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• PROFESIA TA
— Probleme mereu actuale ale orientării 
profesionale de Paul Popescu-Neveanu.
— Viata bate la ușă de Sen Alexandru.

• FANTEZII (accente)
• PE ARIPILE VÎNTULUI SAU SUCCESUL ÎN

DUIOȘĂTOR
(cronica filmului).

Conferințe ale organizațiilor județene
ale U.T.C.: • DOLJ • MUREȘ

• MEHEDINȚI • NEAMȚ

• SPORT

— Să facem liniște ; băieții lucrează... de 
Ion Băieșu.
— Nimic senzațional, și totuși (campiona
tele naționale de atletism de sală).

• ACTUALITATEA PENTRU TINERET

Secretarul
U.T.C. nu

PE OGOARELE TELEORMANULUI Proletari din toate țările, uniți-vă ! este doar

0 AMPLA ACȚIUNE UTC

li«*
colegul care 
ne cheamă

DE EVACUARE A APEI [<

la ședință

CARE BĂLTEȘTE ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

• Peste un milion de hectare cu exces de u- 
miditate constituie șantier al muncii cooperato
rilor din toate zonele țării. In Maramureș, :~ 
cimpia de vest a țării, în Bărăgan,

teniei, in Moldova și in Podișul Getic, sute de 
mii de cooperatori și mecanizatori taie în aceste 
zile canale pentru scurgerea apei. Noi am fost 
in Teleorman.

apei, Noi am fost
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Z
ăpada și gerul n-au 
constituit impedi
mente. Angajați în 
patriotica întrecere 
„Tineretul — factor 
activ în îndeplini

rea cincinalului înainte de ter
men“, cei mai tineri comuniști ai 
județului Teleorman — uteciștii 
— s-au angajat pe șantierul în
tins din „hotar în hotar“, cum 
plastic îl descria Gheorghe . Io- 
nescu, președintele consiliului ti
neret sătesc. Ce fac ? Brăzdează 
nămîntul săpînd canale, pe a- 
locuri adinei si late cît Vedea, 
pentru ca PĂMÎNTUL să ro
dească mai bine. Depun o mun
că epuizantă pentru a optimiza 
— artificial — umiditatea, deve
nită în exces în urma ploilor din 
toamnă și a zăpezii căzută 
lunile acestei ierni, pe 14 228 
hectare. Șaptesprezece mii 
tineri participă zilnic la lucru 
acele suprafețe fixate de ei, 
„obiectiv utecist". Douăzeci 
opt de hectare la Mavrodin, 
cîte o sută paisprezece la C.A.P. 
„Teleormanul“, Mîrzănești și la 
Băbăita, treizeci și două de hec
tare la Talpa și șaizeci și cinci 
la Tonoru, o sută treizeci și nouă 
la Tătăranii de Sus... Sase mii 
cinci sute de hectare în total. 
„E momentul cel mai prielnic 
pentru astfel de acțiuni, ne în
credința Gheorghe Zamfir, se
cretarul comitetului U.T.C. Tal
pa. Alte munci nu ne solicită par
ticiparea în coonerativa agricolă, 
iar stratul de sol înghețat nu de
pășește cîțiva centimetri. Ne-am 
desfășurat forțele pe 76 de hec
tare. Cu mijloace simnle am să
pat canale în lungime de aproape 
o jumătate de kilometru ; cu 
plugurile, uteciștii noștri au des
chis șanțuri pe alți patru sute de 
metri : o mie de metri măsoară 
canalele săpate în primăvara anu
lui trecut și desfundate acum. 
Pe această rețea apa se scurge, 
lăsînd în urmă pămîntul curat... 
Realizare cu dublu scon : întîi 
drenarea apei în exces din c*m- 
pie, deci fertilizarea suprafețelor 
calamitate, iar anoi. crearea 
iinvi sistem care să permită, la 
vară, optimizarea- nivelului anei 
freatice din sol prin evacuarea 
sau reținerea apelor adunate pe 
canale. Efortul ce se cere depus 
e mare. Intr-o zi, uteciști ca Du
mitru Ogăraru, Florea Purcaru, 
Gheorghe Mincă și Marin Arge- 
șeanu, abia de detașează un me
tru cub de pămînt — și finisa-

,i ,n 
sudul Ol-in

Tinerii din Afumați, județul Ilfov, participă cu toată hărnicia la 
scurgerța apei de pe terenurite unde

deschiderea canalelor pentru 
băltește.

Foto: GH. CUCU
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— Cîte o dată, cărțile de 
tărie nu reușesc să înfățișeze 
deajuns dimensiunea omenească 
a evenimentelor pe care le pre
zintă, a acelora care le-au săvîr-

Dumneavoastră, sînteți consa
crat în aceste cărți ca unul din
tre cei care au contribuit la or
ganizarea și conducerea grevelor 
din februarie 1933 la Atelierele 
Grivița din Capitală. Ca om 
care ați trăit și luptat în acele 
zile zbuciumate, v-am ruga, în 
numele tinerilor noștri cititori, 
să ne împărtășiți citeva episoade

GH. FECIORU

(Continuare tn pag. a lll-a)

DINCOLO DE „CAUZELE 
NEVĂZUTE“ ALE FLUCTUAȚIEI

CE POATE FACE
(OMITETIIL IJ.T.C. ?

Fabrica de stofe din Brașov ■ 
se bucură fără îndoială de un 
real prestigiu atît pe piața in
ternă cit și în cele aproape 20 
de țări unde sînt exportate 
stofele și țesăturile urzite aici. 
Semnificativ, ar fi de subliniat 
faptul că circă 80 la sută din 
forța de muncă o reprezintă 
femeile, dar ni se pare la fel de 
semnificativă sublinierea că 
marea majoritate a angajatelor 
sînt tinere. Unele — calificate 
direct, la locul de muncă, alte
le — provenite din școala pro
fesională.

In activitatea sa acest colec
tiv a înregistrat succese de 
prestigiu. Dar, se afirmă aici,

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

COPILUL—
MIN G

AM INVAȚAT
s/i Învingem

Convorbire cu tovarășul 
CONSTANTIN DONCEA

care ar ilustra tocmai oamenii, 
împrejurările omenești în care 
muncitorii ceferiști s-au bătut pe 
baricadele Griviței.

■— în atîția ani, cîți au trecut 
de atunci, am avut prilejul să 
mă întîlnesc cu destui oameni, 
cei mai mulți dintre ei tineri, că
rora le-am vorbit' despre grevele 
din februarie 1933. Am observat, 
uneori, că unii sînt înclinați să 
creadă că muncitorii ceferiști au 
ajuns la hotărîrea de a face gre
vă, așa, deodată, printr-o a- 
dunare în care cineva a sugerat 
ideea grevei iar ceilalți, miile de

TI NERI CU CARE NE MÎNDRIM
te.

F

Cităm din „Referatul de anchetă so
cială“ întocmit de colectivul de sprijin 
al Autorității tutelare din comuna Mirșa, 
județul Ilfov.

„Minora are condiții de creștere și e- 
ducare și pentru învățătură, bunicii săi 
ocupîndu-se tn exclusivitate de pregăti
rea ei pentru școală. Insă față de anul 
trecut, din relațiile primite de la școală, 
fetița are o situație școlară inferioară, 
observîndu-se că o preocupă ceva necu
noscut incă de nimeni".

Ce o preocupă, 
oare, pe micuța Ni- 
coleta Stroie ? Ce 
umbră poate să-i în
tunece bucuria de a 
învăța și a se juca 
alături de ceilalți 
copii ?

Ca să răspundem 
acestor întrebări tre
buie să prezentăm, 
pe scurt, situația 
care a făcut necesa
ră întocmirea unei 
anchete de către au
toritatea tutelară. 
Iată, deci, faptele :

Căsătoriți în 1958, 
Stroie Corneliu și 
Neguț Eleonora au, 
în 1963, un copil — 
pe Nicoleta. In 1966,

din motive care nu 
interesează aici, cei 
doi părinți se des
part iar sentința ci
vilă 742/1966 a fos
tului Tribunal popu
lar al roianului Vi
dele încredințează 
minora pentru creș
tere și educare tată
lui. Este o primă 
hotăiîre în această 
cauză. Ulterior, pă
rinții fetiței iși în
temeiază alte familii. 
Corneliu Stroie mai 
are un copil de la 
noua sa soție în 
timp ce, potrivit a- 
firmațiilor medici
lor, Neguț Eleonora 
nu mai poate fi

mamă. Poate și a- 
cest motiv a cîntărit 
în hotărîrea ei de a 
solicita ’tribunalului 
să-i fie reîncredin- 
țată ei Nicoleta. Așa 
a apărut a doua ho- 
tărîre în speță, sen
tința civilă nr. 2 545 
din 1971 prin care 
Judecătoria Buftea 
reîncredințează pe 
minoră mamei sale. 
Tatăl face recurs, 
dar acesta este res
pins prin Decizia ci
vilă 186/1972 a Tri
bunalului Județean 
Ilfov, care consideră 
legală și temeinică 
hotărîrea anterioară. 
Copilul trebuie în
credințat mamei ca
re, așa cum probea
ză anchetele sociale 
efectuate, îi poate a- 
sigura o normală 
creștere și educație. 
C. Stroie nu se lasă. 
Tocește scările Pro-

O. NEGRU

(Continuate in 
pag. a V-a)

Ti cunoașteți cumva pe omul 
acela care aleargă pe 
care trece dintr-o clasă 
lăsîndu-și peste tot 
fugarei lui prezențe ? 
noașteți cumva pe 
acela, care a încercat totdeau
na să vă cheme nu la ceea ce 
s-ar numi printr-un termen 
revoltător de neatrăgător șe
dință, ci la niște întilniri între 
mai multe suflete deschise ?

