
vîrstnici am reușit să ne însușim 
aceste operații și să lucrăm cot 
la cot cu dînșii. In curînd vom 
termina școala și în loc să in
trăm direct în producție, va tre
bui să urmăm un nou curs de 
calificare. De ce ?,

ADINA VELE A

La „Faianța", întreprindere sighiforeană, elevele Școlii generale nr. S au liberă trecere spre... 
însușirea meseriilor.

ANGAJAMENTUL
DE PRODUCȚIE

__  1973
La Liceul „Unirea“ din Tg. Mureș, o solidă bază de pornire o 

constituie insăși experiența anului precedent : valoarea produc
ției realizată in ateliere depășește 70 000 Iei. Succesele obținute, 
condițiile materiale existente, (o parte din suma amintită a 
fost utilizată pentru dotarea celor 5 ateliere din șocală) oferă 
garanția îndeplinirii angajamentelor de producție ale anului 
1972—1973. Numai atelierul de tîmplărie va executa pină la 
sfirșitul anului mobilier pentru cabinetele și laboratoarele șco
lare a cărui manoperă valorează 100 000 Iei.

Atenția organizației U.T.C., sincronizată cu cea a conducerii 
școlii, se îndreaptă spre promovarea acelor meserii care sint 
utile municipiului, profilului industrial al Tîrgu Mureșului, 
spre perfecționarea colaborării între școală și întreprinderile care 
o patronează. Inginerul Ion Toader, secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea industrială de stat „Electro—Mureș“ con
duce el însuși activitatea practică a atelierului de electroteh
nică din școală. Numeroși tineri din amintita unitate confecțio
nează scule și unelte pentru atelierele-școală. In revista liceului, 
„Mlădițe“, sint prezentate portrete și fapte de muncă ale celor 
mai buni muncitori. Mulți elevi de la „Unirea“ și-au început 
meseria de constructori de mașini electrice lucrînd în întreprin
dere in timpul vacanței de vară.

Incepind cu anul acesta, ne informa profesoara Ileana Sinoai, 
îndrumător al organizației U.T.C., in școală s-a trecut la pre
darea in sistemul cabinetelor Ia toate obiectele. Elevii, împreună 
cu maiștrii instructori, s-au angajat să execute tot ce e necesar 
în laboratoare, cabinete ori ateliere. Bunăoară, atelierul de cro
itorie, în afară de unele comenzi pe care le are cu Cooperati
va „Textila“-Mureș, va confecționa halate pentru elevi și ca- 
munflajele pentru geamuri ; atelierul de electrotehnică va exe
cuta diverse aparate, iar cele de tîmplărie și lăcătușerie mese
le, scaunele stative, rafturi etc.

Clasele speciale de chimie, de fizică, care fac practică la Com
binatul de îngrășăminte azotoase, Ia „Electrocalorice“, la 
I.P.R.O.F.I.L. „23 August“ și-au luat angajamentul ca in zielele 
de practică să realizeze fiecare o producție cel puțin egală cu o 
jumătate de normă prevăzută pentru un muncitor calificat.

MIRCEA BORDA

JUDEȚUL VILCEA PREZINTĂ
■ ? ■ ■ . ■■■

O EXPERIENȚĂ
Atelierele se profilează

2 287 de ateliere școală în ju
dețul Vilcea. valoarea medie a 
dotării unui atelier, 2 400 de lei, 
dar numeroase din cele 140 de 
școli generale și licee au ateliere 
cu o bază tehnico-materialâ în 
valoare de 70—80 000 de lei. S-ar 
părea că acest decalaj intră în 
cursul firesc al lucrurilor și că 
nu putem pretinde ca dotarea 
tehnică a celor 36 de școli gene
rale din mediul rural, patronate 
de cooperative de consum, coo
perative agricole, consiliile 
populare, întreprinderi mici să 
fie superioară dotării Liceului 
„Vasile Roaită" patronat de 
C.E.I.L. Această situație este u- 
na reală și a fost cunoscută de 

către Inspectoratul școlar jude
țean, de către comitetul jude
țean U.T.C., de întreprinderile 
respective.

încă din anul 1971, într-o se
siune a Consiliului popular ju
dețean s-a hotărît ca prin efor
tul populației, al cadrelor didac
tice și al elevilor, din surse și 
posibilități locale să se constru
iască sau să se amenajeze ate
liere pentru elevi. Aceasta a fost 
actul de naștere al atelierelor 
școlare din Galicea, Zlătărei, 
Bîrsanu, Bujoreni, Cotești, Cro- 
țini, Nunești, Livezi ș.a.

„Cu forțe proprii, prin efortul 
elevilor și al cadrelor didactice 
— înseamnă zeci de ore de mun

că voluntară în timpul verii și 
în timpul anului școlar, înseam
nă directori de liceu devenițl 
conducători de șantiere“.

Alături de colegii lor de la li
ceul teoretic, elevii școlilor pro
fesionale, ai liceelor industriale 
au răspuns prezent. Avantajați 
de condițiile tehnico-materiale 
superioare și de calificarea pe 
care o oferă profilurile lor do 
specializare, elevii Grupului șco
lar forestier din Rîmnicul Vilcea 
și-au perfecționat înzestrarea 
tehnică prin autodotare. Cole
gialitatea, spiritul de echipă, au 
fost argumentele care au susți
nut colaborarea dintre elevii 
Grupului școlar forestier și cei 

ai Liceului „Vasile Roaită“.
Acești uteciști sînt aceiași 

care în 1971 au depus un volum 
de muncă evaluat la suma de 
700 000 lei pentru construirea 
propriilor ateliere : „Vedeți, noi 
știm cît am muncit și ce greu
tăți am avut și ne-am gindit că 
lor le e și mai greu... Un mo
tiv ? Nu credem că trebuie să 
avem motive speciale. La confe
rința de alegeri U.T.C. pe grup 
școlar ne-am gîndit să elaborăm 
împreună cu uteciștii de la „Va
sile Roaită“ un plan general de 
activitate și în privința praticii 
productive, o să-i ajutăm, cu 
experiența noastră, o să colabo
răm direct și credem să ajungem 

cît mai curînd la unități pro
ductive puternice in școlile 
noastre“.

Unități productive există și la 
Școala generală nr. 5 din Rim- 
nicu Vilcea. Băieții în halate al
bastre ocupă în fiecare zi ate
lierul mecanic și cel de tîmplă
rie. Fetele lucrează în ateliere 
de croitorie, lenjerie, atelierul de 
gospodărie, in secția de țesăto- 
rie. Toată lumea este concentra
tă și ignoră vizitatorul curios. 
Trebuie să ne facem planul. A- 
vem comenzi cu „Sîrguința", 
chiar și un contract cu coopera
tiva „Arta populară“.

Aceasta este activitatea teh- 
nico-productivă a elevilor din



! Liana Hiuța, elevă in anul 
al IlI-lea la Liceul nr. 1 din 
Mediaș este secretara comite
tului U.T.C. din școală. 
Pe agenda ei, urmărirea acti
vității tehnico-productive a 
uteciștilor din liceu ocupă un 
prim loc.

„Se fac multe lucruri în 
atelierele noastre ; se asam
blează jucării, se fabrică le
gături pentru schiuri, am asi
milat pentru producție exten- 
sorul tip „Emailul roșu“ — 
fabricația lui ne-a fost cedată 
integral nouă de către între
prindere, am recondiționat în
tregul mobilier din școală și 
acum facem scaune pentru ca
binetul de științe sociale ; în 
atelierul de pirogravură, fetele 
învață operații comvlexe de 
lustruit, furniruit etc.“.

Intr-adevăr, subsolul Liceu
lui nr. 1 din Mediaș arată ai
doma unei întreprinderi cu 
secții diverse, și cu un puls 
de muncă demn de toată 
lauda.

„Planul nostru de producție 
pentru anul acesta — comen
tează secretara U.T.C. — este 
de 60 000 lei, și în plenara or
ganizației U.T.C. noi am 
notărît să-l realizăm în între
gime“.

O parte din colegii Lianei, 
și ea însăși, lucrează în sec
țiile întreprinderii de industrie 
locală pentru aparataj electric. 
Secretara comitetului U.T.C. 
analizează cu seriozitate și 
aspectele ce se ivesc aici, 
într-un climat deosebit de cel 
al atelierului școlar.

„Cînd am ajuns în între
prindere, prima impresie a 

fost o rezervă a colectivului 
de muncitoare față de noi și 
a noastră față de tot ce ne 
înconjura. Ne era și teamă, 
venisem să facem producția, 
dar pregătirea ne lipsea cu 
desăvîrșire. Știam fizică, ne 
uitam la muncitoare, refăceam 
momentul operațiilor executa-

Lingă fiecare muncitor, 
un elev

• COMPETENTA SECRETARU
LUI U.T.C. AL LICEULUI ÎN PRO
BLEMELE DE PRODUCȚIE • ÎN 
PLENARA U.T.C. S-A HOTĂRÎT : 
PLANUL DE PRODUCȚIE VA FI 
ÎNDEPLINIT • ÎNTREPRINDE
REA LE-A ÎNCREDINȚAT ELEVI-

LOR O BANDĂ DE MONTAJ Șl 
El PRODUC • CHIAR DACĂ 
DĂM LA FACULTATE, DE CE 
N-AM SUSȚINE ÎNAINTE EXA
MENUL DE CALIFICARE, SĂ 
ȘTIM CĂ AM FINALIZAT ANII 

DE PRACTICĂ ?

te de ele și, încetul cu încetul, 
le-am cîștigat încrederea. 
Ne-au lăsat să lucrăm efectiv. 
A fost greu la început dar am 
luat-o de la simplu. Acum, în 
atelierul de montaj există o 
bandă la care lucrează numai 
elevi, și banda produce — 
asta-i important. Și mai im
portant este că atitudinea de 
rezervă de la început s-a 
destrămat. Nouă, elevilor nu 
ni s-a cerut mai nimic să 
realizăm, ci doar să ne ini

țiem, dar noi am vrut să nu 
facem opinie separată, și am 
învățat să lucrăm. Aș putea 
să spun că în ziua în care 
muncitoarea pe lingă care lu
cram a avut încredere în mine 
și m-a lăsat singură la bandă, 
în locul ei, m-am simțit în al 
nouălea cer. Și eu am izbutit 

să lucrez în așa fel, încît să 
nu i se simtă lipsa“.

Vanilor Nicolae, secretarul 
comitetului U.T.C. al între
prinderii spune : „Știm că do
rința elevilor este de a obține 
atestarea într-o meserie iar 
noi, organizația U.T.C. a în
treprinderii, am dezbătut cu 
tinerii muncitori pe lîngă care 
elevii lucrează în producție, 
să le transmită cunoștințe de 
tehnologie, să urmărească în
sușirea acestor cunoștințe pa

ralel cu deprinderile practice. 
Lucru care se face".

Tovarășul Dordea Theodor, 
maistru la secția de montaj, 
subliniază și el cerința ca 
munca practică din secțiile de 
producție să fie completată de 
o instruire teoretică, de pre
darea tehnologiei, apreciind 

gestul tinerilor muncitori 
care-și ajută colegii elevi. „In 
plus, spunea maistrul, în co
laborare cu maiștrii instruc
tori, noi am încercat să sub
liniem absența din programa 
instruirii practice a cunoștin
țelor tehnologice pe meserii 
și în fiecare marți adunăm 
elevii să le explicăm tehnolo
gia unui produs, operațiile, cu 
demonstrații practice la masa 
de lucru. Urmărim, de aseme
nea, ca fiecare elev să con

semneze în caietul de practi
că faza de lucru efectuată la 
bandă sau în atelier. Dacă 
elevii școlii generale și-ar în
suși în atelierele-școală, pînă 
în clasa a VIII-a, lăcătușeria, 
iar predarea tehnologiei s-ar 
structura într-o disciplină di
dactică pe parcursul celor doi 
ani de practică în producție a 
elevilor din clasele a IX-a și 
a X-a ale școlii generale chiar 
și în clasele de liceu, eu n-aș 
pregeta să finalizez activitatea 
practică cu o atestare profe
sională. In situația asta, ele
vii s-ar simți mai interesați la 
practică, știind că o fac pen
tru o meserie“.

