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TINERETUL—factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen

ORGANIZĂM

ÎN ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ

ansamblu artistic al tineretului 
in municipiul Rm. Vilcea.

Din acest punct de vedere nu 
s-ar putea deci spune că, cel 
puțin la nivel județean, sindi
catele și U.T.C.-ui nu colaborea
ză. Din păcate însă această co
laborare, cu cit coborîm de la 
centru se estompează, devenind 
aproape insesizabila la nive
lul întreprinderilor, și instituții
lor. Cauzele care contribuie la 
crearea acestei paradoxale și 
nedorite situații sînt multiple. In 
cele mai multe cazuri este însă 
vorba, așa cum vom vedea, de 
cauze de ordin mai mult sau 
mai puțin subiectiv.

Acționează uneori, intr-un 
loc sau altul, un soi de orgoliu 
lipsit, în fond, de suport, mici 
ambiții privind „emblema“ sub

atît la Comitetul județean Vîl- 
cea al U.T.C.. cît și la Consi
liul județean al sindicatelor, am 
putut lua cunoștință de o serie 
de acțiuni organizate în co
mun. Chiar și numai sir.s».la e- 
numerare a acestora este de 
natură să sugereze ideea că 
între cele două organisme cola
borarea pe linie cultural-educa- 
tivă este dacă nu perfectă, in 
orice caz notabilă. Numai în ul
tima vreme au fost inițiate (u- 
neori și cu colaborarea factori
lor de specialitate din rețeaua 
culturală) un concurs dc poezie 
patriotică, o complexă ștafetă 
cultural-artistică „Județul Vîl- 
cea in anii Republicii'1, con
cursul „Cheia succesului“, pen
tru lucrătorii din unitățile de 
exploatare a lemnului, alte ac
țiuni pe linia propagandei teh
nice, a îmbogățirii cunoștințelor 
profesionale, a educației 
ral-cetățenești, 
ce și

ultima vreme și se 
mai discută
— din păcate 
întotdeauna la 

biect — despre 
foloasele realizării 
comun al 
capabili 
ceperea 
activități 
ficiente. 
laborări 
conducerile așezămintelor de 
cultură pe de o parte, și comi
siile specializate ale sindicate
lor, cooperației, organizațiilor 
de tineret, pe de alta, constituie 
condiția esențială a reușitei în 
acest domeniu de activitate, că
ruia documentele de partid îi 
acordă o importanță deosebită. 
Cu toate acestea, în practica 
culturală curentă se remarcă u- 
neori situații cînd, în chestiuni 
artistice, dar mai ales în cele 
organizatorice, aceste dezidera
te ideale rămîn doar la stadiul 
de „acord teoretic, de princi
piu“, ca să folosim un eufe
mism.

Cum 
U.T.C., 
— sau 
țiatori . 
ai manifestărilor 
cative, dar cum, 
parte, activitatea productivă 
celor mai mulți dintre ci 
desfășoară î.. î..i. —'
instituții unde, după cum 
Știe, acvivlldLca '.L.L.uiam v 
în primul rînd în sarcina sindi
catelor — ne-am propus să in
vestigăm modul cum se 
rializează 
cat-U.T.C. 
realizarea 
activităților 
și artistice de masă.

Pentru a nu risca să fim de
rutați de excepții nefericite și 
întîmplătoare, ne-am circum
scris în mod deliberat aria de 
investigație la nivelul unui ju
deț — Vîlcea — binecunoscut 
pentru tradițiile sale culturale, 
ca și pentru nivelul ridicat a- 
tins aici, de mișcarea artistică 
de amatori.

incă 
nu 
o- 

necesitatea și 
unui front 

tuturor factorilor 
să contribuie la con- 
și desfășurarea unor 

cultural-educative e- 
Asigurarea unei co
strinse, reale, între 

așezămintelor deutilizare a poten
țialului tehnic

I
I
I
I
Icolaborarea

în conceperea 
manifestărilor 

cultural-educative
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mo- 
ateist-științifi- 

estetice. De curînd, cu e-

clasice refrac- 
zidărie și a 
spațiale și 

paletizarea 
materialelor

si uman

mate- 
sindi- 

Și si

Pentru o mai bună

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a IV-a)

SÂTU MARE — Răspundere solidară

PREGĂTIRI PENTRU Individualitate
de CONSTANTIN STOICIU

a
(Din obiectivele Chemărilor ÎN PAGINA A IV-a)

Prin 
unui 
unui 

apro- 
ca-

peste 37 000 
din țară și de 
hotare.

(Agerpres)

braserie cu 500 de 
locuri. Se creează 
astfel condiții ca în 
vara acestui an să-și 
poată petrece aici 
zile plăcute de va
canță 
tineri 
peste

ire i se mărește cu 
încă 2 000 de locuri. 
Zestrea construcți
ilor se îmbogățește, 
de asemenea, eu o 
nouă cantină-res- 
taurant la care vor 
putea servi zilnic 
masa 3 000 de tineri, 
precum și cu o

La stațiunea tine
retului de la Costi- 
nești, se fac pregă
tiri pentru noul se
zon estival. ~ 
construirea 
hotel și 
camping în 
pierea plajei, 
pacitatea de găzdu-

In perspectivă: „FESTIVALUL

U 1R M Ä R: 1 M
SUSȚINEM

Ministerul Construcții
lor Industriale a elabo
rat recent un program 
de măsuri menit să ducă 
la o mai bună utilizare 
a potențialului tehnic și 
uman de pe marile șan
tiere ale țării, la acce
lerarea lucrărilor de 
construcții a noilor obi
ective. Astfel, pentru re
ducerea duratei de exe
cuție a investițiilor sînt 
recomandate extinderea 
unor noi tehnologii mo
derne, de mare randa
ment. Printre acestea se 
numără folosirea betonu
lui special în locul ma
terialelor 
tare de 
cofrajelor 
unificate, 
manipulării _________
etc. De asemenea, au fost 
stabilite noi modalități 
de urmărire a realizării 
planului, norme organi
zatorice unificate de pro
gramare a unor lucrări, 
precum și forme de întă
rire a sprijinului acordat 
de specialiștii din minis
ter și unitățile de cer
cetare și proiectare

membrii organizației 
tinerii în general, sînt 

pot fi ! — principalii ini- 
(de altfel și beneficiari !) 

" " cultural-edu- 
pe de altă 

' " ă a
dintre ei se 

în întreprinderi și 
__  .'1.1 1 se 
activitatea culturală cade

Conierințele organizațiilor 
județene ale U. T. C.

pentru înfăptuirea marilor 
obiective ale județului

LAJ — Organizația U. T. C 
școală a educației comuniste

I
I

ANGAJAMENTELE
unor colective de muncă din mari 

unități economice
CHEMĂRI MOBILIZATOARE
pentru toate întreprinderile

similare, în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de plan

SPORTURILOR DE IARNĂ

Citiți în pagina a V-a, relatări de la corespondenții noștri privind 
acțiunile și activitățile sportive de masă organizate de organele 

și organizațiile U.T.C.

99Minitehnieus“
ăptămîna trecută, cînd
ne-am bucurat de suc
cesele uteciștilor tre-
prin școala pionieriei 

a „Minitehnicusului“ — 
care 

numele 
de

s
cuți 
și 
festivitatea care le-a 
sacrat numele intr-un 
chenar, de inventatori 
noscuți la un tirg internațio
nal, s-a transformat. în cele din 
urmă, într-o discuție de lucru. 
S-a răspuns prompt și cu inte
res invitației conducătorilor ce
lor două organizații — U.T.C. și 
Organizația Pionierilor — de a 
reflecta la posibilitatea înmul
țirii unor asemenea succese și 
mai ales, pentru ca această ac
tivitate care descoperă talente, 
cultivă aptitudini, cheamă la 
inventivitate — să se desfășoa
re fără pauze pe traseul anilor 
de școală, atîta vreme cît ele
vii sînt pionieri și uteciștl. De

con- 
mic 

reçu-

fapt, discuția continuă niște 
preocupări existente în ultima 
vreme, căutările și investigațiile 
care vor să finalizeze o foarte 
bună întrepătrundere între ac
tivitatea pionierească și cea a 
uteciștilor, o preluare de ștafe
tă și o transmitere de expe
riență.

De astă dată, se discuta o a- 
nume activitate : cea tehnică, 
modul cum se promovează, prin 
organizația de copii și cea de 
tineret, cu ajutorul fertil , al 
școlii, cultul pentru tehnică la o 
vîrsta cînd se dezvăluie înclina
ții și se statornicesc pasiuni ' 
pentru o viață. Raportarea unei 
asemenea acțiuni la preocupări
le țării, la cerințele societății 
n-a fost de fel întîmplătoare ; 
participanții la discuția de lu
cru și-au reamintit că, recent, 
conducătorul partidului, tova-

/a „Tehnium
rășul N’icolae Ceaușescu în 
cuvîntul rostit la Conferința 
Organizației municipale — 
București a P.C.R., a făcut o 
adevărată pledoarie pentru pro
gresul țării pe seama dezvol
tării unei tehnici moderne, a 
formării unor oameni care s-o 
stăpînească, s-o inoveze, pen
tru educarea timpurie, în școală, 
a spiritului de muncă fondat pe 
priceperea și competența profe
sională. Incit, ceea ce pun la 
cale să realizeze mai departe 
cele două organizații pentru e- 
levul școlii nu înseamnă simple 
forme de joc. de recreere, ci o 
viață extrașcolară dedicată crea
ției pentru a dura competen
țele profesionale de mai tîr- 
ziu. E adevărat că. așa cum 
spunea unul din laureații Tîr- 
gului internațional de la Tokio, 
Radu Papazian, bucuria unui

premiu este mare; 
formanță să-ți înscrii 
la vîrsta școlii, pe 
tehnică care duce și 
hotare, prestigiul 
tehnicii românești, că asta sti
mulează. Dar, dincolo de aceas
tă mîndrie justificată, stă scopul 
prim : la vîrsta începuturilor în
vățăturii, copiii și adolescenții 
să fie cîștigați pentru tehnică. 
Se sublinia în discuție, că pa
tru ani de concurs „Minitehni
eus“ au arătat ce minuni ies 
din mina copiilor, dacă îi în
demni să se așeze la masa de 
lucru, să-și utilizeze cunoștințe- 

să le metamorfozeze in crea- 
tehnice ; că „Minitehnieus“, 
25 000 de adepți acum, este

e o per-. 
numele, 

o lucrare 
ea, peste 

realizărilor

_ De curînd, prin realizatorii unei emisiuni radiofonice săp- 
tămînale, tinerii de la un institut de cercetări mi s-au adre
sat cu rugămintea - măgulitoare, mărturisesc și aici, din nou, 
cu toată sinceritatea și modestia unui scriitor aflat la în
ceput de profesiune — de a scrie schița unui posibil scena
riu cinematografic inspirat din activitatea lor la ace! institut. 
Nu cunosc încă părerea tinerilor cercetători despre ce-am 
scris și citit la radio, dar bănuiesc - s-ar putea, desigur, să 
mă înșel luînd ca punct de plecare această bănuială, si
tuația nu schimbă însă decît ordinea unor argumente — că 
surprinzătoarea lor dorință (las deoparte amănuntul mai pu
țin semnificativ, în adevăr, al răspunsului meu), ca și con
sacrata prejudecată că viața multora dintre noi poate fi un 
roman, s-a născut dintr-o nevoie reală și normală de indi
vidualizare dincolo de specificitatea unei profesiuni și de a- 
sumarea unor firești îndatoriri sociale; o individualizare, aș 
zice, umană și polimorfă, dovedind o participare socială în 
mod nemijlocit, prin ceea ce sînt ei ca oameni ; aceasta o 
poate dovedi, probabil, printre altele, și cinemototgratul, cu 
siguranță arta.

Nu este un secret pentru nimeni că societatea noastră so
cialistă are nevoi și necesități care impun o relativă auste
ritate a individualității fiecăruia dintre noi, o intereselor care 
susțin și justifică această individualitate, că încă un bun timp 
de acum inainte va trebui să ne restringem și controlăm nu 
numai capriciile ci și dorințe mai firești ; inutil să exemplific, 
știm cu toții cit putem și avem dreptul să ne întindem, 
firmăm însă, cu fiece zi mai mult, pi 
cial ce-i înfăptuim și a cuceririlor tehnicii și civilizației

le,
Iii 
cu

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a)

A- 
măsura progresului so- 

i de 
care beneficiem, o tendință tot mai pregnantă de coinciden
ță a intereselor individuale cu interesul colectiv, fiindcă in 
afara unor anumite limite, dezvoltarea personalității umane 
este și va fi tot mai mult o parte componentă a dezvoltării 
tuturor. O societate ca a noastră, deși dă mare importanță 
spiritului de sacrificiu, în măsura în care este limpede, și 
este limpede, că nu se poate realiza în afara acestuia, își 
edifică însă, cu fiece nouă treaptă atinsă în evoluția sa, toc
mai datorită participării tuturor, cauzele unei dezvoltări so
ciale superioare, dar și ale noilor semnificații pe care le va 
primi cu necesitate individualitatea.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Instantaneu realizat la labo- ' 
ratorul de științe naturale al 
Liceului nr. 2 din Dorohoi.

Foto: O. PLECAN II«.-/F :?A' inciziei profesionale

Alcătuite succint sau în detaliu, cuprinzind proiecte și 
decizii, justificări și speranțe, mărturiile profesionale ale 
elevilor ultimei clase liceale — Liceul nr. 2 Giurgiu — a- 
flați în fața verificării practicii a unui model profesional fău
rit pe parcursul anilor de școală au făcut obiectul an
chetei noastre.

PASIUNI CULTIVATE 
DE TIMPURIU

Cine a urmărit traiectul unei 
autentice pasiuni profesional^ 
a avut prilejul să-i sesizeze 
persistența. Declanșată în copi
lărie, pasiunea continuă să fie 
contemporană vîrstelor în care 
este nutrită cu migală pînă la 
împlinire. Cum ? Cred că for
mula miraculoasă nu ne-o pot 
furniza decît pasionații, printre 
care se numără și Claudia Ar- 
vat (anul IV A). Cu ani în 
urmă, prinții pacienți ai Clau- 
diei au fost păpușile, în compa
nia cărora mimăm mai multe 
statute sociale. Apoi, a impre
sionat-o ceva din puritatea albă 
a spitalelor ; calmul oamenilor 
in luptă cu suferința : siguran
ța aparatelor. In sfîrșit, școa
la i-a dezvăluit, în parte, suma 
de cunoștințe ce sînt necesare 
unui medic, astfel îneît pasiu
nea ei pentru medicină a dobîn- 
dit noi dimensiuni, consolidîn- 
du-se.

Desigur că aspirația Claudiei 
este încă departe de împlinire. 
Ea va trebui »ă mai suporte un 
lung șir de încercări al cărui 
început este fixat pentru vara 
acestui an. Știe că examenul 
de admitere la facultatea de 
medicină nu este ușor — nici 
n-ar putea ti altfel — iar în 
temeiul acestei convingeri a a- 
dunat răbdătoare, cu perseve
rență, cunoștințele de speciali
tate. Celor pe care i lp oferea 
școala li s-au adăugat cu tim
pul altele noi dintr-o bibliogra
fie mereu îmbogățită.

Poate că efortul acesta nu va 
fi totuși pe măsura exigențelor 
unui examen de admitere. în 
cazul unui eșec (căci și acesta 
este prevăzut), se va angaja în 
producție, aici, în Giurgiu De
ține deja o.calificare dobîndită 
în cadrul orelor de atelier în

virtutea căreia poate fi înca
drată ca electrician. Și nu este 
singura hotărîre în acest sens. 
I se alătură prin răspunsurile 
lor încă 60 de colegi care nu
tresc aceleași intenții.

Cojocaru Janirta, colega de 
clasă a Claudiei, pentru care 
actul ridicării unei clădiri re
prezintă o pasiune de același 
tip, și-a propus, în eventualita
tea unui eșec la examenul de 
admitere la Facultatea de con-

ca să luăm numai uh exemplu, 
și elevei R. S. din anul IV F, 
care a făcut o adevărată pa
siune pentru psihologie. Drept 
care, după bacalaureat va da 
examen la secția psihologie din 
cadrul Facultății de filozofie. 
Mediile la materiile La care va 
susține examenul i anatomie 
6,00, psihologie 5,00

„Dacă ați optat pentru o pro
fesiune, ce știți despre ea ? Altă 
întrebare — altă remarcă în 
același sens al necesității unei 
persoane autorizate prin statut 
și rol în orientarea profesiona
lă. Majoritatea răspunsurilor au 
dat indicații vagi i „Știu că este 
o profesiune nouă, o profesiune 
frumoasă“. (T.A anul IV A, op
tează pentru profesia de ingi
ner cibernetician). Lipsa de. in
formații se resimte acut, fapt 
ce-i determină să răspundă că

strucții, secția de subingineri 
să lucreze ca muncitor construc
tor în localitate. Dar, iată că 
pledează totuși pentru reușita 
la școala de subingineri i „A- 
ceastă meserie mi-am ales-o pe 
cînd eram foarte mică. Mai 
tîrziu, am avut ocazia la tot 
pasul să văd ridieîndu-se ' clă 
diri de către constructorii ade- 
vărați. Pasiunea mea pentru 
meseria de constructor a făcut 
primul pas odată cu înscrierea 
la secția reală. Ori de cite ori 
am avut prilejul, în vizitele pe 
șantier, am discutat cu acești 
oameni pasionați ai meseriei. 
Pentru realizarea visului meu, 
am avut tot sprijinul profeso
rului diriginte, al părinților. A- 
cestora din urmă le datorez un 
mare număr de cărți despre 
construcții, planșe și instru
mente, adică mijloacele prin 
care-mi pot cultiva pasiunea. 
Sper sincer ca această pasiune 
în care au investit atîta încre
dere școala, părinții, eu însămi, 
să rodească — să-mi devină cu 
alte cuvinte, profesiune“.

informațiile pe care le au despre 
profesia aleasă sînt insuficiente. 
„Prea multe informații. nu am. 
Știu că voi lucra într-o fabri
că, dar nu am avut prilejul să 
văd cum va arăta locul unde 
voi lucra“ (B.M. anul IV A) 
Inginer textilist Și toți cer 
date cit mai ample despre ce 
vor face acolo unde se vor an
gaja. ce aptitudini li se cer, ce 
atribuții vor avea în calitatea

de inginer, tehnician sau sub- 
inginer.

Necesitatea activității coordo
natoare pe care acest cadru le 
desfășoară se face simțită nu 
numai în planul restrîns al șco
lii unde trebuie armonizate per
manent aptitudinile individuale 
cu cerințele unei diversități de 
profesiuni, dar această prezen
ță devine din ce în ce mai so
licitată în realizarea echilibru
lui de forță de mutică între 
școală și producție. Or, reali
zarea și menținerea acestui e- 
chilibru impune promovarea u- 
nei orientări profesionale pros
pective, în funcție de necesarul 
actual și de perspectivă de for
ță de muncă atît din cadrul 
localității lor cît și al județului.

Din simpla comparare a op
țiunilor profesionale exprimate 
de cei 67 de elevi care și-au 
ales deja o profesie, cu nece
sarul forței de muncă a loca
lităților și a județului reiese 
lipsa de acord între ele — doar 
3 elevi optînd pentru profesia 
de țesătoare, cu toate că elevii 
supuși investigației noastre au 
informații cu privire la profe
siile necesare localității. O con
cordanță aproximativă există 
în situația unui eventual 6șec 
la concursurile de admitere 
unde se vor prezenta pentru 
examenul de admitere, tn acest 
caz, 35 eleve vor să se angajeze 
la „Dunăreană", 15 elevi la în
treprinderea de industrie loca
lă și 10 la Întreprinderea de 
ferită.

UN POEM
Șl UN PAMFLET

CINEMATOGRAFIC)
După ce obținuseră anul tre

cut premiul „opera prima“ al 
Asociației cineaștilor pentru do
cumentarul de lung metraj 
„Apa, ca un bivol negru“, reali
zat împreună cu Petre Bokor și 

• Andrei Cătălin Băleanu, tinerii 
regizori Mircea Veroiu și Dan 
Pița debutează în filmul artistic 
ecranizînd două din povestirile 
lui Ion Agîrbiceanu : ,,Fefelea- 
ga“, primul și „La o nuntă“, al 
doilea, reunite sub titlul „NUN
TA DE PIATRA“.

pabil să dea o altă înțelegere vi
ziunii regizorale. Nu de notație 
este vorba, ci de un pamflet ve
hement împotriva unei lumi de 
o înspăimintătoare urîțenie su
fletească. Un fel de urîțenie car
nivoră care face ca nunta să aibă 
ceva de panopticum, o veselie 
timpă ce se termină cu o crimă. 
Regizorul este foarte „rău“ cu 
toate personajele sale, cu o ne-

FUNCȚII! ORIENTATIVA 
A SCOI il

Desigur că cele două exem
ple nu sînt singurele întîlnite 
printre cele 70 de opțiuni ale 
elevilor din anh IV A si IV F. 
Ele rămîn totuși semnificative 
pentru up anumit model de o- 
rientare și opinie profesională 
pe care l-an> denumi persistent. 
Există însă simultan cu aceste 
opțiuni un număr considerabil 
de alegeri profesionale a căror 
dată este mult :maT ■recentă In 
cazul lor, factorul 'de influență 
și susținere, care este școala, 
acționează ca inspirator direct 
prin deschiderile’ pe care le face 
asupra unei arii diverse de 
profesiuni

Cu prilejul sondajului nostru 
am constatat, astfel, că 40 de 
opțiuni din numărul total pen
tru cele două clase, au fost fă
cute cu prileiul încadrării în 
una din secțiile liceului (reală- 
umanistă), așa cum am văzut 
și in cazul Janinei.