Da. este secretarul nostru 
U.T.C. V-ați întrebat vreodată 
cine este secretarul dv, din
colo de micul ..piedestal“ pe 
care stă ? Ați încercat vreoda
tă să vă uitați în ochii lui, să 
aflați ce e cu omul ăsta, cu el, 
care este secretarul U.T.C., 
rum muncește el și cum gîn- 
dește el ?

culoar, 
în alta, 
urmele 
Ti cu- 
colegul

SI ASA A FOST 
ÎNCEPUTUL...

aceste realizări puteau fi cu 
mult mai mari dacă activitatea 
unității n-ar fi erodată de o 
fluctuație permanentă a .cadre
lor. Pentru că la Fabrica da 
stofe din Brașov, anual, aproxi
mativ o treime din numărul 
total al salariaților părăsesc în
treprinderea și cam tot atita 
constituie ponderea noilor ve- 
niți I I PractȚc în trei ani nu
mărul celor veniți și al celor 
plecați depășește aproape încă 
o dată ntlhiărul mediu scriptic 
al salariaților, ceea ce este mai 
mult decit alarmant. Evident, 
descoperirea anomaliei nu ne 
aparține. La Fabrica de sto
fe, în ultimii ani, au avut 
loc numeroase mese rotunde, 
consfătuiri, s-au propus iniția
tive — dacă nu total eficiente, 
cel puțin bine intenționate... Și 
totuși în 1972 în comparație cu 
anul precedent numărul celor 
plecați a fost mai mic doar cu 
27. Față de cei 979 de salariați 
cîți au fost consemnați la ru
brica „plecați din fabrică“, tre
buie s-o recunoaștem, .rezulta
tele acestor ..bune intenții“ nu, 
pot fi catalogate decît insigni
fiante...

Am încercat să pătrundem 
dincolo de „nevăzutele cauze“ 
cu care se înfruntă, cum spu
neam, de mulți ani factorii.de

ADINA VELEA

(Continuare tn pag. a Ill-a)

Am adresat unor slujitori ai 
scenei o întrebare dintre cele 
mai simple : „Care este forul 
de concepție și de decizie din 
teatrul în care lucrați ?“ Răs
punsul a fost, fără excepție — 
„Consiliul artistic“. Unanimita
tea ni s-a părut semnificativă. 
Nu ca fapt în sine, ci pentru 
simplul motiv că, cel puțin ca 
titulatură, asemenea consilii nu 
mai există. Concomitent cu în
ființarea comitetelor de direc
ție din întreprinderi și institu
ții, s-au constituit și în teatre 
organisme de conducere simila
re, care au luat locul fostelor 
consilii artistice. Noua lor de
numire nu s-a fixat încă, res
pectivele organe colective fiind 
numite, de la caz la caz, cind 
comitete, cînd consilii. Desigur, 
titulatura n-are, la urma urmei, 
prea mare însemnătate. Pro-

llyes Gabri- 
ela, elevă în 
anul II al Li
ceului „Sala- 
mon Erno“ — 
Gheorghieni a 
fost nu de mult 
aleasă în Comi
tetul U.T.C. pe 
școală. Pentru 
bunele rezulta
te la învățătură 
și în viața 
organizație

de
a 

fost delegată de 
colegi la Confe
rința organiza
ției județene a 
U.T.C. 
ghita. 
ciparea 
rumul 
lor din
însemnat pentru 
ea și un mo
ment de 
analiză și 
mulent 
activitatea

— Har- 
Parti- 

la fo- 
uteciști- 
județ a

£
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»
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auto- 
tin sti- 
pentru 
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Foto :
O. PLECAM

u

blema care se pune este dacă 
această schimbare a determinat 
sau nu o modificare de optică 
asupra rosturilor majore ale 
amintitelor organisme, asupra 
funcției lor specifice în institu
țiile de artă in general, și în

gurarea ținutei superioare a 
spectacolelor, stabilirea Unor 
relații optime cu publicul, schi
țarea politicii, artistice ..de pers
pectivă ? Conform reglementă
rilor actuale, în componența 
consiliilor nu mai intră oameni

I ' ; T. ■; ;

cele teatrale. în special. Am în
cercat să aflăm un răspuns la 
această întrebare investigînd 
realitățile din două teatre, cele 
din Sibiu și Pitești.

Care este contribuția efectivă 
a consiliilor la rezolvarea „pro
blemelor cheie“ ale teatrele- i 
configurarea repertoriului, asi-

de cultură din afara teatrului, 
care ar putea cîntări cu obiec
tivitate departe de orice pasiu
ni extraartistice, oportunitatea 
includerii în repertoriu a unui 
titlu sau a altuia. Așa se face 
că discuțiile din consilii, legate 
de alcătuirea repertoriului se 
aseamănă nu o dată cu un dia-

log între surzi. Unii membri 
nu cunosc nici măcar subiectul, 
cu atît mai puțin implicațiile 
ideologice, culturale, particula
ritățile artistice, gradul de 
dificultate al pieselor aduse în 
discuție de secretariatul literar. 
Se întîmplă însă că tocmai a- 
cești oameni vin cu propuneri 
pe care le susțin cu vehemență. 
Ni s-a relatat, de pildă, cum, 
într-un teatru, un cunoscut ac
tor (apreciat de altfel pentru 
măiestria 
exprimat 
opțiunea 
să jucăm 
zice ?...
ieșea unu’ într-un cearceaf, era

sa interpretativă) și-a 
cam, în acești termeni 
repertorială : „dragă 

piesa aia... cum îi 
am văzut-o prin ’37,

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a V-a)

lucrători din ateliere, au fost de 
acord cu asta. Lucrurile nu stau 
chiar așa. Pînă a ajunge la con
vingerea că nu putem să ne cîș- 
tigăm drepturile, că pentru a 
putea scăpa de foamete și mi
zerie, trebuie să luptăm, am tre
cut prin destule frămîntări. Să 
facem sau nu grevă ? Era o în
trebare pe care ne-o puneam zil
nic între noi, fiecare în sinea lui. 
Nu era ușor să te hotărăști la 
aceasta. . Cu toții știam că tre
buie să luptăm, că nu avem înco
tro. Cei mai dîrji dintre mun
citori, comuniștii, o spuneau 
deschis; pe față. Știam, 
asemenea, că trebuie să 
vingem, doar noi eram 
mulți. Dar tot noi ne 
neam : asupritorii au arme, 
nu avem ;
chidă, au închisori destule ; a- 
vem copii, neveste, părinți, ce-o 
să se întîmple cu ei dacă au să 
ne omoare, sau ne-or băga în 
pușcărie ? Șovăielile și îndoielile 
astea nu erau semn de lașitate. 
Totdeauna apar în mintea omu
lui în clipe de încrîncenare și 
restriște cum erau acelea din iar
na 1933.

Văzînd, însă, că administrația 
atelierelor ne înșeală, nu-și ține 
promisiunea de a ne satisface re
vendicările, gîndul luptei nu-1 
părăsea pe nici un muncitor, în
crederea în victorie rămînea ne
clintită. Dar, nimănui nu-i era

de 
în- 
cei 

spu- 
noi 

pot oricînd să ne în-

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a Il-a)

La început ? La început nu e 
nimic foarte clar, te împărți în
tre speranță („voi fi secretar 
U.T.C.“) și îndoială („EU voi fi 
secretar U.T.C. ?), între voci ve
sele, (..am auzit că vei fi se
cretarul nostru U.T.C. Bravo !“) 
și voci „încurajatoare“ („am 
auzit că pe tine a căzut beleaua, 
la tine se gîndesc colegii, să te 
aleagă, Condoleanțele...“). intre 
bucurie (dacă ei cred că eu sînt 
cel mai bun. înseamnă că to
tuși...) și teamă (și șînt atîtea 
de făcut...). Apoi...

Tatiana Sava, an II C. secreta
ra comitetului U.T.C. de la Li
ceul de muzică „G. Enescu" 

„Apoi am fost aleasă secretar. 
Am muncit mult ca locțiitor și 
am fost fericită că am fost alea
să secretar. De ce ? Pentru că 
o doream și-mi place să fac 
munca asta. M-am cam pierdut 
la început, e drept, dar am 
realizat că dacă am încredere 
în mine,' atîta încredere incit, 
să le-o pbt, imprima și colegilor 
mei, totul va fi rritfft mai bine“.

„Surpriza cea mai mare a fost 
că eu chiar aveam de gînd să 
muncesc" (Tatiana Sava)

.Secretarul U.T.C. înseamnă 
în primul rînd arta de a con
duce. Noțiunea aceasta, poate 
puțin supărătoare prin prețiozi
tăți implică existența ideii, a 
posibilității de apropiere de 
semenii tăi pe care trebuie să-i 
cunoști și în a căror colectivi
tate trebuie să te integrezi, 
dacă nu chiar s-o formezi. Se
cretarul mai înseamnă tact și 
altruism, ordine și rara capaci
tate dc a lua mereu de la capăt, 
cu același elan și, peste toate 

cu foarte mult suflet ; 
în cantități suficiente

astea,
suflet 
pentru toți cei din jurul tău.

Și, desigur, nu sînt. foarte 
mulți cei ce întrunesc în tota
litate aceste atribute.

VIORELA PETRUȚ 
secretar al comitetului U.T.C., 

Liceul „Gh. Lazăr“
ANDREI ZINCA

secretar al comitetului U.T.C., 
Liceul „Dimitrie Cantemir“

(Continuare in pag. a Ill-a)

DOI
REGIZORI

de CONSTANTIN STOICIU

In urmă cu citeva săptâmîni a avut loc premiera, indeluna 
și de neînțeles arrfînată, a filmului „Nunta de piatră". După 
numai o săptămînă, iarăși de neînțeles (măcar din perspec
tiva unor mai vechi promisiuni a celor răspunzători de susți
nerea realizărilor cinematografice autohtone), filmul regizori
lor Dan Pița și Mircea Veroiu a fost programat intr-o sală pe
riferică, cu spectacole numai după-amiaza. Nu era nevoie, 
dacă cumva s-a crezut și se mai crede asta, de o susținere 
artificială a filmului, realizare remarcabilă a doi tineri regi
zori. Fiindcă demult, de ani de zile, aproape de la înce
puturile fericite ale cinematografului nostru postbelic, un 
film (primul film al unor regizori tineri și necunoscuți și fără 
experiența teatrului), n-a confirmat un talent și o vocație 
cu atita simplitate și cu atîta certitudine cum s-a întîmplat cu 
filmul lui Dan Pița și Mircea Veroiu după două nuvele ale 
clasicului Agârbiceanu. Nu este locul aci pentru comentarii de 
specialitate — de altfel, aflată intr-un deplin consens, critica 
de film s-a pronunțat, de astă dată cu întemeiată generozi
tate și spontaneitate, in privința calităților filmului și a 
talentului celor doi regizori -, dor nu pot totuși, să nu re
marc frumusețea cu care ni s-a dezvăluit nouă, spectatori 
obosiți de clișee și inerți in fața răstălmăcirilor superficiale 
și a didacticismului entuziast, o lume, o lume adevărată, o 
lume smulsă cu migală (uneori cam exagerată) din pagini 
de carte și din teritorii de piatră bîntuite de liniște grea și 
de răvășitoare treceri de bărbați, de femei, de ceterași...