Liana Hiuța, care se pregă
tește pentru examenul de ad
mitere la medicină, conchide : 
„Teama de o nereușită e 
mult mai mică atunci cînd 
știi că după un examen la 
care nu reușești poți reveni 
într-un loc unde ți-ai verificat 
forțele și te integrezi într-un 
colectiv pe care-l cunoști, care 
te apreciază și care ți-a deve
nit drag. Desigur, eu aș dori 
să reușesc la examenul de ad
mitere, dar, în același timp, 
mi-am ales locul de muncă la 
masa de montaj, aici, în în
treprindere și sînt convinsă că 
printr-un examen aș putea 
obține titlul de muncitor ca
lificat. Nu văd de ce n-aș pu
tea avea și o calificare, o 
atestare după atîția ani de 
muncă, chiar dacă am să ur
mez facultatea ? Așa gîndesc 
și colegii mei. Vom putea da 
la absolvire examenul de 
atestare ?“

VERA BlRLADEANU

I
i

Uneori meseria se învață și așa, dovedind afilitatea și curajul 
înălțimilor. Foto : EMANOIL T1NJALA

„Anul școlar 1972/73 a adus cu 
sine cristalizarea ideilor noastre 
despre orientarea activității teh
nico-productive a elevilor din 
școală“—ne spune tovarășul pro
fesor Konrad Mihail, directorul 
Școlii generale nr. 3 din Sighi
șoara. Creșterea este intr-adevăr 
de domeniul calității.

Școala dispune de patru ate
liere : de lăcătușerie, de electro
tehnică, artizanat și croitorie. 
Ateliere bine și corect înzestrate, 
— numai utilajul celui de elec
trotehnică și lăcătușerie valo
rează 400 000 lei ; 90 la sută din 
înzestrare a fost realizată de e- 
levi. Laboratorul de electroteh
nică a realizat radioficarea în
tregii școli iar la loc de cinste in 
incinta laboratorului sînt așezate 
două anarate care poartă pe car
casele argintii emblema școlii ; 
orga electronică realizată în în
tregime de elevul Polder Hans 
Reiner și aparatul de testare s 
cunoștințelor, creație a elevului 
Hugel Harold, ambii cîștigători 
ai medaliei de aur la concursul 
„Minitehnicus“.

De altfel, in lipsa profesorului 
maistru, plecat după materiale, 
ambele ateliere — atit cel de lă
cătușerie cit și cel de electro
tehnică — ne sînt prezentate de 
realizatorul orgei electronice. 
Explicațiile lui sînt concise, teh
nice.

La vîrsta asta — spune în

timp ce ne prezintă atelierele 
Polder Hans Reiner — fiecărui 
băiat îi place să se ocupe de teh
nică. De exemplu, eu am fă-

De la joaca 
de acasă la

MUNCA 
h ATELIERELE

cut orga după o schemă proprie 
și după ce am realizat-o m-am 
gîndit să o adaptez și unor sco
puri didactice spre a face mai 
plăcute orele de muzică. I-am 
făcut un ecran luminos pe care 
se proiectează notele în același 
timp cu emisia de sunet. Cole
gul meu, Hugel Harold, a reali
zat un aparat de testarea cunoș
tințelor care prin programare a-

ca microuzine
clasele „mici“ ; clasele IX și 
X efectuează practica direct in 
producție. La fabrica de piele și 
încălțăminte „Vîlcea“ putem 
găsi 10 absolvenți care s-au în
cadrat aici anul trecut. Practica 
s-a făcut și la O.C.L. iar Uzina 
de utilaj chimic acordă în 6 luni 
o calificare la locul de muncă 
absolvenților școlilor generale 
care au făcut practică aici.

In cazul Liceului din Drăgă- 
șani, patronat de F.I.N.C.A.,, o 
întreprindere mică, cei 200 000 de 
lei cheltuiți în doi ani de zile 
pentru dotarea celor 6 ateliere 
școală reprezintă o sumă foarte 
mare. In Drăgășani există o 
microuzină școlară de un an de

zile, atelierele ei au intrat în 
circuitul producției școlare. Poa
te că experiența acumulată, con
dițiile locale nu au fost suficien
te pentru a asigura un înalt ni
vel de productivitate. Evoluția 
activității în aceste ateliere an
ticipează și se adaptează mode
lelor producției. S-a urmărit, în 
primul rînd, ridicarea gradului 
de tehnicizare și complexitate a 
muncii, de calificare a elevilor. 
Speranțele pentru viitor : per
fecționarea și lărgirea capacită
ților, autodotarea, diversificarea 
sortimentelor și impunerea lor 
în circuitul economic local.

Scaunele, mesele, mobilierul 
pentru grădinițe, mesele de la

borator, vitrinele sînt gîndite de 
contabilul școlii, în bani, în co
menzi. Contract pentru covoare 
plușate cu cooperativa „Avîntul“, 
comenzi ale consiliului popular, 
ale cooperativei de consum, ale 
Liceului agricol, ale spitalului 
Unificat — Drăgășani... Concret, 
ce s-a obținut ? „Am amortizat 
cei 22 000 lei folosiți pentru uti
larea atelierelor școală, am ob
ținut bani lichizi 16 500 lei, iar 
restul pînă la 113 000 lei i-am 
folosit la autodotare“.

„Județul nostru deține expe
riențe valoroase ale multor școli 
și licee care au găsit forme va
riate de realizare și valorificare 
a activității tehnico-productive, 
ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Bratu — șeful comisiei de învă- 
țămînt din cadrul Comitetului 
județean de partid.

Trebuiesc, într-adevăr, genera
lizate experiențe ca acelea ale 
liceului din Drăgășani și ale al
tor licee din județ. Școala gene

rală din Văideni are o coman
dă în valoare de 150 000 lei, pe 
care o întreprindere din Codlea 
nu a onorat-o după doi ani. Vom 
încerca să deschidem în județul 
nostru un magazin specializat în 
livrarea unor ansambluri tehnice 
a unui material util înzestrării 
atelierelor școală“. Se încearcă 
prin această viitoare măsură asi
gurarea atelierelor cu utilaje, 
unelte și materii prime. Alte 
probleme sînt legate de planifi
care, de gestiune, de formele or
ganizatorice — lucruri care se 
învață. Și iată o experiență 
concludentă : anii mari de la Li
ceul din Voineasa, care fac 
practică productivă la între
prinderea de construcții hidro
energetice — Lotru, primesc ca
lificarea de laboranți și au asi
gurate locuri de muncă la ab
solvire, care doresc să se înca
dreze.

VASILE CIRJE

lege din trei variante posibile, 
răspunsul corect la întrebarea 
pusă : elevii mai mici au reali
zat în cadrul atelierului nostru 
de electrotehnică fiecare cîte un 
aparat de radio pentru uz pro
priu. Dacă ne-am fi înjghebat 
fiecare acasă ateliere de amatori 
cu cutii si sîrme adunate la în- 
tîmolare, cu operații făcute meș
teșugărește, totul ar fi rămas o 
joacă care ne-ar fi dat mult mai 
puține satisfacții. In atelierul 
școlii e cu totul altfel.

Revenind la ideea de la care 
am pornit, aceea a cristalizării 
orientării activității productive, 
tovarășul profesor Konrad Mi
hail ne vorbește despre elabora
rea unei metodologii didactice 
care presupune determinarea o- 
perațiilor necesare pentru reali
zarea fiecărui obiect planificat 
în planul atelierelor, corelarea 
operațiilor în timp cu capitolele 
fizicii teoretice predate la orele 
de clasă și veghea permanentă 
a colectivului didactic de a ar
moniza cele două laturi ale ins
truirii.

La Școala generală nr .3 din 
Sighișoara se urmărește perseve
rent ideea de atestare profesio
nală. Școala a studiat împreună 
cu colectivul de tehnicieni de la 
Fabrica „Faianța“ posibilitățile 
de însușire a meseriei în incinta 
fabricii. Două grupe de eleve din 
clasele IX și X lucrează în sec
țiile de producție. „Ele vor fi, 
după absolvirea școlii, munci
toare calificate în fabrica noas
tră — ne spune inginerul șef, to
varășul Ciubotaru Arghir.
Socotind că în decurs de 
doi ani de practică elevul petre
ce aproximativ 1 000 de ore în 
incinta întreprinderii, noi am 
făcut un plan de rotire a tineri
lor prin secții incit, în final, ei 
să cunoască întregul proces de 
producție și noi să Ie putem ve
rifica aptitudinile spre a nu 
greși la repartizarea lor în pro
ducție. în această acțiune co
mună a școlii și producției, esen
țial mi se pare ca elevii care vin 
în uzină să aibă cunoștințe teh
nice și deprinderi de bază bine 
consolidate In atelierele din 
școală, iar la încheierea sau 
poate chiar pe parcursul instru
irii tehnice din uzină să be
neficieze și de o pregătire teh
nologică fără de care atestatul 
de muncitor calificat rămâne un 
deziderat greu de realizat“.



Microcooperativele agricole — formațiuni care reproduc — 
Ia scara vîrstei pionieriei și a posibilităților materiale speci
fice _  preocupările celor mari. Născute în urmă cu doi ani
în raza județului Rîmnicu Vilcea și extinse deja aproape in 
toate satele și comunele țării.

Vacanța de iarnă a adunat în tabăra de la Dragomîrești 
școlari din toată țara, investiți cu munci de răspundere în 
microcooperativele pionierești, prilejuind un util și interesant 
schimb de opinii. Cîțiva dintre micii președinți — căci pînă 
si nomenclatorul funcțiilor a fost preluat de Ia cei mari — au 
fost interlocutorii noștri în dialogul care urmează

ȘCOALA MUNCII
— Nu se poate spune că noi 

nu jtiwi cu ce se ocupă părinții 
noștri — remarca loan Roșea, 
elev în clasa a Vl-a la Liceul din 
Liteni, județul Suceava. Dar 
știam numai așa, în general, fără 
ca vreodată să fi cunoscut con
cret grijile lor, greutățile. Micro- 
ferma pe care am înființat-o ne 
pune în contact direct cu munca 
pămîntului, putem cunoaște și, 
mai mult, chiar trebuie să 
rezolvăm o serie de probleme pe 
care le ridică aceasta.

— Mai există in sat la noi, 
chiar unii părinți care nu se îm
pacă deloc cu faptul că fiii lor 
trebuie să muncească. Ziceau că 
e suficient să învețe. Dar să 
muncească nu trebuie să învețe ? 
i-am întrebat noi. (Noi, elevii 
școlii generale din Vermeș, jude
țul Caraș-Severin în numele că
rora vorbește Pavel Albu, pre
ședintele microcooperativei șco
lare).

— Să știți că în nici un caz, 
oricît de multe treburi am avea 
la munca timpului, nu admitem 
vreo abatere de la disciplina șco
lară. Cel care obține o notă 
proastă nu are ce căuta pe lot 
pînă nu și-o îndreaptă. Iar noi îl 
ajutăm să o îndrepte cit mai re
pede — ne încredințează Gheor- 
ghița Chică, elevă la Școala 
generală nr. 1 din comuna Cor- 
nești, județul Dîmbovița.

Cunoașterea efortului. Nu din 
auzite, nici dintr-un ajutor spo
radic acordat părinților într-o zi 
de vacanță, ci nemijlocit, in tot 
ce are el mai captivant sau mai 
aspru, mai dificil sau mai pasio
nant. Este prima învățătură pe 
care microfermele pionierești o 
adaugă la cea a scolii

...A PRACTICII 
ÎNAINTATE

— Încercăm, prin ceea ce fa
cem să ajutăm și C.A.P.-ul mare 
din comună. De exemplu, am

IOAN ROȘCA, 
clasa a Vl-a A, comuna Liteni, 

județul Suceava

PAVEL ALBU, 
clasa a Vl-a, comuna Vermeș, 

județul Caraș-Severin 

cultivat pe loturile noastre trei 
soiuri de cartofi pentru a stabili 
care dintre ele este mai produc
tiv și mai ușor de întreținut și în 
funcție de rezultatele noastre, 
cooperativa va comanda sămîntă 
pentru anul viitor I

— De asemenea, experiment- 

PATRU SCOLI 
ÎNTR-O SINGURĂ
SCOALĂ
tăm diferite metode de lucru, pe 
care le învățăm la orele de agri
cultură. Pe o suprafață de un 
hectar de vie pe rod, noi soco
tisem să obținem 24 000 kg boa
be, dar aplicînd cu strictețe cele 
mai avansate recomandări de în- 
grijire a acesteia, am obținut cu 
6 000 de kilograme mai mult, — 
ne informează Dumitra Sultan de 
la Școala generală din Izvorul 
Dulce, comuna Merei, județul 
Buzău.

— Noi am făcut un fel de în
trecere cu C.A.P.-ul din comună 
la cultura porumbului. Și l-am 
întrecut, pentru că, spre deose
bire de ei, care spuneau că nu-i 
nevoie, am efectuat o prașilă în 
plus. (Emil PorUț, președintele 
microfermei din comuna Almaș, 
județul Sălaj).

— Toate lucrările se fac meca
nizat. Cu ocazia asta, învățăm și 
să lucrăm cu mașinile, dar mai 
ales rezultatele pe care le obți
nem sînt mult mai bune decît 
dacă am executa manual vreo 
operație. In primăvara anului 
trecut, am pus bazele unei pe
piniere, în care am plantat meri, 
pruni, caiși, peri. Marea majori
tate a puieților s-au prins, dar 
acum urmează să vedem la care 
din ei priește mai bine pămîntul 
nostru. (Pavel Albu).