„Din anul intii am îndrăgit 
chimia și lucrul acesta m-a in
fluențat în alegerea profesiunii. 
Intre timp, in orașul nostru a 
luat ființă fabrica de textile 
„Dunăreană“. Vizitînd-o, nu de 
outinș ori, mi-am propus ca 
după absolvirea Facultății de 
chimie industriala să mă nu 
măr printre lucrătorii harnici 
ai acestei întreprinderi“ (Tinde- 
che Daniela, anul IV A). Dr 
o egală importanță in orienta
rea profesională a elevilor s-au 
dovedit a fi orele petrecute în 
atelierul școaiă Acest contac* 
nemijlocit, cu profesiuni ce pînă 
de curînd * rămtneau necunos
cute a determinat luarea une* 
decizii ferme referitoare la ca
lificare „Aș vrea să urmez e- 
lectrotehmca, în cadrul unei 
școli tehnice Aceasta . este o 
pasiune pe care am dobîndit-o 
în atelierul școală unde, _ Iu- 
crînd mereu la reparații și in
stalații, am îndrăgit aceag‘ă 
profesie“ țBunea Mariana, anul 
IV A) S-au format cu acest 
prilej pasiuni nu numai spon
tane dar care si-au dovedit >e 
meinicia pe parcursul cîtorva 
ani.

Popularizarea profesiunilor ir 
cadrul orelor de dirigenție re
prezintă o altă formă de orien 
tare școlară și profesională pe 
care răspunsurile subiecților au 
evidențiat-o Prelucrarea unor 
monografii profesionale, con

vorbiri cu oameni al muncii, 
consultarea „ghidului profesii 
lor“ sînt tot atîtea acțiuni ro 
stau la activul orelor de diri
genție N-am putea pretinde '•a 
tot în acest cadru să fie reali 
zate testări aptitudionale sau 
întocmite fișe individuale de 
orientare. Ar fi sarcini ce de 
pășesc posibilitățile actuale ale 
școlii. Tocmai de aceea consi
derăm că efortul întreprins tn 
cadrul Liceului nr 2 pentru 
realizarea unei orientări profe
sionale ar impune înființarea 
unui cabinet cu acest profil 
în care să funcționeze consili
eri cu orientare școlară și pro
fesională.

Amintim, aici, doar cîteva 
constatări ce pledează in plus 
pentru înființarea unui ase
menea cadru. Din cei 70 de 
“levi care au răspuns la prima 
întrebare :. „Dacă v-ați decis 
asupra unei profesiuni care 
este aceasta ; de ce ați op.țat 
pentru ea ?“ 68 au răspuns afir
mativ, doar 2 oscilînd încă.

..O profesie nu pot spune că 
mi-am ales ; totuși am o mare 
preferință pentru Istorie încă 
din școala generală cînd am în
ceput să citesc magazinele isto
rice (G I. anul IV F)

„Nu mi-am ales o profesiune 
sau mai bine zis mi-am ales-o, 
dar încă nu m-am pregătit. Aș 
dori totuși ca după terminarea 
liceului să lucrez în producție. 
Unde — iarăși nu pot spune. 
După ce am să lucrez un timp, 
am să dau la o școală de edu
catoare“ (T. P. anul IV F).

Din totalul celor 68 de elevi 
care au indicat o profesiune, 
27 optează pentru facultate, 38 
oentru școli postliceale iar 3 vor 
să se încadreze direct în pro
ducție după terminarea liceu
lui. Dintre cei 27 care optează 
pentru învățămîntul superior, 
doar 17 au rezultate la învăță
tură pe măsura exigențelor cu 
care îi confruntă examenul de 
admitere.

Analizînd situația absolvenți
lor din anul 1972 constatăm, 
așa cum se vede și din tabelul 
alăturat că doar 47 de elevi au 
trecut examenul de admitere 
în învățămîntul superior, deși 
neîndoielnic, la el s-au pre
zentat aproape toți cei 240 de 
absolvenți.
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Total

35 34 86 24 14 240

Acest fain este prin el însuși 
un semnal, o invitație la ana
liză lucidă, matură, a propriei 
preeatiri in vederea susținerii

unui examen ale cărui exigențe 
impun cunoștințe multiple si 
temeinic însușite

O asemenea analiză se cere,

asistent

profesia

medic
3

farmacist 
I

medical
10

biolog
l

inginer 
U

subinginer
2

tehnician
11

economist
3

învățător
2

profesor
18

ofițer
1

muncitor
3

telefonist
1

casieră
1

pictor
1

1----- r- <
Găsim potrivit prilejul de a 

prezenta pentru absolvenții a- 
cestui an, dar mai ales pentru 
promoțiile viitoare, situația ne

cesarului de forțe de muncă 
calificată în perioada 1972—1975 
pe județul Ilfov în ansamblu și 
pentru Giurgiu în special.

Necesarul de forță de muncă 
calificată pentru județul Ilfov 

în perioada 1972-1973
dulgheri — 20 ; electricieni — 18 ; tormalorj tontă — 48 : fila
tori — 200 : finisori — 740 i instalatori — 10; mașiniști utilaje 

— 98 : mecanici Diesel — 2 : mecanici auto — 2 : lăcătuși con
structori navale — 614 ; lăcătuși mecanici — 1 330 : lăcătuși 

întreținere — 10 : sudori — 796 : scutieri — 18 ; răsucitori — 

80 : preparatori conserve 1 888 ; țesători — I 272 ; vopsitori — 
165: uscături — 60 ; zidari — 31: zugravi — 28: operatori tu
tun — 200 ; strungari — 223 ; tîmplari mobilă 373 : frezori — 
25 : țesători covoare — 880 : tinichigii — 4 i laboranti — 52: 
cazangii — 24

Necesarul de cadre pe perioada 1972—1975 pentru orașul 
Giurgiu.

M.C.M. M.I.U M.C.I. I.I.L.

resătoria întreprindereaȘantierul Naval Giurgiu Dunăreană de ferită Cons. Popular
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Anchetă realizată de : 
ELENA RUBELI

VIÂ’fÂ BAT
Emilian Piaviuc — Dorobanți 

jud Botoșani. — La școlile post
liceale se primesc, fără deose
bire de secții, toți absolvenții 
liceului, astfel că poți să-ți alegi 
oricare dintre școlile la care 
ne-am referit. Dacă îmi ceri pă
rerea. ți-as indica secția de far
macie a unei școli postliceale 
sanitare i la Iași (str. Nicolae 
Bâlcescu nr. 2, tel. 1.41.50), la 
Bacău (str. Grivița Roșie -nr. 
35 telef. 1.27.31). Școala similară 
din Botoșani nu posedă secție 
de farmacie. Se dă examen la i 
chimie (scris și oral), botanică 
(scris). Și toț într-un laborator 
ai lucra prezentîndu-te la sec
ția de igienă ce funcționează la 
școala din Iași. Viitorii asistenți 
de igienă dau examen la anato
mia Și fiziologia omului (scris și 
oral), chimia (scris).

Eleonora Buturugă — Buzău 
— Noua lege ce privește orga 
nizarea apărării naționale răs
punde. cred. în întregime dorin
țelor dumitale. astfel că regre 
tul de a nu fi băiat și a nu pu 
tea să participi alături de colegi 
la apărarea patriei nu mai este 
întemeiat. Cit despre primirea 
fetelor în liceele militare, nu am 
pînă în prezent nici o știre 
Cred însă că disprețul dumitale 
față de ..lingură și cratiță“ nu 
este întemeiat. Nicj cei mai vi

tezî luptători nu pot renunța la 
hrană iar cei care Ie-o pregă
tesc și le-o aduc în focul luptei 
nu mi se par a fi mai puțin 
eroi decit cei ce mînuiesc ar
mele. Este părerea mea.

Irina Olivescu — Botoșani : 
— Școala care vă interesează nu 
figurează in actualul îndrumă
tor, dar ar fi bine să scrieți sau

să telefonați direct secretariatu
lui școlii respective. Știu numai 
că este necesară recomandarea 
ziarului și activitatea în presă.

Sergentul Adrian — Viișoara 
— jud. Bacău : — Deoarece în
drumătorul nu ne informează 
asupra internatului. îți dau a- 
dresa școlii din Tg. Mureș, ca 
să te poți informa nemijlocit 
Vorosmarlhy nr. 8. telef. 39.08 
Școala din Galați nu are secția 
tehnică dentară.

A. D. — lași : — Dacă spiritul 
dumitale de observație este atît 
de dezvoltat pe cit spui, ar fi
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AUTOPORTRET PROFESIONALANII MEI,uCONFIRMĂRILE MELE
Fac parte dm generația de 

tineri care s-a născut după 
Eliberare. Sînt din Focșani, 
orașul cunoscut în urmă cu 
ani ca piatra de hotar între 
cele două țări românești. 
Spun asta nu ca să vă comu
nic un amănunt „inedit“, ci 
pentru că, on de cîte ori mă 
gîndesc la meseria pe care 
mi-am ales-o, îmi întăresc 
conoingeiea că pentru dru
mul meu în viață, ținutul na
tal a avut o influență hotă- 
rîtoare. Vrîncenii sînt oameni 
harnici și vestiți pentru mă
iestria 
lemnul. Intr-un 
mă că m-am conformat tra
diției atunci cina, elev fiind, 
am început să frecventez cer
cul de „mici modelatori ai 
lemnului“ din cadrul Casei 
pionierilor.

Mi-am dat seama că aceas
tă îndeletnicire ocazională 
devenise de fapt o pasiune, 
atunci cînd a sosit timpul să 
îmi aleg o meserie. In anul 
1961 mă număram printre e- 
levii Școlii de meserii din 
Focșani, în specialitatea „tîm- 
plar de mobilă și articole 
tehnice“. Numai -cu un an 
mai tîrziu am fost primit în 
rîndurile organizației de ti
neret și amintesc acest lucru, 
pentru că latunci am început 
într-un fel o altă școală : cea 
a răspunderii, a inițiativei, a 
spiritului de echipă. Iar pen
tru munca mea de mai tîrziu, 
acestea s-au dovedit a fi „zes
trea" cea mai de preț.

In anul 1964 am absolvit 
școala. Am avut cinstea să 
fiu șef de promoție Za prima 
generație de tîmplari califi
cați pe oaie o pregătise școa
la focșăneană.

Fabrica rie mobilă, 
urma să arătăm pi 
ne-a învățat școala nu avea 
pe atunci decît doi ani de 
existență. Primul contact cu 
munca a fost în mod fericit, 
cel pe care mi-l visasem. Am 
fost primiți cu încredere, a- 
jutați de muncitorii mai vîrs- 
tnici și acum, după atîția ani 
de meserie, pot spune că 
ne-am st'rădiilt să nu le înșe
lăm așteptările. Nu mă con
sideram. însă, pe atunci su
ficient pregătit. Simțeam că 
mai „încap“ în mintea mea 
destule cunoștințe. M-am în
scris la liceul seral pe care 
l-am absolvit în 1969. Poate 
ceea ce spun seamănă cu o 
autobiografie. Dar pentru 
mine, anii aceștia nu sînt niș
te ani oarecare, ci niște repe-

cu care prelucrează 
fel, se chea- 

mformat tra
ta, elev fiind,

unde 
iractic ce

ei sînt de fapt 
mele.

re de viață, 
confirmările

în timp ce eu încercam 
să-mi umplu golurile cu cu
noștințe teoretice pe băncile 
liceului seral, întreprinderea 
„îmbătrînea“ cu cîțiva ani și 
își mărea și pretențiile în 
ceea ce privește pregătirea 
practică a salariaților. Așa se 
face că am fost recomandat 
să urmez cursurile școlii teh
nice petnru industria lemnu
lui de la Suceava. Cei 500 de 
uteciști, colegi de-ai mei, 
mi-au făcut cinstea să mă a- 
leagă secretar de organizație, 
iar printre amintirile pe care 
le mai păstrez din această 
perioadă, una îmi va rămîne 
în minte toată viața: parti
ciparea ca delegat la Congre
sul al IX-lea al U.T.C. Am 
strîns atunci, cu mândrie și 
emoție, cea de a doua „zes
tre" — în Vrancea cuvintul 

mult mai 
decît tradiționalele cu- 
doldora de lucruri 

de aceea îmi permit 
folosesc — iar aceasta 
compusă din înțelepte

acesta înseamnă 
mult 
fere 
preț, 
să-l 
era 
învățături de viață și muncă 
pe care m-am străduit să le 
fac cunoscute și să încerc să 
le aplic atît cu colegii de 

școală, dar mal ales apoi, 
după ce m-am reîntors în 
întreprindere. Fabrica de mo
bilă devenise 
Combinatul de 
industrializare 
iar eticheta ei 
tită la mii de 
purtare de granițele țării. în 
U.R.S.S. și Franța, în R.F.G. 
și China, în Belgia și pe toa
te meleagurile spre care că
lătoreau produsele făurite de 
mina noastră.

Dacă îmi iubesc meseria ? 
Nu cred că mai am ce răs
punde la o asemenea între
bare. Dacă e o meserie grea ? 
Aici nu încape decît un răs
puns afirmativ. Da, nu e sim
plu să îmbini măiestria me
seriașului cu răspunderea chi
mistului, ochiul format al iu
bitorului de frumos cu price
perea de a mînui mașini din
tre cele mai complexe. Dar 
mie tocmai de asta îmi place: 
pentru pretențiile ei uneori 
neașteptate, pentru mîndria 
de a ști să răspunzi cum , se 
cuvine exigențelor ei. Șl pen
tru încă ceva : pentru tinere
țea colectivului în care lu
crez.

de

între timp, 
exploatare și 
a lemnului, 

putea fi ci- 
kilnmetri de-
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Debutul acesta amintește prin 
profesionalitatea lui cinemato
grafică și printr-o surprinzătoa
re gindire filmică de un alt fe
ricit debut, cel al cuplului Iulian 
Mihu — Manole Marcus atît cu o 
ecranizare după A. P. Cehov, 
„La mere“ cît mai ales cu adap
tarea nuvelelor de război ale lui 
Alexandru Sahia, „Viața nu iar
tă“. Dar surpriza acestui debut 
nu este atît de mare. Pentru 
cine cunoaște scurt-metrajele 
artistice ale realizatorilor „NUN- 
TEI DE PIATRĂ“, făchte de re
gizori în vremea studenției, fil
mul de față este o promisiune 
onorată. Reținem dintre acele 
filme studențești parodia poli
țistă „Cercul“ al lui Mircea Ve
roiu și cele trei filme ale lui 
Dan Pița : „Viața în roz“, „După 
amiază banală“ și „Paradisul“ 
dintre care ultimele două pre
zentate la Kiiszeg în Ungaria, la 
al III-lea festival al tinerilor ci
neaști din țările socialiste a stîr- 
nit mărturisită admirație a tu
turor participanților.

NUNTA DE PIATRA reuneș
te două adaptări libere într-o 
demonstrație de virtuozitate re
gizorală pe care trebuie s-o su
bliniem de la început. Mircea 
Veroiu și Dan Pița oferindu-ne 
un spectacol de rafinament cine
matografic la care au fost aju
tați în primul rînd de un foarte 
bun operator, aparținînd și el ti
nerei generații, Iosif Demian.

„Fefeleaga“ un poem închinat 
omului simplu și „La o nuntă“, 
un pamflet la adresa onorabili
tății burgheziei satelor, iată ce 
reprezintă filmul lor 
ță ostentativ 
dialog, lăsînd 
numai plasticii 
zgomotelor, 
dueîndu-ne 
te aproape 
dicativ că

care renun-

RADU ENACHE
tehnician C.E.I.L. Focșani

păcat să-1 folosești pentru atît 
de puțin. De altfel, această par
ticularitate psihologică este ne
cesară în totalitatea îndeletnici
rilor omenești. Totuși, pentru 
a-ți îndeplini dorința și cum o 
școală de acest fel nu este in
dicată, te sfătuiesc să te adre
sezi Editurii Junimea care func
ționează în Palatul Culturii din 
orașul dumitale. Cred că servi-

de SEN ALEXANDRU

pentru literatură, poate că ar fi 
mai potrivit să te prezinți la 
Facultatea de limba și litera
tura română a Universității din 
București (str. Edgar Quinet 
nr. 7. telef. 13.04.90) pentru a 
deveni ulterior bibliograf deoa
rece studiile de acest fel îți dau 
dreptul să lucrezi în biblioteci 
și chiar te pregătesc pentru a- 
ceasta.Se dă admitere la limba 
română (scris), literatura româ
nă (scris și oral), o limbă stră
ină la alegere (scris). Succes 
Mihaela și află că te invidiez. 
Și eu aș fi fost fericit dacă 
mi-aș fi putut petrece viața în- 
t'r-o bibliotecă.

ciul respectiv, pe care desigur 
editura îl posedă, te va ajuta să 
găsești utilizarea dorită spiri
tului dumitale de observație.

Mihaela Manea — Brașov : 
— Dorința dumitale, dragă Mi
haela, se poate împlini la Școala 
de specialitate postliceală pen
tru cultură și artă din Bucu
rești'.' Șoseaua Străuleștî nr. 1. 
Sectorul I. telefon 18.57.59 în ca
drul căreia funcționează secția 
biblioteconomie cu examene de 
admitere la limba și literatura 
română (scris și oral) istoria 
României (oral). Dar. ținînd 
seama de înclinația puternică

Văduva Dorin — Loco : — Tmi 
pare rău că vă dezamăgesc, dar 
mi se pare că-mi atribuiți pu
teri mult mai mari decît posed 
in realitate. Problema care vă 
interesează se referă la organi
zarea învățămîntului în timp ce 
rubrica de față se ocupă cu ori
entarea profesională. Numai in
stituția în drept. respectiv 
M.E.I. cunoaște răspunsul. Și 
de vreme ce vă aflați în Bucu
rești. nu v-ați putea informa la 
secretariatul Institutului poli
tehnic? Posibilitatea de a ob
ține o informație utilă acolo 
este în orice caz mai mare de
cît aci. în această problemă or
ganizatorică-administrați vă.

cruțare adjectivată el le defi
nește pe toate prin prisma unei 
sigure reacții definitorii : zîm- 
betul. Dezertorul zîmbește uluit 
ceterașul visător, mireasa pros
tește, mirele cinic, ceilalți zîm- 
besc a pagubă. Este o lume pen
tru care zîmbetul e o grea inter
dicție, una nemeritată. Marea 
secvență a mesei de nuntă este 
în acest sens o performanță de 
care Dan Pița poate fi cu justi
ficare mîndru. Pamfletul se a- 
seamănă aici, dacă-1 raportăm 
la literatură, cu cel arghezian, 
e și liric și pedepsitor.

In rolurile principale apar pa
tru tineri interpreti foarte buni: 
Mircea Diaconu (de fapt o reve
lație cinematografică după suita 
reușită pe scenă), face din sol
datul dezertor personajul unui 
lunatic de o dezarmantă naivi-
tate, Radu Boruzescu este de ne
recunoscut în bine, în roiul cete- 
rașului față de haina străină 
care a fost pentru el adolescen
tul mistuit de neliniști, Felix, 
iar Ursula Nussbacher și Geor
ge Calboreanu-junior au reușit 
în ciuda economiei de mijloace 
actoricești să ne ofere doi miri 
de o leneșă și seducătoare me
diocritate.

La succesul filmului „NUNTA 
DE PIATRA“ o

amin- 
reven- 

____  ... filmul 
este arta imagini
lor în mișcare. Nu 
este acesta singu
rul orgoliu al fil
mului, el „redesco
peră“ într-o peri
oadă de afirmare 
tiranică a diferite
lor procedee color 
și poezia uitată a 
alb-negrului, su
gestivele lui tona
lități.

In „Fefeleaga“, 
cea mai cunoscută 
povestire a lui A- 
girbiceanu, Mircea 
Veroiu face din 
dureroasa existen
ță a personajului 
ce trăiește încon
jurat de morții ei 
dragi, bărbat și co
pii, un poem de o 
emoționantă so
brietate care i-a 
reușit și datorită 
jocului interpretei 
principale. Leopol
dina Bălănuță. E- 
roina, muncind din 
greu, în peisajul de 
piatră al Apuseni
lor, cărînd toată 
ziua cu calul său

contribuție deo-

Leopoldina Bălănuță, în rolul Măriei 
Fefeleagă.

roca muntelui pe drumuri aspre, 
de baladă, este întruchiparea o- 
mului care-și înfruntă neobosit 
destinul vitreg. Moartea ulti
mului copil, o fată cu mințile 
rătăcite, devine o apoteoză tra
gică pe care filmul ne-o pre
zintă într-un decor maiestuos 
al unor mari suprafețe de alb 
îndoliat, ziduri ce fac, poetic, 
tăcerea șă vorbească.

Maria lui Fefeleagă, în ciuda 
faptului că este un rol foarte 
greu, hazat doar pe expresivita
tea gesturilor, a chipului și a 
privirilor aparent aceleași dar 
avînd mereu o altă „discursivi
tate“, prilejuiește actriței Leo
poldina Bălănuță adevărata în- 
tîlnire cu cinematograful făcînd 
neverosimilă amintirea rolurilor 
ei din „Pisica de mare“ și „Sub
teranul“.