Sigur că Dan Pița și Mircea Veroiu se aseamănă întru- 
cîtva, și sigur că scheciurile filmului lor, lucrate cu același 
operator, losif Demian, au o unitate limpede, dar ceea ce-i 
deosebește este poate la fel de pregnant ca și ceea ce-i 
apropie. Sigur că filmul lor nu este un film ușor, o distracție 
pe pinză și în întuneric la care să mergi din plictiseală și să 
ronțăi dulciuri și semințe, dar nu este nici o sclifoseală pen
tru gustul prietenilor, rudelor și al băieților și fetelor cu slă
biciuni subțiri și priviri galeșe, cu atit mai puțin nu este o 
sperietoare pentru mințile crude dedate la voluptatea revol
verelor și a curselor de automobile. „Nunta de piatră" este 
un film robust, sănătos, optimist, clar, nu fără o anumită amă
răciune și nu fără gravitate, un film care cheamă la meditație 
și emoționează la fel cum emoționează o carte bună, o muzică 
frumoasă, un tablou frumos. Se pot face și observații acestui

(Continuare în pag. a V-a)
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Elevii de liceu sînt în situația și psihologi școlari exprimă 
în care trebuie să #e decidă - răspunderea pe care și-o asu- 
pentru o profesiune care recla
mă un alt chilii de calificare. 
Această decizie ăre’ o însemnă
tate capitală întrucît poate a- 
vea diverse repercusiuni asupra 
destinului personal al tinărului 
și a modului în care el iși va 
îndeplini prin muncă îndatori
rile față de societatea care’, l-a 
format și creditat’- timp de 
18—21—24 ani. . ■ -
CEI PATRU FACTORI Al ORIEN

TĂRII PROFESIONALE

Factorii orientării profesiona
le sînt : 1. — cerințele econo
mice și culturale ale dezvoltă
rii sociale ; 2. — cerințele spe
cifice ale profesiunii ; 3. —- în- 
vățămîntul in strînsă legătură 
cu viața : 4. — tinărul cu an
samblul său de posibilități și 
aspirații.

Societatea noastră se dezvol
tă multilateral și intr-un ritm 
vertiginos — (je aici cerințele 
de cadre cu o calificare opti
mă in industrie, agricultură, 
invățămînt. medicină, cultură. 
Ramurile industriale cu o dez
voltare prioritară sînt : ener
getica, construcția de mașini, 
siderurgia și chimia. Prin au
tomatizarea industriei, accentul 
în munca productivă trece de 
pe componentele brute efecto- 
ril pe funcțiile de supraveghe
re și decizie specifice pentru 
operator și dispecer, ca lucră
tori tipici pentru industria mo
dernă. învățămîntul se reorga
nizează, acordind la nivel me
diu o pondere cit mai mare li
ceelor de specialitate în care 
pregătirea se realizează strîns 
legată de producție. Impor
tante cerințe de cadre se 
prevăd în domeniul serviciilor 
extrem de variate pe care le 
presupune civilizația modernă. 
Fără a putea să intervenim cu 
o analiză de natură prognostică 
în termeni statistici, necesită
țile de cadre din deceniile ur
mătoare, trebuie să relevăm o- 
bligativitatea orientării profe
sionale în raport cu mersul so
cietății. în aceste condiții, du
pă cum o dovedește și experi
ența de pînă acum, intervine 
o dinamică foarte complexă a 
profesiunilor, dintre care unele 
se perimează, altele se conto
pesc și totodată apar profesiuni 
noi cărora li se pot prevedea 
extensiuni și durate mai mici 
sau mai mari.

Fiecare activitate profesiona
lă dispune de un soecific con- 
stînd din sistemul de cerințe 
psihofiziologice și psihosociale 
la care trebuie să răspundă o- 
mu] pentru a o putea exercita 
in chip satisfăcător. Așa 
profesiunile artistice sau spor
tive implică 'inevitabil o 
de condiții specifice pe 
subiectul, pentru a d.a conter- 
te la pian, a modela statui sau 
a picta, trebuie să le îndepli
nească, tot așa și profesiunile 
tehnico-productive, économico- 
administrative, pedagogice, ști
ințifice ete. își impun tabelul 
lor de cerințe. Constructorul, 
de pildă, trebuie să dispună de 
aptitudini superioare în ce pri
vește reprezentările spațiale, 
calculul matematic pentru re
zistenta materialelor, de price
peri organizatorice, indispensa
bile pentru conducerea șantie
relor și. de asemenea, de mul
tă rezistență fizică. Profesorul 
de istorie poate să nu aibă 
dezvoltate însușirile necesare 
inginerului constructor, dar 
să-și exercite profesiunea sa in 
bune condiții în baza însuși
rilor principale reclamate de 
aceasta : capacitatea de înțele
gere complexă a fenomenelor 
sociale, imaginație reproductivă 
și talent pedagogic. în baza 
studiului structurii activității 
profesionale, a tuturor condi
țiilor și cerințelor ei fizice, psi
hice și sociale se alcătuiește o 
profesiogramă in care este pre
zentat modelul profesiunii și 
sint descrise condițiile școlari
zării ei. Orientarea profesiona
lă ține seama de prevederile 
profesiogra.melor și caută să 
stabilească în ce măsură tinărul 
corespunde sau are perspectiva 
de a corespunde anumitor ce
rințe profesionale.

Școala, priri întreaga ei acti
vitate jnstructiv-educativă. con
tribuie la integrarea tinărului 
înt.r-o activitate utilă si 1a. o- 
rientarea nrofesJohală. în scoa
lă, capacitățile și aptitud’'nile e- 
levului sint formate, valorifica
te si verificat?. Modernizarea 
invățămintului prin legarea lui 
mai strînsă de cerințele vieții 
și. de asemenea, introducerea 
stagiilor de practică în produc
ție. socrește contribuția școlii 
la orientarea profesională. Un 
pedagog contemnoran arată că 
școala trebuie să fie o mică lu
me adevărată în care co-Mlul 
să se descopere pe’sine. Acțiu
nile directe de orientare profe
sională întreprinse de diriginți

mă școală pentru o cit mai bu- 
, nă . valorificare a forțelor pe 
. cate Ca le-â cultivat. Elevul 
este, așa cum arh mai arătat, 
nu numai obiect, dar și subiect 
al orientării școlare și profesi
onale. în copilărie și adolescen
ță ’ s% formează și se definesc o 
Serie1'de.' aptitudini fundamen
tale. se afirmă interese și în
clinații durabile, se constituie 
caractere. Trebuie spus des
chis că oricîț am fi de opti
miști în ce prjvește rodnicia 
dezvoltării din perioada adultă, 
principalele fenomene de con
stituire a aptitudinilor și ca
racterului se desfășoară înain-

preadolescențî, aflindu-se în 
plin proces de formare, oscilea
ză între diverse profesiuni și, 
își justifică alegerile lor, mai 
mult sau mai puțin provizorii, 
prin motive care nu țin de 
săși conținutul profesiunii 
ci de aspectul lor exiterior 
considerate de prestigiu... 
Intervine deci necesitatea 
noașterii autentice a unui 
pertoriu cit mai vast și diver
sificat de profesiune, cu care 
elevul să se poată confrunta. 
Este important ca să fie cunos
cute îndeosebi condițiile mal 
difioi-le din structura unei pro
fesiuni. modul curent în care 
se practică respectiva activita
te profesională și nu variantele

în- 
lor

etc. 
cu- 
Te

Probleme mereu
actuale ale

cum
serie 
care

(Urmare, din pag. I] 
indiferent prețul pe care-1 vom 
plăii pentru asta. „Conu Tache“, 
directorul .Atelierelor Grivița — 
vagoane, ne-o spusese răspicat Ia 
2 februarie : „Bă, dacă nu vă 
astîmpărați, 6 să fac din voi o 
baltă de sînge“! Și, totuși, 
n-am dat înapoi. Cum vă spu
neam, foamea ne dădea ghes la 
luptă, nu se putea altfel. Trebu
ia să luptăm și am luptat știind 
că unii vor. muri, alții vor 
înfunda pușcăriile, că vor rămî
ne orfani și văduve. Așa arătau 
oamenii care au făcut ca „Gri
vița“ să se numească măi tîrziu 
„roșie“. -

— In paginile de istorie se 
consemnează ca un moment im
portant al evenimentelor realiza
rea frontului unic de jos. De 
fapt, ce se afla în spatele aces
tei formule ?

— Cînd am pornit la luptă nu 
era unul care să nu știe că via
ța fără pîine nu se poate, dai 
nici pîine fără luptă. Tot atît de 
bine însă știam că victoria bătă
liei depinde foarte mult de cei 
care o conduc. De aceea, în zi
lele de după greva de la 2 fe
bruarie am trecut la alegerea, 
în secțiile atelierelor, a delegați
ilor pentru comitetul pe fabrică. 
Nu toți muncitorii aveau aceleași

Atenție și concentrare — calități care nu pot lipsi viitorului specialist. Exercițiul lor se face în 
timpul orelor de practică, (elevi ai anului I — Liceul de prelucrare automată a datelor — Cluj).

Foto: ȘTEFAN WEISS

orientării profesionale
vlrstei adulte. In acestetea

condiții, fără a nesocoti posibi
litățile de evoluție în perspec
tivă. vom considera că însuși
rile tinărului reprezintă o bază 
suficientă de concludentă pen
tru orientarea profesională. De 
aceea, principalul fapt care se 
impune este acela al cunoaște
rii însușirilor psihice ale tină
rului și totodată a cultivării 
lor. Odată stabilită direcția, tî- 
nărul se autoformează în ve
derea atingerii obiectivelor sa
le și este deosebit de impor
tant ca autodeterminarea pro
fesională să se producă cit mai 
devreme, să fie bine întemeia
tă și să fie urmată de acțiuni 
consecvente de autoeducare.