Tot ceea ce concentrează In
tre coperțile sale manualul de 
agricultură devine în practica 
zilnică pe loturile cooperativei — 
realitate. Un material didactic

SPIRITUL MUNCITORESC
(Urmare din pag. I)

Sîntem în posesia unor date 
concludente obținute în urma 
unor cercetări succesive, timp 
de trei ani, la Liceul „Ion Mi-

în agri
cultură

în indus
trie

în con
strucții

alte 
locuri

total

1970 61 __ __ 2 63
1971 86 — 12 6 104
1972 134 43 20 18 215

Din datele de mai sus, rezultă 
creșterea încadrării elevilor în 
munca productivă în timpul ul
timei vacanțe cu aproape de 
patru ori mai mulți decît în 
1970. Mai observăm ceva i că 
în ultima vacanță 43 de elevi 
s-au încadrat să lucreze în in
dustrie, iar 20 în construcții, 
față de nici unul în 1970. Asta 
înseamnă că, după activitatea 
practică în atelier, factorul e- 
ducativ a devenit mai puter
nic ; pe de o parte, se corec
tează prejudecata că un elev de 
liceu n-are ce căuta la mun
că iar, pe de alta, elevii de li
ceu, chiar din mediul rural, se 
îndreaptă tot mai mult spre ra
murile industriaie.

GHEORGHIȚA CHICA, 
clasa a V-a, comuna Cornești, 

județul Dîmbovița

neprețuit, veritabile laboratoare 
pentru alchimia agrotehnicii 
înaintate — aceasta înseamnă, în 
ultimă instanță microformațiunile 
pionierești.

...A RĂSPUNDERII 
Șl UTILITĂȚII

Munca micilor agricultori șco
lari nu se socotește în moneda 
curentă, ci în terenuri de sport 
Și săli de clasă, internate și labo
ratoare.

— Cu o parte din produsele 
obținute — ne informează Pavel 
Albu — am aprovizionat interna
tul. Cu restul vrem să începem 
construcția unui alt local pentru 
internat, să mai aprovizionăm la
boratoarele din școală. Iar florile 
pe care le-am crescut în sera 
noastră au contribuit la înfrumu
sețarea școlii și a comunei.

— Cu cei peste 20 000 de lei 
pe care i-am obținut anul acesta, 
începem construcția unei săli de 
sport, vom achiziționa de aseme
nea. filme care să fie proiectate 
în școală. (Ana Vaida, Liceul 
Valea lui Mihai, județul Bihor).

Copiii din Liteni vor să ame
najeze — din roadele muncii pe 
un an —■ două terenuri de sport: 
unul de tenis și altul de baschet. 
Asta făth să mai punem la so
coteală beneficiul de 27 de mii. 
care a revenit cooperativei din 
comună.

nulescu“. In vacanțele școlare, 
o parte din elevii acestui liceu 
s-au încadrat ca muncitori 
temporari, necalificați, în dife
rite întreprinderi după cum ur
mează i

Un asemenea studiu a condus 
spre modalități de învățămînt 
productiv care să-și propună 
introducerea complexă a elevu
lui în universul muncitoresc. 
Astfel, la liceele din Potcoava, 
„Radu Greceanu“ din Slatina și 
cel din Corabia s-au înființat 
cercuri tehnico-aplicative pen
tru elevi conduse de muncito
rii întreprinderilor care patro
nează liceele. Valoarea inițiati
vei constă în aceea că elevii au 
posibilitatea să fie îndrumați 
direct de un muncitor și el le 
este primul exemplu de mun
că.

Dar formele care conduc mai 
direct elevii spre însușirea tră

ANA VAIDA, 
clasa a Vll-a, comuna Valea 

lui Mihai, județul Bihor

DUMITRA SULTAN, 
clasa a Vll-a, satul Izvorul Dulce, 

comuna Merei, județul Buzău

EMIL PORUȚ,
clasa a Vll-a, comuna Almaș, 

județul Sălaj

Efortul se convertește in între
prinderi utile, ai căror beneficiari 
sînt tocmai autorii lui. Dar nici 
avutul nu poate fi gospodărit 
oricum, trebuie chibzuite cu grijă 
prioritățile, estimate realist câști
gurile viitoare. Pionierii învață 
s-o facă tot aici, la această școală 
a răspunderii și vor ști să aplice 
cele deprinse aici oricînd, dar 
mai ales atunci tind vor deveni 
gospodarii întregului ogor al 
țării.

SOFIA SCORȚARU 

săturilor omului care produce 
bunurile societății, apropiindu-i 
mult mai mult de profesiunile 
industriale, sînt microîntreprin- 
derile și învățămîntul desfășu
rat direct în uzină. Liceul din 
Caracal ne oferă pilda organi
zării unui asemenea proces 
practic cu determinante instruc
tive și educative. Microîntre- 
prinderea liceului și-a organi
zat procesul de producție după 
sistemul întreprinderilor. Elevii 
deprind nu numai niște obișnu
ințe stereotipe de muncă, ci se 
încadrează într-o disciplină de 
muncă presupusă de plan, de 
sarcini productive. Aici, organi
zația U.T.C. are probleme în 
plus i să inițieze analize ale 
muncii productive, să dezbată 
cu elevii cifre de plan, să di
rijeze opinia școlară spre as
pectele disciplinei de producție.

La liceele din Corabia și Balș 
învățămîntul productiv se des
fășoară direct în întreprinderi 
și elevilor le-a fost asigurată 
o linie tehnologică a lor, cu 
plan de producție. Aici nu se 
discută, se muncește cot la cot 
cu muncitorii, existînd pers
pectiva certă a însușirii unei 
meserii. Spre exemplu, lâ Fa
brica de osii și boghiuri —

Magazinul 
„Școlarul“

La Brăila, în centrul ora
șului, se află magazinul 
„Școlarul“. Nu este un ma
gazin obișnuit cu rechizite 
sau cărți pentru școlari, ci o 
unitate comercială prin care 
se valorifică produsele rea
lizate de elevii școlilor gene
rale și liceelor din județ in 
cadrul orelor de practică 
tehnico-productivă.

Gestionarul magazinului, 
tovarășul Ion Mustață, ne 
prezintă rafturile bogat a- 
provizionate cu produsele de 
uz casnic, galanterie, brode
rie artistică, țesături din lină 
și bumbac, produse electro
tehnice și diverse alte bunuri 
de larg consum.

„In două, trei ore se vînd 
aici produse de 1 500—2 000 
lei. Sînt mult căutate lucră
rile realizate de fete, co
voare, seturi de broderii, pre
cum și multe produse pen
tru uz gospodăresc. Fiind 
după vacanță, magazinul nu 
este totuși complet aprovi
zionat. Școlile trimit, ritmic, 
după terminarea unei serii 
de produse valori ce merg 
pînă la 3—4 mii de lei, cum 
este cazul Liceului „Panait 
Istrati“, principalul nostru 
furnizor. Am fost vizitați de 
reprezentanți ai altor județe 
(Iași, Ialomița, Ploiești) pen
tru extinderea acestei iniția
tive“.

Ne-am continuat vizita Ia 
Liceul „Panait Istrati“, frun
tașul municipiului Brăila în 
ceea ce privește producția 
școlară. Aici, tovarășul pro
fesor loan Tudorache, direc
tor adjunct, ne dă infor
mații despre această rod
nică activitate intrată de pe 
acum și in circuitul comer
cial al orașului : „Avem o 
bază materială bogată care 
se traduce în ateliere de lă- 
cătușerie, dulgherie, tîmplă- 
rie, electrotehnică, foto, arti
zanat, croitorie la care se lu
crează în două schimburi. 
De asemenea, 100 de elevi 
lucrează ca operatori chl- 
miști la Combinatul de celu
loză și hirtie urmind ca la 
sfirșitul anului să beneficieze 
de un atestat de calificare. 
In perioada destul de scurtă 
a primului trimestru am rea
lizat pentru magazinul „Șco
larul“ produse in valoare de 
peste 15 000 de lei. In ace
lași timp, am realizat in ca
drul aceleiași activități, la 
care participă 1176 de ute- 
ciști, o serie de lucrări de 
autodotare a școlii necesare 
cabinetelor de istorie, mate
matică, fizică, chimie, științe 
sociale. Organizarea în bri
găzi cu plan de producție și 
liberă alegere a obiectelor e- 
xecutate au contribuit sim
țitor și Ia creșterea calității. 
De asemenea, familiarizarea 
cu profesiile posibile in 
cazul unui eșec la cursurile 
postliceale sau de învățămînt 
superior este urmărită per
manent și printr-o instruire 
teoretică corespunzătoare“.

CALIN stanculescu

Balș, dată fiind nevoia mare de 
cadre, conducerea liceului și 
cea a întreprinderii au stabilit 
ca elevii de liceu care lucrează 
în fabrică pe o linie tehnolo
gică să parcurgă, paralel, și 
programa cursului de calificare 
de scurtă durată, practica in- 
terferîndu-se cu calificarea la 
locul de muncă, deci cu posi
bilitatea de atestare, și înca
drare în cîmpul muncii, în ca
zul că nu vor urma la absolvi
re alte forme de învățămînt.

In acest mod, elevii învață 
legile scrise și nescrise ale 
muncii la ea acasă, concret, și, 
poate, astfel se va ajunge în 
viitor ca întreaga forță de mun
că industrială să fie pregătită 
din rezervele județului. Aces
ta ar fi un aspect. Apoi, adună
rile generale U.T.C. despre dra
gostea față de muncă, despre 
noblețea muncii, despre datoria 
de a te pregăti să fii de folos 
patriei, întîlnirile pe care le a- 
minteam, orele de dirigenție cu 
tematică legată de muncă — 
toate acestea nu apar ca acți
uni abstracte, cu discuții fabu- 
lînd în jurul unui referat, ci 
ca acțiuni care se bizuie pe 
faptele elevilor, pornesc de la 
lucruri trăite.
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Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul per
manent al României în Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, a 
plecat, luni după-amiază, la Mos
cova pentru a participa la lucră
rile celei de-a 61-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau de față tovarășii Vir
gil Trofin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului interior, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai Ambasadei.

★

La aeroportul Seremetievo din 
Moscova, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a fost salutat de N.V. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
funcționari superiori ai Consi
liului.

Erau prezenți ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, locțiitorul re
prezentantului permanent al 
României în C.A.E.R., Vasile 
Bucur, membri ai Ambas.adei ro
mâne din Moscova.

Luni, au început, la Oradea, 
convorbiri între Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, și 
Bondor Jozsef, ministrul con-

71 apărut revista 
„PROBLEME 
ECONOMICE" 
nr. 1 — 1973

@ ------------------

De ce toti privesc la cuptorul patru ?
(Urmare din pag. I)

țării încă din anul 1796. Și to
tuși, numai în acest an produc
ția și suprafața uzinei se vor 
dubla. Iată cițiva parametri 
doar. Și nu dintre cei mai im
portanți. Nu dintre cei mai im
portanți pentru că peste întrea
ga incandescență metalică stră
lucește mai puternic ca oricind 
conștiința lucidă a omului. Des
pre el aș vrea să scriu acum. 
Cred și voi mai crede cu fer
voare în existența mașinii, in 
utilitatea ei, în puterea ei teri
bilă de a domina materia brută, 
dar mai cred — și nu dintr-o 
simplă circumstanță — mai cred 
în cuvintele lui Simion Popa, 
secretarul comitetului de partid 
pe uzină : „Se pare că vorbim 
încă prea mult despre cifre și 
procente. Reține nuanța te rog : 
despre cifre și procente și nu in 
cifre și in procente. Ei, din cau
za asta mai uităm citeodată o- 
mul. Descriem și idolatrizăm 
mașina dar uităm că adevărata 
forță motrice este chiar omul, 
utecistul sau comunistul ; mun
citorul din uzină.“

De aceea cred că adevărata 
forță motrice la cuptorul 4 de 
la oțelăria Siemens-Martin Oțe
lul Roșu este brictada tineretului 
condusă de Atinge Ion.

— Cine a propus înființa
rea ei ?

— Pîrvănel Pantelie, la ple
nara Comitetului uzinal.

— Cind ?
— In ianuarie anul trecut.
— Și cind a luat ființă efectiv 

această brigadă ?
— O lună mai tîrziu.
— Numele dumneavoastră ?
— Curuț Ion, secretarul co

mitetului U.T.C. la secția oțe- 
lărie.

Iată și realizările : Jumătate 
din depășirile de plan pe anul 
1972 sint aportul cuptorului 4. 
Adică 900 de tone oțel, adică 75 
de tone de om. Pentru că atiția 
membri numără această brigadă 
a tineretului. 12. Nici mai mulți, 
nici mai puțini.