„La o nuntă“ pare la o apre
ciere grăbită doar un film de 
notație în care Dan Piță ia po
vestea ca un simplu pretext pen
tru un exercițiu de stil. încet 
dar sigur, el își conduce acțiu
nea spre un final exploziv, ca-

sebită au adus deopotrivă sem
natarii decorurilor : Radu Boru
zescu și Helmut Stiirmer, cit și 
autorii muzicii, Dorin Liviu Za- 
haria și Dan Andrei. A fost de 
bun augur colaborarea acestei 
tinere echipe de cineaști care a 
adus o notă aparte în peisajul 
nostru cinematografic, reconfir- 
mîndu-ne certitudinea unei pro
moții care-și face Simțită pre
zența autorizată. „NUNTA DE 
PIATRA“ și cei doi regizori, 
Mircea Veroiu și Dan Pița, con
firmă așteptările noastre și în 
același timp obligă anul cinema
tografic 1973 la o confruntare 
ale cărei rezultate pot impune 
o valoare de ansamblu a fil
mului românesc.

TUDOR STANESCU

*) „Nunta de piatră“ o pro
ducție a studioului București.

Manifestări cu prilejul 
celui de-al iii-lea 

„Salon național al cărții"
In cadrul mani

festărilor organizate 
cu prilejul celui 
de-al III-lea „Salon 
național al cărții" 
luni seara, în sala 
Dalles, cunoscuți ac
tori bucureșteni au 
citit versuri celebre 
din lirica universală 
tipărite în colecția 
„Poesis“ a Editurii 
Univers.

înființată în 196b 
colecția a prezentat 
pînă acum cititorilor 
iubitori de poezie 
peste 25 de titluri în 
133 000 de exemplare.

Creații consacrate 
ale unor poeți apar- 
ținînd diverselor li
teraturi — Nerval 
(„Poem“), Baudelaire. 
(„Mici poeme în 
proză“), Rimbaud 
(„Scrieri alese“), 
Vcrlaine („Versuri“). 
Prevert („Poeme“), 
Breclit („Versuri“). 
Tagore („Poeme“). 
Trakl („59 poeme“), 
Blok („Versuri“). 
Castillo („Jertfa să
rutului“), au apărut 
în tălmăciri semnate 
de N. Cassian, V. 
Tulbure/V. Porum-

bacu, I. Caraion, Șt. 
Aug. Doinaș, I. Con
stantin.

Popularitatea co
lecției este datorată 
selecției judicioase a 
poeților și creațiilor 
lor, studiilor intro
ductive interesante 
(alcătuite cel mai a- 
desea de AI. Phi- 
lippide, A. E. Ba- 
consky, V. Streinu, 
E. Papu, R. Bourea- 
nu, V. Nemoianu, D. 
Vrânceanu), condiției 
grafice deosebite.

(Agerpres)

ceasta.Se
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ORGANIZAM. 
URMĂRIM.

SUSȚINEM
Cartea de onoare 

a organizației U. T. C.
• „Depășirile ele anul trecut vor fi mult... 

depășite". • Fanionul transmisibil — un tro
feu rîvnit la fiecare loc de muncă. • Vitrina : 
Tineretul și calitatea — oglinda care reflectă 
chipul fiecărui concurent. • După obținerea 
unor realizări excepționale în secția șasiu — 
cercul tehnium în alte opt secții.

La secția sculărie ni se pre
zintă „Cartea de onoare a or
ganizației“. un adevărat regis
tru al faptelor deosebite și al 
angajamentelor concrete ale 
tinerilor pe care o comisie 
restrînsă, formată din secreta
rul organizației, maistrul și șe
ful echipei sau brigăzii din care 
fac parte tinerii, și.șeful C.T.C., 
o completează ori de cite ori 
este nevoie. Primele pagini au 
și fost completate.

— Dorința firească a fiecărui 
tînăr de a-și înscrie numele în 
cartea de onoare a organizației
— ne mărturisește Alexandru 
Constantinescu, secretarul U.T.C. 
de la Uzina de tractoare — dă 
un puternic imouls întrecerii și 
determină o disciplină și o or
dine mult sporită în secție. De 
aceea. într-un timp foarte scurt 
fiecare organizație aflată în în
trecere va avea o astfel de carte 
de onoare.

îl rugăm pe tovarășul secre
tar să insiste asupra modului 
in care a fost organizată și de
clanșată întrecerea în uzina lor.

— Punctul de pornire a fost 
instruirea întregului activ U.T.C.
— reia tovarășul Constantines
cu — adică a celor 259 membri 
ai birourilor, și comitetelor U.T.C. 
în sensul însușirii și aplicării 
regulamentului — cadru al în
trecerii. în adunările generale 
din luna ianuarie apoi, regula
mentul a fost făcut cunoscut 
tuturor uteciștilor și celorlalți 
tineri, s-au stabilit obiectivele 
și angajamentele concrete pe 
tineri, echipe, brigăzi, organi
zații și s-a pornit la treabă.

— Fiindcă vorbiți de concre
tizarea obiectivelor întrecerii — 
îl întrebăm pe interlocutorul 
nostru — spuneți-ne ce reali
zări veți raporta pe întreprin
dere la sfirșitul acestui an.

— în 1972. planul nostru a- 
nual a fast încheiat la 13 decem
brie. Am dat 7 000 de tractoare 
peste plan. Deocamdată nu s-au 
încheiat adunările generale ale 
salariaților pe secții și luarea 
angajamentelor e încă în curs 
deci nu putem cunoaște suma 
acestora. Un lucru este cert: 
termenul de îndeplinire a pla
nului pe 1973 va fi și mai scurt, 
iar depășirile mult mai mari. 
Sere aceasta tinde întrecerea 
noastră utecistă, întrecerea tu
turor salariaților. acesta este 
sensul întrecerii lansate de Bi
roul C.C. al U.T.C. sub deviza : 
Tineretul — factor activ în în

deplinirea cincinalului înainte 
de termen.

Aproape fiecare organizație 
din uzina de tractoare își are 
inițiativele sale proprii în dina
mizarea contribuției tinerilor la 
realizările colectivului, la apro
fundarea conținutului întrecerii 
uteciste. în secția tractor greu, 
în fruntea celor patru brigăzi 
de producție și educație ale ti
neretului, au fost puși comuniști 
cu înaltă experiență și autoritate 
care asigură certitudinea înde
plinirii exemplare a tuturor sar
cinilor atribuite. Rezultatul : în 
luna ianuarie cele patru brigăzi 
și-au depășit sarcinile proprii 
cu 15—20 la sută.

— Aș dori să vă mai prezint 
o inițiativă — revine tovarășul 
Constantinescu. Este vorba des
pre „fanionul transmisibil al 
fruntașului săptămînii“. Fiecare 
organizație are un astfel de fa
nion care se înmînează și se 
depune Ia locul de muncă al 
tînărului care obține cele mai 
substanțiale realizări în cursul 
unei săptămîni. Nu există tînăr 
care să nu rîvnească după a - 
cest însemn al înaltelor calități 
muncitorești.

— Un obiectiv esențial al în
trecerii îl constituie calitatea 
înaltă a produselor. Ce iniția
tive concură în realizarea sa ?

Drept răspuns, sîntem con
duși la o vitrină cu diverse 
piese : vitrina „Tineretul și 
calitatea", unde sînt puse față 
în față piese fără cusur și piese 
rebutate. purtînd, bineînțeles, 
numele autorilor lor.

— Un puternic mijloc de pro
pagandă este apoi gazeta „Tri
buna tineretului“, unde cu cea 
mai mare regularitate și ope
rativitate — ne explică secre
tarul comitetului U.T.C. — sint 
consemnate realizările și minu
surile din activitatea zilnică a 
organizației respective.

în urma unor rezultate ex
cepționale — modernizarea și 
dublarea pe această cale a ca
pacităților de prelucrare a zece 
strunguri — cercul tehnium, în
ființat cu un an în urmă în sec
ția șasiu. va fi generalizat în 
alte opt secții. Formate din ti
neri muncitori, tehnologi, pro- 
iectanți și ingineri, ele își sta
bilesc. ca scop, modernizarea, 
automatizarea, echiparea cu di
verse dispozitive a unor mașini 
mai vecfii sau mai noi pentru 
creșterea capacității acestora și 
implicit a productivității la 
locurile respective de muncă.

inițiative, rezultate etc„ comi
tetul U.T.C. a înființat în toate 
organizațiile puncte de infor
mare unde sînt depuse regula- 
mentul-cadru, informații din 
ziare, alte materiale de instrui
re și propagandă, unde stau afi
șate graficele intrecerii între 
tineri. Din primele zile, punc
tele de informare au cunoscut 
o mare afluență. Interesul ute
ciștilor în întrecere sporește cu 
fiecare zi.

— întrucit am ajuns la con
cluzia că pîrghia optimă de an
trenare a tinerilor în competi
ția utecistă — precizează tova
rășul Ion Istrate, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere — o constituie brigăzile de 
producție și educație ale tinere
tului, am trecut, imediat, după 
prelucrarea regulamentului-ca- 
dru cu activul U.T.C., apoi 
cu toți tinerii, la înființarea a- 
cestor brigăzi pe linii de fabri
cație. în toate secțiile. Progra
mul fiecăreia este axat cu prio
ritate pe respectarea disciplinei 
tehnologice și asigurarea pe a- 
ceastă cale a calității corespun
zătoare a produselor, folosirea 
integrală a fondului de timp și 
a capacității utilajelor în vede
rea sporirii productivității mun
cii și reducerii consumurilor de 
materii și materiale. Dar de fapt 
programele brigăzilor sînt mult 
mai cuprinzătoare pentru că ele 
au în vedere, cum spuneam, 
toate obiectivele întrecerii, re
luate în regulamentul-cadru. e- 
laborat de C.C. al U.T.C., și care 
decurg de fapt din însăși sar
cinile de plan ale uzinei noastre.

— Un sector care știm că a 
dat multă bătaie de cap condu
cerii întreprinderii, inclusiv or
ganizației U.T.C., pentru că aici 
lucrează peste 300 de uteciști, 
este turnătoria de fontă. Cum 
asigurați participarea activă a 
tinerilor de aici la întrecere ?

— Turnătoria de care vorbiți 
este u.na dintre cele mai mo
derne din țară — apreciază to
varășul Istrate. Dacă am întîm- 
pinat aici anumite greutăți e și 
pentru că înaltul grad de auto
matizare a instalațiilor sale de
pășea pregătirea unor tineri. 
Noi am acționat tocmai in di
recția aducerii tuturor tinerilor 
la nivelul de pregătire cerut de 
procesul tehnologic. A fost o 
străduință care încă continuă, 
dar care deja își arată eficiența. 
Peste 50 de tineri din turnăto
rie și-au însușit în ultimul timp 
a doua și a treia meserie (me
canic, electrician, electronist, 
lăcătuș) care îi ajută să cu
noască maj temeinic, să mînu-

întrecerea 
utecistă ?

această inițiativă se aplică de 
un an de zile și se .poate veri
fica că intr-adevăr, rezultatele 
sînt cele scontate. Acum pregă
tim extinderea ei în secțiile au- 
toutilare, șasiu. mecanic-șef și 
bazele de întreținere. Au loc în 
aceste zile revizuirea normelor 
de consum, schimburi de expe
riență și demonstrații practice 
privind folosirea, întreținerea și

și reparații la cuptoarele din o- 
țelărie, la toate agregatele și 
instalațiile, pe seama căreia 
vom obține o bună parte din 
sporul de producție pe care 
ne-am angajat s-o dăm la sfir
șitul acestui an de întrecere. Am 
putea spune că începutul este 
promițător. Planul pe luna ia
nuarie ș-a Încheiat Ia noi cu 
o zi mai devreme. Dorim să ac
celerăm ritmul in lunile care 
urmează pentru ca într-adevăr, 
în ciuda faptului că planul pe

U.T.C. din I. M. Aiud o consti
tuie absențele nemotivate și în- 
tîrzierile de la program, dato
rate mai ales navetiștilor. Și 
pentru că folosirea integrală de 
către fiecare tînăr a capacității 
de producție și a fondului de 
timp se înscrie ca un obiectiv 
esențial al întrecerii, organiza
ția U.T.C. încearcă șl în acest 
domeniu al disciplinei, soluțiile 
pe care le consideră potrivite. 
„Cu microfonul printre întîr- 
ziați“ este una dintre ele. Răs-

Gabriel Ieleriu și Liviu Dobașu — „Tractorul" Brașov, Iosif Bădună și Radu Baciu 
„S.U.C.T. Brașov, cîțiva dintre evidențiata lu nii ianuarie, în întrecerea utecistă.

Zece tineri și cele
25 de masini ale lor9

® Punctele de informare și generalizare a 
experienței pozitive. • în turnătoria de fontă 
— fiecare tînăr să cunoască două-trei me
serii ® „Să lucrăm o zi pe lună cu scule și 
materiale economisite" • Poșta calității — 
un dialog fructuos între tineri și specialiști.

Pentru ca fiecare tînăr din 
marea uzină de autocamioane să 
beneficieze operativ de multi

tudinea informațiilor privind în
trecerea între organizațiile 
U.T.C. — mod de organizare.

iască mai corect utilajele și să 
intervină mai competent în pro
cesul de producție.

Polideservirea mașinilor de 
înaltă productivitate se înscrie 
și ea printre acțiunile organiza
ției U.T.C., menite să dea o mai 
puternică expresie, o mai con
cretă eficiență întrecerii utecis
te. Deocamdată zece tineri din 
secția sculărie au început să 
lucreze pe două sau chiar trei 
mașini cu comandă-program, 
ceea ce determihă dublarea sau 
chiar triplarea productivității 
muncii în aceste compartimente. 
Dar. după sondajele comitetu
lui U.T.C., există posibilitatea 
ca alți 100 tineri din alte patru 
secții să aibă posibilitatea să 
deservească concomitent 250 de 
mașini. O posibilitate care in 
curind va deveni fapt împlinit. 
Nu mai puțin interesantă apare 
în preocuparea comitetului 
U.T.C. inițiativa : „să lucrăm o 
zi pe lună cu scule și materiale 
economisite".

— în secția motor, ne explică 
secretarul comitetului pe uzină,

recondiționarea sculelor, acțiuni 
de cunoaștere aprofundată a 
tehnologiilor de fabricație de 
către cei mai tineri angajați, 
fixarea angajamentelor concrete.

— Am aflat din discuția cu 
tinerii, despre popularitatea 
„poștei calității“, altă inițiativă 
valoroasă a organizației dv. Cum 
„funcționează“ această „poștă“?

— Ea a apărut, ne explica 
tovarășul Istrate. în secția au- 
toutilări, aici unde anul trecut 
s-au realizat utilaje, mașini și 
instalații de o valoare mai mare 
decît lucrările efectuate în toate 
celelalte ateliere de autoutilări 
din țară. Un tînăr care nu știe 
ceva, care are o neclaritate, des
coperă un minus în cunoștin
țele lui pe parcursul muncii 
scrie întrebarea sau întrebările 
pe un bilet și-l introduce în cu
tia „poștei calității“. A doua zi, 
răspunsul, dacă este de interes 
mai larg, se afișează de către 
unul din ingiherii sau tehnicie
nii secției, repartizat de condu
cere. la panoul poștei. Simplu 
și de mare folos pentru tineri.

anul în curs este cu 40 la sută 
mai mare decît în 1972, să-l de
pășim substanțial.

Pe ce se bazează organizația 
U.T.C. de la întreprinderea me
talurgică Aiud care numără a- 
proape 1 000 de uteciști, în cer
titudinile sale ? Tot secretarul 
comitetului ne răspunde.

— Anul acesta. în vară, vor 
absolvi ucenicia la locul de 
muncă aproximativ 300 de ti
neri. dar putem spune că aproa
pe 100 dintre ei au și absolvit 
această formă de calificare 
pentru că ei lucrează deja la 
nivelul muncitorilor de catego
ria I.

O greutate căreia mai trebuie 
să-i facă încă față organizația

punsurile celor în cauză, de cele 
mai multe ori fără nici o aco
perire, sînt imprimate pe bandă 
de magnetofon și reluate în 
pauză prin stația de radioficare 
din întreprindere. Mulți s-au 
îndreptat, absențele s-au redus, 
dar încă mai persistă.

— în paralel — reia tovară
șul Chica — sintem în plină ac
țiune de organizare a brigăzilor 
de producție și educație ale tine
retului. Prima a fost înființată 
la modelărie. cuprinde 41 de to
varăși și se dovedește un colec
tiv puternic sudat, din care au 
dispărut orice abateri disciplina
re. Sperăm într-un rezultat si
milar în toate brigăzile și orga
nizațiile din celelalte secții.

Prin buna gospodărire 
a materialelor, un posibil 

cămin din economii

Tînărul rectificator Petrișor Gheorghe, de la secția sculerie a 
Uzinei de autocamioane Brașov se numără printre tinerii care 
deservesc două mașini de rectificat, răspunzînd astfel chemării 

inițiativei polideservirii mașinilor de la secția sculerie.

Pentru ei a fost necesară 
o decadă mai puțin

® Sarcinile pe acest an — cu 40 la sută 
mai mari decît anul trecut • 300 ucenici — 
peste cîteva luni, 300 noi concurenți • „Cu 
microfonul printre întîrziați" • Prima lună 
de întrecere, încheiată cu o zi mai devreme.

în secția întreținere a între
prinderi; metalurgice din Aiud 
ni se relatează Un caz. Podul 
rulant din atelierul de construc
ții metalice a fost oprit pentru 
reparații planificate. Conform 
normei, echipa căreia îi fusese 
repartizat și în care lucrează și 
uteciști! Ion Ștefănuț, Alexan
dru Tătar. Ilic Alexandru, avea 
la dispoziție 30 de zile.

— Dar si organizația U.T.C. 
din această secție se afla în în
trecere, precizează Emil Chi-

ra, secretarul Comitetului 
U.T.C. Cînd s-a început repa
rația, documentația era deja 
terminată și toate piesele de 
schimb confecționate. în aceste 
condiții reparația a durat cu 
zece zile mai puțin, cîștigîndu- 
se producție suplimentară in 
valoare de zeci de mii de lei. 
V-am relatat acest caz — con
tinuă e] — pentru că un obiec
tiv al intrecerii asupra căruia 
va trebui să insistăm mult este 
scurtarea termenelor de' revizii

® Pentru 2 400 de uteciști, anul 1972 — 
anul economiilor. ® Un concurs permanent: 
„reparația cea mai bună, mai rapidă și mai 
economicoasă" ® Cercul de creație al con
structorilor în abordarea primelor teme ® 
Trei mari obiective industriale vor intra în 
funcțiune cu 30—100 de zile înainte de ter
men.

Cunoscute în întreaga țară, 
pentru că în întreaga țară au 
lăsat în urma constructorilor 
lor obiective de cea mai mare 
importanță pentru economia 
națională. întreprinderile de 
construcții din Brașov. I.C.I.M., 
I.J.C.I.. Șantierul de construc
ții industriale. Trustul de insta
lații și montaj. I.R.C. etc., sînt 
și în acest an angajate. în lu
crări de investiții uriașe. Prin
tre alte angajamente jn întrece
rea pe acest an, constructorii 
brașoveni și-au asumat răspun
derea pentru punerea in func
țiune cu 30—100 de zile îna
inte de termen a noilor capa
cități de producție de la Fa
brica „Nivea“. Fabrica de berc 
din Brașov și Combinatul chi
mic din Copșa Mică. Economi
ile ce se vor obține prin res
pectarea acestor angajamente

se ridică la sute de milioane lei.
— Eu aș vrea să precizez, 

afirmă tovarășul Ion Chețan, 
secretarul Comitetului U.T.C.-

Petruț Aurel, de la U.A.B., secția sculerie, lucrează în același 
timp la două mașini de rectificat filet. Iată-l executînd un auto

control al pieselor rectificate de el.

construcții din Brașov, că cei 
2 400 de uteciști sînt sufletul a- 
cestor angajamente, că însuși 
angajamentul lor în întrecerea 
utecistă se identifică cu această 
prevedere. Tocmai de aceea, în 
organizarea și desfășurarea în
trecerii între organizațiile noas
tre am pornit de la necesitatea 
cunoașterii de către fiecare tî
năr a graficelor stabilite pentru 
fiecare lucrare, astfel incit toate 
formațiunile de lucru — echipe, 
brigăzi — să știe să-și impună 
ritmul de lucru care să asigure 
devansarea termenelor de care 
vorbeam.

Pentru aceasta pe toate șan
tierele s-au organizat întîlniri 
ale tinerilor cu șefii de șantiere 
și loturi care să explice acestora 
planurile de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, modalitățile de 
grăbire a lucrărilor, să preci
zeze sarcinile suplimentare ce le 
revin lor, tinerilor, într-o anu
mită perioadă de muncă. Dar 
o condiție sine qua non a atin
gerii performanțelor propuse 
este buna funcționare a utilaje
lor din înzestrarea constructo
rilor. Inspirat, comitetul U.T.C. 
a acționat prompt și în acest 
compartiment. Cei 25 de tineri 
care lucrează Ia stația pentru 
utilaje de construcții și trans
port au fost antrenați într-un 
concurs permanent pentru re
parația cea mai bună, mai ra
pidă și mai economicoasă. La 
panoul întrecerii au și apărut 
trei nume de tineri : Victor Ba
ciu, Radu Baciu și Iosif Bădu
nă, primii care au primit cali
ficative excepționale în urma 
reparațiilor efectuate. în luna 
ianuarie, prima lună de între
cere între organizațiile U.T.C., 
durata reparațiilor jn S.U.C.T. a 
fost redusă cu 15 la sută față

de prevederile graficelor.
— A devenit cunoscută pe 

multe șantiere Inițiativa uteciș
tilor din întreprinderea de con
strucții hidrotehnice din Con
stanța „Șantierul — oglinda 
muncii noastre“. Dumneavoas
tră ati preluat-o ?