CRITERII Șl RĂSPUNDERI

încă din perioada copilăriei 
intervin căutări și aspirații că
tre profesiuni. în această fază 
însă, de regulă nu se adoptă 
decizii ferme, proiectele fiind 
instabile și divergente, copilul 
sau preadolescentul avînd doar 
conștiința că va trebui mai tîr- 
ziu să se hotărască și aceasta 
și în raport cu rezultatele pe 
care le va obține în activități
le sale practice și de învățare. 
La școlarul de vîrstă mijlocie 
(clasele V—VIII) se pune pro
blema unei orientări școlare — 
adică a alegerii ciclului urmă
tor de invățămînt care precede 
și pregătește cadrul orientării 
profesionale. Cei mulți

ANGHELUȚĂ VIRGIL 
Tulcea: în îndrumător nu 
găsesc indicații privitoare 
candidații aflați în situația dum
neavoastră dar mi se pare logic, 
de vreme ce vi se dă dreptul de 
a studia, să nu vi se ceară să 
fiți în două locuri în același 
timp. Este un simplu silogism pe 
care însă nu vă sfătuiesc să vă 
sprijiniți integral ci să scrieți sau 
să telefonați secretariatului fa
cultății (Facultatea de studii 
economice — Univ. Al. I. Cuza
— Iași, Calea 23 August nr. 24, 
telefon 1 17 20, interior 172). 
Logica o fi ea atotputernică dar 
prudența rămâne mama înțelep
ciunii.

IULIANA MOISE — Toplița
— Harghita : lnteresează-te la 
liceul respectiv. Mă tem că tre
buie să mai dai o dată exame
nul.

D. M. Tecuci: Sînt încredin
țat că prezentînd la comitetul 
orășenesc U.T.C. și la fel de 
convingător problema vei fi aju
tat după dorință. In ceea ce mă 
privește, cred că de vreme ce 
ai ajuns aproape de liman este 
cazul să mai faci un ultim efort 
care te va duce, după absolvire, 
spre o școală postliceală de spe
cialitate și ca atare tot în uzină. 
Este păcat să renunți în ceasul 
ăl doisprezecelea la tot ce ai 
obținut „cu chiu cu vai“. Și eu 
cred că a fost o greșeală dar

se 
la

convingeri politice, unii erau 
comuniști, alții social-democrați, 
socigliști-independenți ori fără 
de partid. In fața primejdiei 
toți s-au unit. Nu mai conta că
rui 
tul, 
tori 
iau

partid aparține unul sau al- 
eram cu toții doar munci- 
bărora le era foame, care vo- 
să scape de mizerie și tre-

Z ACCENTE

FANTEZII

PAUL POPESCU- 
NEVEANU

de excepție, să se prevadă cit 
mai exact eforturile generale 
și specifice reclamate de fieca
re profesiune. în acest scop, 
trebuie consultate monografi
ile profesionale, recoltate infor
mații despre activitățile profe
sionale din orice alte surse și 
îndeosebi trebuie să se recurgă 
la observații directe și chiar la 
efectuarea unei practici în do
meniul respectiv pe măsura po
sibilităților tinărului. Nu este 
admis ca in locul cunoașterii 
autentice, realiste cu care tînă- 
rui se confruntă — să se invoce 
argumente privind unele con
diții de comoditate, prestigiu, 
rentabilitate. în fapt, acestea 
nu sînt argumente ci pseudoar- 
gumente care pot . să înșele 
foarte grav pe.. tinăr. Prestigiul 
nu este inerent: uneia sau alte
ia dintre meserii, ci rezultă din 
modul în care este realizată 
profesiunea. Ceea ce trebuie 
neapărat să fie evitat aste 
perspectiva mediocrității și a 
insatisfacțiilor provocate de o 
alegere de profesiune pentru 
care tinărul în cauză este con
traindicat Atunci cînd tinărul. 
nu are aspirații precizate și bi
ne întemeiate prin coresponden
ța cu posibilitățile sale ci își

propune doar să facă o faculta
te. oricare, dar numai faculta
te să fie. el se lasă în voia în- 
timplării și riscă să cadă pra
dă eșecului. De asemenea, nu 
este bine ca în alegerea profe
siunii cuvîntul decisiv să revi
nă altor persoane decit tinăru
lui în cauză. Uneori familia 
pornește in indicarea unor pro
fesii de la argumente care nu 
țin de însuși structura tînăru- 
lui, căutînd să-și realizeze in
tenții străine de fondu] pro
blemei. Astfel. în unele cazuri, 
părinții caută să impună tine
rilor să-și însușească profesiu
nea la care ei. părinții, au as
pirat cîndva. dar nu au reușit 
să o îmbrățișeze. Aceasta nu 
înseamnă că familia nu trebu
ie să ajute tinărul în alegerea 
profesiunii. împărtășind din ex
periența bogată de care dispu
ne și mai ales contribuind Ia 
cunoașterea realistă a posibi
lităților și înclinațiilor tinăru
lui sau tinerei respective.

îndrumări valoroase. bazate 
pe un studiu aprofundat și ști
ințific al activității elevului, o- 
feră cadrele didactice și mai a- 
les psihologul școlar. Se știe 
însă că îndrumările și reco
mandările formulate de școală 
au numai un caracter consulta
tiv și pînă la urmă tot tinărul 
este cel care adoptă decizia în 
ce-1 privește. Tocmai de aceea 
este necesar ca el. tinărul, să 
se străduiască pentru a se cu-

noaște cit mal bine șl a-șî pre
ciza aspirațiile către profesiu
nea pe care socotește că o poa
te realiza optim î-n cazul în 
care depune eforturile necesa
re.

Cunoașterea de sine în sco
pul opțiunii profesionale are ca 
obiective principale determina
rea aptitudinilor dominante, a 
abilităților, intereselor. înclina
țiilor și a unor atitudini sau 
trăsături de caracter. Elevul își 
poate identifica aptitudinile 
prin studiul rezultatelor propri
ei activități, prin sesizarea 
punctelor de dificultate și de 
facilitate din studiul școlar și 
celelalte activități, prin compa
rarea cu ceilalți colegi din 
punctul de vedere al rezulta
telor obținute de aceștia și al 
stilului lor de lucru. Aptitudi
nea permite realizarea de per
formanțe fără eforturi penibile 
și de regulă se însoțește de a- 
tracția față de activitatea în 
care aptitudinea se realizează. 
De aceea, elevul trebuie să-și 
examineze și modul de a-și pe
trece timpul liber, semnificația 
acțiunilor pe care este tentat 
să le întreprindă. Opțiunile 
profesionale se bazează pe o 
motivație intrinsecă și directă 
iar nu pe motive indirecte. Așa 
cum s-a mai arătat, elevul tre
buie să își verifice valoarea 
motivelor care-1 orientează că
tre o profesiune. Este el atras 
de însăși studiul și practica 
profesională sau de condiții co
laterale acesteia, cum ar fi sta
tutul social, beneficii etc. ? Nu
mai motivele in baza cărora se 
poate prevedea practicarea cu 
plăcere și pasiune a profesiunii 
sînt de natură să justifice ale
gerea.

9

cinstea aniversării
eroicelor lupte

ale ceferiștilor
și petroliștilor

Aniversarea eroicelor lupte 
ceferiștilor și petroliștilor 
februarie 1933, este marcată

Și
ale 
din 
în fabrici și uzine, în școli 
cooperative agricole de produc
ție, în cluburi, case de cultură 
și cămine culturale prin nu
meroase manifestări în cadrul 
cărora muncitori și activiști de 
partid, participanți la eroicele 
lupte, evocă momente de seamă 
din marile bătălii de clasă des
fășurate acum patru decenii de 
ceferiști și petroliști, precum și 
personalitatea unor revoluțio
nari ca Petre Gheorghe. Ilie 
Pintilie, Vasile Boaită.

In școli și diferite așezăminte 
culturale sînt amenajate expo
ziții documentare și panouri fo
tografice consacrate aceluiași e- 
veniment. Uzina „Grivița roșie“ 
din București, ca și alte între
prinderi, schele petroliere și ra
finării găzduiesc o serie de ma
nifestări în cadrul cărora elevi 
și tineri muncitori sînt primiți 
in rîndurile Organizației pio
nierilor și ale Uniunii Tinere
tului Comunist.

VIAȚA BAIE
LA UȘA!

de SEN ALEXANDRU

dacă tot s-a făcut încearcă să 
obții ceea ce se poate obține.

FELICIA MARCEL — corn. 
Mărești — județul Prahova: 
Școala de specializare postliceală 
din Ploiești se află în str. 
Nicolae Bălcescu nr. 35, tel. 
12122, iar cea din Tîrgoviște in 
str. Poet Grigore Alexandrescu 
nr. 22, telefon 1 14 74. Prima 
funcționează cu secțiile : asis
tență medicală, asistență medica
lă de obstetrică și ginecologie, 
asistent de farmacie, a doua nu
mai cu prima secție. Pornind 
însă de la disciplinele indicate 
ca preferate, ți-aș propune pro
fesiunea de bibliotecară la care 
înclinațiile pentru literatură și 
istorie vor putea fi valorificate.

FLORICA GRIGORAȘ — 
Baia Mare : Viitorii economiști 
specializați în problemele co
merțului exterior se pregătesc la 
facultatea cu același nume din ca
drul Academiei de studii econo
mice — București (Piața Roma
nă nr. 6, telefon 11 06 10). Exa
menul se dă în două etape. Pri
ma etapă (eliminatorie) cuprin
de : o limbă străină la alegere

(engleză, franceză, germană„ . .
rusă) scris și oral, a doua etapă 
este dedicată matematicii (alge
bră, trigonometrie — scris și 
oral) și Economie politică (scris). 
Aș dori însă să menționez că 
lingvistica și matematica se în- 
tîlnesc și în cadrul lingvisticii 
matematice, atît la facultăți de 
matematici, cît și la cele de filo
logie, această întîlnire fiind 
chiar mai apropiată decît în 
cazul comerțului exterior.

RĂDULESCU ION — Pitești: 
Indicația este foarte clară: la 
alegere. Și cum alegerea, după 
cîte înțeleg, este făcută — 
misterul s-a rezolvat.

DOINA BOBOC — Suceava : 
Cele două materii preferate se 
cer într-adevăr la secția tehnică 
dentară — care funcționează în 
cadrul unor școli postliceale sa
nitare. Cea mai apropiată se află 
la Școala postliceală sanitară din 
Tîrgu Mureș, str. Vorosmarthy 
nr. 8, telef. 39 68. La Suceava 
nu funcționează o școală sanitară 
postliceală iar la școala din 
Piatra Neamț nu are secția care 
te interesează.