— In ce condiții ați preluat 
„conducerea“ cuptorului 4 ?

— In niște condiții destul de 
precare. Nu exagerez deloc. 
Asta a fost situația. Nu a exis
tat lună in care acest cuptor 
să-și fi făcut planul. Atunci noi 
am propus Direcției și Comite
tului de partid să ni se dea voie 
să preluăm acest cuptor. Pe ur
mă ne-am strins noi ăștia, 12 și 
am format „Brigada tineretului“.

— Din schimbul vostru cine 
face parte ?

— Eu, Bonea Nicolae, Găină 
Toader și Atinge Ion, șeful, care 
este în concediu.

— Lucrați doar trei acum ?
— Da, doar trei.
— Ce diferență este între bri

gada voastră și cea de la Reșița?

• PESTE 2 000 DE SPECTA
TORI au urmărit la Bratislava 
meciul retur dintre echipa lo
cală Slavia și formația Penici
lina Iași, contînd pentru „Cupa 
Cupelor“ la volei feminin. Ju- 
cind excelent, voleibalistele ro
mânce au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (10—12. 10—9. 12— 
15, 8—15, 15—6).

învingătoare și în prima par
tidă (scor 3—1). formația Peni
cilina Iași s-a calificat pentru 
turneul final al competiției. 

strucțiilor și dezvoltării urbanis
tice din R. P. Ungară.

La convorbiri participă membri 
ai conducerii celor două minis
tere.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea cooperării și colaborării 
dintre cele două țări în dome
niul producției de ciment și a 
altor materiale de construcții și 
în domeniul cercetării tehnico- 
științifice, la schimburile de ex
periență între specialiști din do
meniul materialelor de construc
ții din România și Ungaria.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Valeriu Georgescu 
a fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Guineea, 
în locul tovarășului Neculai Ion 
Vancea, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

DIRECȚIA GENERALA A 
DRUMURILOR COMUNICA 
că, în pofida viscolului din 
nord-estul țării și din zonele 
de munte, unitățile de resort 
asigură menținerea circulației 
pentru toate categoriile de 
autovehicule. S-a lucrat în 
mod deosebit pentru înlătu
rarea zăpezii și poleiului pe 
traseele Suceava — Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Vatra Dor- 
nei, Iași — Botoșani, Suceava — 
Rădăuți — Prut. Lucrări ase
mănătoare s-au întreprins pe 
sectoarele Cîmpulung Muscel 
— Bran, Comarnic — Brașov, 
Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu, 
Rm. Vî’lcea — Sibiu, Baia 
Mare — Sighetul Marmațiel 
și Tg. Secuiesc — Bacău.

Da operațiunile de asigura
re a circulației rutiere sînt 
mobilizate în prezent 1 700 au- 
togredere, tractoare, împrăș- 
tietoare de sare, alte utilaje.

(Agerpres)

— Is mai multe : Cuptorul 
nostru are o capacitate mai mică 
— în jur de 75 de tone pe șar
jă ; pregătirea șarjei la noi se 
face în totalitate la secția de o- 
țelărie. E normal așa pentru că 
la noi cuptoarele îs mult mai 
mici și nu „înghit“ atita ma
terial.

— Ați fost vreodată la Reșița 
să vedeți cum lucrează cei de 
acolo ?

— Nu. Așa, ca persoană par
ticulară am fost, dar nu la com
binat.

— Nu v-ar surîde să vă în- 
tîlniți cu cei de la cuptorul 1 
din Reșița.

— Ba da, ar fi chiar de dorit. 
La Hunedoara însă am fost, am 
vizitat oțelăria 2, am văzut cum 
se lucrează acolo. E normal, u- 
zina lor e mult mai mare, mai 
modernă. Dar să nu uităm că tot 
omul e în prim-plan.

— La Hunedoara am mers și 
cu un scop mai secret, ca să zic 
așa, intervine Bonea Nicolae. 
Adică am vrut să vedem cuptoa
rele electrice pentru că anul a- 
cesta Oțelul Roșu va avea și o 
oțelărie electrică.

— în etapa actuală, cuptorul 
vostru la cîte șarje rezistă ?

— Normal, la 300, dar am rea
lizat și 307, și chiar 320. Ne-am 
propus ca la acest cuptor să 
realizăm 350 de șarie.

— E posibil ?
Este. Este posibil. Dar reți

neți, noi elaborăm șarjele cele 
mai grele, cele mai complicate 
din oțelărie. Adică șarjele de o- 
țeluri calmate și slab aliate.

Privesc din nou dincolo de 
marginea extremă a focului. 
Peste oraș ninge ca în poveștile 
lui Andersen. Poate că este pri
ma zăpadă, prima descoperire a 
miracolului hibern»'. A miraco
lului hibernal, aici la Oțelul 
Roșu. Orașul însuși își remode- 
lează miraculos dimensiunile. Se 
înnoiește și-și revarsă prestigiul 
dincolo de marginile sale tradi
ționale. Alături de el, si uzina. 
Alături de cuptorul 4. acești ti
neri. Iar alături de violența bine
făcătoare a focului ninse cu ne
ta le de gheață.

Mă adresez mezinului brigăzii. 
Găină Toader. A terminat școa
la profesională »nul trecut la 
Hunedoara. Locuiește la Boutart, 
la jumătate de oră deoărtare de 
Otelul Roșu.

— Nici unul dintre voi nu est» 
de la Oțelul 9

— Ba da. Numai eu nu mi-s 
de-aici și Bonea, care-i din 
Glimboca. la trei kilometri de 
Oțelu. Dar mi-e că peste cîtiva 
ani s-or uni Oțelu cu Glimboca.

— De ce crezi asta 7
— Păi uitati-v*.  numa pînă 

unde au ajuns blocurile și veți 
înțelege de ce cred asta

• IN SALA CLUBULUI 
„STEAUA“ dm Capitală au luat 
sfîrșit, duminică după-amiază, 
Întrecerile competiției de tenis 
pentru „Cupa Unirii“. în pro
ba de simplu masculin, Toma 
Ovici (Progresii) l-a învins cu 
5—7, 7—5. 6—2 pe Viorel Marcu 
(Din'amo). La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Judith Dibar 
(Dinamo Brașov) învingătoare 
cu 7—5. 7—5 în fața dinamovis- 
tei bucureștene Virginia Ruzici.

— Care este dună nărerea ta 
importanța unei hrigăzi de pro
ducție și educație comunistă a 
tineretului ?

• ECHIPA DE HOCHEI PE 
GHEAȚA A ROMÂNIEI a sus
ținut la Biel și Lucerna două 
jocuri amicale în compania e- 
chipei Elveției. în primul joc, 
care a avut loc sîmbătă, ho- 
cheiștil români au terminat în
vingători cu 3—2. Partida ur
mătoare, disputată duminică, a

MERIDIAN
revenit gazdelor cu scorul de 
5—2.

• DUMINICA SEARA, la 
Berlin. în meci retur, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni“ 
la volei feminin, s-au întîlnit 
echipele Dynamo Berlin (R.D. 
Germană) și Rapid București. 
Victoria a revenit cu scorul de 
3—0 (15—3, 15—5, 15—4) echipei

Din seria inițiativelor recent 
lansate de uteciștii din județul 
Caraș-Severin pentru realizarea 
obiectivelor cincinalului înainte 
de termen notăm acțiunea „Fie
care tinăr specialist — un cer
cetător la locul de muncă“. Ute
ciștii, ingineri agronomi, lucră
tori din cadrul fermelor zooteh
nice, vor studia diverse teme în 
unitatea în care activează, vor 
experimenta noi metode pentru 
creșterea producției agricole ve
getale și animale, pentru valo
rificarea potențialului de care 
dispune agricultura județului 
Periodic, în cadrul diverselor in- 
tilniri și schimburi de experien
ță, cele mai valoroase teme și 
studii vor fi popularizate, pre
zentate in revista „Tineretul și 
știința agricolă“, și apoi, desigur 
în cel mai scurt timp, aplicate 
in producție.

Combaterea poluării
Din complexul de măsuri ce se 

întreprind in zonele industriale 
pentru combaterea poluării, spi
cuim. Galați. Instalarea dfe e- 
lectrofiltre de mare capacitate 
în sectorul furnale al uzinei coc- 
sochimice și al termocentralei. 
Se întreprind, de asemenea, mă
suri pentru reducerea cantități
lor de noxe existente în apele 
folosite în procesul de laminare 
a oțelului. In acest scop urmea
ză să fie montată o instalație a 
cărei capacitate de purificare 
este de circa 30 000 mc pe oră. 
Reșița. La Fabrica de aglomera
re a minereurilor a fost pus în 
funcțiune un electrofjltru de 
mare capacitate, destinat captă
rii prafului rezultat din proce
sul de prelucrare a minereuri
lor ; măsurătorile efectuate în 
zonele supuse poluării au arătat 
deja o scădere a cantității de 
praf de peste 20 de ori. O reală 

■importanță în acțiunea de com-

— Hai că „brigadă de produc
ție“ mai mare. Dacă stăm să so
cotim, cam tăte-s așa. Cred insă 
că noi am făcut un pas în piua.

— Care-i acela 7
— Cred că el tine de faptul 

unei înțelegeri mai adinei a le
găturilor dintre noi, cei din bri
gadă : dintre noi și ceilalți mun
citori.

— Adică ?
— Adică Drietenia noastră se 

prelungește și dincolo de viata 
de uzină.

— Dumneavoastră. Bonea Ni
colae ce părere aveți ?

— Da, are dreptate Toader că 
viata noastră nu-i numa cea le
gată de uzină. Mai merem la 
dans, la film, la serbări împreu
nă.

— Dumneavoastră. tovarășe 
Curuț Ion, ce ne puteți spune 
legat de ideea asta ?

— Ce să spun ? Spun numa că 
toate legăturile astea exclud 
minciuna, fuga de răspundere, 
orgoliul : ne fac mai constienți 
de menirea noastră, ne fac mai 
conștienți de adevărul pe care il 
trăim.

Odată cu zăpada și gerul a sosit

TIMPUL INIȚIATIVELOR 
ÎN SPORTURILE

DE IARNA
In majoritatea județelor a că

zut zăpada, mercurul termome- 
trului a coborit sub zero grade. 
A sosit timpul sporturilor de 
iarnă.

Așa cum adesea s-a afirmat 
sezonul sporturilor de iarnă a 
fost pregătit cu minuțiozitate. 
Măsurile luate din timp, de or
ganele și organizațiile U.T.C., de 
ceilalți factori angrenați în miș
carea sportivă, vizau valorifica
rea condițiilor naturale și a ba

Dynamo Berlin, care, datorită 
unui setaveraj mai bun, s-a ca
lificat pentru faza următoare.

o LA CLERMONT FERRAND 
AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECE
RILE celei de-a 2-a ediții a 
competiției internaționale de 
lupte libere și greco-romane 
„Memorialul Roger Coulon“, la 
care au participat și patru spor
tivi români. Un frumos succes 
a obținut, în turneul de lupte 
libere, Petre Coman, care a 
terminat învingător în limitele 
categoriei 62 kg. Pe locurile 
următoare s-au clasat polonezul 
Stolarsky și francezul Balle- 
rey. La aceeași categorie, în 
competiția de greco-romane, 
Ion Păun a ocupat locul doi, 
după polonezul Lipien.

în clasamentul final pe »'lu
pe, pe primul loc s-a situat 
Polonia, urmată de România și 
Franța.

(Agerpres) 

batere a poluării din „Cetatea de 
foc“ o prezintă și extinderea 
transporturilor cu locomotive 
Diesel. Hunedoara. Au fost puse 
în funcțiune puternice electro- 
filtre destinate captării pulberi
lor metalice, ce se pierdeau pe 
coșurile de fum ale Combinatu
lui siderurgic. Instalații asemă
nătoare au fost montate și la 
Fabrica de aglomerare a mine
reurilor.

LYCEUM
Membrii cercului de biologie 

de la Școala generală din Pău- 
ca — județul Sibiu desfășoară 
un serios ciclu de acțiuni prac
tice : descoperirea denumirilor 
date de locuitorii comunei tu
turor plantelor care cresc în 
împrejurimi. Cele aproape 5 000 
de exemplare colectate au fost 
grupate într-un ierbar „gigant“ 
și prezentate sătenilor. Terme
nii au fost confruntați cu cei 
existenți în literatura de speci
alitate. Micit botaniști au în
cercat desigur o mare satisfac
ție atunci cind au constatat că 
mai bine de 20 de plante poar
tă denumiri nesemnalate încă 
în cataloagele de specialitate 
din țară 1

ALERTA A DURAT O ZI

E vorba, veți recunoaște ime
diat, despre o faptă puțin obiș
nuită.