— Pe 5 șantiere a fost extinsă 
și dă rezultate bune — ne asi
gură secretarul Comitetului 
U.T.C. — și va fi generalizată 
pe toate șantierele unde lucrea
ză tineri. Vom insista pentru a- 
ceastă. generalizare deoarece 
pentru noi, constructorii, anul 
1973 a fost declarat „anul eco
nomiilor“. S-a calculat că numai 
Trustul de construcții industria
le va putea realiza în acest an 
printr-o mai responsabilă gos
podărire a materialelor, canti
tăți suficiente de cărămidă, ci
ment, var etc, pentru construc
ția unui cămin pentru tineret. 
Odată calculul făcut, uteciștii 
de aici au și pornit in acțiunea 
de strìngere, depozitare și refo- 
losire a fiecărei bucăți de ma
teriale.

Fără îndoială că „cercul de 
creație a] constructorilor" în 
care au fost cuprinși cei mai 
pricepuți tineri meseriași, ingi
neri și maiștri constructori. în
ființat de organizația U.T.C., va 
avea rolul său în descoperirea 
și valorificarea soluțiilor optime 
care sînt așteptate în diverse 
compartimente, în stimularea 
mișcării de inovații pe șantiere. 
Primele teme privind perfec
ționarea metodelor de finisare 
a interioarelor în blocurile de 
locuit, sporirea durabilității co- 
frajelor, reducerea pierderilor 
de ciment în "bazele de pregă
tire a betoanelor etc., se află 
deja pe agenda de lucru a cer
cului.

Un prim criteriu în întrecere — 
fiecare tînăr cu norma îndeplinită

• Elevii reglori din atelierul școală • 539 
tineri cu 6 luni mai repede în producție ® 
„Orizont profesional" — un cerc destinat 
proaspeților absolvenți.

— în secția de mașini-unelte 
— iȘi reamintește Ion Sinea, se
cretarul Comitetului U.T.C. de 
la U.M.C. — anul trecut, în luna 
ianuarie, din 265 de uteciști cam 
50 au rămas sub normă. în a- 
ceste condiții nici nu am fi pu
tut vorbi de participarea noas
tră în întrecerea utecistă. Am 
preluat insă și noi inițiativa or
ganizației U.T.C. de la ..Electro- 
putere“ Craiova „Fiecare ute- 
cist — fruntaș în producție, mo
del în comportare“, ne-am sta
bilit un program riguros de ur
mărire și ajutorare a celor vi
zați și azi putem să ne mîndrim 
cu faptul că in aceeași organiza
ție, deși au mai venit mulți ab
solvenți. in luna ianuarie a a- 
cestui an numărul celor cu 
norma neîndeplinită poate fi 
socotit pe degetele de la o sin
gură mînă.

Constatăm, că de fapt comi
tetul U.T.C., cu ajutorul stărui
tor al comitetului de partid și 
conducerii tehnico-administra- 
tive, a procedat la acest mod în 
toate organizațiile din uzină, iar 
numărul tinerilor care nu reu
șeau să-și realizeze normele s-a 
redus considerabil. Se pare 
că hotăritoare este organi-
zarea exemplară a practicii 
în producție a viitorilor mun-
citori, elevii 
naie. Sintem
pului școlar.

școiii profesio- 
în atelierul gru-
La cele 100 de

mașini lucrează din plin și cu 
degajare tot atiția elevi din anul

I. Vreo 38 dintre elevii anului 
II au primit atribuții de re
glori. Sînt de-a dreptul impre
sionante realizările acestor co
pii, seriozitatea cu care iși în
sușesc în acest fel meseria

— In acest climat — ne atra
ge atenția secretarul U.T.C. — 
elevii se pregătesc cu atîta se
riozitate incit a fost posibil ca 
toți cei 539 din anul III să în
cheie cursurile încă în luna de
cembrie și să fie angajați în 
producție cu o lună mai devre
me. Chiar de la venirea în U- 
zină ei au fost invitați, la un 
loc cu absolvenții de anul tre
cut, la un ciclu de expuneri — 
intitulat „Orizont profesional“ — 
axate pe noțiuni, experiențe și 
demonstrații practice, mai puțin 
explicate in școală, și care sînt 
strins legate de specificul locu
rilor de muncă și a producției 
curente. în luna ianuarie, din 
cei 539 peste 400 și-au îndepli
nit sau depășit normele iar res
tul s-au apropiat satisfăcător 
de nivelele lor.

— La dv. există o veche și 
lăudabilă tradiție a mișcării de 
inovații. Ce rezultate raportează 
tinerii la începutul acestui an ?

— Deja, tinerii au propus și 
au fost acceptate — ne răspun
de tovarășul Sinea — inovații 
a căror valoare antecalcuiată 
se ridică Ia 200 000 lei. Anga
jamentul nostru în întrecerea 
utecistă pe acest an se ridică 
la 1.5 milioane. Sintem convinși 
că îl vom depăși.

O prima observație se impune in încheierea acestei anchete : organizațiile U.T.C. de care 
ne-am ocupat au debutat bine in întrecerea inițiată de biroul C.C. al U.T.C., și-au stabilit pro
gramul și angajamentele mobilizatoare, inspirate din sarcinile de producție ce revin în acest 
an întreprinderilor lor. Se observă încă de pe acum însă, un anumit formalism, unele organi
zații la nivel de secții s-au străduit să-și fixeze angajamente frumoase, acțiuni interesante, 
dar au intîrziat să pornească la materializarea lor. „Așteptăm noi instrucțiuni", se justificau 
unu secretari. Dar instrucțiunile au fost transmise odată, ele sînt cuprinse in regulamentul-ca- 
dru și organizațiile U.T.C. nu mai au nevoie în declanșarea amplă a întrecerii, decît de pro
priul lor spirit de inițiativă. Rezultatele, locul fiecăreia în întrecerea pe întreprindere, pe oraș, 
pe județ și pe țară, vor depinde tocmai de seriozitatea, stăruința și eforturile consemnate în 
realizarea și depășirea sarcinilor, a angajamen telor proprii.

Anchetă realizată de ROMULUS LAL 
Fotografii : O. PLECAN
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U
na dintre ideile 
principale cuprinse 
în entuziasta tele
gramă adresată C.C. 
al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE 

CEAUȘESCU. de către confe
rința organizației județene Sa- 
tu Mare a U.T.C. ne-a reținut 
cu deosebire atenția. Era vor
ba de angajamentul tinerilor 
comuniști, a] întregului tineret 
<le pe meleagurile sătmărene 
de a răspunde în mod solidar 
pentru realizarea marilor și 
complexelor obiective ale jude
țului, de a munci și învăța în 
așa fel incit și prin aportul lor 
toate prevederile și hotărârile 
partidului să devină fanta de 
viață.

Desfășurată într-un autentic 
spirit de lucru, conferința a 
punctat cu prioritate aceste 
mari obiective, a precizat sar
cinile care revin organizațiilor 
U.T.C. în următoarea perioadă.

Darea de seamă a relevat de 
la bun început atît succesele 
obținute în munca organizații
lor. rezultatele bune realizate 
de uteciști intr-o seamă de do
menii de activitate, cît și zone
le de mediocritate sau slăbi
ciune prezentate în viața altor 
organizații. în ansamblu, asa 
cum, cu legitimă mîndrie se 
consemna în darea de seamă, 
„la realizările din perioada 
precedentă o contribuție de 
seamă au adus și uteciștii, toți 
tinerii din județ, români ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, mobilizați de orga
nele și organizațiile U.T.C. sub 
permanenta conducere și în
drumare a organizațiilor de 
partid“.

în mod deosebit s-au accen
tuat preocupările organizațiilor 
U.T.C. pentru educarea prin și 
pentru muncă a tineretului, de
ziderat împlinit în bună măsu
ră prin extinderea concursuri
lor și olimpiadelor profesionale, 
prin acțiunile de orientare pro
fesională desfășurate în școli, 
prin dezvoltarea tradiției mun
cii patriotice. O experiență re
ușită și. tocmai de aceea, ne
cesitând a fi extinsă, a fost a- 
cumulată într-o serie de uni
tăți industriale în privința con
stituirii brigăzilor de producție 
și educație comunistă a tinere
tului. Cefe 27 de asemenea bri
găzi care funcționează în pre
zent. schimburile uteciste orga
nizate în special în unități ca 
„Unio“, „Mondiala“, „Solidari
tatea“, „Tricotex“, „Integrata“- 
Negrești, au contribuit efectiv 
Ia realizarea unor rezultate su
perioare în producție, la spori
rea disciplinei în muncă, au 
constituit puternice detașamen
te de angajare a tineretului la 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan.

O mare parte dintre tinerii 
care au vorbit la tribuna con
ferinței și-au consacrat cuvin- 
tul tocmai dezbaterii exigente, 
responsabile a sarcinilor care 
stau în fața tinerilor în vede
rea înfăptuirii sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate de 
oamenii muncii din județ pen
tru realizarea cincinalului cu 
șase luni înainte de termen.

Gheorghe Pușcaș, reprezen
tantul uteciștilor de la „Unio“ 
Satu Mare, Mihai Juhasz, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la S.M.A. Santău, Talisman

SATU MARE

SOLIDARA PENTRU 

ÎNFĂPTUIREA MARILOR 

OBtECTHE ALE JUDE 1101
Molnar de la C.E.I.L. Satu Ma
re au insistat asupra modului 
in care organizațiile din care 
fac parte au militat pentru re
alizarea prevederilor planului, 
pentru ridicarea calității produ
selor.

Astfel, așa cum arăta Gheor
ghe Pușcaș, „eficiența înființă
rii brigăzilor de producție și 
educație a tineretului nu se 
rezumă la rezultatele superioa
re obținute în producție. Aces
te brigăzi au și menirea de a 
fi o școală de conducere a ti
nerei generații, de a forma noi 
caidre bine pregătite profesio
nal și politic.

■ Paralel cu . îmbogățirea cu
noștințelor profesionale se ur
mărește ca în cadrul brigăzilor 
să fie dezbătute in spirit co
munist toate prevederile docu
mentelor de partid, să se trea
că la imediata lor aplicare în 
practică. în plus, prin înființa
rea acestor brigăzi s-a realizat 
o mai justă retribuție a tineri

lor după cantitatea și calitatea 
lucrărilor prestate. în spiritul 
normelor eticii și echității so
cialiste“.

Dezvoltarea tradițiilor muncii 
patriotice — inclusă în aceeași 
mare idee, a educării tinere
tului prin și pentru muncă — 
a constituit obiectul altor nu
meroase luări de cuvînt. Maria 
Codrea, spre exemplu. mesa
gera uteciștilor din Negrești- 
Oaș, sublinia contribuția tine
rilor din localitate la realizarea 
obiectivelor industriale sau edi
litare, arătînd, în același timp,

u

efeotui educativ al acestor ac
tivități asupra uteciștilor. Iar 
Vasile Hossu, locțiitorul secre
tarului U.T.C. de la Liceul din 
Tășnad, Ioan Sima, secretarul 
comitetului comunal Beltiug al 
U.T.C., Emil Rislea, locțiitor al 
secretarului U.T.C.' de la Gru
pul școlar „Unio“ și Florica 
Doroghi, secretară a comitetu
lui comunal Moftin al U.T.C. 
s-au referit, la rîndui lor, la 
alte acțiuni menite să ridice 
nivelul pregătirii profesionale 
și politice a tinerilor, să creas
că oameni multilateral pregă
tiți.

Cu luciditate și răspundere 
uteciștii care au luat cuvântul 
au trecut în revistă și neajun
surile din munca unor organi
zații. au criticat fenomenele de 
formalism, de comoditate încă 
existente in activitatea unor 
organe alese, au solicitat mai 
multă înțelegere din partea 
factorilor educaționali cu care 
organizațiile U.T.C. sînt che

mate să colaboreze. Astfel au 
fost evidențiate unele lipsuri 
în ce privește integrarea în pro
ducție a unora din absolvenții 
liceelor agricole (Petrișor Co
vaci, secretarul comitetului 
U.T.C de la Liceul Agricol Li
vada) ; loan Vălănaș. membru 
al comitetului U.T.C. de la
I.J.C.  Satu Mare și Ioan Bătăr- 
ceanu, prim secretar al Comi
tetului orășenesc Cărei al 
U.T.C. au menționat, printre 
altele, existența a numeroase 
cazuri de indisciplină în mun
că, cu efecte directe asupra re
alizării sarcinilor de plan, ca 
și necesitatea înlăturării lor ne
întârziate.

De altfel. încă în prima par
te a lucrărilor conferinței. în 
cuvîntul său, tovarășul Iosif 
Uglar, prim secretar al Comite
tului județean Satu Mare al 
P.C.R., sublinia ideea unor dis
cuții constructive, de lucru, a 
unor dezbateri pătrunse de lu
ciditate și spirit critic. „Cerin
ța de prim rang a zilelor noas
tre este de a trece de la nive
lul unor fraze generale, critici 
și angajamente în ședințe, la 
acțiuni practice, concrete și e- 
ficiente“, arăta vorbitorul. Este 
ceea ce, după părerea noastră, 
lasă să se întrevadă spiritul 
lucrativ, seriozitatea cu care 
uteciștii prezenți la conferință 
și-au autoanalizat activitatea, 
și-au trasat propriile proiecte 
de viitor.

Așa cum amintea, însă, in 
cuvîntul său tovarășul Ioan Po- 
pescu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. care a vorbit în înche
ierea dezbaterilor. „Este nece
sară și mai multă stăruință 
pentru trecerea de la deziderat 
la acțiune, este nevoie de mai 
mult spirit de inițiativă și exi
gență, de o viziune și mai con
cretă asupra modului în care 
trebuie realizate obiectivele a- 
flate în fața tineretului de pe 
meleagurile sătmărene. în fața 
fiecărei organizații In parte. 
Este îmbucurător că lucrările 
conferinței au fost în întregul 
lor străbătute de ideea-an- 
gajament ca uteciștii. tineretul 
să răspundă solidar pentru toa
te obiectivele ce stau în fața 
județului. Dar. uteciștii. tinerii 
din județul Satu Mare, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități își vor putea rea
liza sarcinile, angajamentele 
numai, trecînd cu toate forțele 
la acțiuni concrete, la o și mai 
intensă relație cu activitatea 
practică, numai printr-o per
manentă autodepășire“.

în prima sa ședință plenară, 
Comitetul județean Satu Mare 
al U.T.C. a ales ca prim secre
tar pe tovarășul Grigore Sălă- 
geanu.

OVIDIU PĂUN

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
COMBINATUL 

DE EXPLOATARE 
SI INDUSTRIALIZARE A 
LEMNULUI SUCEAVA

In numele colectivelor tuturor 
unităților și secțiilor Combina
tului de exploatare și indus
trializare a lemnului Suceava, 
Consiliul oamenilor muncii, îm
preună cu reprezentanții orga
nizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. analizînd realizarea sar
cinilor de producție pe anul 
1972, precum și prevederile de 
plan ale anului 1973, apreciază 
că sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, lucră
torii combinatului au obținut 
în anul care a trecut realizări 
însemnate în toate domeniile 
de activitate, angajamentele 
fiind îndeplinite și depășite.

Avînd în vedere realizările 
obținute de combinatul nostru 
in primii doi ani ai cincinalu
lui și sarcinile pe anul curent, 
prin analizele și măsurile luate 
avem asigurate condițiile să 
realizăm cincinalul în 4 ani și 
5 luni.

De aceea, exprimînd dorința 
unanimă a muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor din Combi
natul de explotare și industria
lizare a lemnului Suceava, 
chemăm la întrecere colectivele 
de muncă din toate combinat»- 
le de exploatare și industriali
zare a lemnului, de celuloză și 
hîrtie, unitățile de construcții 
forestiere din cadrul Ministeru
lui Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor maximale ale planului pe 
1973 la următoarele obiective :

1. Depășirea planului Ia pro
ducția globală și marfă cu 10 
milioane lei — în cadrul volu
mului de masă lemnoasă plani
ficat.

Producția suplimentară se va 
obține în principal prin :

a) Creșterea gradului de uti
lizare a masei lemnoase prin 
reducerea pierderilor de ex
ploatare cu 0,3 la sută și eco
nomisirea lemnului în procesul 
de industrializare și prelucrare ; 
, b) Prin sortarea mai judici
oasă a materialului lemnos în 
toate fazele, vom realiza creș
terea volumului lemnului de 
lucru cu 3,5 la sută la fag ș! 
10,7 la sută la foioase, respec
tiv cu 23 000 mc lob de indus
triale pentru P.A.L. și P.F.L., 
iar prin selecționarea lobdelor 
de lemn de foc de rășinoase 
vom da suplimentar 63 000 mc 
lemn de lucru ;

c) Introducerea noii tehnologii 
de exploatare a arborilor cu co
ronament, la un volum de 
300 000 mc masă lemnoasă ;

d) Generalizarea schimbului 
II și extinderea schimbului III 
la fabricile de prelucrare și 
industrializare a lemnului. îm- 
bunătățindu-se coeficienții de 
schimburi cu 0.2 ;

e) Autodotarea cu utilaje, pie
se de schimb. S.D.V.-uri în va
loare de peste 20 milioane lei ;

f) Utilizarea deșeurilor in 
producția de plăci, folosindu-se 
în proporții de 72 la sută din 

Colaborarea tuturor factorilor

totalul materiei prime la plăci 
fibrolemnoase și 52 la sută la 
plăci aglomerate ;

g) Trecerea la producția de 
plăci fibrolemnoase din lemn de 
rășinoase resortat din lemn de 
foc ;

h) Diversificarea producției de 
placaj, realizindu-se 2 500 mc 
placaj din rășinoase și 1 000 mc 
din diverse specii.

2. Producția de calități supe
rioare la principalele produse 
va crește prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, orga
nizării asistenței tehnice în 
toate schimburile, generalizarea 
autocontrolului, ridicarea gradu
lui de calificare a muncitorilor 
și personalului tehnic.

3. Depășirea productivității 
muncii cu 0,6 la sută.

4. Producția marfă vindută 
și încasată va fi depășită cu 
40 milioane lei.

5. în activitatea de trans
porturi forestiere, prin îmbună
tățirea indicilor de utilizare a 
parcului și a capacității acestuia 
vom asigura depășirea volumu
lui de prestații cu 1,5 milioane 
tone km.

6. Depășirea planului de li
vrări la export cu 1 milion lei 
valută pe devize libere, concre
tizat în următoarele produse :
— cherestele 2 000 mc
— mobilă 100 mii lei valută
— placaje 200 mc
— plăci fibrolemnoase 1 500 tone

7. Planul de livrare la fondul 
pieții va fi depășit cu 7 milioa
ne lei.

8. Cheltuielile de producție 
vor fi reduse peste prevederile 
planului cu 2 milioane Iei, din 
care 1.2 milioane lei pe seama 
reducerii cheltuielilor materiale.

9. Volumul de beneficii va 
crește cu 2 milioane lei peste 
prevederile de plan.

10. Din fondurile de investiții 
necentralizate constituite pe 
seama beneficiilor se va aloca 
un volum de peste 50 la sută 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de cazare, alimentare și trans
port. Se vor lua ample măsuri 
de instruire, perfecționare a cu
noștințelor și dotare cu echipa
ment de protecție pentru pre
venirea accidentelor de muncă.

UZINELE TEXTILE 
„30 DECEMBRIE" — 

ARAD
Colectivul de muncă al Uzi

nelor textile „30 Decembrie“ din 
Arad, cheamă la întrecere so
cialistă pe anul 1973, toate în
treprinderile din industria ușoa
ră, cu următoarele obiective :

1. Depășirea sarcinii maxima
le la producția globală și mar
fă cu 10 milioane lei.

2. Realizarea suplimentară la 
producția fizică a 100 mii mp 
țesături tip bumbac și 25 mii kg 
fire tip bumbac, din materie 
primă economisită.

3. Depășirea planului maxi
mal la export cu 800 mii lei 
valută.

4. Depășirea productivității 
muncii cu 1 la sută peste sar
cina planificată.

5. Realizarea de produse la 

un nivel calitativ superior, con- 
ferindu-le însușiri fizico-meca- 
nice și de purtabilitate îmbună
tățite, care să satisfacă mai de
plin gustul și exigența benefi
ciarilor interni și externi. Se va 
diversifica gama de produse, 
realizindu-se 10 articole in con
texturi noi și 350 desene noi in
tr-un număr de 2 500 poziții co- 
loristice.

6. In cadrul acțiunii de auto- 
utllare se vor realiza peste pla
nul pe 1973. mașini și piese de 
schimb m valoare de 1 milion 
lei.

7. Se vor realiza economii la 
cheltuielile de fabricație și be
neficii peste plan in valoare de 
500 mii lei.

8. Executarea unui volum de 
investiții in regie proprie în 
valoare de peste 40 milioane lei, 
din care 2 milioane lei la con
strucții montaj peste prevede
rile planului pe anul 1973.

9. în cadrul acțiunii de per
fecționare și ridicare a califi
cării profesionale a salariaților, 
vom contribui la pregătirea țe
sătorilor și ajutorilor de maiștri 
țesători pentru deservirea utila
jelor noi de la întreprinderea 
textilă Baia Mare și „Crișana“ 
Oradea.