P. ȘTEFANIA : Absolvenții a 
8 clase ale .școlii-generale, pat. 
deveni asistenți. ..medicali de la
borator urmînd liceul sanitar. 
Astfel de licee de specialitate 
funcționează la Calați, str. Mihal 
Bravu nr. 48, telefon 1 14 83 și 
la Tg. Mureș, str. Vdrdsmarthy 
nr. 8. Examenul constă din: o 
probă scrisă și orală la matema
tică, o probă scrisă și orală la 
alegere 
română

V. V. •— Călărași — Ialomița : 
Vocația 
autentică merită într-adevăr un 
ajutor și în acest sens, iată sfatul 
meu : achiziționează un manual 
de psihologie pentru licee peda
gogice (probabil că și în orașul 
dumitale funcționează un aseme
nea liceu) și vei găsi materialul 
suplimentar necesar. Nu utiliza 
tratate universitare căci mai mult 
te vei încurca. Ți-ar mai fi, cred 
utile următoarele lucrări apărute 
în colecția Psycle a Editurii 
Științifice: Aptitudinile (1972), 
Marian Bejat: Tălent, inteligen
tă, creativitate (1971), Mihai 
Golu: Percepție și activitate
(1971). Succes!

• Colectivul Grupului indus
trial pentru foraj-extracție din 
Ploiești cinstește a 40-a ani
versare a luptelor ceferiștilor și 
petroliștilor sub semnul muncii 
neobosite, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. 
Sondorii celor trei sectoare de 
foraj, de pildă, au forat pînă a- 
cum mai mult de 500 metri pes
te prevederile planului maxi
mal la zi, spor obținut în între
gime pe seama creșterii indici
lor de utilizare a instalațiilor.

Eram de cîteva 
zile intr-un orășel 
și încercasem, pe 
cît îmi stătuse în 
puteri, să cunosc 
ceea ce un limbaj 
ce începe să nu 
mai spună nimic 
denumește prin „re
surse locale“ în ac
tivitatea culturală. 
Mă gîndeam că ex
presia face parte și 
ea din depozitul de 
automatisme care, 
pornind de la ches
tiuni reale, ajung la 
un moment dat să 
se rupă în mod 
straniu de adevăra
tul lor înțeles și să 
fie folosite în felul 
aproape inconști
ent cum folosim nu 
o dată un „bună 
ziua“ irelevant. 
Dacă stați de vorbă 
cu cine știu eu veți 
vedea că omul ace
la (tînărul acela!) 
va fi incapabil să 
umple expresia „re
surse locale“ cu 
altceva decît scau
ne și mese, ziduri și 
scînduri, instrumen
te moarte, spații 
albe etc. M-aș mira 
ca să fie prea mulți 
capabili de a depăși 
numărătoarea au
tomată (vicleană 
însă în stereotipia 
ei) a lui Pristanda ; 
o sală lingă primă
rie, salonul vechi 
din cutare colț al 
tîrgului, sala casei 
de cultură, clubul 
de la primărie și 
din nou de la ca
păt. Rar de tot și, 
în special, nu din
tre cei chiar obli
gați să răspundă, 
dăm de cîte cine
va care înțelege a- 
devăratul conținut 
al „resurselor loca
le“, ce nu pot fi 
gîndite în afara cu
noașterii foarte pre
cise și diferențiate 
a resurselor umane, 
a raportului dintre 
cantitatea și calita
tea aspirațiilor unui 
număr de tineri și 
amploarea aptitu
dinilor de a produ
ce ei înșiși, măcar 
în parte, ceea ce 
pe atîtea și atîtea

afișe ar părea că 
exprimă 
lor exprese, 
întîlnit, la nici 
comitet U.T.C., 
el și județean, 
„grafic“ riguros 
aptitudinilor și

cerințele 
N-am

un 
fie 
un 
al 

as
pirațiilor culturale 
ale tinerilor din or
ganizația respectivă 
și care nu este posi
bil decit ca urmare 
a unui anumit stil 
de lucru. Nu am 
mania „graficelor“ 
dar un asemenea 
instrument de lucru 
mi se pare în mo
mentul de față ab
solut indispensabil 
dacă vrem să înțe
legem cît de cît de 
unde trebuie să în
cepem și cit putem 
face.

Intr-un referat, 
îmi spunea cineva, 
alături de alte mul
te și frumoase in
tenții, figura una de 
un trist umor : se 
prevedeau acolo vi
zite, lecții de edu
cație, mă rog, un 
adevărat program 
de instruire, la mu
zeul local. Bine, 
dar acest muzeu nu 
există, orașul dum
neavoastră in plină 
dezvoltare nu are 
încă așa ceva l O fi 
și acesta un auto
matism ? Așa se 
pare, cel puțin a- 
ceasta a fost expli
cația pe care a 
dat-o cel care tre
cuse în referatul cu 
pricina acea nemai
pomenită intenție. 
Nemaipomenită? Nu 
prea, și formalis
mul acesta exprimă 
o teribilă i 
care în cele 
multe locuri 
altă explicație 
ignorarea, sub 
ma celor mai 
intenții și declara
ții, a tinerilor care 
trăiesc și muncesc 
in locul respectiv. 
Dar referatele de a- 
cest fel nu se mul
țumesc doar să cre
eze cu o neobișnui
tă tenacitate reali
tăți imaginare. A- 
desea, dimpotrivă, 
ele desființează rea-

inerție 
! mai 

n-are 
decit 

fir- 
bune

lități pe care alt
fel le poate vedea 
și pipăi oricine 1 
Cum se poate — 
veți zice — să aibă 
asemenea sobre in
strumente de lucru 
atîta putere crea
toare, atîta fantezie 
zdrobitoare ? Uite 
că se poate. Muzeul 
înființat de un re
ferat rămine ireal, 
în ciuda faptului că 
poate noi am creat 
în acel loc o foar
te reală aspirație: 
seducția instruirii 
sistematice, fascina
ția tainelor naturii 
sau, de ce nu, ale 
artei I S-ar putea 
pune însă întreba
rea dacă nu cumva 
crearea unor aspi
rații nu este prema
tură și dacă, în ge
neral, nu uităm u- 
neori să înscriem în 
socotelile noastre 
raportul exact din
tre aspirații și po
sibilități. Am întîl- 
nit în destule locuri 
pledoarii insistente 
pentru trezirea unor 
aspirații ale căror 
forme și condiții de 
manifestare — nu 
zic de „împlinire“ 
— nu există încă. 
Ar trebui să fim 
ceva mai atenți la 
dezechilibre de a- 
cest tip. Nu lipsesc 
însă nici situațiile 
inverse : cînd exis
tă suficiente condi
ții pentru ca anu
mite gusturi, nevoi, 
aspirații să se poată 
manifesta se întîm
plă că nimeni, sau 
aproape nimeni, 
nu-și pune cu toa
tă seriozitatea pro
blema lor. (De 
ceea spuneam 
referatele nu 
mai că pot să
eze lucruri care nu 
există dar uneori 
ele riscă să le tra
teze și pe cele exis
tente ca și cina 
n-ar fi).

a
că 

nu~ 
cre-

C. STÄNESCU

intre limba și literatura 
și chimie.

dumitale recentă dar

Către corespondenții mei : In 
rubrica de față am răspuns unor 
scrisori sosite la redacție in lu
nile octombrie și noiembrie. Mă 
voi strădui să răspund unui nu
măr cit mai mare de corespon
denți astfel că întârzierea nu 
semnifică rubrica de față cu 
consecvență vor găsi răspunsul 
dorit sau indicații utile chiar 
dacă acestea sînt adresate altor 
corespondenți. Firește că voi 
răspunde îndeosebi scrisorilor ce 
vor pune probleme de orientare 
profesională.

• • •
1932 ați fost 

al Sindica- 
București. In 

de 
fără în-

SAU SUCCESUL ÎNDUIOȘĂTOR

— In toamna 
ales președinte 
tulul C.F.R. din 
această calitate, ca și aceea 
comunist, ați fost, 
doială, mereu in miezul eveni
mentelor. Printre altele, ați con
dus tratativele purtate cu admi-

losească din nou de șiretlicul lui. 
Atunci, am pus mîna pe cruce 
și am pocnit-o de cristalul de 
pe biroul lui. I-am zis că n-o să 
ne lăsăm înșelați, că vom lupta 
chiar dacă ne-or bate pînă la 
moarte și o fi să curgă sînge. 
Căci, „Conu Tache“ și ai lui o- 
bișnuiau să dea cu pumnul în

Am învățat să învingem
buiau să plătească cu sînge îm
plinirea vremii lor.

Muncitorii au propus ca dele
gați oameni cinstiți, demni, a- 
părățori ai drepturilor lor indi
ferent de partidul, sau organi
zația sindicală din care făceau 
parte- Așa s-a realizat frontul 
unic de jos de care vorbește car
tea de istorie, ca un front al 
cinstei și demnității muncitorești. 
Lașii, șarlatanii, demagogii nu a- 
veau trecere în fața cefe
riștilor. Și, dacă printre dele
gați au fost aleși mulți co
muniști, apoi, asta s-a întîmplat 
pentru că erau cinstiți și cre
dincioși celor aproape 8 000 de 
muncitoii din ateliere.

nistrația atelierelor. Ce vă re
amintește acest fapt ?

— Cu „Conu Tache" de care 
v-am vorbit mai înainte nu era 
ușor să duci tratative. Mințea 
cu nerușinare, căuta să ne înșe
le, ne amenința și încerca să ne 
dezbine. Trebuia să fii cu ochii 
în patru ca să nu cazi în plasa 
lui. De pildă, nu mă duceam la 
el decît împreună cu alți munci
tori. Lăsam ușa biroului deschi
să ca să audă și oamenii din 
curte ce vorbim. El avea pe masa 
de lucru o cruce. Cu asta a înșe
lat destui muncitori. îi punea să o 
sărute și să jure că o să-și vadă 
de treabă, apoi îi dădea pe ușă 
afară. A vrut o dată să se fo-

muncitori. Cînd te duceai la tra
tative cu administrația nu te gîn- 
deai decît la bătaie și pușcărie, 
că altceva nu vroia să ne dea.

— Se pare că „Conu Tache" 
și mai marii lui au înțeles pînă la 
urmă că muncitorii nu vor re
nunța la cererile lor. In noaptea 
de 14—15 februarie au pus de v-a 
arestat cu încă cîțiva zeci de con
ducători ai muncitorilor. Vroiau 
desigur, să vă rupă de mase. Au 
reușit ?