Pe drumul național numărul 
2, București—Focșani, se lăsase 
înserarea. Un autocamion se în
drepta cu viteză spre Focșani ; 
deodată mașina izbește un tre
cător. Acesta este agățat în a- 
celași timp de unul din eirligele 
platformei, tirît astfel nu mai 
puțin de cițiva kilometri.

La un moment dat (ancheta va 
stabili dacă șoferul observase 
sau nu faptul că produsese un 
accident și că victima rămăsese 
agățată de autocamion), conduc
torul oprește vehicului, il trage 
pe dreapta șoselei și, tacticos, 
desprinde victima de locui in 
care fusese agățată și... o zvîrle 
in șanț. Se urcă apoi la volan și 
pornește mai departe, de parcă 
nimic deosebit nu s-ar fi întim- 
plat.

Peste circa o jumătate de ceas, 
organele de miliție sint la fața 
locului. Condițiile accidentului se, 
prezentau a fi deosebit de mis
terioase ; cele mai elementare 
indicii pentru începerea urmă
ririi lipseau.

Lucrătorii Inspectoratului de 
miliție Vrancea declanșează a- 
lerta. încep cercetări ample, mi
nuțioase. Primele investigații nu 
duc la vreun rezultat notabil. 
Cercetările continuă cu toată 
intensitatea.

Abia după circa o zi, în cercul 
suspecților ajunge tinărul Traian 
Corodeanu (22 de ani ; născut 
în comuna Vultureni, județul 
Bacău : domiciliat în București, 

Rubrică realizată de ANDREI BARSAN

zei materiale existente, amenaja
rea de noi pîrtii pentru schi și 
sanie, de noi patinoare naturale, 
o mai bună aprovizionare, pretu
tindeni, cu materiale și echipa
mente pentru sporturile de iar
nă. Mai bine ca altădată, s-a 
preconizat unirea eforturilor tu
turor factorilor cu răspunderi în 
acest domeniu în vederea dez
voltării largi a activității sportive 
de masă în anotimpul alb.

Rezolvarea dezideratelor, a sar
cinilor stabilite presupune de la 
început, abolirea falsei concepții 
că sporturile de iarnă se pot 
practica numai în zonele monta
ne, presupune stimularea iniția
tivei. Așadar, peste tot, acolo 
unde s-au creat condiții favora
bile, organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile sportive trebuie să declan
șeze de urgență, fără a mai 
aștepta alte îndrumări și reco
mandări, campania săniușului, a 
schiului, a patinajului. Trebuie 
organizate etapele de masă ale 
competițiilor tradiționale ale ti
neretului : „Săniuța de argint" yt 
„Cupa tineretului de la sate", 
ediția de iarnă. Anul acesta, pen
tru prima oară, etapele finale ale 
acestor întreceri, la care se mai 
adaugă și finala Campionatelor 
școlare de schi, se vor desfășura, 
concomitent, sub titlul simbolic 
și atractiv „Festivalul sporturilor 
de iarnă". Prima ediție a acestui

• Fabrica de casete radio și 
televizoare (șoseaua Panteli- 
mon 161) angajează timplari 
mecanici și manuali, muncitori 
necalificați. De asemenea, sînt 
angajați tineri pentru califica
re, prin ucenicie la locul de 
muncă, in meseriile i electrici
an, tîmplar șlefuitor, lustruitor 
mobilă.

• Institutul de cercetări tex
tile (str. Vulturi 12—14) anga
jează operațori chimiști, ingi
neri chimiști. ingineri pentru 
probleme de investiții, ingineri 
proiectant!, tehnicieni, maiștri 
și muncitori țesători.

• Fabrica de mașini unelte 
și agregate „Titan“ (bd. Mun
cii 250, telefon 43.06.50) anga
jează tineri pentru a lucra în 
meseriile : frezor universal, 
frezor portale, strungar coordo
nate, rectificator, rabotor. a- 
justor, macaragiu, (Domiciliul 
în București sau in comunele 
apropiate).

str. Iosifești nr. 4), șofer la Ins
titutul de Geodezie din Bucu
rești. Autocamionul instituției 
amintite, avindu-I la volan pe 
T.C., trecuse într-adevăr pe șo
sea cam cu citeva ceasuri înain
te de semnalarea accidentului.

Primele concluzii ale anchetei: 
Traian Corodeanu este autorul 
gravei infracțiuni, cel care a pă
răsit victima in șanțul șoselei. 
Vom reveni cu amănunte.

EVRIKA I

— Ce să fac, cum să fac ? își 
spunea Daniel Mlron, ca să-i 
„înșel“ pe toți ?... Evrika !

Sînt necesrare totuși citeva lă
muriri. Iată-le: despre Daniel 
Miron (din Botoșani) prietenii 
nu mai știau ce să creadă : de 
cîteva luni nu mai lucra nicăieri, 
putea fi văzut petreeîndu-și vre
mea în tot felul de companii de 
pcazie ; începuse să bea, era tot 
timpul pus pe ceartă. într-o zi, 
D. M. își propune să facă rost de 
ceva bani de cheltuială. Cum a- 
nume ? Nu e greu de ghicit, de 
vreme ce nu lucra nicăieri și 
nici nu avea intenția să o facă !

Ora 23. D.M. se furișează din 
sala bufetului „Crîngași“ din 
București pe un coridor, apoi se 
ascunde in magazia de ali
mente.

Ora 2 noaptea. Convins că în
treg personalul a părăsit localul, 
iese din ascunzătoare și se pre
gătește să treacă la „lucru". Este 
insă surprins in timp ce încerca 
să fure obiecte, bani ; se as
cunde imediat într-un... frigider. 
Următorul loc de popas (ceva 
mai lung). Circa 15 miliție !

Festival inedit — o amplă ma
nifestare tinerească sportivă — va 
avea loc într-una din stațiunile 
de pe Valea Prahovei ori în Po
iana Brașov, reunind la startul 
diferitelor probe tot ce are mai 
bun țara, generația tînără, în 
sporturile de iarnă. Să pregătim, 
deci, în mod exemplar acest Fes
tival.

In prezent sînt cîteva obiecti
ve, decisive pentru reușită, care 
se impun a fi subliniate și reali
zate.

Organizațiile U.T.C. trebuie să 
mobilizeze tinerii la acțiuni de 
muncă patriotică, pentru amena
jarea de noi pîrtii de schi și să- 
niuș ; toate bazele sportive care 
se pretează, precum și locurile vi
rane din cartierele de locuit și 
din parcuri, să fie transformate 
în patinoare naturale. Organele 
U.T.C. și cele sportive au dato
ria să înființeze cit mai multe 
centre de inițiere a tinerilor, a 
celorlalți oameni ai muncii în 
practicarea sporturilor de iarnă. 
Pentru conducerea procesului de 
instruire a acestor centre, pentru 
organizarea diferitelor acțiuni și 
întreceri, trebuie să fie folosiți 
în primul rînd, toți antrenorii și 
profesorii de educație fizică eu 
specializare în aceste ramuri de 
sport, dar e bine să se apeleze 
și la celelalte cadre didactice, la 
foștii sportivi de performanță, ba

AMILCAR CABRAL
Da 20 ianuarie a fost asasi

nat mișelește secretarul gene
ral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), Amilcar 
Cabrai, conducător al luptei 
naționale pentru libertate și 
independență, împotriva colo
nialismului și imperialismu
lui.

Născut la 12 septembrie 
1925, la Bafata, în Insulele 
Capului Verde, Amilcar Ca
brai și-a făcut studiile univer
sitare la Disabona, obținînd 
diploma de inginer agronom. 
Din timpul facultății, s-a în
rolat în rîndul mișcării de 
eliberare, participînd activ, 
împreună cu alți tineri patrioți 
africani, la crearea Centrului 
de Studii Africane, organizație 
cu caracter anticolonialist. 
După 1950, a funcționat ca 
inginer agronom în Guineea- 
Bissau și Angola. în timpul 
petrecut în Angola, activează 
în rîndurile Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.D.A.), condusă de tova
rășul său dr. Agostinho Neto. 
Da reîntoarcerea sa în Gui
neea-Bissau, în 1956 ia ființă 
P.A.I.G.C. Activitatea partidu
lui se desfășoară în principal 
în mediul urban. Cabrai duce 
o muncă politică intensă prin
tre docherii din portul Bissau.

Preocupat de lărgirea conti
nuă a bazei de masă a parti
dului, Amilcar Cabrai se con
sacră în anii următori antre
nării la lupta de eliberare na
țională și socială a țărănimii 
care constituie majoritatea co- 
vîrșitoare a poporului său.

Intărindu-și rîndurile, afir- 
mîndu-se ca singurul expo
nent al năzuințelor vitale ale 
poporului din Guineea-Bissau, 
P.A.I.G.C. ridică sus steagul 
luptei pentru înlăturarea do
minației coloniale, proclamînd 
în 1959 trecerea ia insurecția 
armată. în 1963 sînt create for
țele armate revoluționare ale 
poporului, un consiliu militar 
care își asumă conducerea lup
tei pe plan național. In anii 
următori, patrioții din Gui
neea-Bissau au repurtat suc
cese tot mai mari, eliberînd 
două treimi di.n suprafața ță
rii, dînd lovituri puternice re
gimului colonial portughez.

Paralel cu acțiunile de pe 
fronturile de luptă, P.A.I.G.C., 
sub conducerea lui Amilcar 
Cabrai, a trecut 1a edificarea 
unor noi structuri economico- 
sociale în zonele eliberate, de 
ridicare a conștiinței politice 
a maselor. Au fost create or
gane locale ale puterii, s-a 
consolidat rețeaua învățămîn- 
tului și de apărare a sănătății 
populației, s-au întărit organi
zațiile de partid. Recent, ca 
urmare a tuturor acestor suc-

chiar la înșiși iubitorii sportului, 
care pot deveni fervenți anima
tori ai activității sportive și tu
ristice de masă în timpul iernii. 
Odată rezolvate aceste probleme 
— baza materială și asistența, 
îndrumarea tehnică — e rîndul 
organizațiilor U.T.C., a asociații
lor sportive să treacă la organi
zarea zilnică de întreceri pe plan 
local care să beneficieze de o 
largă cuprindere de masă. Com
petiții și întreceri dotate cu tro
fee și diplome se pot organiza 
la schi, sanie, patinai, hochei, 
biatlon ; se pot organiza, de a- 
semcnea, deplasări, in masă, 
excursii pe schiuri sau cu săniile, 
crosuri populare șt concursuri 
populare de schi, la diferite pro
be, pentru desemnarea campio
nilor pe clase, școli, unități eco
nomice, sate sau localități. Toate 
acestea vor supune pe tinerii 
patticipanți la o călire și fortifi
care fizică de care nu pot be
neficia prin alte mijloace și ac
tivități.

E vremea zăpezii. E vremea 
inițiativelor spontane. Cine iu
bește sportul, cine vede în el un 
act social, trebuie să lupte îm
potriva inerției. Iarna ne invită 
pe pîrtii, nu după sobă. Iarna 
trebuie să ne dea vitalitate, e- 
neigie, să ne predispună la miș
care și viață, nu la obișnuita șt 
desueta somnolență hibernală.

V. cabulea 

cese, pe întregul teritoriu eli
berat au fost organizate ale
geri generale, pentru constitui
rea primei Adunări Naționale, 
urmînd ca aceasta să procla
me, în viitorul apropiat, inde
pendența țării.

In toți acești ani, s-au afir
mat tot mai mult prestigiul și 
autoritatea pe plan internațio
nal ale P.A.I.G.C., ale mișcării 
de eliberare din Guineea-Bi
ssau. O ilustrare o constituie 
recunoașterea de către Aduna
rea Generală a O.N.U., la ul
tima sa sesiune, a mișcării de 
eliberare națională din Gui
neea-Bissau, din celelalte co
lonii portugheze, ca singurii 
reprezentanți legitimi ai po
poarelor din aceste teritorii.

Militînd cu consecvență 
pentru afirmarea ființei na
ționale a poporului din Gui
neea-Bissau, Amilcar Cabrai 
s-a afirmat, totodată, ca un 
luptător remarcabil al mișcă
rii revoluționare antiimperia- 
liste și anticolonialiste, pentru 
dreptul imprescriptibil al na
țiunilor oprimate de a-și în
făptui aspirațiile la libertate 
și independență națională.