SCHELA DE EXTRACȚIE 
A ȚIȚEIULUI BOLDEȘTI, 

JUDEȚUL PRAHOVA
Desfășurată în climatul plin 

de entuziasm și avînt patriotic 
generat de documentele Confe
rinței Naționale și Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972, 
precum și de prețioasele indi
cații daté de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii din 
Schela Boldești, fâcînd bilanțul 
activității pe anul 1972, a dez
bătut și aprobat angajamentele 
luate pe anul 1973 de colective
le pe secții și a hotărit să che
me la întrecere colectivele de 
petroliști din toate unitățile din 
industria extractivă de petrol 
și gaze din țară, m următoa
rele obiective :

1. Depășirea planului la pro
ducția globală cu 2 361 mii lei, 
la producția marfă cu 2 914 mii 
lei, la țiței extras cu 4 000 tone, 
la gaze utilizabile cu 10 000 000 
mc și la gazolină cu 50 tone ;

2. Îmbunătățirea calității ți
țeiului livrat prin perfecționa
rea tehnologiei de tratare, ast
fel ca acesta să poată fi pre
dat la rafinării cu cel mult 0,35 
la sută impurități și 3 kg sare/ 
vagon .

3. Creșterea productivității 
muncii pii salariat cu 1 337 lei. 
urmărindu-se în principal ridi
carea indicelui de folosire a 
fondului de timp prin întărirea 
disciplinei în producție, redu
cerea întreruperilor de orice 
natură în procesul de muncă, 
în acest scop se va acorda o 
atenție deeosebitfi pregătirii si 
perfecționării cadrelor :

4. Reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă cu 
4,30 lei, îndeosebi pe seama re
ducerii consumurilor de energie 
electrică, combustibil și mate

riale, obținîndu-se astfel un 
beneficiu peste plan de 1 766 000 
lei ;

5. Creșterea gradului de uti
lizare a instalațiilor tehnologi
ce șl folosirea celor disponibile 
in sectoarele noi de activitate, 
astfel incit producția globală Ia 
1 000 lei fonduri fixe să spo
rească cu 1,4 Ia sută.

în vederea realizării angaja
mentelor propuse vom lua mă
suri pentru activizarea întregu
lui fond de sonde — de țiței și 
gaze — asigurând astfel un 
coeficient de exploatare a son
delor active de 0,960 și un 
coeficient de utilizare a gaze
lor asociate țițeiului de 99,3.

ÎNTREPRINDEREA 
AGRICOLĂ DE STAT 

OGRADA, JUDEȚUL 
IALOMIȚA

Pentru ridicarea eficienței 
activității de producție din a- 
gricultura de stat, hotăriți ca 
prin munca noastră să ne adu
cem contribuția la realizarea 
angajamentelor luate la recenta 
conferință județeană de partid, 
la ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a agriculturii țării noas
tre. chemăm la întrecere între
prinderile agricole de stat din 
întreaga țară în vederea asigu
rării de producții vegetale și 
animale sporite, angajîndu-ne 
să obținem peste plan o pro
ducție globală și marfă în va
loare de 12 milioane lei con
cretizată in :

— depășirea producțiilor ve
getale la principalele culturi : 
700 kg de grîu, 800 kg' de po
rumb și 400 kg soia la ha, 
realizînd astfel în teren neiri
gat pe cele 3 500 ha cultivate cu 
grîu o producție medie de
4 200 kg, pe Cele 4 000 ha po
rumb, 6 000 kg la ha și 2 300 kg 
soia la ha pe 1 500 hectare.

în acest fel vom livra supli
mentar la fondul de stat peste
5 600 tone produse vegetale.

In sectorul zootehnic, ne pro
punem următoarele sporuri :

— 1 500 hl lapte prin reali
zarea unei producții de 4 000 
litri pe cap de vacă la întregul 
efectiv de 1 500 vaci ;

— 600 hl lapte de oaie prin 
depășirea cu 10 litri pe fiecare 
oaie :

— 350 tone carne prin depă
șirea sporurilor de greutate 
cu 15 la sută față de cele pla
nificate la toate speciile de 
animale.

Prin realizarea angajamente
lor de mai sus vom obține be
neficii peste plan In valoare de 
5 milioane Iei.

în vederea îndeplinirii acestor 
obiective vom acorda o atenție 
deosebită creșterii capacității 
rie producție a fondului funciar, 
prin îndiguirea și desecarea 
unor suprafețe, ca și prin apli
carea unor tenologii corespun
zător însușirilor agrochimice 
ale solurilor și cerințelor dife
rențiate ale plantelor de cul
tură.

tine- 
din 

care
a n forumul 

rilor uteciști 
Sălaj, forum 
și-a* propus să ana
lizeze în spirit lu
cid, realist și cu 

responsabilitate deplină, înfăp
tuirile înscrise de tineri dar, in 
același timp, și ceea ce nu s-a 
realizat, s-a subliniat încă de la 
început, în cuvîntul tovarășului 
Laurean Tulai, prim-secretar al 
comitetului județean de partid.
faptul că pentru realizarea sar
cinilor politico-economice pe 
care le are în față județul, o
contribuție însemnată trebuie 
s-o aducă tinerii și organizațiile
U.T.C.

„Conferința organizației jude
țene de partid, spunea vorbito
rul, a hotărît să pună în fața 
oamenilor muncii din industrie 
sarcina de a realiza în 1973, an 
hotărîtor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, un 
ritm de creștere de 50 la sută, 
creînd astfel premisele realizării 
cincinalului în 4 ani și jumătate. 
Este un ritm vertiginos de 
creștere, impus de nevoile reale 
ale județului și determinat de 
marile investiții acordate de 
stat, investiții cărora noi va tre
bui să le asigurăm o rentabili
zare deplină“.

De pe această entuziastă plat
formă a chemării partidului la 
întrecerea socialistă au fost 
purtate toate discuțiile, trans- 
formînd dezbaterile conferinței 
intr-un angajament colectiv dă
ruit împlinirii la un nivel șl 
mai înalt a datoriilor de viitor.

„Tinerețea întreprinderilor și 
a celor ce Ie deservesc, se spu
nea în darea de seamă — a că
ror medie de vîrstă este de 21 
de ani — a ridicat în fața orga
nizației U.T.C., o sarcină pri
mordială : educarea tinerilor în 
spirit muncitoresc, formarea 
unei atitudini socialiste față de 
muncă.“

— Dar unul din neajunsurile 
manifestate în activitatea edu
cativă, sublinia Ioan Ivașcău, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Zalău al U.T.C., este că 
privim uneori acest proces în 
sine, fără ca să urmărim eficien
ța, modul în care tinerii își 
formează atitudini și convingeri 
politice, de pe poziția cărora să 
acționeze ferm și conștient pen
tru depășirea greutăților și în
lăturarea fenomenelor negative. 
Ne putem mîndri că unul din 
cei mai buni strungari din țară 

muncește la „Armătura“, dar 
sîntem nemulțumiți că o parte 
din tinerii strungari de acolo 
nici nu-și îndeplinesc normele, 
absentează din producție, dau 
un mare procent de rebuturi.

— Este o dovadă, a reluat 
mai tîrziu Vasile Mureșan, ingi
ner la Fabrica „Armătura“ Za
lău, că și adunările noastre ge
nerale au cam scăpat din vede
re rosturile lor politice, țelul 
educativ al muncii. Sau alt as
pect : am înființat brigăzi de 
producție ale tineretului, alcă

SĂLAJ

tuite din cei mai buni tineri, 
lăsînd deoparte, izolați, pe cei
lalți care aveau de fapt nevoie 
de sprijinul și îndrumarea 
noastră tovărășească.

— Intr-adevăr, arăta și Halboș 
Maria, profeșoară la Școala ge
nerală din Agrij, rostul organi
zației este de a deveni o adevă
rată școală a educației comu
niste, prin care să dăm lupta 
cu mentalitățile, cu concepțiile 
greșite despre muncă ce mai 
apar la unii dintre tineri. Acest 
lucru trebuie să-l realizeze prin 
toate acțiunile sale.

Din luările de cuvînt ale 
celorlalți participanți, Durai 
Geza din comuna Crasna, Chiș 
Laura, muncitoare de la „Fila
tura“, Brici Ion din comuna 
Dragu, Morjolic Gheorghe de la 
Cehu Silvaniei, Nicolae Agaclii 
din comuna Cizer și alții s-au 
conturat numeroase modalități 
concrete pentru îndeplinirea 
ace.stui obiectiv, al educării fie

cărui tînăr la școala înaltelor 
principii comuniste, pe baza 
normelor eticii și echității so
cialiste.

— In ansamblul activităților 
desfășurate de organizațiile 
U.T.C., spunea Teglaș Anton, de. 
la I.I.L. „Sâlăjana“, munca pa
triotică s-a dovedit a fi unul din 
principalii factori educativi, cu 
puternică rezonanță asupra for
mării tineretului, a pregătirii 
lui pentru muncă și viață. în 
fiecare organizație U.T.C. au 
fost constituite brigăzi perma

nente de muncă patriotică cu un 
total de 10 000 de tineri. Valoa
rea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică pe șantierele 
de la Crasna, Bobota, Nușfalău, 
Gîrbou, Jibou, Zalău, se ridică 
la multe milioane de lei dar, 
în același timp, și la alte valori, 
tot atît de prețioase, obținute 
în educarea tinerilor în spiritul 
dragostei față de muncă.

în încheierea dezbaterilor, to
varășul Francisc Torok, adjunct 
de șef de secție la C.C. al U.T.C. 
analizînd pe larg acțiunile în
treprinse de organizațiile U.T.C. 
din județ pentru educația tine
retului, pentru dezvoltarea jude
țului, în consens cu marile 
obiective ce și le propune în
treaga țară, arăta că, pentru 
a-și îndeplini marile sarcini pe 
care le ridică edificarea socie
tății noastre, organizațiile U.T.C. 
trebuie să devină autentice co
lective de muncă și de luptă 
pentru educarea comunistă a 

tineretului, așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidu
lui. Avînd în vedere măsurile 
preconizate de Congresul al 
IX-lea al U.T.C., hotărîrile 
adoptate de conducerea organi
zației noastre, proiectele și acti
vitățile organizațiilor U.T.C. din 
Sălaj trebuie să fie raportate 
neîncetat la munca politică, la 
dezvoltarea unei conștiințe îna
intate, capabilă să consolideze 
la tineri convingeri ferme și 
principii comuniste de muncă și 
de viață.

Un îndemn și un imperativ 
căruia tovarășul Constantin Ne
grea, reales în funcția de prim- 
secretar, s-a angajat în numele 
tuturor uteciștilor din Sălaj, ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități, să-i dedice întreaga 
măsură a capacității de muncă 
și mobilizare a organizației 
U.T.C., pentru realizarea măre
țului obiectiv de edificare so
cialistă a patriei.

în încheierea lucrărilor confe
rinței a fost adresată o telegra
mă secretarului general al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, din care am ex
tras acest fragment : „Tineretul 
sălăjan trăiește o perioadă fără 
precedent în istoria acestor me
leaguri, determinată de ritmul 

' ascendent de industrializare, de 
continua modernizare a agricul
turii, de puternicul avînt al tu
turor domeniilor vieții econo- 
mico-sociale, care constituie o 
dovadă grăitoare a grijii părin
tești pe care conducerea parti
dului, dumneavoastră personal, 
o acordați dezvoltării armonioase 
a tuturor județelor patriei“.

Angajarea plenară a tinerilor 
sălăjeni la realizarea exemplară 
și la nivelul maximal al indica
torilor de plan pe anul 1973, 
înscrierea mai pregnantă a pre
zenței energiilor și talentelor 
tinere în inițiativa lansată de 
Biroul C.C. al U.T.C., care an
gajează toate organizațiile U.T.C. 
sub deviza „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“ constituie o 
dovadă grăitoare a conștiinței 
profund patriotice de care este 
animat tineretul Sălajului, a ho- 
tărîrii lui nestrămutate de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru triumful spiritului muncii, 
al dreptății și echității socia
liste.

ION MARCOVICI 
ION CÎMPEAN

(Urmate din vag,. I)

care evoluează o formație sau 
alta, sub care este inițiată cu
tare sau cutare acțiune. Rău 
este că vanitatea este uneori 
mai puternică decît principiile, 
iar patima întunecă judecata 
sănătoasă. Am aflat, de pilda, 
cu stupefacție, de o ascuțită 
dispută ivită între secretarul 
comitetului U.T.C. și președin
tele comitetului sindicatului din- 
tr-o mare unitate economică vil- 
ceană în legătură cu un cor care 
urma să reprezinte județul la 
concursul „Cintare patriei“. In 
componența amintitului ansam
blu intrau foarte mulți tineri ; 
el urma însă să concureze sub 
„firma“ sindicatului. De- aici o 
serie de discuții neprincipiale, 
motive gratuite de tensiune etc.. 
etc. Cazul nu e izolat, căci si
tuația care l-a generat este de 
natură obiectivă. Sindicatele au Individualitate

(Urmare din pag. 1)
Sigur că este foarte bine, foarte frumos și. caracteristic zi

lelor noastre ca un colectiv - este și cazul colectivului tine
rilor cercetători citați mai sus - să aibă rezultate bune sau 
excelente în activitatea lor. Dar asta este încă o simplă și o- 
bișnuită constatare, o veste bună și îndreptățită adăugată 
la veștile bune și la fel de îndreptățite care vin din celelalte 
întreprinderi și instituții din țară. Veștile bune și îndreptățit® 
și constatările simple și obișnuite se ridică totuși din freamă
tul omenesc al individualităților core compun acea comuni
tate, din armonia și dezarmonia fiecăruia dintre cei care tră
iesc și sînt trăiți de bogata relație socială care este colec
tivul. O imagine a acestor colective și individualități cu con
tururi idilizate, chiar propria imagine a acestor colective des
pre ele înșile, ghiftuită pe dinăuntru cu reușite mijlocii, ega
lizatoare și uniformizatoare, cum numai mediocritatea este în 
stare să egalizeze și uniformizeze, unde prejudiciile și servi
ciile reciproce care și le pot aduce individul și colectivitatea 
se anulează prin lipsa lor de forță și pregnanță, este o ima
gine cu desăvîrșire falsă și contrară intereselor întregii noas
tre societăți. Mă gîndesc apoi la dificultățile de integrare ale 
unui tînăr sau altuia într-un colectiv și mi le explic uneori 
și prin apăsarea excesivă și neglijentă pe pedala unei gră
bite atingeri a stării medii de participare și implicare la exis
tența acelui colectiv, prin ignorarea cu rea neștiință a date
lor unei individualități în formare și căutare. Rezultatul va fi 
în aceste situații, probabil și în altele, nu un muncitor bun 
sau un cercetător științific bun, deși se poate întimpla și in
vers, oricum totdeauna un muncitor și un cercetător științific 
ale căror nevoi de individualizare au fost netezite nefiresc 
față de ceea ce credem noi și societatea noastră despre om 
și despre rostul lui. Avem nevoie de oameni activi, responsa
bili, capabili să ia hotărîri și să acționeze neconvențional, să 
fie întreprinzători și să aibă curajul de a distruge prejude
cățile și de a rosti mereu adevărul. La urma urmelor, dacă 
ținem seama de ritmul deosebit al dezvoltării societății noas
tre, trebuie să recunoaștem că tinerii care și-au început de 
cîțiva ani și își încep în acești ani și în anii care vin viața 
socială, sînt de fapt și de drept cei care mîine, nu foarte tir- 
ziu, vor trebui să posede, spre binele societății, dar și al lor, 
individualități limpezi și ferm conturate. Vestitorii unei vieți 
hrănite la bogăția civilizației tehnice și a unei societăți în 
continuu progres sînt printre noi.

j
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avantajul că dispun de o bază 
materială bună și de instructori 
artistici calificați (și... sala- 
riați !). Pe de altă parte, coni- 
ponenții formațiilor artistice (și 
marea majoritate a spectatori
lor) sînt, cum arătam, tineri. Ce 
te faci insă cînd intră in acțiu
ne mărunții despoți culturali, 
interesați nu atît de bunul mers, 
de eficiența muncii, cit terori
zați de gindul obsesiv că un 
eventual succes, pe care l-ar 
putea trece în palmaresul pro
priu, ar putea reveni... rivali
lor ? !

— S-a intimplat în ultima 
vreme — ne spune tovarășul 
Iulian Greere, activist al Comi
tetului județean Vilcea al U.T.C. 
— că, dintr-un motiv sau altul, 
unele formații sindicale s-au 
dezmembrat. Așa s-au petrecut, 
lucrurile cu taraful de muzică 
populară al I.T.A. Rm. Vilcea. 
Instrumentele fostei formații 

stau de multă vreme nefolo
site. Deși tinerii s-au arătat 
dornici să le preia, să înjghe
beze o nouă formație, această 
dorință a lor n-a fost întîmpi- 
nată cu solicitudinea așteptată. 
Am fi vrut, de asemenea, să 
constituim la nivelul munici
piului Rm. Vilcea o brigadă ar
tistică reprezentativă a tinere
tului. Ne orientasem asupra a 
două formații — a O.C.L. pro
duse industriale și a Institutului 
județean de proiectare — ai că
ror componenți sînt tineri. în 
ambele cazuri brigăzile au fost 
preluate de instructori ai sindi
catelor (noi nu dispunem de 
cadre specializate) și intenția 
noastră nu s-a putut materia
liza.

Fără să contestăm total juste
țea celor semnalate, să ne fie 
îngăduită observația că și co
mitetul județean U.T.C. are par
tea lui de vină in această pri
vință, deoarece nu a acționat în
totdeauna prompt pentru mate
rializarea ideilor și inițiativelor 
sale, așteptînd ca acestea să se 
realizeze „de la sine“. Este ne
voie, deci, de mai multă insis
tență, de un efort organizatoric 
mai susținut.

De fapt. cazurile la care 
ne-am referit mai sus repre
zintă, după opinia tovarășului 
Ilie Bădițescu, responsabil cu 
problemele muncii politice și 
cultural-educative in Biroul 
consiliului județean al sindica
telor, „o etapă trecută“.

— în ultima perioadă, con
tinuă interlocutorul nostru, am 
pus bazele unei colaborări trai
nice și substanțiale cu comitetul 
județean al U.T.C. Pentru noul 
ansamblu artistic al tineretului 
ne-am angajat să contribuim cu 
costumația necesară formațiilor 
de estradă și muzică populară. 
Am integrat, de asemenea, an
samblului o formație de dansuri 
populare — cea a întreprinderii 
de industrie locală „6 Martie“ 
— alcătuită din tineri și i-am 
asigurat și acesteia necesarul 
de costume. Interesul nostru 
comun este să contribuim la 
îmbogățirea vieții spirituale a 
județului. De altfel. în noua 
casă de cultură a sindicatelor, 
care va fi inaugurată în acest 
an, vom desfășura activități 
conform unui plan de acțiune 
unic.

Ne-am interesat, in această 
ordine de idei, dacă și cum este 
folosită în comun baza materia
lă, aflată in momentul de față 
in administrația sindicatelor. 
Am aflat că atit la cluburile și 
sălile culturale de pe Lotru, la 
clubul din Brezoi și la cel al 
t.S.C.M. Govora, tinerii au în 
mod curent acces, că nimeni nu 
face aici nici o discriminare. Mai 
mult decît atît, cele 6 cineclu- 
burl sindicale existente pe cu
prinsul județului — și dotate cu 
aparatură modernă — așteaptă 
colaborarea tinerilor pentru 
constituirea unor colective de 
lucru dinamice, valoroase, ca
pabile să obțină performanțe 
artistice superioare. Este nevoie 
deci doar de interes și inițiati

vă din partea creatorilor tineri 
care sînt invitați să procedeze... 
tinerește, cu entuziasm și per
severență.

Am auzit uneori rostindu-se 
de către tineri reproșuri pri
vind numărul redus și calitatea 
scăzută a serilor distractive. 
Dar cine să organizeze aseme
nea manifestări. dacă nu iu 
primul rind tinerii ? Este oare 
normal ca uteciștii de ia între
prinderea de industrie locală 
„6 Martie“ sau de la întreprin
derea județeană de construcții 
să se plîngă că nu s-au orga
nizat pentru ei seri de dans 
sau concerte de muzică ușoară, 
in vreme ce instrumentele mu
zicale. valorînd zeci de mii de 
lei, achiziționate de sindicate, 
stau aici nefolosite ?

— Vom impulsiona participa
rea tinerilor la activitățile și 
manifestările cultural-educative, 
indiferent sub egida cui sînt or
ganizate, ne-a declarat tovară
șul Silviu Dinte, secretar al co
mitetului județean Vilcea al 
U.T.C. în tot ce tăcem, ne 
călăuzim după prețioasele indi
cații pe care ni le-a dat secre
tarul general al partidului în 
cuvîntarea rostită la Cluj, cu 
prilejul deschiderii anului uni
versitar, privind organizarea 
pentru tineri a unor manifes
tări culturale și recreative sub
stanțiale și diverse. Am con
ceput și sîntem pe cale de a 
înfăptui un program complex 
în acest sens, pe care-1 vom 
realiza cu concursul comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă și, mai ales, al sindi
catelor. De altfel, o serie de ac
țiuni nici nu se pot desfășura 
decît intr-o strinsă colaborare 
cu acești factori. Mă refer lu 
manifestările vizind educația 
moral-cetățenească a tinerilor, 
precum și la altele, pe teme de 
legislație, de educație științifi
că șl estetică. N-avem nimic de 
obiectat, frumoase planuri, dar 
nu vin ele cam tîrziu, față de 
momentul cînd intensificarea 
vieții cultural-distractive a ti
neretului s-a pus cu o deosebi- 
tă acuitateDin toamnă și 
pină acum nu sînt suficiente 
doar planurile pentru a răspun
de sarcinilor din acest domeniu.

— Socotesc oportună — consi
deră tovarășul Ilie Bădițescu — 
organizarea periodică a unor 
consfătuiri operative, de lucru, 
ale responsabililor cu munca 
culturală și politico-educativă, 
atit de la sindicat, cît și de la 
U.T.C. în felul acesta, progra
mele proprii de activități ar pu
tea fi corelate la toate nivelele, 
cu foloase indiscutabile pentru 
toată lumea.