— Intr-un fel, da ! In noaptea 
aceea ne-au ridicat agenții din 
{laturile noastre și ne-au dus 
a Prefectură. Dar nu am fost 

neștiutori față de ce se petrecea 
în ateliere. Dimineața, familiile

arestaților s-au dus la ateliere și 
le-au spus muncitorilor despre 
arestările făcute. Atunci, au lă
sat lucrul și a început greva. 
S-au făcut iar arestări. Cei noi 
arestați ne informau despre si
tuația din ateliere. Chiar și unii 
dintre gardieni făceau lucrul a- 
cesta. Pînă aici s-ar zice că ad
ministrația și poliția, mină în 
mină, au reușit să ne depărteze 
de muncitori. în locul nostru, 
însă, s-aT> ridicat alții și greva 
nu a fost lipsită de conducători. 
Asta n-o prevăzuse „Conu Ta
che“, că muncitorii învățaseră, 
deja, să se organizeze și să se 
conducă. Forța lor stătea nu în- 
tr-un singur om ci în unitatea 
celor 8 000 cîți eram în ateliere.

— Vorbindu-le tinerilor de as
tăzi, ce le spuneți despre însem
nătatea- „Griviței Roșii“ pentru 
mișcarea muncitorească din țara 
noastră, ca unul care ați fost 
acolo, în 1933 ?

— Grevele ne-au arătat tuturor 
că învățaserăm să învingem, 
ne-a convins încă o dată că, așa 
cum nu există viață fără pîine, 
nu există nici victorie fără luptă 
și sacrificiu. Acesta este mesajul 
Griviței de acum 40 de ani pe 
care ea l-a transmis celor care 
au urmat după aceea, celor de 
azi, tinerilor, mai cu seamă.

Prea multe etichete pentru un 
singur film : realizat după un 
roman de uluitor succes editorial, 
PE ARIPILE VlNTULUI devi
ne la rîndu-i cea mai rentabilă 
producție din istoria cinemato
grafului deși a costat enorm (și 
aici se află pe unul din primele 
cinci locuri) obținînd o suită ne
egalată încă de premii Oscar, 
zece...

Și cartea și filmul au „legen
dele“ lor devenite între timp e- 
lementele unei reclame abile, 
dar, deloc surprinzător, nici o 
istorie care se respectă a litera
turii nord-americane nu ia în se
rios romanul Margretei Mitchell 
iar filmul și autorul său Victor 
Fleming sînt amintiți doar în 
treacăt în istoriile de film. Ba, 
chiar George Sadoul consideră 
nu fără temei PE ARIPILE 
VlNTULUI un „film sudist“, a- 
dică un film anacronic în sensul 
politic al cuvîntului.

Petrecută în vremea războiului 
de secesiune, bogata acțiune a 
filmului oferă acestuia o cursivi
tate clasică pe care cineastul Vic
tor Fleming o conduce cu abili
tatea tipică regizorilor americani 
ce știu să povestească bine, dai 
care confundă de cele mai mul
te ori retorica cu poezia. Senti
mentalismul de șlagăi al filmu
lui, fidel romanului, estompează

conturul unei epoci frămîntate, 
personajele fiind prea puțin pro
iectate pe fundalul evenimentu
lui, acesta din urmă fiind soco
tit ca un pretext oarecare pentru 
a scoate în evidență sinuozități
le psihologice ale celor cîțiva 
eroi.

Este interesant de observat că 
există cîteva reacții-cheie la a-. 
ceste personaje principale, reac
ții pe care filmul le folosește in
suficient. Unul singur dintre e-

roi înțelege drama sa legată de 
drama societății sale, Ashley 
Wilkes, unul singur înțelege că 
viitorul îi este refuzat și lui și 
altora, că istoria i-a condamnat 
fără drept de apel. Ceilalți ori 
nu pot, ori refuză să înțeleagă 
ceva, în cel mai bun caz iau lu
crurile cum sînt, căutînd aproa
pe meschin o portiță de ieșire 
pentru o supraviețuire măcar 
de-o singură zi. Mărturisirea fa
vorită a Scarlettei O’Hara „o să 
mă gîndesc la asta mîine“, nu 
exprimă decît acest sentiment de 
salvare oricum, de scadență me
reu amînată a tuturor acțiunilor. 
De aici și acel fel de a fi al

eroinei, nonșalanța ei falsificată 
de teama superstițioasă că nu 
va ajunge la „nici un mîine“.

Cuplul Scarlett-Rhett afișează 
un nonconformism disperat toc
mai pentru că nici unul, nici al
tul nu înțeleg nimic. Știu, văd, 
simt că s-a întîmplat ceva, că încă 
se mai întîmplă ceva, dar trăind 
la nivelul anecdotic al faptelor 
nu prind sensul mai profund al 
evenimentelor avînd doar acea 
furie de a trăi foarte dragă exis
tențialismului, „cu diavolul în 
trup“. Accentul nu cade, din pă
cate, pe această eroare tragică 
cît pe baladizarea unor incon
știente voit și inutil „fermecă
toare“.

Prea multele „culise“ ale ro
manului și ale filmului, prea 
multele date senzaționale care le 
însoțesc în trecerea lor din libră
rii și pe ecrane nu ascund nimic 
altceva decît „spectacolul“ 
forma unei naivități 
ales contrafăcute.

Din distribuția cu 
Vivien Leigh, Clark
lie Howard și Olivia de Havi- 
lland, singurii pe care timpul, 
peste S0 de ani de la premie
ră, nu și-a pus amprenta, sînt 
doar Vivien Leigh și Leslie Ho
ward, neliniștea lor interpretati
vă avînd acel ceva intraductibil 
în cuvinte ce a scăpat uriașei 
mașinării a vechiului film holly- 
wood-ian unde totul era pus la 
punct cu minuțiozitate, cîntărit 
cu exactitatea gramajului farma
ceutic.

Dacă este într-adevăr de reți
nut acest film e doar din cauza 
procedeului tehnic care a făcut 
posibilă prelucrarea vechii peli
cule și trecerea ei pe ecranul pa
noramic, cu sunet stereofonic și 
culorile întinerite, performanță 
de-a dreptul extraordinară ce ar 
putea fi folosită la repunerea în 
circuit a unor autentice capodo
pere ale cinematografiei.

în
tîrzii și mai

nume mari 
Gabie, Les-

Secvență din filmul „Pe aripile vîntuluï

SE äMMHF
Wog f S

w

rfy- • 0

TUDOR STÄNESCU

.1



„SCiNTEIA TINERETULUI“ pag. 3 MARȚI 13 FEBRUARIE 1973
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• PUNCTUALITATE

•CALITATE

• RANDAMENT

Inițiativa cit trei

i

• Schimbul de onoare
al tineretului

Răspunzind la chemarea Comitetului U.T.C. al Grupului 
Industrial de petrochimie Borzești, Comitetele U.T.C. oră
șenești Moineștî și Comănești și-au trimis reprezentanții la 
schimbul de experiență. întîlnirea a prilejuit un fructuos 
schimb de opinii privind mobilizarea tineretului la înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan, reducerea'consu
murilor specifice, economisirea materiilor prime.

Invitații au luat cunoștință, printre altele, de inițiativa 
uteciștilor de 
de a înființa 
TULUI“.

la instalația perclorvinil (Uzina chimică) 
„SCHIMBUL DE ONOARE AL TINERE-

(CANDIANO PRICEPUTU — Bacău)

• Acțiuni in sprijinul 
producției

1

DINCOLO DE „CAUZELE 
NEVĂZUTE" ALE FLUCTUAȚIEI

CE POATE EACE
COMITETUL U.T.C.?

(Urmare din pag. I)

decizie și organizația U.T.C. 
Și iată că Centrul județean de 
perfecționare a 

efectueze 
pentru 
căuzelor

pe masa 
muncii se 
rezultate 

menite să

cadrelor se 
un studiu 
depistarea 
fluctuației. 
Consiliului 
află 70 de 
în urma 

îndrepte

Mi se pare firesc, la începutul 
acestor rînduri, să dau răspuns 
la întrebarea referitoare la 
motivele care.ne-au determinat, 
atunci cînd am conceput acțiu
nea, să ne oprim la această 
denumire — deviză a ei. Răs
puns ce constituie, de fapt ex
plicarea însăși a conținutului 
inițiativei declanșate în vede
rea integrării active a tinerelor 
noastre în efortul general de 
realizare a cincinalului înainte 
de termen. Așadar, PUNCTUA
LITATE — pentru că a fi punc
tual nu numai la venirea la pro
gram ci și în ducerea la bun 
sfîrșit a atribuțiilor profesiona
le ce-ți revin reprezintă o-con
diție esențială, un deziderat 
fără de care cuvîntul eficiență 
își pierde sensul. Punctualitate, 
deci în înțelesul creării obiș
nuinței orei exacte în tot ceea 
ce întreprinzi ca muncitor, o- 
bișnuința unor exigențe precise 
față de tine însuți și de colecti
vul din care faci parte. RAN
DAMENT, pentru că nu este 
suficient doar să muncești, in
diferent de grafice, indiferent 
de pulsul necesar activității 
productive la un moment dat ci 
în deplină concordanță cu rit
mul, cu productivitatea spre 
care se tinde în vederea reali
zării și depășirii sarcinilor de 
plan. Tn sfîrșit, CALITATE, în- 
trucît doar calitatea produselor 
poate da măsura reală a fap
tului că ți-ai făcut datoria asa 
cum se cuvine, între noțiunile 
mult și bun impunîndu-se a 
exista o corelație perfectă, mar
ca fabricii, prestigiul ei fiind 
direct proporționale cu probita
tea, cu acuratețea executării 
fiecărei operații din fluxul teh
nologic. Altfel spus alegerea 
denumirii inițiativei nu a fost 
făcută înțîmplător, ci am cău
tat. pe cît posibil ca ea să re
dea cît mai fidel obiectivele spre 
care tindem, obiective care au 
fost concretizate o dată cu de
mararea acțiunii în ! • reducer- 
rea pînă aproape de cota zero a 
întîrzierilor și a absențelor ne
motivate : • denăsirea planului 
zilnic de producție individual 
cu 10 kg pală la secția pieotă- 
nătorie. 2 kg fir la secția fila
tură cardată. 2 kg fir la secția 
filatură pieptănată, 3 metri în 
sectorul țesătorie și 10 bucăți la 
secția finisaj : • creșterea indi
celui 
sută.
Sării 
sută.