Ducînd el însuși o luptă 
seculară pentru eliberare na
țională și socială, poporul ro
mân, animat de profunde sen
timente internaționaliste, și-a 
manifestat permanent solida
ritatea, a acordat și acordă un 
sprijin multilateral popoarelor 
care se ridică împotriva jugu
lui colonial, susține dreptul 
inalienabil al acestora de a 
folosi toate mijloacele, inclusiv 
calea luptei armate, pentru 
triumful cauzei libertății și 
independenței naționale. Tn 
acest spirit, România socialis
tă și-a manifestat încă de la 
început solidaritatea militantă 
și a sprijinit mișcarea de eli
berare din Guineea-Bissau, 
ceea ce s-a cristalizat și în ra
porturile strînse care s-au 
dezvoltat între P.C.R. și 
P.A.I.G.C. în calitate de secre
tar general al P.A.I.G.C., 
Amilcar Cabrai a vizitat țara 
noastră în mai multe rînduri ; 
el a participat, ca invitat, la 
lucrările Congresului al X-lea 
al P.C.R.

Ca momente de cea mai 
mare însemnătate în dezvol
tarea relațiilor dintre P.C.R. și 
P.A.I.G.C. s-au înscris întîlni- 
rile și convorbirile care au 
avut loc între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Amilcar 
Cabrai, ultima dintre ele în 
iunie 1972, consemnînd un eve
niment de mare importanță j 
semnarea unui comunicat co
mun. „Țin să subliniez — de
clara în legătură cu aceasta 
conducătorul P.A.I.G.C, — că 
Guineea-Bissau conferă o im
portanță istorică faptului că 
România, prin persoana secre-

' COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Producfii 
peste plan

(Urmare din pag. I) 

brigăzi de tineret. Și în carnetul 
meu pot să-ți arăt numai plusuri. 
De depășit ne depășim planul 
cu toții. întrebarea care se pune 
este : cu cit ? Răspunsul îl vom 
afla de abia la sftrșitul lunii. A- 
tunci vom ști care dintre noi este 
fruntaș.

Nu este ușor să menții o ase
menea performanță — o recu
noaște fiecare din cei doi șefi de 
brigadă. Dificultățile sînt nume
roase, dar ne garantează tot ei 
— nimic nu-i va împiedica să-și 
respecte angajamentul.

Cu eforturi suplimentare vor 
birui orice obstacol. Cu cîteva 
zile în urmă, datorită stocării u- 
nor prefabricate în hală, era imi
nent pericolul unei sufocări a 
producției. Tinerii n-au admis 
așa ceva. Duminică brigada lui 
Gheorghe Todea, sprijinită de 
maistrul Gheorghe Orosan, loc
țiitor al secretarului comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, s-a pre
zentat la fabrică și prestînd 
cîteva ore de muncă patriotică a 
asigurat condiții optime pentru 
săptămîna următoare. Altădată 
același lucru l-au făcut brigăzile 
conduse de Vasile Ianchiș și Fe- 
renț Niculiță, putîndu-se deci 
susține, pe bună dreptate, că în 
ciuda concurenței, a întrecerii în 
care sînt angrenate, cele trei for
mații se întrajutorează reciproc, 
punînd temelii solide rezultatelor 
de mai tîrziu.

S-a îmbunătățit și disciplina 
în muncă. Procesul a început de 
mai multă vreme dar acum, o 
dată cu constituirea brigăzilor 
tineretului, a devenit mai preg
nant. Exigențele producției im
pun o disciplină strictă. Față de 
acei care nu respectă programul 
de lucru ori regulamentul de or
dine interioară se adoptă o ati
tudine fermă, intransigentă. în 
această direcție există cîteva ex
periențe care pot fi de folos. La 
un moment dat, operatorul Lef

tarului general al partidului 
comunist și șef al statului, 
Nicolae Ceaușescu, a semnat 
cu noi primul comunicat co
mun din istoria luptei noastre, 
atît pe linie de partid, cît și 
pe linie de stat. Intrînd în 
rîndul națiunilor independente 
ale lumii, Guineea-Bissau își 
amintește cu recunoștință de 
acel moment de referință din 
istoria relațiilor sale externe“.

într-o scrisoare adresată 
secretarului general al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
trimisă chiar în ajunul asa
sinării sale, Amilcar Cabrai 1 
sublinia următoarele : „Reafir
măm hotărîrea noastră de a 
dezvolta și de a stringe în fie
care zii tot mai mult legăturile 
de prietenie, solidaritate și coo
perare între cele două popoare 
și partide ale noastre, pentru 
cauza libertății, independenței, 
păcii și progresului popoare
lor“.

Asasinarea conducătorului 
P.A.I.G.C., toate actele teroriste 
împotriva forțelor progresului, 
libertății și independenței na
ționale sînt în interesul reac- 
țiunii, al colonialismului și im
perialismului și de aceea 
Partidul Comunist Român, po
porul nostru condamnă în mod 
hotărît actul terorist căruia i-a 
căzut victimă Amilcar Cabrai, 
Ne exprimăm convingerea cli, 
în acest moment de grea în
cercare. combatanții, membrii 
P.A.I.G.C., poporul din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde își vor intensifica lupta, 
vor da noi lovituri colonialis
mului portughez, că lupta 
anticolonialistă a popoarelor 
africane va repurta noi victo
rii, asigurînd triumful grabnic 
șl deplin al ideilor libertății și 
independenței naționale pe pă- 
mintul întregii Africi. I

Asasinarea lui Amilcar Ca
brai arată încă o dată de ce 
este necesar să fie lichidat cît 
mai grabnic colonialismul din 
Africa și din întreaga lume, 
pune și mai mult în lumină 
necesitatea ca forțele antiim- 
perialiste să-și intensifice e- 
forturile unite în lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor legitime 
ale tuturor popoarelor spre o 
viață liberă și independentă.

In acest moment greu, 
Partidul Comunist Român, în
tregul nostru popor își reafir
mă solidaritatea cu cauza jus
tă a poporului din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, pe care îl asigură în 
continuare de sprijinul său în 
lupta pentru lichidarea domi
nației colonialiste, pentru în
făptuirea idealurilor de liber
tate și independență, progres 
social, pace și înțelegere între • 
popoare, cărora Amilcar Ca
brai le-a consacrat întreaga 
sa viață.

ter Zugravu, din echipa lui 
Ianchiș a început să absenteze. 
Tovarășii săi l-au luat răspicat 
la întrebări. Zugravu s-a rușinat 
și a decis să se îndrepte. Astăzi 
se numără printre cei mai buni 
muncitori ai secției. Ori de cîte 
ori un alt tînăr se află într-o si
tuație similară (cum s-a întîm- 
plat recent cu Constantin Sîrbu 
ori Sandu Olea), uteciștii știu să 
folosească cu măiestrie experiența 
acumulată în „cazul Zugravu" 
pentru a-i recupera la timp...

— Cu indisciplina mai avem 
încă de furcă ! afirmă secretara 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Deocamdată accentul îl 
punem pe respectarea programu
lui de lucru. Există însă și o altă 
fațetă a indisciplinei pe care tre
buie s-o combatem cu aceeași 
tărie : nerespectarea prescripțiilor 
tehnologice. Din această cauză 
apar rebuturile și staționările ac
cidentale ale unor mașini și uti
laje.

Inginerul Anton Tocaci. șeful 
secției prefabricate, este pe de-a 
întregul de acord cu colega sa. 
Intr-adevăr, mai sînt multe de 
făcut și în acest domeniu. El a- 
preciază însă ca nerespectarea 
prescripțiilor tehnologice nu se 
datorește incompetenței profe
sionale ori relelor intenții, ci este 
determinată de dorința, într-un 
fel firească, a brigăzilor de tine
ret, de a realiza cît mai mult.

între Ianchiș și Todea — a 
exemplificat el — există o între
cere înverșunată. La un moment 
dat Ianchiș a ajuns în frunte. Ca 
să-Kn treacă băieții lui Todea au 
hotărît să scoată fîșiile de la tra
tamentul termic mai devreme de- 
cît se prevăzuse. Noroc c-am 
observat la timp și astfel n-am 
înregistrat decît o singură fîșie 
rebutată. Incidentul acela ne-a 
învățat să fim mereu cu ochii 
în patru, să-i temperăm dacă 
este cazul. încolo, n-am nici o 
îndoială : băieții de la linia a 
IlI-a vor fi autorii unor realizări 
extraordinare.



de peste hotare
Președintele Franței, 
Georges Pompidou,

l-a primit pe tovarășul 
Manea Mănescu

Luni după-amiază, președintele 
Franței, Georges Pompidou, l-a 
primit la Palatul Elysee pe 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu.

Tovarășul Manea Mănescu a 
transmis din partea președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un 
salut cordial președintelui Geor
ges Pompidou și doamnei 
Claude Pompidou. Mulțumind

Încheierea convorbirilor româno-franceze

La Pari« au luat sflrșit lucră
rile celei de-a V-a Sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică. 
Protocolul Sesiunii a fost sem
nat de cei doj copreședinți ai

La Bonn au fost semnate pro
tocolul și listele de mărfuri pri
vind schimburile comerciale din
tre România și R. F. a Germa
niei pe anul 1973. 

Tineretul lumii

CANADA

Cumpus-urile in 
criză financiară

TINERII DIN FAMILIILE CU VENITURI MO
DESTE, NEVOIȚI SĂ RENUNȚE LA STUDII

< Universitățile canadiene fac eu greu față dificultăților fi- 
c nanciare cu care sint confruntate de la începutul acestui de- 
c ceniu. Pentru provincii, invățămintul superior a devenit ceea
< ce se numește „o problemă" și aceasta intrucit fondurile alo- 
r cate colegiilor și universităților sint incă foarte limitate. De 
C exemplu, provincia Ontario ai cărei 7,5 milioane de locuitori
< se bucură de standardul de viață cel mai ridicat din țară,
< alocă doar 2,1 la sută din produsul ei social institutelor de 
C învățămînt superior și 6 la sută pentru celelalte forme de edu- 
C cație. In deceniul cuprins între 1961 și 1971 s-a asistat la o
< creștere a numărului studenților din provincia Ontario. Numă- 
C rul lor a sporit de la 29 000 la 111 000, dar fondurile din bu-
< getul provinciei destinate creării condițiilor de invățămint pen-
< tru studenții înmatriculați au rămas la același plafon. Pe an-
< samblu, cheltuielile necesitate de universități au crescut anual 
i cu 22 la sută, numai în 1972, ele ridicindu-se la suma de 2
> miliarde de dolari.
5 Greutăților financiare s-a încercat să li se facă față prin 
S ridicarea taxelor, practică care ține departe de porțile uni- 
S versităților pe tinerii provenind din familiile cu venituri modes- 
j te. Așa se explică faptul că marea majoritate a tinerilor a- 
S părtinind acelui „sfert" din totalul absolvenților de liceu care 
A intră într-o universitate, reprezintă „elita" posesorilor de mij- 
1 loace bănești confortabile. In rest, 10-20 la sută dintre stu- 

‘5 denții primilor doi ani abandonează, de regulă, cursurile su- 
I> perioare, constrinși de taxele mari și de costul ridicat al stu- 

diilor.
> Este dificil de găsit un remediu situației financiare precare 
Y a universităților canadiene, acum, cînd economia țării suferă 
S de pe urma fenomenelor inflaționiste (6-7 la sută), însoțite 
5 și de o continuă majorare a prețurilor. Reajustările obiecti- 
5 velor conținute de noul program legislativ al liberalilor vizea- 
j ză măsuri de combatere a inflației, elaborarea unui nou sis- 
J tem al asigurărilor de șomaj, acordarea de alocații sporite 
3 programelor speciale de calificare, crearea de noi posturi 
J pentru reducerea șomajului (400 000 de tineri intre 19 și 26
> de ani, dintre cei 584 000 de șomeri înregistrați în luna de-. ViX- MIII) X-V-l WW-T VW UV wvmv», ■ • ■ > VJ ■ w * ■ WI ța III
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J cembrie 1972, sint în căutare de lucru).
J Rămine de văzut, însă, in ce măsură intențiile exprimate de 

guvernul liberal de la Ottawa vor putea fi traduse în viață, 
în condițiile în care raportul de forțe din parlament este mo
dificat în urma ultimelor afegeri. Previziunile observatorilor 
politici din capitala canadiană sint totuși dominate de o notă 
de pesimism in ceea ce privește eradicarea șomajului. Ei ci
tează in sprijinul afirmațiilor lor cițiva factori care alimentea
ză permanent șomajul : disparitățile dezvoltării provinciilor, 
restructurările industriale impuse de schimbările tehnologice 
și, nu în ultimul rînd, un învățămînt universitar și profesio
nal neadaptat corespunzător la necesitățile economiei.

I.

pentru acest mesaj, președintele 
Georges Pompidou a transmis, la 
rindul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu un mesaj prietenesc 
și urări de sănătate și fericire.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
dintre România și Franța, cu 
deosebire problemele dezvoltării 
cooperării economice.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

Comisiei mixte, tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, din partea română, șl Va- 
lery Giscard d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, din 
partea franceză.

Protocolul cuprinde acțiunile 
și măsurile stabilite de Comisie 
in vederea dezvoltării relațiilor 
comerciale, a extinderii coope
rării economice industriale, ști
ințifice și tehnice între cele 
două țări.