Este, după opinia noastră, o 
propunere valoroasă care se 
cere materializată neîntârziat. 
Dar, dincolo de această măsură 
organizatorică, este necesar ca 
pretutindeni tinerii să se afir
me mai insistent ca inițiatori 
și animatori culturali. Aceasta 
mi se pare a fi, de altfel, con
cluzia cea mai importantă , pe 
care realitățile județene inves
tigate o impun cu acuitate.
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TELE E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a trimis tovarășului GUSTAV HUSAK, 
secretar general al Comitetului Centrai aț Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, vă adresez Dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, sincere con
doleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Va- 
clav Svoboda, secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate sentimentele 
noastre de profundă compasiune.

COCTEIL LA AMBASADA

SOVIETICA

actualitatea
r

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Președintelui 
Republicii Volta Superioară, general SANGOULE LAMIZANA, 
următoarea telegramă :

în momentul în care Excelența Voastră își sărbătorește cea 
de-a 55-a aniversare, îmi este plăcut ca, în numele poporului 
și al guvernului Voltei Superioare, precum și în numele meu 
personal, să vă adresez cele mai bune urări de sănătate, feri
cire și prosperitate.

Vă transmitem, de asemenea, urări sincere pentru înflorirea 
deplină a relațiilor româno-volteze. în interesul popoarelor 
noastre și al păcii universale.

Cu cea mai înaltă considerație.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea prof. dr. ju
rist IOSIF CONSTANTIN DRAGAN. președintele Federației 
Internaționale de Marketing, următoarea telegramă :

Cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Uni
versității din București, confirmare a valoroasei Dumneavoastră 
contribuții în promovarea știin țelor umane aplicate, primiți sin
cere, calde felicitări și urări de sănătate pentru continuarea 
afirmării științei și culturii neamului nostru.

Președintele Consiliului de Miniștri aț Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis tovarășului 
JENO FOCK, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, următoarea telegramă :

Aflînd cu adin-că durere despre gravul accident de circulație 
care a avut loc în după-amiaza zilei de 30 ianuarie 1973, în a- 
propierea localității Kecskemet, vă rog să primiți, în numele 
Cojisiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
meu personal, cele mai sincere condoleanțe, precum 
ga noastră compasiune pentru familiile îndoliate.

și al 
și întrea-

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, a oferit luni după- 
amiază un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului 
diului 
P.C.R., 
siliului 
Trofin, 
tetului 
diului 
P.C.R.. 
siliului 
comerțului 
Fazekas, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ~
supleant 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
a) Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinte al Consiliului 
General ARLUS, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești.

Executiv, al Prezi- 
Permanent al C.C. al 

vicepreședinte al Con
de Miniștri, 
membru al

Executiv, al 
Permanent al C.C. 
vicepreședinte al Con

de Miniștri, ministrul 
interior, Janos

Virgil 
Comi- 
Prezi- 

al

Iosif Banc, membru 
al Comitetului Exe-

fornia-

de

chimic
Grivi-

în stare proaspătă), roșiile „Ar
geș 1“, „Argeș 428“, „Argeș 
450“ (cu un randament de 80-90 
la sută roșii calitatea 1).

Locum
■ -.Ml.,, ».

Cursuri universitare

Hochei pe un

• I.I.S. „Energo reparații“ 
(bd. Mărășești nr. 2, telefon 
21-50.74) angajează tineri pen
tru a lucra in meseriile : oțelar, 
forjor, termist-tratamentist, cu- 
rățitor, șablor, turnător 
tor.

• Uzina de utilaj
„Grivița Roșie“ (Calea
ței nr. 357, telefon 18.59.72) an
gajează : strungari, frezori,
tîmplari, electricieni, bobina
tori, forjori, lăcătuși construc
ții metalice, cazangii.

Sînt oferite posibilități
cazare in blocul-cămin, aflat în 
vecinătatea uzinei.

• întreprinderea industrială 
de stat „Frigocom“ (prelungi
rea Bujoreni — Drumul Tabe
rei, telefon 31.22.52) angajează : 
turnători-formatori, rectificato
ri, frezori, curățitori, șlefuitori, 
matrițeri, bobinatori, electri
cieni. șoferi.

• ..... . :.

NE-AM INFORMAT 
FÊMTRU DV.

Statistica construcțiilor (San
du Răutu, Valeriu Bănuț) : se 
adresează studenților facultă
ților de construcții, inginerilor 
proiectanți etc. Tehnologia 
construcțiilor (Liviu Grai, An
tonie Trelea), lucrare realizată 
după noua programă analitică 
a facultăților de construcții. 
Fundamentele geometriei 
Mihăilescu și M. 
Exegeză a geometriei 
se adresează 
de liceu,

(N.
Neuman) : 
sintetice ; 

elevilor 
studenți-

Recent pionierii și uteciștii 
Școlii generale nr. 80 din Capi
tală au avut oaspeți de seamă : 
pe istoricul prof. Constantin C. 
Giurescu și pe poetul Petre 
Ghelmez, directorul Editurii Al
batros. Autorul remarcabilei 
Istorii a Românilor a evocat 
aspecte marcante din activitatea 
sa, a răspuns la întrebările adre
sate de pionieri, s-a referit în 
mod special la o serie de mo
mente legate de afirmarea uni
tății poporului român si de mo
mentul Unirii Principatelor. în- 
tîlnirea a avut un puternic ecou 
în rîndui participanților care. în 
încheiere au intonat însuflcți- 
toarea „Horă a Unirii“.

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

patinoar inedit : oglinda înghețată a lacului 
Herăstrău.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis 
NORMAN KIRK, prim-minisțru al Noii Zeelande, 
telegramă :

în numele guvernului și poporului român Și al meu per
sonal. am deosebita plăcere să vă transmit cu prilejui Zilei 
naționale a țării dv. cele mai sincere felicitări și urări de să
nătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
neo-zeelandez.

îmi exprim convingerea că in viitor relațiile româno-neo-ze- 
elandeze vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul celor 
două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

Socialiste
Domnului 

următoarea

De la „Minitehnieus“
( Urmare din pag.

Luni a sosit la București, Va- 
clav Hula, vicepreședinte al 
guvernului R.S. Cehoslovace, 
președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării, care va purta 
convorbiri în legătură cu dez
voltarea în continuare a colabo
rării economice româno-cehos- 
lovace.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat 
de Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, de membri 
ai conducerii C.S.P.

Au fost de față Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R. 
slovace la București, 
ai ambasadei.

Utihzarea de echipament mo
dern în parchetele din județul 
Argeș a dus la ridicarea gradu
lui de mecanizare a unor lucrări 
pînă la 90 la sută. Prin dotarea 
unităților cu o serie de noi trac
toare românești (Taf, U-650 și 
U-651 cu troliu) și funiculare 
(FP-2, FPU-500 și FAR), meca
nizarea la transportul buștenilor 
a depășit 80 la sută. Forestierii 
argeșeni au deci legitime motive 
de satisfacție, ca și cei din par
chetele din zonele Oravița și Lu
goj. Aproape 65 la sută din ope
rațiunile de manipulare și în
cărcare în depozite și peste 70 
la sută din cele de colectare a 
materialului lemnos destinat 
producției industriale se reali
zează aici pe baza unor moder
ne soluții de lucru.

S. Ceho- 
și- membri

IN ARENELE SPORTULUI DE MASA

an

o „stație pilot“ unde se dove
dește cum se poate atinge o 
bună formație pentru muncă, 
pentru tehnică, pentru viață, la 
un mod competitiv, stimulativ 
și ingenios. Dar pionierii devin 
uteciști. Aici este locul să a- 
mjntl’m întrebarea pionierei, 
locțiitor al președintelui Consi
liului municipal-București al 
Organizației Pionierilor — care 
se pregătește să devină utecis- 
tă — adresată primului secretar 
al C.C. al U.T.C. : „Cum își vor 
continua activitatea „miniteh- 
nicienii“ cînd vor deveni ute
ciști ?“ Răspunsul a venit, și el 
va fi împlinit prin acțiune. S-a 
acuzat pauza care, în multe ca
zuri, se interpune între activi
tatea din cadrul „Minjtehnicu- 
stilui“ și cea care începe, ori nu. 
în cercurile elevilor, pentru că 
ea ar putea duce la pierderea 
ori atrofierea unor pasiuni toc
mai la vîrsta Utecistă, atunci 
cînd cunoștințele elevilor șe lăr
gesc ca arie și capătă profunzi
me, amplificînd posibilitățile de 
creație. Că odată cu creșterea 
numărului de ani. nu apare un 
regres al interesului inventiv, o 
dovedește însuși faptul că re
vista „Tehnium“. a uteciștilor. 
a atins la ora actuală tirajul de 
90 000 exemplare, cerințele fiind 
mult mai mari.

De la aceeași masă de lucru, 
cele două organizații perfectea
ză multe forme de colaborare 
și ele se materializează, acțiu
nile înseși aducând soluții noi. 
Memoria inițiativelor din pio- 
nierie nu-i lasă pe ado
lescenți să bată pasul pe loc, 
cu atît mai mult cu cit cres- 
cînd, ei devin mai conștienți 
cui și cum va folosi activitatea 
formativă și creativă de acum. 
Au apărut case ale tehnicii pen
tru tineret; case de cultură 
pentru tineret și alte case de 
cultură din localități reprofi
lează o parte din program și 
din baza materială pentru a- 
cea categorie numeroasă a ele
vilor și tinerilor care țintesc 
spre brevete de inventatori, de 
realizatori ai unor lucrări care 
să depășească amatorismul ori 
să atingă amatorismul de cea 
mai bună calitate. Casele pio
nierilor se angajează să rămînă 
deschise și pentru uteciști, chiar 
atunci cînd ei devin studenți. 
nentru a continua aici lucrări 
începute, a le perfecționa, ori a 
aborda altele ; mai mult, pen
tru a fi partenerii mai mari, în
tr-o asemenea activitate, ai 
pionierilor. Tot în decursul 
discuției s-a gîndit că ar fi 
bine venită deschiderea atelie
relor școlilor pentru cei care 
sînt pasionați de tehnică, după 
orele obligatorii din programa 
școlară. S-a sugerat o mai mare 
receptivitate la cerința de a se 
aduce în comerț materiale din 
care elevii să poată realiza pro
iectele lor tehnice. -S-a propus 
organizarea unei tabere de va
canță comună pentru micii și 
mai marii tehnicieni.

Răspunsurile la aceste propu
neri și gânduri trebuie să vină 
și vor veni cu siguranță, întru- 
cit se știe că investițiile mate
riale și morale în acești foarte 
tineri adepți ai tehnicii se vor 
reîntoarce tot tehnicii, produc
ției viitorului. Dar e nevoie re
almente de o scânteie care „să 
aprindă“ acțiunea, de un stimu
lent, incit entuziasmului foarte 
specific si oarecum pueril din 
pionierie. să-i urmeze cel con
știent din anii uteciști. Elevii 
vor un „Tehnium“ avind strălu
cirea marilor concursuri, a ma
rilor performanțe. Ej înșiși, nu 
puțini, dovedesc și acum că este 
posibil un asemenea „Tehnium“ 
după .un „Minitehnieus" ispiti
tor. Călin Rădulescu, elev, 
care a primit medalia de argint 
pentru două lucrări, n-a stat să 
aștepte confirmările de la Tîrg;

a făcut un nou aparat 
tru predarea funcțiilor 
metrice, omologat ca 
didactic de către I.M.D. ; 
drian Toader caută procedee și 
dispozitive de desprăfuire a 
gazelor de coș pentru fabricile 
de ciment și se preocupă să 
definitiveze un nou proces teh
nologic de fabricare a cimentu
lui, deși va trebui să munceas
că „extfcnuator“ — cum mărtu
risește elevul în anul II ai li
ceului energetic. Ar dori însă, 
ca organizația U.T.C. să iniție
ze pentru elevi concursuri și 

■ cluburi tehnice la nivel națio
nal, fiindcă și întrecerea con
tează ; Virgi.1 Călărășanu decla
ră că după „Pompa cu dublu 
flux“ au urmat cîteva lucrări 
fără prea mare importanță ; a 
vrut să-și propună lucrări mai 
dificile dar, depășind vîrsta pio
nieratului, s-a gîndit întîi să 
acumuleze cunoștințe mai vaste, 
să le consolideze și apoi să 
treacă la înfăptuiri. A făcut 
cîteva planuri pentru un motor 
cu ardere internă sperînd să 
realizeze un prototip, injpreună 
cu uri coleg. Dorește insă ca a- 
semenea „subjugați" pentru 
telfriică să fie sprijiniți și a- 
tunci cînd cresc mai mari.

Lucrurile acestea au fost 
mintite în decursul discuției. 
Le-am notat ca un argument că 
elaborarea de către organiza
ția pionierilor și cea a uteciș- 
tilor, a unui front comun în 
interiorul căruia să continue 
inițiativele cu valoare formati
vă și educativă nu reprezintă 
altceva -decît un răspuns i 
drept la o realitate de fapt.

— pen- 
trigono- 
material

A-

. O delegație de 
Partidului Comunist _____,
condusă de tovarășul Gheorghe 
Tănase, membru al C.C al 
P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Vaslui al 
P.C.R., a plecat luni la Praga 
unde, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia va face o vi
zită de schimb de experiență în 
această țară.

activiști ai 
Român,

La invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, luni seara, a sosit în 
Capitală, o delegație 
liultii Național 
Național din R. 
condusă
membru ai Prezidiului și 
cretariatului Consiliului.

• Recent a fost inaugurat 
primul obiectiv din cadrul nou
lui complex portuar din Tulcea. 
portul comercial. Acesta dispu
ne de trei dane în lungime de 
peste 300 m., destinate acostării 
navelor fluviale și maritime de 
mare tonaj ; este înzestrat dea- 
semenea cu macarale, platforme 
pentru depozitarea mărfurilor, 
linii de cale ferată și un grup 
tehnic de exploatare. In apro
pierea acestui obiectiv se exe
cută noi dane pentru portul in
dustrial. care urmează să per
mită acostarea mineralierelor ce 
vor aproviziona cu materii pri
me viitoarele uzine de alumină 
și de feroaliaje (aflate în curs 
de realizare, în noua zonă in
dustrială a orașului)

se 
în-

al 
D. 

de Berta

a Consi- 
Frontului 
Germană,
Langner,

instructori sportivi voluntari. In 
urma desfășurării competiției 
s-au înregistrat următoarele re
zultate tehnice: la proba de 
fond-fete, 1000 m. : locul 1 — 
Maria Nilă, (comuna Fundata) 
3,06; locul 2 — Anișoara Arsu 
(Bran) 3,09 ; locul 3 — Marcela 
Ceposu (Șirnea) 3,10; la proba 
de fond băieți 3 000 m. : lo
cul I — Aron Onciu (Fundata) 
9.20; locul 2 — Ion Cioacă 
(Șirnea) 9,21; locul 3 — Con
stantin Arsu (Bran) 9,33 ; Cobo- 
rîre fete : — locul 1 — Maria 
Nilă (Fundata) 21:4; locul 2 — 
Ercuș Felicia (Cristian) 23:00; 
locul 3 — Sanda Plotogea (Bran) 
26,9: coborire băieți : locul 1 
— Constantin Puchi (Bran) 13:3; 
locul 2 — Nicolae Stanciu (Bran) 
13:3; locul 3 — Florin Boboc 
(Bran) 13:4; slalom uriaș băieți: 
locul 1 — Constantin Puchi
(Bran) 9:00; locul 2 — Nicolae 
Stanciu (Bran) 9:1; locul 3 — 
Florin Boboc (Bran) 9:2.

Primilor 3 clasați la fiecare 
probă li s-au oferit diplome și

minifotbal la clubul Prodcom- 
plex, Casa studenților. Clubul 
elevilor. Casa de cultură a sin
dicatelor, „amatorii de galerie“ 
și-au susținut favoriții în întâl
niri competiționale. Feroviarii 
popicari s-au întrecut cu cole
gii lor din Harghita, Cluj, Bra
șov în cadrul „Cupei ceferiști
lor — 16 Februarie“. Handba- 
liștli elevi, fete și băieți, de la 
Liceul Bolyai, Școala sportivă 
și-au disputat forțele în meciuri 
contînd pentru cupa de iarnă 
a elevilor cu echipe similare 
din Reghin și Sighișoara, iar 
baschetbaliștii s-au confruntat 
în cadrul returului celei de a 
doua etape a campionatului di
viziei juniorilor și școlarilor.

Tot la Tg. Mureș asociațiile 
sportive de la sate. Fulgerul- 
Sîngeorzul de Mureș. Voința — 
Singeorzui de Pădure, Energia 
—- Fîntânele. și-au trimis cam
pionii tenisului de masă pentru 
a se întrece în cadrul campio
natului județean cu tenismenii 
asociațiilor sportive Lemnarul, 
Oțelul, Comerțul Tg. Mureș, 
Textila Sighișoara. Voința Tîr- 
năveni.

Numeroase manifestări spor-

— Tabor Balint; locul II — Vi
orel Bordea; locui III — Ar
pad Blenefi, toți de la Școala 
profesională „Tractorul“.

ADINA VELEA

„Săniuța de argint"... 
spre etapa finală

BRĂILA. Municipiul Brăi
la a fost unul dintre localitățile 
care au beneficiat de ger și ză
padă, principalele „elemente“ 
care fac posibilă practicarea 
sporturilor de iarnă, în această 
perioadă de început de februa
rie. Profitînd de acest, lucru Co
mitetul municipal U.T.C. a or
ganizat concursul dotat cu tro
feul „Săniuța de argint“. Au par
ticipat peste 100 de ' 
care 35 de fete. In urma con
cursului la fete pe primele 
locuri s-au clasat: 
yandru de la Liceul „Panait Cer
na“, urmată de Maria Mog/aciov 
de la Liceul economic și Con- 
druța Stan de la Liceul „Gheor
ghe Murgoci“. La băieți, pri
mul loc l-a ocupat Ion Bucovală 
de la Liceul „Panait Cerna“, ur
mat de Lungii Gheorghe de la 
Școala profesională Progresul, și 
Ionel Răileanu de la Liceul „Pa
nait Cerna“. In prezent se fac 
pregătiri pentru desfășurarea fa
zei județene care, dacă nu va fi 
zăpadă intr-un loc propice din 
județ, atunci se va organiza la 
Soveja, în județul Focșani.

TRAIAN ENACHE

tineri din

în lipsa zăpezii și a 
gerului se practică 

alte sporturi
TIMIȘOARA. Și în acest

iarna pe meleagurile bănățene nu 
are nimic comun cu ceea ce, în
deobște, am fi îndreptățiți să ne 
așteptăm de la ea. Inexistența 
zăpezii, a frigului, două prezen
țe de care se leagă nemijlocit 
practicarea sporturilor de sezon 
a determinat asociațiile sportive 
din școlile, întreprinderile și 
satele județului Timiș să su
plinească organizarea competi
țiilor de schi, patinaj și săniuțe 
cu altele, desfășurate fie în aer 
liber, fie în sălile de sport.

Inițiativa Comitetului munici
pal Timișoara al U.T.C. de a 
crea cadrul unor largi manifes
tări cu caracter de masă 
materializează, în prezent,
tr-un campionat municipal de 
handbal la care sînt angajate 
20 de echipe de băieți și 8 de 
fete, competiție ce se desfășoară 
în sala de sport nr. 2. Paralel 
cu ea, în sala de gimnastică a 
Liceului „Victor Babeș“, 17 echi
pe de baschet — 10 de băieți și 
7 de fete — își dispută întîieta- 
tea la acest sport. Pînă la mijlo
cul acestei luni urmează să fie 
încheiată etapa de masă a cam
pionatului municipal de șah și 
tenis de masă. Numărul tineri
lor candidați la obținerea titlu
lui de campion municipal la 
aceste două sporturi e de aproa
pe 1 500. în speranța că totuși 
frigul va înceta să ocolească 
meleagurile bănățene, pretutin
deni unde există posibilități 
— terenuri cu zgură sau bitu- 
minizate — a fost creat cadrul 
organizatoric necesar desfășu
rării întrecerilor de patinaj. 
Pînă atunci în locul acestora 
sînt preconizate întreceri cu ca
racter mai mult demonstrativ 
de judo, lupte și haltere.

Fiindcă aceste competiții an
trenează, din cîte sîntem in
formați peste 25 000 de sportivi 
amatori din întregul județ, ca 
și in alte dăți, adresăm Consi
liului județean pentru educație 
fizică și sport chemarea de a 
le acorda o atenție sporită mai 
ales in ceea ce privește pre
zența activiștilor săi la aceste 
întreceri mai întîi pentru a asi
gura o îndrumare tehnică, apoi 
pentru a urmări și depista, pen
tru a promova talentele auten
tice care se remarcă în sportul 
de performanță. Pentru ca 
Timișoara și județul Timiș să-și 
confirme și în continuare meri
tele care a consacrat această 
zonă în ierarhia sportului națio-

CORESPONDENȚII ..SCINTEII
ȚINERETULUr TRANSMIT:

Maria Ale-

tive au avut loc și în cluburile 
și pe terenurile de sport din 
Gurghiu, Acățari. Daneș, De- 
d-rad și alte localități ale jude
țului. Cea mai semnificativă 
prin amploare și varietatea 
conținutului a fost. însă, dumi
nica cu-ltural-sportivă organiza
tă în comuna Zau de Cîmpie. 
Aici s-au întâlnit, găsîndu-și 
cîmp de manifestare și satisfac
ție toate categoriile de locui
tori ai comunei, tineri și vîrst- 
nici, intelectuali și țărani coo
peratori. peste 5 000 de oameni 
din Valea Largă, Sărmaș. Mi- 
heș, Tăureni. Bogata și altele.