Desigur, atunci cînd am 
bilit aceste haremuri, precis 
limitate tocmai pentru ca 
țiativa noastră să nu fie o
tiativă formală, ci riguros deter
minabilă de parametrii cît se 
poate de concreți. eram con- 
știenți că nu va fi deloc lesne 
să ajungem acolo unde doream, 
știam prea bine că nu totul se 
va rezolva cît ai bate din pal
me. La fel de bine știam însă 
că dacă vom fi consecvenți cu

de calitate de la 90 la 
existent, la data declan- 
inițiativei, către sută la

sta- 
de- 
inl- 
ini-

noi înșine, dacă vom căuta cu 
perseverență să eliminăm „locu
rile înguste“ din activitatea 
noastră, fiecare zi poate repre
zenta încă un pas, încă un punct 
cîștigat la capitolul eficiență. 
Și apoi, mi se pare important 
să menționez, nu era vorba de 
transpunerea în practică a unei 
idei aparținînd numai secreta
rului sau comitetului U.T.C. ci 
de o hotărîre elaborată și vali
dată de către toți uteciștii fa
bricii. Firesc, deci, că o dată in
tegrați în Inițiativă, tinerii să 
caute să o materializeze căci, 
de ce să n-o spun, pentru noi 
toți această autentică întrece
re reprezintă un act de pro
fundă angajare și responsabi
litate politică. Așa îneît acum 
oricine parcurge secțiile de fa
bricație se poate convinge 
la fața locului că organiza- 
țiiile U.T.C. și-au luat în se
rios misiunea, prezența la lu
cru, planul zilnic pe fiecare tî- 
năr, calitatea fiind riguros ur
mărite. La fel de adevărat este 
că văzîndu-ne preocupați de a 
ne înscrie ritmului impus de 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
maximale, comuniștii din sec
toare nu pregetă să ne acorde 
tot sprijinul necesar. Tn secția 
finisaj, de pildă, ajutorul 
maistru Ion Jiga, 
de calitate Ana 
toarea Dumitra 
să enumăr doar 
din multe altele, 
niciodată 
decalaj între mașini, cînd 
uteeistă n-are de lucru este re
partizată operativ la o altă fază 
tehnologică, unde, datorită po
licalificării. tînăra poate să lu
creze la fel de bine.

Pe parcursul inițiativei ne-am 
dat seama că atunci cînd există 
interes, bunăvoință, practic nu 
pot persista probleme insolvabi
le. Tată încă un exemplu : în 
secția țesătorie, la un moment 
dat, se observa că defectele ca
litative ..se țineau lanț, aici a- 
păreau amestecuri de partizi, 
dincolo noduri în țesătură, sau 
fire duble la faza de canetat. 
Trebuia căutată cauza și acțio
nat în consecință. Ei bine, ea a 
fost găsită ! multe fete nu fo
loseau acele de înnodat și din 
această pricină se iveau derogă
rile amintite, în plus timpul de 
staționare creștea. Ne-am sim
țit obligați să facem cunoscut 
„Cuiul lui Pepelea“, cele mai 
destoinice muncitoare din sec
tor au arătat cum este corect 
să fie executate operațiile, am 
urmărit apoi îndeaproape dacă 
lecțiile au fost asimilate și... 
urzitoarea Gina Marin, bobina- 
toarea Maria Gheorghe, caneta- 
toarea Abdi Ghiula, mai întîi, 
apoi toate celelalte fete nu nu
mai că au fost în stare să exe
cute ireproșabil operațiile ce le 
reveneau dar au reușit o depă
șire a sarcinilor de plan cu circa 
30 la sută. Tn aceeași ordine de 
Idei, dar legat de un alt as-

de 
controloarea 

Popa, munci- 
Glodeanu, m 
cîteva nume 

se îngrijesc, ca 
să nu se creeze un 

o

O ampla acțiune
de evacuare

a apei
(Urmare din pag. I)

rea lucrării presupune săparea 
a circa șase mii... Dar oamenii nu 
descurajează. Centimetru cu cen
timetru avansează. Pentru că 
știu : cît de mic ar fi avansul, el 
înseamnă, în cele din urmă, pro
ducție cîștigată. Fiecare hectar 
scos de sub excesul de umidita
te aduce în magazia cooperativei 
cel puțin un sfert de vagon de 
grîu ori de porumb. Iar cele 76 
de hectare pot asigura atîta re
coltă cît să însemne acoperirea 
întregului necesar de concentrate 
pentru baza furajeră.

Patriotica întrecere : „Tinere
tul — factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen“, 
a stimulat mult participarea u- 
teciștilor din județul Teleorman 
la executarea acestor lucrări. In 
adunările generale ale coopera
torilor, unul din principalele o- 
biective ale angajamentului ute
cist se referă la executarea lucră
rilor de drenare. Au fost consti
tuite echipe și brigăzi ale tine
retului care acționează în toate 
sectoarele județului. Lor li se ală
tură elevii de la școlile generale

taj față de studiul întreprins 
de cercetătorii Centrului jude
țean de perfecționare a pregă
tirii cadrelor că erau testate 
tocmai fetele care plecau și rin 
cele care... ar putea avea inten
ția să plece. Afirmația se ve
rifică prin elementarul raționa
ment că mult mai apropiate de 
adevăr sînt răspunsurile la în
trebarea : „de ce pleci“ decît 
la întrebarea : „dacă ai pleca, 
de ce... ai pleca“.

— Am constatat, ne spunea 
interlocutorul, că majoritatea 
tinerelor care plecau de la țesă
torie au familia în Brașov, nu 
sînt deci din mediul rural. Sur
prinzător nu ? Spun asta pen
tru că la noi se crede că prin
tre principalele cauze sînt : lip
sa de locuri în cămin, prețul 
ridicat pretins de.gazde, dez
rădăcinarea și singurătatea ti
nerelor de la țară în marele 
oraș. Sînt și acestea, dar soco
tesc mai important să subliniez 
următorul aspect : în primele 3 
luni tinerele angajate sînt plă
tite cu .............
Atunci, 
zate să 
plătite 
depusă, 
lei pe lună. Și atunci... pleacă 
în căutarea altei întreprinderi, 
pînă atunci părinții avînd grijă 
să le asigure cele necesare. Â- 
nul trecut din 70 tinere în curs 
de calificare la locul de muncă, 
aproape o treime au părăsit 
fabrica chiar înainte de împli
nirea termenului de 3 luni. Nu 
s-ar putea oare prevede obli
gații contractuale în acest 
sens ?

— Dar și formele de perfec
ționare a pregătirii profesionale 
trebuie îmbunătățite, ne spune 
Cornelia Năstase, locțiitor al 
secretarei comitetului U.T.C. pe 
fabrică. Cum să-ți explici alt
fel faptul că lunar 90 de . tinere 
se află sub normă deși anul 
trecut au absolvit cursul de 
calificare la locul de muncă .600 
de tinere, unde prezența n-a 
coborît niciodată sub 90 la sută. 
Eu cred că și cele 6 zile de 
„probă“, de „introducere“ în 
profesie sînt prea puține. Ve
deți. absolventele școlii profe
sionale care au avut posibilita
tea integrării treptate în colec
tiv, al adaptării și perfecționă
rii în muncă nu părăsesc fabri
ca decît într-un procent de cel 
mult 5 Ia sută.

Am insistat îndeosebi în a- 
ceste rînduri asupra importan
tei „microplimatului locului de 
muncă“, și nu întîmplător. 
Acolo unde există o preocupare 
susținută privind formarea ti
nerelor, pentru o reușită inte
grare și rezultatele răsplătesc 
eforturile. Iată ce ne spunea 
Maria Amocăniței, țesătoare.

— Cauzele fluctuației ne pre
ocupă intens. La noi am instau
rat sistemul repartizării tinere
lor pe lîngă muncitoare cu 
prestigiu, bine pregătite profe
sional. Iată : Puch Maria a ca
lificat 30 de tinere și nici una 
nu a manifestat dorința de a 
pleca. Ba, la rîndul lor se ocupă 
de alte colege mai „proaspete“ 
în meserie. La fel fac Floarea 
Mitrana, Paraschiva Balo, Ma
ria Tudorache, Georgeta Ne- 
delcu. Din păcate nu este însă 
o „acțiune" unde să fie coopta
te toate muncitoarele cu expe
riență și tact pedagogic, cu pri
cepere în munca cu sufletul 
omului.

Desigur problema flucutațîei 
mai are multe „ecuații“ încă 
neabordate în acest articol. Am 
enunța doar — cauze sublinia
te și de tov. director Ionescu 
— munca pur birocratică a ser
viciului de 
mînt, care și-a abandonat rolul 
educativ de inițiere și informa
re a noului venit, empirismul 
th orientarea profesională, ne
cunoașterea doleanțelor și as
pirațiilor tinerelor, necesitatea 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă si de viață, faptul că nici 
organizația U.T.C. 
vedit 
sens, 
unor 
chite, 
melle 
Ia diferite nivele etc. 
toate aceste

oferă să 
sociologic 
tocmai a
Urmarea i 
oamenilor 
propuneri, 
studiului, 
„din rădăcină“ situația. Că ele 
nu sînt tocmai noi, că de fapt 
problemele de fond nu erau 
niște „necunoscute“, ne-am dat 
seama și și-au dat seama mulți 
tovarăși din fabrică. Desigur, 
ar fi fost bine ca din echipa de 
sociologi să fi făcut parte mă
car o femeie (să nu uităm. 30 
la sută dintre salariați îl con
stituie femeile), or ar fi fost 
bine, de asemenea, dacă cer- 