D. T.

CONSULTĂRILE 
DE LA HELSINKI

în cursul ședinței de luni 
din cadrul consultărilor mul
tilaterale de la Helsinki, re
prezentantul Uniunii Sovie
tice a făcut o serie de pre
cizări și completări la pro
punerile prezentate anterior 
de guvernul său cu privire 
la ordinea de zi a viitoarei 
Conferințe generale pentru 
securitate și cooperare în 
Europa. Au luat cuvîntul, 
apoi, reprezentanții Poloniei, 
Norvegiei, Elveției, Turciei, 
Austriei, Maltei, Spaniei, 
Suediei și Liechtensteinului, 
care s-au referit atît la pro
blemele privind agenda Con
ferinței pentru securitate, 
aflate în atenția reuniunii, 
cit și la unele aspecte ale 
organizării consultărilor în 
această etapă.

DECLARAȚIA LUI
NGUYEN THI BINH

Nguyen Thi Binh, ministrul, 
afacerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
conducătoarea delegației G.R.P. 
al R.V.S. la Conferința de la 
Paris în problema Vietnamului, 
a făcut, in seara de 21 ianuarie 
a.c., cu prilejul sosirii sale pe 
aeroportul parizian Orly, o de
clarație de presă, în care s-a re
ferit la calea de rezolvare a 
problemei vietnameze.

Dacă Statele Unite doresc cu 
adevărat să pună capăt implică
rii lor in războiul din vietnam 
— a arătat Nguyen Thi Binh — 
ele trebuie să înceteze acțiuni
le militare în Vietnamul de 
sud, să pună capăt bombarda
mentelor asupra teritoriului a- 
cestuia, să curme agresiunea și 
să semneze neîntîrziat acordul 
la care s-a ajuns in octombrie 
1972.

Reuniunea 
expertilor 

delegațiilor 
R. D. Vietnam

Și S. U. A.
Suburbia pariziană Saint-Nom- 

la-Breteche a găzduit luni o 
nouă reuniune a expertilor dele
gațiilor R. D. Vietnam și State
lor Unite la Conferința cvadri- 
Fiartită în problema vietnameză, 
n fruntea grupurilor de experți 

s-au aflat Nguyen Co Thșt, ad
junct ăl ministrului afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam, și, res
pectiv, Wiljiam Sullivan, subse
cretar de stat adjunct al S.U.A.

CATASTROFĂ AERIANĂ 

iN NORDUL NIGERIEI
Un avion „Boeing-707“ al 

companiei „Royal Jordanian 
Airlines“, cu 202 persoane la 
bord, s-a prăbușit, luni, la a- 
terizare, pe aeroportul din lo
calitatea Kano. situată în nor
dul Nigeriei — anunță agențiile 
de presă. Potrivit unor informa
ții de la locul accidentului, s-au 
înregistrat aproximativ 170—180 
de morți. Oficialități ale aero
portului au declarat că, după 
un zbor normal de coborîre, a- 
paratul ș-a prăbușit alături de 
pistă și a fost cuprins de flă
cări ; vizibilitatea era redusă 
din cauza timpului cețos.

„Lunohod—2" se pregătește 
pentru noaptea lunară

Agenția T.A.S.S. relatează că 
în zilele de 20 și 21 ianuarie au 
avut loc noi ședințe de legătură 
prin radio cu laboratorul selenar 
autopropulsat „Lunohod-2“, care 
își desfășoară activitatea de 
șapte zile în Marea Seninătății. 
In cursul acestor ședințe s-au 
efectuat operațiuni de pregătire 
a vehiculului pentru regimul de 
noapte lunară.

Au fost executate o serie de 
manevre cu ajutorul imaginilor 
telefotometrice panoramice și de

A. Rl. Kosîghin l-a primit 
pe ambasadorul român

La 22 ianuarie, ambasadorul. 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, a fost primit de A. N. Ko

Proteste împotriva 

asasinării
lui Amilcar Cabrai

Luis Cabrai, reprezentantul r 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) în Senegal, fratele 
conducătorului P.A.I.G.C., a a- 
flat vestea actului mișelesc la 
sosirea sa Ia Dakar, unde a de
clarat unui corespondent al 
agenției France Presse : „Lupta 
nu se poate încheia, pentru că 
toți tovarășii lui Amilcar Ca
brai nu pot fi decît ferm hotă- 
rîți, după acest asasinat rușinos, 
să continue lupta pînă la capăt“.

• Kurt Waldheim, secretarul 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, și-a exprimat in
dignarea față de actul criminal 
căruia i-a căzut victimă Aimil- 
car Cabrai.

• Postul de Radio Conakry, 
captat la Dakar, a transmis o de
clarație a Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis
sau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) în legătură cu asa
sinarea lui Amilcar Cabrai, se
cretar general al partidului.

După ce condamnă cu tărie 
actul mișelesc, P.A.I.G.C. relevă 
că sarcinile actuale ale luptei 
de eliberare fac necesară o mo
bilizare politică a poporului, 
desfășurarea unei activități or
ganizatorice ample în rindul 
maselor, intensificarea propa
gandei ideologiei revoluționare 
pentru întărirea unității poporu
lui Guineei-Bissau și Insulelor 
Capului Verde.

• într-o declarație făcută la 
Conakry în legătură cu asasi

Un asasinat odios
• DUPĂ UCIDEREA LUI AMILCAR CABRAL • 
APELUL ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRICANE
• ASASINII VOR FI JUDECAȚI DE UN TRI

BUNAL AL P.A.I.G.C.
Organizația Unității Africane 

(O.U.A.) a dat publicității, după 
anunțarea asasinării, la 20 ia
nuarie, a lui Amilcar Cabrai, un 
apel în care cheamă țările con
tinentului african, toate statele 
lumii, la intensificarea luptei 
împotriva regimurilor rasiste și 
a politicii colonialiste. Aducînd 
un vibrant omagiu memoriei 
secretarului general al Partidu 
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde, secretarul general 
a.i. al O.U.A., K. W. Kamanda, 
condamnă odiosul act criminal 
căruia i-a căzut victimă Cabrai 
precum și toate acțiunile între
prinse în scopul de a lovi în 
viguroasele mișcări pentru eli
berarea popoarelor de sub jugul 
colonial. „Amilcar Cabrai a fost 
ucis pentru că a condus poporul 
său și Partidul African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde spre 
independență, spre victoria fi
nală asupra forțelor colonialiste 
din Portugalia“. „O.U.A. este 
convinsă, subliniază K. W. Ka
manda, că asasinarea lui Cabrai 
nu denotă altceva decit haosul 
și panica în care au intrat for
țele anacronice ale colonialis- 

televiziune ale zonei in care se 
află lunomobiiul, pentru a se 
alege un loc adecvat staționării 
în decursul îndelungatei nopți 
selenare.

Agenția menționează că siste
mele de bord și aparatajul ști
ințific de la bordul lui „Luno- 
hod-2“ funcționează normal, iar 
temperatura și presiunea în 
compartimentul instrumentelor 
se mențin in limitele stabilite. 
„Lunohod-2“ își continuă activi
tatea pe suprafața selenară. 

sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

narea secretarului general al 
P.A.I.G.C., Samora Machel, pre
ședintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), 
a relevat că uciderea lui Amil
car Cabrai a survenit într-o 
etapă a luptei de elibeiare cînd 
patrioții din Guineea-Bissau au 
repurtat mari victorii politice și 
militare și cînd Partidul Afri
can al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde pregăteau proclamarea 
independenței și constituirea u- 
nui stat antiimperialist în zo
nele eliberate.

• Uciderea lui Cabrai, se 
spune în declarația Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei, dată publicității la Braz- 
zaville, constituie o încercare 
a coloniștilor de a schimba mer
sul istoriei.

• Organizatorii asasinării lui 
Amilcar Cabrai sint cercurile 
reacționare și colonialiste din 
Portugalia — a declarat, in 
legătură cu uciderea mișe- 
lească a secretarului general 
al P.A.I.G.C., Leopold Senghor, 
președintei? Senegalului.
• Condamnînd asasinarea se

cretarului general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, Mohamed Kader 
Hatem, vicepremier și ministru 
al culturii și informațiilor al 
R. A. Egipt a declarat că 
„Amilcar Cabrai a fost unul din
tre cei mai proeminenți lideri 
in lupta Africii împotriva colo
nialismului“.

mului și rasismului, ca urmare 
a intensificării luptei de elibe
rare declanșate pe continentul 
african“.

Persoanele care l-au asasinat 
pe Amilcar Cabrai, arestate în 
prezent de autoritățile guine- 
eze, vor fi judecate de un tri
bunal al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis
sau și Insulele Capului Verde 
— anunță un comunicat al a- 
cestei organizații, difuzat de 
postul de radio Conakry și re
luat de agenția France Presse.

toane portugheze 
au atacat o zonă 

din Tanzania
Ministerul Informațiilor al 

Tanzaniei a dat publicității un 
comunicat in care se arată că 
nouă avioane aparținînd trupe
lor coloniale portugheze din 
Mozambic, au trecut, luni, în 
spațiul aerian al acestei țări, 
atacind zona din jurul satului 
Magwamila, situat la aproxi
mativ 48 kilometri de orașul 
Songea — transmite agenția 
Reuter. Comunicatul relevă că 
avioanele inamice au fost în- 
timpinate de tirurile antiaerie
ne ale forțelor miliției populare 
tanzaniene. Totodată se mențio
nează că guvernul de la Dar Es 
Salaam a adoptat măsuri de 
apărare adecvate.

Agenția A.D.N. informează 
că Republica Democrată Ger
mană și Mauritania au căzut 
de acord să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă cu începere de la 22 ia
nuarie 1973.

I
n China, pe un tra
seu de 5 000 de ki
lometri din țara- 
coniinent, am cău
tat copiii. De fapt, 
n-a trebuit să-i caut. 
I-am găsit. Au venit par

că singuri să se prezinte. Și eu 
spun că de vrei să înțelegi un 
asemenea popor cu obîrșia în 
milenii și cu prezentul atit de 
prezent în contemporan, trebu
ie să-i cunoști pe copii. Gene
rația copilăriei și adolescenței 
este cea mai fidelă față a Chi
nei.

în primul rînd, pentru că în
treaga grijă a două treimi din 
sutele de milioane ale țării se 
întoarce spre treimea care re
prezintă generația copilăriei. Iar 
mîndria celor două treimi de 
maturi o afli în oglinda care re
flectă creșterea urmașilor. Spre 
această vîrstă vin, ca un flux 
continuu, cele mai nobile idei. 
Vin, am văzut, în modul cel 
mai firesc cu putință. Maturii 
nu-i despart nici o clipă de pre
ocupările lor; tot ceea ce rea
lizează, gîndesc, își propun ei, 
este la îndemîna copiilor și a- 
dolescenților — să afle, să îtațe- 
leagă. Am avut chiar senzația 
că se simt datori să procedeze 
astfel, să nu-i ferească de greu, 
să nu-i rupă de cotidianul care 
înseamnă, aici, atît de pregnant, 
muncă, pentru perspectiva care 
va însemna tot muncă, dar fă
cută de ei, cei care cresc acum, 
într-un mod superior. Poate de 
aceea, cred, nu i-am văzut 
vreodată, pe copii, singuri pe 
stradă. Sint mai întotdeauna în 
colectivitate. Mai întotdeauna cu 
părinții. Impresionantă această 
însoțire de către maturi. Veghea 
continuă, deloc impusă, dă tot 
timpul senzația de siguranță.

Mă întrebam, atunci — și mă 
întreb și acum — dacă modul 
acesta de a fi vegheat, dacă a-ți 
face o experiență proprie exclu
siv prin experiența celor ce o 
au, dacă a trăi, aducînd preo
cupările, toate, ale maturilor, la 
scara 6—16 ani — nu crispează, 
nu frustrează vîrsta amintită de 
preocupările ei. Răspunsul este : 
nu. Și este nu' — nu pentru că 
la distanța de mii de kilometri 
de România, copiii se joacă cu 
aceeași coardă și înalță aceleași 
smee — ca să amintesc doar 
două jocuri văzute frecvent, ci 
pentru că acesta este cu adevă
rat modul lor de a crește. în o- 
grada țării, în colectivitatea ei 
și a familiei, contopindu-se în 
desăvîrșită armonie cu ceilalți, 
preluînd de la ei atribuții pe 
măsură. Eram în mașină, altmin
teri ceream îngăduința să foto
grafiez o imagine foarte intimă. 
Pe o stradă a Pekinului, una 
din acele străzi care ascund, cu 
decență și discreție, după zi
duri gri, vechi ori străvechi, via
ța cotidiană a caselor, o bunică, 
cu o originală unealtă de lemn, 
împletea, cred, o plasă. De par
tea cealaltă a uneltei, doi copii 
— un băiat și o fetiță — patru 
mîini delicate, executau cu a- 
ceeași seriozitate, aceleași miș
cări. împleteau. Nu e nimic ex
traordinar aici. Trebuia însă să-i 
fi văzut pe copii. Bunica le lăsa 
moștenire meșteșugul împletitu- 
lui, chiar dacă ei vor mînui în 
anul 2000 cine știe ce mașini 
complicate. Și cu certitudine că 
așa va fi. Exercițiul efortului și 
al îndemînării îl vor fi făcut 
însă, aici, la plasă, iîngă bunică.