Pasionați) înălțimilor și zăpe
zii s-au îmbarcat in autobuzele 
Agenției B.T.T. filiala Mureș 
petreeîndu-și duminica pe 
pîrtiile de schi de la Bucin.

MIRCEA BORDA

material sportiv. Ciștigătorii ti
tlurilor de campioni județeni vor 
participa la etapa finală ce va 
fi organizată de către C.C. al 
U.T.C. in zilele de 3 și 4 mar
tie la Predeal in cadrul „Festi
valului sporturilor de iarnă“.

e Specialiștii cunoscutei sta
țiuni hortiviticole Ștefănești 
(Argeș) au realizat o serie de 
noi soiuri dintre care unele au 
și fost introduse în producție. 
Din catalogul premierelor spi
cuim : Salata „Argeș 431“ teu 
13—20 la sută mai productivă 
decît salata „tradițională“), var
za „Roșia de Argeș“ (se păs
trează un timp mai îndelungat

I. DANCEĂ

Foto: O. PLEC AN

a-

La cooperativa de artă 
populară și artizanat din Ră
dăuți (secția covoare de 
gherghef) am descoperit o 
adevărată competiție a mîini- 
lor harnice, a mîinilor măies
tre. Meseria de țesătoare, 
tradițională aici, în nordul 
Moldovei, a devenit cunoscu
tă în zeci de țări ale lumii.
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rulează 
14,30;(orele 9; 11,45; 

București (orele 8,30: 11; 
18,30; 21).

STUART : rulează la 
(orele 17; 20.15),

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

ZESTREA : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,30; 17,45;
20), Flamura (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE VEST : 
la Scala 
17,30; 20), 
13.30: 16;

MARIA
Sala Palatului
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Capitol (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), _
(orele 10: 12,30; 15,30: '

PE ARIPILE --------
lează la 
19,15).

ANUL 
lează la 
13,30 
le 9:

GROZAVUL DINTR-A V-A B : 
rulează la Doina (orele 11,15: 14; 
16; 18: 20 — Program de desene 
animate pentru copii — ora 9,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30: 16: 18,30: 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15:
20.30).

RĂZBOIUL LUI. MURPHY : ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11: 
13,30; 16; 18.30; 21), Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21).

Favorit 
. 18; 20,30). 

VINTULUI : ru- 
Patria (orele 10; 14,30:

CARBONARILOR : ru- 
Festlval (orele 8,30; 11; 

16; 18.30; 21), Grivița (ore- 
11,30; 15,30: 18: 20,30).

(Agerpres)

Folosirea intensivă a 
spațiilor acoperite

TG. MUREȘ i în județul Mu
reș iarna continuă să joace far
se. Amatorii de sport își găsesc 
însă preocupare și locuri de 
mișcare în spațiile acoperite. 
Pentru timpul liber de sâmbătă 
și duminică organele de resort, 
organizațiile sindicale și U.T.C. 
le-au oferit tîrgumureșenilor 
un bogat program sportiv. în 
afară de jocurile amicale în
cropite între vecini, pe mesele 
de tenis și terenurile în aer li
ber din cartierele „7 Noiem
brie“, „Tudor Vladimirescu“, 
Ady Endre“ jocurile de „ma- 

șah. biliard, remy, șubac,

Ei vor participa la 
„Festivalul sporturilor 

de iarnă"
BRAȘOV • Duminică, 4 fe

bruarie, în Poiana Ruia din ma
sivul Postăvarul a avut loc etapa 
județeană a Cupei tineretului de 
la sate (ediția de iarnă) la schi 
fond și alpin care a reunit la 
start un număr de circa 100 de 
tineri. Pentru buna reușită a ce
lei de-a 5-a ediții a întrecerii de 
iarnă Comitetul județean Brașov 
al U.T.C. a mobilizat în cadrul 
etapelor pe comune mulți tineri, 
ceea ce a permis ca întrecerea 
să fie o autentică demonstrație a 
dragostei de sport. La această 
reușită trebuie menționată cola
borarea fructuoasă dintre comi
tetul județean al U.T.C. și 
C.J.E.F.S. care s-a concretizat 
într-o bună dotare materială a 
asociațiilor sportive sătești, ofe
rind în același timp o îndruma
re de specialitate superioară prin

Inițiative valoroase pe 
plan local

• Duminică dimineața pe pa
tinoarul amenajat de curind în 
incinta stadionului Tractorul a 
avut loc etapa municipală a 
concursului școlar de patinaj 
viteză. Și-au disputat titlurile 
de campioni municipali un nu
măr de 130 sportivi elevi din 
licee, școli profesionale și școli 
generale. De remarcat prezența 
in număr mare in cadrul con
cursului, a elevilor de la gru
purile școlare ale Uzinei de 
autocamioane, Hidromecanica și 
Energetic, Școala profesională 
Tractorul, Liceul industrial 
construcții de mașini, Iaceul 
Dr. Ioan Meșota și școlile ge
nerale nr. 8 și 7. Dotarea aso
ciațiilor sportive școlare de că
tre Comitetul județean Brașov 
al U.T.C. eu patine a asigurat 
buna desfășurare a antrena
mentelor contribuind, astfel, la 
obținerea unor rezultate supe
rioare față de concursurile pre
cedente.

Campionii municipali desem
nați cu prilejul acestei ediții 
sînt : la fete : locul I — Cris
tina Draghici (Grupul școlar 
energetic) ; locul II — Lina Ste- 
garu (Liceul de muzică și arte 
plastice) ; locul III — Emilia 
Toma (Școala profesională co
mercială) ; la băieți :

Cei mai buni din 11 000
De două zile, pitoreasca sta

țiune montană Rînca din masi
vul Parâng a găzduit, în cadrul 
Festivalului sporturilor de iar
nă tradiționala competiție „Să
niuța de Argint“, organizată de 
Comitetul județean Gorj al 
U.T.C.

Cei HO de concurenți — fete 
și băieți — reprezentanți ai ce
lor peste 11 000 participanți la 
etapa de masă, și-au disputat, 
pe un traseu dificil’, care le-a 
pus la încercare atît calitățile 
fizice cit și îndemânarea și mă
iestria lor. șansele pentru obți
nerea titlului de campion jude
țean. De remarcat că interesan
ta competiție nu a constituit 
numai o simplă întrecere, ci si 
o reușită drumeție, pentru că 
aceștia au trebuit să urce pe 
jos, înfruntând omătul și mun
tele pe o distanță de circa 12 
km.

în urma desfășurării compe
tiției pe primele locuri s-au 
situat următorii : fete : I. Stoia 
Florica — elevă Grupul școlar 
de ma-teriale de construcții Tg. 
Jiu : II Marina Todea — școa
la generală Bilta ; IIT. Lavinia 
Tascău. școala generală Bălă- 
nești ; băieți : I. Gheorghe Lău
data, liceul Tg. Cărbunești ; II. 
Adrian Cucircă. Gr. școlar mi
ner Motru ; III. Ion Ciocîltea, 
liceul Peștișani.

VASILE CRĂCIUN

EXPLOZIA : rulează la Dacia 
(orele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30), Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

CU MHNILB CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11.15; 13,30;
16: 18,15; 20.30), Progresul (orele- 
15.30: 18; 20,15).

QUIEMADA : rulează la Excel- 
sior 
20,45), 
15,30;

(orele 9; 11,45; 14,30; 18; 
Aurora (orele 9,30; 12; 

. . 18; 20,30).
MAREA EVADARE : rulează la 

Central (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19,45), Arta (orele 15,30; 19).

DOMNULUI ----------------
DRAGOSTE : 
(orele 9: 1145. 
20,30), Miorița (orele 10; 12,30: 
17,30: 20). Tomis (orele “ "
13.30; 15,45; 18,15; 20,30).

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

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

URSUL YOGI : rulează 
cea (orele 15,45: 18).

E O POVESTE VECHE : rulea
ză la Pacea (ora 20).

LUPUL MĂRILOR — RĂZBU
NAREA : rulează Ia Ferentari
(orele 15,30; 19).

CĂLDURA MÎINILOR TALE : 
rulează la Popular (orele 16: 
,18: 20).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Lira (orele 15,30; 13; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează

PROFESOR, CU 
rulează la Volga 
13,30; 15.45; 18,15;

-----  15; 
11.15;

Rahova

Bucegl 
Giulești

la Pa-

la Buzești (orele 15,30; 18; 20.30).
AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea

ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).
CAPCANĂ PENTRU GENERAL : 

rulează la Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20.15).

ARE CUVINTUL — ora 19,30; 
Studioul de teatru al I.A.T.C. ; O 
NOAPTE FURTUNOASĂ Si KIR 
ZULIARIDI — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 17,30: 
(Sala Academia) : BĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 15; Circul „București“ : 
APRINDEȚI STELELE

Opera Română : TURANDOT
— ora 19; Teatrul Național „I. L.
Caragiale“ (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 21); 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE IN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 20: Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 20; (Sala Stu
dio) : ANUNȚUL LA MICA PU
BLICITATE — ora ~
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
O, MEMPHIS — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20: 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20: Teatrul Mic : 
TESTAMENTUL CIINELUI — ora 
19.30; Teatral Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : CELE DOUSPRF- 
ZECE -------- -----

ora 
sil eseu“
— ora 
nașe“ (Sala Savoy) :

PROGRAMUL 1

Iară. Emisiune de orientare școla
ră și profesională. Cum ne putem 
califica la locul de muncă în me
seriile de strungar, frezor și ra- 
botor ? Cum putem deveni meca
nici de locomotivă ? Cum ne pu
tem califica muncitori eleetroniști? 
18,30 Imagini din Noua Zeelandă. 
18,40 Universitatea TV. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — cauză a în
tregului popor. 20,00 Melodia săp- 
tămînii. Cincinalul în patru ani 
și jumătate. 20,03 Reflector. 20.20 
Seară de teatru : „Viața ce ți-am 
dat“ de Luigi Pirandello. " “ 
Poșta TV. 22,00 „24 de ore' 
traste în lumea capitalului. 
Gala maeștrilor.

21,45
Con-
22,30

PROGRAMUL II

20,00

20 ; Teatrul

LUNI ALE ANULUI
16: Teatrul „lon'Va-
FLOARE DE CACTUS 

19,30; Teatrul ,.C. T.î- 
- - - REVISTA

9,00 Teleșcoală. Biologie (anul 
III Liceu). Fiziologia analizatori
lor. (Televiziune școlară integrată 
— ciclu realizat cu concursul In
stitutului ele științe pedagogice). 
9,20 Limba română (clasa a 
VlII-a). Elemente de relație la ni
velul propoziției și al frazei (II). 
9,50 Istorie — Monumente brân- 
covenești. 10,00 Telex. 10,05 Pu
blicitate. 10,10 Avanpremieră. 10,15 
Tele-enciclopedia. 11,00 Muzică 
populară. 11.10 Telecinemateea pen
tru copii : „Ioana în atac“. 12,15 
Dans și muzică de pretutindeni. 
12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. 13,00 Telejurnal. 15,00—16.09 
Lecții TV. pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 17.30 Curs de limba 
rusă. 18,00 Telex. 18,05 Steaua po-

20,00 Seară pentru tineret. ___
Ultima oră. 20,25 Concursul nostru 
de dans modern. 20,45 Azi dimi
neață, la ora 10, la Politehnică, în 
plină sesiune de examene. 21.00 
Teletonomat — 5 melodii la ce
rerea dv. 21,15 Roadele unul ex
periment. Transmisie de la Grupul 
.școlar „23 August“ unde se ex
perimentează organizarea învăță- 
mîntultil după principiu natru ora 
producție, patru ore studiu. 21,40 
Ce ne puteți spune despre... „Con
dițiile navetei“. Răspund reprezen
tanți ai transporturilor. 21,50 De Ia 
..Ateneul Tineretului“ la „Ate
neul Român“. 22,00 Dialog între 
generații. 22,25
— rubrică de
ve.' 22.35 Trei
țla „Cronos“.

Semn de întrebare 
probleme distracti- 
melodii cu forma-

• Peste 10 000 de spectatori au urmărit în orașul Medellin 
cel de-al doilea joc pe care selecționata de fotbal a R. D. Ger
mane l-a susținut de la sosirea sa în Columbia. Fotbaliștii 
oaspeți au învins cu 3—0 (1—0) echipa Atletico Nacional, în 
primul joc al turneului, echipa R. D. Germane a învins cu 3—1 
formația Atletico Junior din Barranquilla. Echipa R. D. Ger
mane. care întreprinde un turneu de 4 săptămâni în țările A- 
mericii de Sud, cu scopul verificării formației în vederea preli
minariilor campionatului mondial, va susține meciul următor 
la Bogota în compania echipei Independiente Sa-nta Fe, cam
pioana țării pe 1971.

• Numeroși spectatori au urmărit la Tunis meciul interna
țional amical de fotbal dintre reprezentativele Tunisiei si Iu
goslaviei. Oaspeții au obținut victoria cu scorul de 5—0 (2—0).

• Proba feminină de slalom uriaș din cadrul celei de-a 20-a 
ediții a competiției de schi „Cupa Max Mara“, disputată la 
Cortina d’Ampezzo . a revenit sportivei Martine Coutteț (Fran
ța).

• Tradiționalul maraton internațional de la Kyoto a revenit 
la această ediție atletului Jack Foster (Noua Zeelandă), care a 
parcurs cei 42,195 km în 2hl4’53”.

• Cu prilejui concursului internațional de atletism desfășu
rat pe teren acoperit la Berlin, cehoslovaca Hubnerova a câș
tigat proba de săritură în înălțime cu o performanță de 1,85 m. 
Atleta din R.D. Germană Albertus s-a clasat pe primul loc la 
săritura în lungime cu un rezultat de 6.34 m.

• Cu o rundă înainte de terminarea turneului feminin din
cadrul „Festivalului șahist“ olandez, în clasament conduce 
Maria Ivanka (Ungaria) cu 12 puncte, urmată de Elisabeta Po- 
lihroniade (România). Katia Jovanovici (Iugoslavia), Hardston 
(Anglia) — 11,5 puncte, Lakmann (R.F. a Germaniei) — 11
puncte. Jivkovici (Iugoslavia) — 10,5 puncte (1) ; Margareta 
Teodorescu (România). Radzikowska (Polonia) — 9,5 puncte 
Vreeken (Olanda) — 9 puncte (I), Plhalici (Iugoslavia) — 8 
puncte, Borisova (Bulgaria) — 7,5 puncte etc. în runda a 16-a, 
Polihroniade a remizat cu Katia Jovanovici. iar Teodorescu a 
învins-o pe Kattinger. După cum se știe, concursul feminin 
contează și ca turneu zonal pentru campionatul mondial. Pri
mele trei clasate vor primi dreptul de a participa la turneul 
interzonal.

9;



de peste hotare
Evoluția situației

din Indochina
® Prima întrevedere preliminară a reprezentan
ților celor două părți sud-vietnameze ® O nouă 
reuniune a Comisiei mixte militare cvadripartite 
® Poziția G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud 

în problema cambodgiană

La Centrul de conferințe in
ternaționale din capitala fran
ceză a avut loc luni prima în
trevedere preliminară a repre
zentanților competenți ai celor 
două părți sud-vietnameze.

După cum s-a anunțat, între
vederea preliminară a fost or
ganizată în vederea examinării 
condițiilor de desfășurare, în 
viitorul apropiat, a consultări
lor dintre cele două părți, pre
văzute în Acordul privind în
cetarea războiului și restabi
lirea păcii în Vietnam.

Reprezentanții Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și 
Administrației de la Saigon au 
liotărit să se întilnească din nou 
la 7 februarie.

★
Luni, la Saigon. a avut loc o 

nouă reuniune la nivelul șefi
lor de delegații — a Comisiei 
mixte militare . cvadripartite, 
formată, în virtutea Acordului 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
din reprezentanții R.D. Viet
nam, guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Statelor Uni
te și administrației saigoneze.

In cursul reuniunii, reprezen
tantul R.D. Vietnam a chemat 
partea americană să înceapă de
montarea tuturor bazelor sale

militare din Vietnamul de sud, 
în conformitate cu acordul sem
nat la Paris la 27 ianuarie. Tot
odată, reprezentantul R.D.V. a 
propus ca delegația S.U.A. să 
prezinte un grafic al retragerii 
complete a trupelor americane 
din Vietnamul de sud.

Tot din Saigon se anunță că, 
luni, Comisia internațională de. 
control și supraveghere și-a trir 
mis echipele în cele șapte punc
te, ale Vietnamului de sud pre
văzute de protocolul corespun
zător al Acordului: privind în
cetarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam. Este vor
ba de Hue, Da Nang, Pleiku, 
Phan Thiet, Bien Hoa, My Tho 
și Cantho. Luni au plecat pe 
tere» și 
Comisiei 
partite.

echipe de control ale 
mixte militare cvadri-

INCIDENT ÎN CIPRU
Două posturi de poliție din 

Omorfita, în apropiere de Nico
sia, au fost atacate de un grup 
de persoane înarmate. Un co
municat dat publicității 
nică de poliția cipriotă 
niază faptul că cele 
obiective sînt situate pe ,. 
verde“ care separă sectorul 
grec și turc al insulei. Polițiștii 
și gardienii aflați la post au fost 
dezarmați, după care grupul de 
atacatori a capturat o cantitate 
de arme și muniții.

Potrivit relatării agențiilor in
ternaționale de presă, duminică, 
poliția cipriotă s-a aflat în 
stare de alarmă.

Observatorii politici din Nico
sia consideră că acțiunea acestui 
grup de comando trebuie consi
derată ca una din cele mai în
drăznețe efectuate pînă în pre
zent de către forțele antiguver
namentale.

dumi- 
subli- 
două 

„linia

★
Guvernul Revoluționar Provi

zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o de
clarație în care își exprimă spri
jinul pentru lupta justă a po
porului cambodgian și atitudinea 
sa rezonabilă formulată în de
clarația lui Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian și 
președintele F.U.N.C., făcută cu 
prilejul semnării acordului de 
încetare a războiului și restabi
lire a păcii în Vietnam. Ca ve
cin apropiat și tovarăș de arme 
al poporului frate cambodgian 
— arată declarația G.R.P. —, 
populația sud-vietnameză Și 
G.R.P. cer ca S.U.A. să înceteze 
intervenția în Cambodgia, să 
respecte drepturile naționale 
fundamentale ale poporului 
khmer și să-i permită acestuia 
să-și rezolve singur problemele 
interne, fără nici un amestec 
străin. Populația sud-vietname
ză și G.R.P. au recunoscut 
totdeauna pe șeful statului, No
rodom Sianuk, ca reprezentan
tul legalității, autenticității și 
continuității statului cambod
gian.

★
cum informează agenția 
Norodom Sianuk, șeful 
cambodgian, președin-

După 
V.N.A., 
statului 
tele Frontului Unit Național al
Cambodgiei, a avut, la Hanoi, 
un schimb de vederi cu Nguyen 
Duy Trinh, vice-prim-ministru 
și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Democrate Viet
nam.

de la Helsinki

Spaniei,

ordinea

de lină din lume,

al 
ai

a adus 
propu-

G. I. Voro- 
Biroului Po- 
al P.C.U.S., 
secretar al

lo- 
noap- 
dispu- 
numă- 

de

o uniune 
țări pen- 
trăit ìn
di vizarea

upraveghind 
calul

cubaneze vor 
fond financiar 
milioane do- 
alte 58,5 mi-

de prietenie 
romàne

în ședința de luni, din 
cadrul reuniunii multilatera
le de la Helsinki, au luat 
cuvîntul reprezentanții Lie- 
chtensteinului, ' ",
Turciei, Franței, R.D.G., U- 
niunii Sovietice, Greciei, Ci
prului, Ungariei, Portugaliei 
și Luxemburgului, care s-au 
referit la diversele aspecte 
privitoare la agenda viitoa
rei Conferințe pentru secu
ritate și cooperare în Euro
pa. Totodată, au început dez
baterile asupra punctului al 
doilea propus pentru 
de zi. în intervenția sa, am
basadorul sovietic 
unele completări la 
nerea formulată anterior cu 
privire la lărgirea legături
lor comerciale, economice, 
științifice și tehnologice, pe 
baza egalității în drepturi și 
la cooperarea în domeniul 
protejării mediului înconju
rător, prezentînd un proiect 
de sarcini detaliate pentru 
comisia ce se va ocupa de 
aceste probleme.

• Consiliul de administrație 
ai Programului Națiunilor V- 
nite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) a aprobat o serie de 
fonduri destinate finanțării 
principalelor proiecte de dez
voltare economică a unor țări 
de pe continentul latino-ame- 
rican. Astfel, proiectele indus
triale și agricole 
beneficia de un 
în valoare de 10 
lari, în timp ce
lioane au fost repartizate foru
rilor economice și comerciale 
din Brazilia și Ecuador.

Locuitori oi satelor angoleze transportînd aii mente și muniții pentru detașamentele forțelor 
patriotice care luptă împotriva colonialiștilor portughezi.

Un interviu al președintelui

într-un interviu acordat du
minică presei din Sanaa, pre
ședintele Republicii Arabe Ye
men, Abdul Rahman Iriani, a 
declarat că acordul de unitate 
realizat de cele două Yeme- 
nuri va fi aplicat înainte de lu
na noiembrie 1973, data prevă
zută inițial. „Unitatea interye- 
menită, a subliniat Abdul Rah
man Iriani, diferă de 
obișnuită între două 
tru că yemeniții au 
totdeauna uniți, iar

lor a constituit o consecința 
dominației coloniale“.