A mi spun și acum că 
Io mînă omenească 

nu poate desena 
astfel, ca aici, în 
China, întinderile 
de pămînt. Și to

tuși, poate. Poate, pentru că 
mina aceasta este mîna omului 
căruia desenul muncii îi este 
dictat de răspunderea pentru 
hrana unui popor — de suflet. 
Aș spune că, înainte ca pămîn- 
tul să fie lucrat cu mașinile, cu 
mîna și cu trupul, este lucrat 
cu sufletul. Parcă nu se trudeș
te pentru o recoltă, pentru un 
anotimp, ci pentru veșnicie. Am 
avut ocazia să văd de aproape 
cum se produce acest transfer 
de suflet spre muncă, urmărind 
lucrul unei colectivități școlare 
de adolescenți. Ne aflam la 
Hangeu, acolo unde se spune — 
și este adevărat — că raiul s-a 
mutat pe pămînt, în cel mai 
frumos parc pe care natura l-a 
putut așeza pe malul unui lac. 
Dar pentru că raiul pe pămînt 
este făcut și întreținut de oa
meni iar parcul acesta 8n care 
fiecare pom are o legendă și 
fiecare plantă un trecut — tre
buie păstrat. Elevii regenerau
iarba, într-o zi de duminică.
Era o plăcere să-i privești ofi
ciind — exact acesta este cuvîn
tul — oficiind cu lopățele spe

ciale o asemenea îndeletnicire, 
îți inspirau liniște. O exactă sin
cronizare a mișcărilor, un ritm 
egal, al tuturor, de muncă — un 
șir de adolescenți într-o perfec
tă aliniere și împărțire a efor
tului, detașați de tot ce nu era 
iarbă. O clipă doar au ridicat 
privirile, ne-au văzut, zîmbin- 
du-ne, și au continuat munca cu 
importanța pe care o dai doar 
lucrurilor capitale. Pentru ei, a- 
tunci, în acea zi de duminică, 
acest lucru era capital : să facă 
să-și revină iarba arsă de cele 
38 de grade ale soarelui.

Și pe calea aceasta am aflat 
adevărul extrem de simplu — 
cum învață copiii de foarte co
pii, că e bine să dai la momen
tul potrivit importanță capitală 
unor lucruri, chiar dacă, poate, 
acestea, mîine, ori peste o vreme 
mai îndelungată, vor răntîne 
simple amănunte. Pentru ei exis
tă întotdeauna un element mo
tor al faptelor și o rezultantă.

COPUL.

însemnări dm R. P. Chineză de LUCREȚIA LUSTIG

Păstrez credința că în știința 
și străduința de a crește 
fără greș o generație a viito
rului. găsești făgăduiala și certi
tudinea, că fiecare copil al Chi
nei poate deveni, dacă vrea, 
dacă trebuie — mai ales dacă 
trebuie — un performer al mun
cii : în uzină, ori pe ogor, 
creator al viitoarei tehnici mo
derne, mare pianist, mare om de 
știință. Orice. Condițiile : 
întîi, trebuie să fie nevoie, 
apoi, trebuie să vrea. La 
Tin-tau, orașul care ne-a apro
piat de Marea Galbenă, am fost 
invitați la o întreprindere — 
mai degrabă la un complex de 
ateliere de artă, unde scoicile ori 
penajul de păsări se metamor
fozează prin mișcarea mîinii în 
inimaginabile tablouri care, mai 
toate, iau drumul spre alte țări. 
Lucrătorii și creatorii modelelor 
sînt extrem de tineri, aproape 
toți au absolvit de curînd școa
la medie de zece clase. Aici în
vață o profesie — mai exact, o 
artă. întreb o fată, în carnet am 
notat și numele : „Vei continua 
să lucrezi în atelier ?“ Pentru 
că ceea ce rămînea în urma miș
cării degetelor ei exprima o 
mînă de maestră. „Dacă aici va 
fi nevoie, da !“ „Dacă nu ?“. 
„Dacă nu, atunci unde va fi ne
voie“. Firesc, fără emfază, ci 
doar cu o generoasă și plină de 
candoare înțelegere a Iui „dacă 
va fi nevoie“. La Șanhai. am vi
zitat o fabrică de bomboane și 
conserve. într-una din cele 
mai mari secții, dotată cu ma
șini fabricate la... fabrica de 
bomboane, privirea mi-a fost re
ținută de o imagine repetată de 
cîteva zeci de ori: o muncitoa
re, un adolescent, ori adolescen
tă. Aceeași ținută de lucru, ace
eași concentrare, aceeași ritmi
citate a mișcărilor. Celui mic îi 
stă foarte bine în postura celui 
mare. Ucenici ? Nu, elevi. Era 
ziua lor de muncă în fabrică. Și 
era realmente zi de muncă. „Ce 
veți face în viitor?“ — intreb, 
din nou, cu deformația profesi
onală a reporterului de la o sec

ție de învățămînt. „Veți lucra în 
fabrica aceasta ?“ „Dacă va fi 
nevoie aici, da. Dacă nu, unde 
va fi nevoie“. Nu este o lozincă, 
ci un crez.

D
e aceea, spuneam 
că se cultivă, dura
bil, credința că da
că e nevoie, poți și 
trebuie să devii 
orice. Dar orice, nu 

oricum.
Totuși, am continuat să în

treb unde învață ei, copiii, a- 
devărurile acestea care devin 
conștiința lor de sine. Există o 
școală care nu înseamnă întot
deauna clase și profesori — o 
școală a vieții, deloc întîmplă- 
toare, deloc improvizată, care-i 
absoarbe pe toți, și-i învață ce 
vrea țara, organizînd un inedit 
joc al muncii.

Intr-o duminică, la Șanhai, 
cîteva mii de copii ne-au avut 
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oaspeți la palatul lor. Era o zi 
obișnuită de activitate, zi în 
care 2 000 de copii, fără excep
ție, întreprindeau ceva. Pentru 
noi, seamănă a joc. Dar pentru 
ei, ceea ce realizau constituia 
lucrul cel mai serios din lume. 
Se aflau într-o zi, în mica lor 
țară în care fac pe oamenii 
mari, cu treburi importante. Co
lectivul de copii, responsabil cu 
protocolul, și cu administrația, 
și cu recondiționarea întregii 
zestre a palatului, ne conduce 
peste tot. în laboratorul de chi
mie și îngrășăminte se produce, 
în atelierele mecanice se află 
în execuție piese comandate de 
o fabrică. Cercul de navomode- 
le, a redus la scara bazinului lor, 
toate cargourile de mare tonaj, 
văzute cu o zi înainte, de noi, 
la Expoziția industrială a Șan- 
haiului, fabricate în Șanhai. Oa
re cîți de aici, din cerc, vor 
trece constructori pe Șantierul 
naval al Șanhaiului ? Poate că 
toți. Poate că puțini. Dar nu 
asta este foarte important, ci 
faptul că au simțit nevoia să 
aibă în universul copilăriei, la 
palat, făcute de ei, cargouril' 
care străbat fluviile Chinei, și 
nu numai ale Chinei. Cunoaș
tem, după aceea, un excelent 
cerc de medicină modernă și 
clasică chinezească, asistăm la 
exercițiile de acupunctură. Și un 
cerc de balet. Și unul de dans 
și mimică pe modelul operei 
modeme din Pekin. Și pe cei 
care execută artă în hîrtie, cu 
foarfecă. Și expoziția de desene 
care exprimă Șanhaiul văzut de 
copii...

Socot, că privirea limpede, în 
față, mîndria și demnitatea, si
guranța de sine a acestor copii, 
pe care i-am văzut timp de pa
tru săptămîni vine din aceea 
că știu de pe acum cum Ie va 
fi viața, viitorul. Știu că au o 
misiune, a lor, pe care maturii 
le-o dezvăluie fără rozul pro
misiunilor de basm, ci așa cum 
va fi, explicîndu-le ce urmează 
să facă ei mai departe pentru 
patria lor.
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ZESTREA : rulează la Capitol 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,45; 21), Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,45; 21).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30: 19,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21), Festival (ore
le 9; 11,15: 13,30: 16: 18,30: 21), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30 13,45; 16;
18,15: 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele io; 12,30: 15: 17,30: 20), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30). Miori
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20,30).

QUEIMADA : rulează la Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21), Melodia (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modem (orele 8,3«; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30).

CREIERUL : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18;
20.15) .

BARIERA : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Gloria 
(orele 8,45: 11: 13,30; 16; 18,30;
20,45), Aurora (orele 9; 11.15; 13,30; 
15.45: 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Unirea (orele 15,30: 18:
20.15) .

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

PROGRAMUL I

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA : rulează la Ferentari (ora
le 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Bucegi (orele 15.45; 19,15), Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la R.ahova (orele 16; 18; 20).

JOE HILL : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL MARILOR, RĂZBUNA
REA : rulează la Lira (orele 15,30; 
19). Munca (orele 15,30; 19).

FILIERA : rulează la Tomis (ore

le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30). 
BULEVARDUL ROMULUI : ru

lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) , Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15) .

ARENA AERIANA : rulează la 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Pace-a (orele 15,30; 18;
20,15). Viitorul (orele 15,30; 18;
20,15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Laromet (orele 15.3C; 
17,30; 19,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT ; rulează la Vitan (orele 
15,30; 18: 2015).
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Opera Română : CARMEN — ora 
19; Teatrul de Operetă : VOIEVO- 
DU ȚIGANILOR — ora 19,30: Tea
trul Național „I. £,. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,.w Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : D-XLE ’CARNAVA
LULUI — ora 20; (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul de Comedie : PREȘUL

—■ ora 20; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 
19.30: Teatrul „Ion Vasilescu“ : 
CÎND REVOLVERELE TAC — ora 
19,30: Teatrul ,,Ion Creangă“ :
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — e^a 
16: Teatrul „Țăndărică“ : Sala A- 
cademia) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 15; (La 
Sala Teatrului Giulești); COPILUL 
ȘI CIOCÎRLIA — ora 17,30: Studioul 
l.A.T.C. : KIR ZULARTDI ȘI O 
NOAPTE FURTUNOASĂ — ora 20; 
Circul București : APRINDEȚI 
STELELE — ora 19,30.

9,00 Telex. Teleșcoală. 9,05 Chi
mie (anul III Liceu). Oțelul. 9,30 
Literatura română (clasa a 
VUI-a). Literatura, vibrantă ex
presie a iubirii de patrie. 10,00 
Curs de limba engleză. Lecția a 
37-a. 10,30 Căminul. 11,10 Selecțiuni 
din emisiunea „Seară pentru tine
ret“. 11,55 Film serial pentru tine
ret : „Pierduți în spațiu“. Episodul 
VIII. 12,45 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni. 13,00 Telejurnal. 15,00 — 
16.00 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 16,00 Box : Joe 
Frazier—George Foreman. 17,30 
Curs de limba rusă. Lecția 
a 37-a. 18.00 Spectacol de cîn-
tece și jocuri populare la 
Muzeul etnografic din Cluj. 18,35 
Steaua Polară. Emisiune de orien
tare școlară și profesională. 19,00 

Caleidoscop cultural-artistic. Emi
siune de informare și actualitate 
literară, teatrală, cinematografică 
și plastică. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Avanpremieră 
20,05 Reflector. 20,20 Desene ani
mate. 20,30 Seară de teatru : „Don 
Juan" de Moliere. Spectacol pre
zentat cu prilejul comemorării a 
300 de ani de la moartea drama
turgului francez. Prezintă Radu 
Beligan. 21,35 Lumea de mîine — 
„Drumul spre planete“ (II). 22,00 
„24 de ore“. 22,30 Box : Joe Fra
zier — George Foreman pentru 
titlul mondial la categoria grea, 
înregistrare de la Kingston.

PROGRAMUL II
20,00 Teleclnemateca pentru ti

neret : „Pinguinul“ — o producție 
a studiourilor din R. p. Polonă. 
21,30 Muzică populară interpretată 
de Natalia Gllga. 21,40 Viata eco
nomică a Capitalei. 22,00 Prin ex
poziții. Prezintă Andrei Pleșu. 
22,15 Emisiune de divertisment : 
„Hai să cîntăm, hai să dansăm“ cu 
Mihai Constantinescu.