în continuare, șeful statului 
nord-yemenit a afirmat că noua 
constituție, a cărei elaborare a 
fost încredințată unui organism 
comun, va fi supusă aprobării 
poporului.

Referindu-se la politica ex
ternă pe care o va desfășura 
viitorul stat yemenit, Abdul 
Rahman Iriani a definit-o ca 
o politică deschisă, în cadrul că
reia „vom stabili relații bune 
cu toate statele lumii“.

A 25-a aniversare

Noua Zeelandă
Poporul Noii Zeelande sărbătorește in fiecare an, la 6 

bruarie, ziua sa națională.
• Arhipelagul neo-zeelandez - format din două insule 

mari, despărțite între ele prin strîmtoarea Cook și cîteva insu
lițe care, laolaltă alcătuiesc o suprafață de 268 000 kmp, este 
situată în sud-vestul Oceaniei. Originalitatea acestei „țări de 
la capătul lumii" este incontestabilă. Insulele sale prezintă 
un peisaj foarte variat și o climă diferită de a celorlalte insu
le din arhipelagurile vecine, in insula din partea de sud a 
arhipelagului Noua Zeelandă, relieful este în general mun
tos, aici aflîndu-se lanțul Alpilor neo-zeelandezi. Pe muntele 
Cook, înalt de 3 768 m„ se antrenează cei care intenționează 
să cucerească Everestul, pentru că pereții săi sint aproape 
verticali. Pe insula sudică se găsesc și păduri întinse de fag. 
Insula din nord are un relief mai puțin variat, specific fiind 
aici vulcanismul. Principalele piscuri muntoase (cel mai înalt 
de 2 798 m) sînt vulcani stinși sau activi ; cel mai înalt din
tre ele, a erupt în 1945, după o îndelungată tăcere. Cei mai 
mulți dintre acești vulcani sînt mereu învăluiți în nori de 
fum, din această cauză insulei din nord i se mai spune „insu
la fumegîndă" iar celei din sud, „insula de jad", aici fiind 
întotdeauna senin. Noua Zeelandă este situată in una din 
cele mai instabile zone terestre, făcînd parte din „centura 
de foc" a Pacificului. Din timp în timp sînt resimțite cutre
mure de intensitate mijlocie.

• în afara acestor regiuni muntoase pămintul acestui stat 
biinsular, cu o populație de aproape 3 milioane de locuitori, 
din care 176 000 băștinași, oferă condiții deosebite pentru a- 
gricultură. Clima blîndă, umezeala permanentă, favorizează 
creșterea animalelor, deoarece aici iarba crește în tot timpul 
anului. Poate de aceea Noua Zeelandă este țara cu cel mai 
mare șeptel din lume în raport cu populația : 3 bovine și 20 
oi pe cap de locuitor. Ea ocupă un ioc important pe plan 
mondial în ceea ce privește producția de carne, brînză și 
untură. Este a doua mare producătoare 
după Australia.

• Industria neo-zeelandeză este încă 
ind mai bine reprezentată îndeosebi

Declarația
M.A.E. AL

R.P.D. Coreene
Intr-o declarație difuzată 

de agenția A.C.T.C., Minis
terul Afacerilor Externe al
R. P.D. Coreene consideră că
S. U.A., instruind armata sud- 
coreeană și orga/nizînd pe 
scară largă manevre militare 
in apele teritoriale ale Co
reei de sud, comit acte ex
trem de periculoase. Guver
nul R.P.D. Coreene și între
gul popor coreean denunță 
cu fermitate aceste provocări 
la adresa poporului coreean, 
care aspiră la reunificarea 
independentă și pașnică a 
țării, și la adresa popoarelor 
progresiste din lume care do
resc pacea în Coreea. în în-

♦ eheierc, declarația cere în
cetarea neintirziată a mane
vrelor militare ale trupelor 
S.U.A. și ale armatei sud- 
coreene, relevind că autori
tățile din Coreea de sud nu 
trebuie să dea curs actelor 
contrare Declarației Nord- 
Sud.

Pe șantierul de construcții al 
oțelăriei uzinei Kim Tehaik 

(R.P.D. Coreeană)

de 
care 

de 
respectiv 

telefon, polițiștii au 
arestat doi „plasatori" de dro
guri. Firul cercetărilor a dus 
destul de repede la descoperi
rea unuia din cele mai mari de
pozite de heroină capturate a- 
nul trecut pe teritoriul Statelor 
Unite. într-un laborator modern, 
sub piscina unei vile elegante 
situată în apropiere de New 
Orleans au fast descoperite 140 
de kilograme de heroină pulbe
re și peste 500 de kilograme de 
morfină din care urma să fie 
„preiucrată" o nouă cantitate 
de heroină.

Episodul acesta vine să sub
linieze și el dimensiunile pe 
care Ie-a luat în Statele Unite 
problema stupefiantelor. Oficial 
se numără în S.U.A. actualmen
te 680 000 de toxicomani, dintre 
care jumătate se găsesc la New 
York și cealaltă jumătate în cî- 
teva mari orașe (Loș Angeles, 
Chicago, San 
fapt, cifra reală a consumatori
lor de stupefiante este mai 
mare (potrivit ziarului New Yor- 
ker - în jurul a un milion).

Urmările extrem de nocive al 
stupefiantelor, efectul dăunător 
pe care-l are asupra a zeci de 
mii de tineri consumul diverse
lor variante de droguri pe bază 
de heroină este evident. Perico
lele care derivă din acest fla
gel au fost relevate și subliniate 
de personalități ale vieții medi
cale americane. Și totuși fia- 
geul se extinde.

Explicația? Drogul în S.U.A. 
este, înainte de toate, o gigan
tică afacere. O emisiune a ma
rii rețele de televiziune C.B.S. se 
intitula semnificativ: „f 
ul fantastic al heroinei“, 
riscurile pentru cei 
portă stupefiantele 
bandă din Europa 
sint considerabile, 
piață" a acesior stupefiante în 
Statele Unite se face cu riscuri 
mult mai mici. In emisiunea a-

mintită a C.B.S., un „angrosist“ 
de heroină ieșit din închisoare 
după o condamnare de... două 
luni, reieva că „una peste alta" 
ciștiga din specularea stupefi
antelor un milion de dolari po 
an. E o afacere controlată pe 
scară mare de o întreagă 
Mafie a drogurilor. „Afacere" 
reglementată pînă în cele mai 
mici amănunte. Fiecare parte
ner are sfera lui de activitate

—
• „Hore 5-228614" 
— un indiciu prețios 
® 680 000 de toxico
mani © „Bușiness-ul 
fantastic al heroinei" 
și „spărturile" legis

lației anti-drog

Francisco). In

.Businass- 
Dacă 

care trans- 
prin contra- 
în America 
punerea „pe

bine fixată. Adevărate „consilii 
de război" sancționează orice în
călcare a „convenției". Apara
tul „polițienesc" al acestei Ma
fii este mult mai eficace decit 
cel al poliției S.U.A. Profiturile 
acestui comerț criminal sînt de-a 
dreptul exorbitante. Un kilo
gram de heroină pură importat 
la 7 000 de dolari, este vindut, 
după prelucrare sub forma di
feritelor droguri, ia circa 
500 000 de dolari. „Nici o afa
cere nu poate aduce actual
mente un asemenea profit ri
dicat la fiecare dolar cheltuit" 
constată David Preusley, direc
torul brigăzii de stupefiante de 
pe lingă Tribunalul Suprem al 
S.U.A.

La această situație se adau
gă circumstanța că actuala le
gislație „anti-stupefiante" are, 
cu toate că in ultimii ani i s-au 
adus îmbunătățiri în sensul efi
cienței, „prea multe spărturi 
prin care scapă infractorii" 
(Chicago Tribune). Mulți spe
cialiști în domeniul justiției din 
S.U.A. afirmă că măsurile pen
tru interzicerea vinzării și con-

•
sumului de stupefiante continuă 
să fie insuficiente. Dacă pentru 
un hold-up in valoare de peste 
500 000 de dolari se riscă închi
soarea pe 10-15 ani, pentru tra
fic de stupefiante pedeapsa este 
mult mai blindă. Revista america
nă cita in acest sens cazul lui 
Io Cesari, șeful unei rețele de 
traficanți da stupefiante, în as
cunzătoarea căruia s-au găsit 
cantități de heroină în valoare 
de trei milioane de dolari. Jo a 
fost condamnat Ia șapte luni în
chisoare, ceea ce apare mai 
degrabă ca o primă de încu
rajare decit ca o penalizare a- 
decvată.

Este, de altfel, semnificativ 
faptul că din 3 800 de persoane 
arestate și acuzate Ia New 
Vork anui trecut pentru trafic 
dovedit de droguri, numai 800 
au fost judecate și doar 36 con
damnate la pedepse între trei 
luni și cinci ani închisoare. 
Dacă adăugăm la toate aces
tea corupția notorie a poliției 
new-yorkeze, din lîndurile căre
ia numeroși agersți sînt conside
rați ca 
droguri 
heroină 
se știe, 
poliției) - se poate vedea că nu 
e deloc simplu să se rupă re
țeaua de complicități active și 
pasive care perpetuează „infer
nul drogurilor" în metropola a- 
mericană.

Toate aceste implicații sînt 
studiate actualmente de o co
misie specială a Congresului 
S.U.A. în același timp, guverna
torul statului New York, Rocke- 
feller, a depus pe biroul Adu
nării legislative de la Albany un 
proiect de lege care prevede 
înăsprirea considerabilă a pe
depselor pentru trafic și consum 
de droguri (este prevăzută pen
tru o întreagă categorie de 
delicte în acest domeniu, pe
deapsa cu închisoarea pe viață, 
fără posibilitatea de recurs). 
Este, așadar, vizibilă preocupa
rea pentru măsuri mai eficiente 
împotriva „mafiei drogurilor".

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a semnării pri
mului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală dintre România și 
Uniunea Sovietică, ambasa
dorul României în U.R.S.S., 
Gheorghe Badrus, a organi
zat, la 5 februarie, o întîl
nire prietenească în saloa
nele ambasadei.

Au participat 
nov, membru al 
litic al C.C. 
V. I. Dolghih, ______
C.C. al P.C.U.S., M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., M. P. Gheorgadze, 
secretarul Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.,
V. I. Konotop, prim-secretar 
al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Conducerii centra
le a Asociației de prietenie 
sovieto-română, G. A. Kise
liov. adjunct de sef de sec
ție la C.C. ai P.C.U.S., N-N. 
Rodionov, adjunct al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S., conducători de mi
nistere și departamente, lu
crători cu munci de răspun
dere ai aparatului C.C. 
P.C.U.S., reprezentanți 
opiniei științifice, culturale, 
artistice, ai unor organizații 
obștești sovietice, ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Neliniște
1

monetare
principali furnizori de 

(o mare cantitate de 
confiscată a dispărut, 

recent din antrepozitele

E. R.

Conferința 
internațională 
pentru Asia

• în capitala indiană se des
fășoară lucrările conferinței 
internaționale consacrată pro
blemelor dezvoltării sociale, 
economice și. culturale a țărilor 
continentului asiatic, la care 
participă 200 de reprezentanți 
din peste 20 de state. în dis
cursul rostit la deschiderea lu
crărilor președintele Indiei, 
Vaharagiri Venkata Giri, a 
relevat lupta popoarelor Asiei 
pentru lichidarea urmărilor în
delungatei dominații coloniaie.

Subliniind că reuniunea de 1a. 
Delhi s-a întrunit în momentul 
încetării războiului în Vietnam, 
președintele Indiei a chemat 
popoarele din Asia să-și expri
me solidaritatea cu eroicul 
popor vietnamez și. cu efortu
rile acestuia îndreptate spre 
refacerea și reconstrucția pa
triei sale. Lupta popoarelor din

Asia pentru eliberare națională 
este inseparabil legată de 
lupta pentru progres econom c 
și social, pentru pace și prie
tenie între popoare, a afirmat 
V.V. Giri.

Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U., care se află 
într-o vizită oficială la Delhi, 
la invitația guvernului indian, 
adresîndu-se participanților ia 
conferință a reafirmat că Or
ganizația Națiunilor Unite este 
gata să acorde ajutorul necesar 
și sprijinul ei poporului din 
Vietnam în reconstrucția și 
restabilirea economiei sale.
Cereri la Dublin
• Primul ministru al Republi

cii Irlanda, Jack Lynch, a cerut 
președintelui Republicii, Eamon 
de Valera, dizolvarea parlamen. 
tului (D.A.I.L.), în vederea or
ganizării de alegeri generale, la 
28 februarie a.c.

In cadrul unei declarații ofi
ciale, primul ministru irlandez 
și-a motivat acțiunea afirmînd 
că scrutinul este necesar, în

primul rînd pentru a evidenția 
în ce măsură aderarea țării la 
Piața, comună este acceptată de 
națiunea irlandeză. „Noile ale
geri, a declarat primul minis-

sint convocate în intenția 
de a evita o perioadă de incer
titudine și instabilitate, avînd 
în vedere-că deciziile pe care 
guvernul le va adopta în viito
rul imediat sînt de natură să 
provoace schimbări esențiale în 
viitorul țării.

Arestări în Spania
• Ziarul „L’HUMANITÉ“ din 

5 februarie, informează că 28 
de persoane acuzate că au re
dactat și distribuit publicații 
ale P.C. din Spania au fost 
arestate în cursul ultimelor 
săptămîni la Madrid și Barce
lona. Conform unui comunicat 
al Siguranței spaniole, aceste 
arestări au drept origine desco
perirea, la 18 decembrie, a unui 
birou clandestin de propagan
dă, instalat într-un imobil si
tuat la periferia de est a Ma
dridului. Direcțiunea Siguran
ței a anunțat că printre cei 

. arestați se află Arturo Garcia 
de la Vieja, responsabilul bi
roului respectiv.

Greva
de la Philadelphia

9 Greva 
din 
cea de-a cincea săptămînă. Ne
gocierile dintre reprezentanții

•

cadrelor didactice
Philadelphia a intrat în

slab dezvoltată, fi- 
în capitala țării, 

Wellipgton. Deoarece s-a descoperit, în ultimii ani, că subso
lul țării este bogat în zăcăminte de titan, bauxită, fier, căr
bune, uraniu etc, s-a trecut deja la construirea unui combi
nat siderurgic la Glenbrook, a unei topitorii de aluminiu la 
Bluff, iar în localitatea Kapuni se dezvoltă industria de pre
lucrare a gazului metan. In programul său guvernamental, 
partidul laburist din Noua Zeelandă, actualmente la putere 
(după victoria în alegerile din noiembrie trecut) și-a propus 
să acorde atenție restructurării economiei, dezvoltării indus
triei și mutării centrului de greutate al producției de la pro
dusele agrare la cele industriale.

• intre Republica Socialistă România și Noua Zeelandă 
s-au stabilit în 1969 relații diplomatice la rang de ambasadă, 
in același an a fost semnat la Wellington un acord comer
cial care deschide largi posibilități dezvoltării relațiilor co
merciale și cooperării economice, contribuind la crearea unui 
climat prielnic pentru intensificarea cooperării româno-neo- 
zeelandeze.

RODICA TEPEȘ

Imagine din Wellington

pe piețele
occidentale
pe Main a început, încă de la 
de luni, bătălia pentru „apăra-

Riposta
Zambiei

La Bursa din Frankfurt 
primele ore ale dimineții 
rea“ mărcii vest-germane. Dolarul american a înregistrat la 
deschiderea bursei din Frankfurt cota de 3,1620 3,1650 
mărci vest-germane. în acest fel, moneda vest-germană. a 
reușit, pentru moment, prin măsurile adoptate de guvernul 
de la Bonn să mențină un 
americană.

curs acceptabil față de moneda

MĂRFURILE ZAMBIENE 
VOR MAI

NU 
FI TRANZITATE 

PRIN RHODESIA

reu- 
altéle 

de

După cum este cunoscut, ca
binetul vest-german a fost ne
voit să adopte, vineri noaptea, în 
cadrul unei reuniuni extraordi
nare, o serie de măsuri apre
ciate de comentatori drept dras
tice, vizînd controlul mișcărilor 
de capital spre R. F. a Germa
niei. Comunicatul dat publi
cității la încheierea 
niunii prevedea printre
reglementarea achizițiilor 
acțiuni de către persoane fizice 
sau juridice avînd reședința în 
afara teritoriului R.F.G. — a- 
chiziții care nu se vor mai pu
tea efectua decît pe baza unei 
autorizații prealabile, controlul 
tuturor creditelor contractate în 
străinătate, precum și a inves
tițiilor străine în economia 
vest-germană.

După cum remarcă corespon
dentul de la Washington al a-

sindicatului și cei ai autorități
lor locale de resort au intrat 
într-un impas total, în ciuda 
faptului că ultima reuniune s-a 
desfășurat în fața camerelor de 
televiziune. La grevă participă 
10 000 din cei 13 000 de profe
sori din oraș.

Avalanșă la Gerlos

genției FRANCE PRESSE, 
cercurile economice și financia
re americane ar fi preferat ca 
marca vest-germană să fie au
torizată să floteze și să-și gă
sească, printr-o nouă reevalua
re, Vn alt punct de echilibru in 
raport cu dolarul.

După ce guvernul vest-ger- 
man a adoptat măsurile mențio
nate punînd capăt afluxului de 
dolari spre băncile din R.F.G. 
— în ultimele zile peste 1 mi
liard de dolari — capitalurile 
speculative s-au îndreptat spre 
piața financiară japoneză. Nu
mai în cursul zilei de sîmbătă, 
la bursa de devize din Tokio au 
fost negociați peste 300 milioa
ne dolari, cel mai mare volum 
de monedă americană din de
cembrie 1971, cînd yenul japo
nez a fost reevaluat cu 17 la 
sută. „Atîta timp cit lumea (este 
vorba de țările occidentale — 
n.r.), nu va accepta o reformă 
monetară în care dolarul să 
aibă aceleași drepturi și aceleași 
îndatoriri ca și celelalte mone
de, bursa va continua să sufe
re cutremure ca cele din aceas
tă săptămînă“, sublinia cotidia
nul britanic „TIMES“. Purtăto
rul de cuvînt al intereselor 
cercurilor de afaceri vest-ger
mane, „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ reamintește că, în mod 
separat, o țară nu poate elimi
na singură actuala „mizerie 
monetară“.O O avalanșă, care s-a produs, 

duminică, în regiunea Gerlos, 
în Tirolul austriac, a provocat 
moartea a zece persoane și ră
nirea gravă a altor două. Toate 
victimele, neidentificate încă, 
par a fi de naționalitate vest- 
germană, făcînd parte dintr-un 
grup de 25 de alpiniști din lo
calitatea Bad Aibling (R.F. a 
Germaniei). Avalanșa s-a for
mat în Vîrful Kirchspitze (2 315 
metri) și a măturat, practic, Va
lea Schonach, care separă pro
vincia Salzburg de Tirol. Cei 
doi supraviețuitori au fost spi
talizați, de urgență, la Inns
bruck.
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Referindu-se la hotărîrea 
guvernului de la Salisbury 
de a redeschide frontiera cu 
Zambia, președintele zam- 
bian, Kenneth Kaunda, a 
afirmat în cadrul unei con
ferințe de presă că țara sa 
nu va mai utiliza teritoriul 
rhodesian pentru tranzitul 
importurilor și exporturilor 
sale.

Demonstrația de forță a lui 
Ian Smith, menită să ame
nințe cu blocarea economică 
tînărul stat african (două 
treimi din produsele zambie- 
ne de import și export eraui 
transportate prin Rhodesia) a 
stirnit numeroase dezapro
bări chiar din partea cercu
rilor de afaceri sud-africane, 
portugheze și i 
Astfel se explică 
autoritățile de la 
au revenit asupra 
sale, menționează 
dentul agenției 
PRESSE. O revenire inutilă 
însă, deoarece Zambia a 
anunțat utilizarea unor noi 
rute pentru transportul pro
duselor sale.

rhodesiene. 
faptul că 
Salisbury 
hotăririi 

corespon- 
FRANCE

• în orașul tanzanian Arusha 
a avut loc luni o întîlnire, la 
care au participat președinții 
Julius Nyerere (Tanzania), Mo
butu Șese Seko (Zair) și Ken
neth Kaunda (Zambia). Potrivit 
relatărilor postului de radio 
din Dar Es Salaam, participan
ta au examinat unele probleme 
legate de evoluția mișcării de 
eliberare din Angola, ’ Mozam- 
bic și Rhodesia.

Seminarul de la Caracas
în capitala 

nezuelei au 
sfirșit lucrările 
mului seminar 
no-american 
vind învățămintul
prin televiziune. 
Timp de o săptămî
nă, delegații din Ve
nezuela, Columbia, 
Ecuador, Peru, Bo
livia, Chile, Ar
gentina, Paraguay, 
Uruguay, precum și

Ve- 
luat 
pri- 
lati- 
pri-

reprezentanți 
UNESCO și ai 
stitutului latino-a- 
merican pentru în- 
vățămînt (I.L.C.E.) 
au dezbătut proble
me legate de con
stituirea unui sis
tem unic de învăță- 
mînt prin TV in A- 
merica
acest 
creat

ai 
In-

Latină. In 
scop a fost 

„Programul

Seria“ (Sistema 
educacion 
latino 
condus 
Toris, 
tul Organizației Na
țiunilor Unite pen
tru educație, știin
ță și cultură și fi
nanțat de UNESCO 
și U.I.T. (Uniunea 
Internațională a Te
lecomunicațiilor).

de 
regional 

americana), 
de Jaques 

reprezentan-
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