. cetătorii ar fi analizat mai 
profund problema îmbunătățirii 
orientării profesionale, a itine- 
rariului parcurs de noul anga
jat de la poarta uzinei la răz
boiul de țesut, cum' la fel de 
important ni se pare o atentă 
analiză a timpului de odihnă al 
tinerilor îndeosebi al celor care 
lucrează în schimburile de 
noapte. Totuși cîteva concluzii 
merită a fi reținute. A reieșit 
astfel că fluctuația se constată 
îndeosebi la tinerele cu un sta
giu de 1—5 ani în fabrică, dar 
mai ales că 45 la sută dintre 
tinerele cu intenții de plecare 
nu mai schimbaseră locul de 
muncă si profesia, principalele 
cauze fiind de fapt insuficien
tele satisfacții profesionale, ne
ajunsuri în activitatea unor 
factori de decizie, răceala, ne
încrederea, lipsa de ajutor si 
îndrumare în primele zile de 
muncă. . Deci , „microclimatul 
locului de muncă“ ar fi trebuit 
să ocupe primul loc pe agenda 
de lucru a conducerii unității, 
a organizației U.T.C., a celor
lalți factori. Tovarășul director 
Petre, Ionescu a avut chiar 
„surpriza“ să constate că „plim- 
bărețele“ constituiau grosul 
forței de muncă fluctuante ; nu 
..nestatornicia“ și „neseriozita
tea“ tinerelor — cum se mai 
obișnuiește să se creadă prin 
unele întreprinderi ci cauze 
mult mai concrete, cum spu
neam, resimțite direct la lpcul 
de muncă. Să nu fi știut oare 
conducerea unității că de exem
plu reglorii Comănel Dîrstaru, 
Ștefan Cherecheș obișnuiesc să 
îmbrîncească și chiar să lo
vească unele tinere, că pentru 
o nouă angajată schimbul vehe
ment de injurii Intre Petre Lin- 
guraru și Alfred Ninel au pu
tut schimba definitiv semnifi
cația cuvintelor de bun venit 
rostite de Secretara comitetului 
U.T.C., că Ecaterina Gulăci, 
Elena Secărea, Firanda Baloș 
le demobilizează p<» tinerele 
fete, vorbindu-le nu despre 
frumusețea muncii de țesătoa
re, ci numai de greutățile el 
etc. ? Ba da, pentru că tocmai 
dumnealui ni le-a adus la cu
noștință. Mai mult, în adunările 
generale U.T.C., tinerele ds- 
plîng, nu o dată „tratamentul“ 
verbal presărat cu bruftuluieli 
și amenințări, folosit de unii 
maiștri și ajutori de maiștri. De 
ce nu se iau atunci măsuri 
drastice de extirpare a unor 
asemenea obiceiuri ?

O experiență interesantă și 
cîteva eforturi lăudabile se con
stată la secția „țesătorie“ unde 
lucrează mai mult de jumătate 
din salariați, deci o organiza
ție deosebit de puternică. Aici 
șeful secției, inginer Ion Feke- 
te, a întreprins pe cont propriu 
un interesant studiu început în 
urmă cu 2 ani. Concluziile sale 
se bazează pe analiza a oeste 
400 chestionare completate de 
tinerele care-și făceau lichida
rea, avînd substanțialul avan-

Tinerii din Oțelăria electrică Hunedoara au depășit 
sarcinile de plan cu peste 300 tone oțel electric, de Ia 
începutul anului și pînă în prezent. Sub îndrumarea co
mitetului U.T.C. pe secție s-au desfășurat o seamă de 
acțiuni în sprijinul producției. Astfel, în cinstea Confe
rinței județene a U.T.C. tinerii noștri au colectat 11000 
kg fier vechi. De asemenea, au făcut numeroase ore de 
muncă voluntar-patriotică

(GRECU

Din luna decembrie a anu
lui trecut, utecistul Ștefan 
Dema, din secția T.O.M. a U- 
zinei de sîrmă și produse 
din sîrmă Buzău, lucrează si
multan la trei mașini de tre
filat în emulsie. Cifric, acest 
fapt înseamnă realizarea în 
numai opt ore a 248 kg sîr
mă subțire față de douăzeci- 
fi patru, cît realiza mai înain
te. „Printr-o bună organizare 
a locului de muncă fi a ce
lor 480 de minute de lucru fi 
alți tineri vor putea realiza 
ceea ce fac eu sau chiar mai 
mult“ afirmă Ștefan Dema. 
Organizația U.T.C. din aceas
tă secție a lansat chemarea 
la întrecere sub deviza «Unul 
cît trei».

I 4

i

'l

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ I

pect și anume acela al aprovi
zionării cu materiale. In secția 
pieptănătorie se înregistrau 
uneori goluri de lucru datorate 
tocmai lipsei linei, o lipsă, după 
cum aveam 
datorată 
rări cu 
pei. La 
mîneau 
cantități 
fie adunate erau aruncate 
deșeuri. Ușor de imaginat cît 
anume se pierde dacă voi pre
ciza că la fiecare mașină în
tr-un singur schimb se face o 
curățire, prilej cu care 60 și pînă 
Ia 100 de grame luau destinația 
amintită. Tn afară de asta, nu 
o dată, utilajele.se curățau cu 
tampoane improvizate... dar tot 
din materialul așa zis deficitar 
și nu cu perii, cum ar fi fost 
normal. Renunțarea la această 
practică s-a vădit a fi cît se 
poate de oportună, tinerele 
du-șî ele însele seama că 
mai a munci gospodărește 
seamnă a munci bine.

Evident, nu intenționez 
epuizez acum toată gama 
dalităților prin care PUNCTUA
LITATEA, RANDAMENTUL, 
CALITATEA, devin pe zl ce 
trece tot mai mult bunuri cîști- 
gate de către toți uteciștii între
prinderii de lînă integrată Con
stanța, noțiuni definind un nou 
mod de a fi al tinerelor noastre 
a organizației U.T.C. Consider 
însă că am oferit suficiente ar
gumente pentru a fi descifra
te „secretele“ ce au determinat, 
de la declanșarea inițiativei și 
pînă la data la care ne aflăm, 
depășirea mediei? zilnice realiza-____
te de tineri • cu ■ M6 kg pală la • -
pieptănătorie;~65 'kg fir la-'fila-- 
tura cardată, 235 m stofe la țe
sătorie, 616 m stofe la finisaj ; 
creșterea indicelui de calitate 
de la 90 la sută la 96,6 la sută, 
reducerea absențelor și întîr
zierilor cu 65 la sută.

să ne convingem 
nu insuficientei asigu- 
acest material ci risi- 
curâțirea mașinilor râ
de regulă, importante 
de lînă care în loc să

ca PONDSHTC
UE LA
LOCU

< DE MUNCĂj
$

(GHEORGHE VASILE)

pentrii înfrumusețarea secției. 
CONSTANTIN — Hunedoara)

• Fiice
de onoare

dîn-
nu-
în-

să
mo-

© Stațiunea 
mecanizatori

tinerilor

Tinerii mecanizatori din Lopadea Nouă, județul Alba, 
s-au angajat să depășească sarcinile de plan cu 15 la 
sută, să reducă consumul de carburanți și lubrifianți cu 
20 la sută și să sporească numărul de ore lucrate pe un 
tractor de la 1 550 (planificat) Ia 1 565, Răspunzind che
mării la întrecere a tinerilor din județul Olt, ei s-au an
gajat să recondiționeze peste 50 la sută din tractoarele 
U—27, propuse a fi casate. Unele din angajamente au și 
fost realizate. Repararea mașinilor a fost încheiată cu 20 
de zile înainte de termenul planificat. Au fost deja trans
portate pe cîmp peste 1 000 tone îngrășăminte naurale.

(GH. ASLAU — Alba)

® Noi cursuri de calificare
La Preparația cărbunelui din Petrila au luat ființă trei 

cursuri de calificare în specialitățile : lăcătuși, electri
cieni și cîntăritori publici de vagoane C.F.R., la care sînt 
înscriși 50 de muncitori. De asemenea, au luat ființă 
oufsuri de ridicarea calificării tehnico-profesionale care 
cuprind Un număr de 244 muncitori preparatori, spălă
tori,brichetatori. sudori, lăcătuși, maiștri, tehnicieni și 
ingineri, cursuri care cunosc diferite forme începînd de 
la instruirea la locul de muncă și pină la invățămîntul 
post universitar.

Iinițiativa „Fiul de onoare“ 
lansată de uzina „Victoria“ — 
Florești, județul Prahova, a 
fost preluată de majoritatea 
întreprinderilor prahovene. O- 
biectivul aparatului de foto
grafiat a surprins la locul de 
muncă, una din fiicele de 
onoare ale Fabricii de ciorapi 
Cîmpina : Maria Apostol. In 
județul Prahova există pînă în 
prezent peste 200 de tineri fi 
tinere care se mândresc cu a- 
cest titlu.

(ION TOMESCU — 
Prahova)

(CONSTANTIN BĂDUȚĂ, mașinist 
Preparația cărbunelui Petrlla)

Unul dintre tinerii fruntași ai seefiei prelucrări de la Uzina „Tim puri Noi“ — strungarul Matei Tănase.
Foto : ȘT. WEISS• e • • • •••••• • • • • • • • • ® • •

(Urmare din pag. I)

salariul fix : 1 050 lei. 
însă, cînd sînt reparti- 
lucrOze în acord, deci 
în funcție de munca 

unele abia depășesc 700

personal-învăță-

a canalelor de scurgerea 
altele au fost echipate cu 
și sînt folosite la împrăș- 
pămîntului rezultat. (Ni- 
nu-și îngăduie risipa nici

și profesionale, de la liceele te
oretice și de specialitate. în fie
care secție de mecanizare au fost 
pregătite tractoare care lucrează 
îa mecanizarea lucrărilor de rea
lizare 
apei ;
lame 
fierea 
meni
unei palme de pămînt). Acțiunea 
se desfășoară complex și cu o 
participare masivă a forțelor ju
dețului. Hotărîrea unanimă pre
vede ca, în cel mult o lună de 
zile, adică înaintea declanșării 
celor dinții lucrări din campania 
de primăvară, întreaga suprafață 
expusă pericolului băltirii apei 
să fie scoasă în afara pericolului. 
Judecînd după ritmul în care 
se lucrează acum, după experien
ța acumulată putem afirma că 
angajamentul va fi realizat. Este 
— se știe — în folosul produc
ției pe care cooperatorii tele
ormăneni au planificat-o, pentru 
1973, la un nivel superior celei 
realizate anul trecut. Și aceea 
însemna cota cea mai ridicată a- 
tinsă în întreaga istorie a agricul
turii acestei zone.

Mai presus însă de orice e 
idealul, idealul în numele că
ruia înfrunți greutățile muncii 
politice, idealul celor 17 ani 
plini de soare, și. de dragoste 
de oameni, pe care simți ne
voia să-l cobori de sus, din 
înaltul lumii viselor frumoase, 
să-1 aduci printre oameni și cu 
mîinile tale fremătînde să-l 
împingi adînc tn sufletul seme
nilor tăi“.

Dan Goanță, an III E, Liceul 
„N. Bălcescu“

„Fără îndoială, te simți foar
te bine la gîndul că vei fi în- 
tr-un fel figura nr. 1 a liceului. 
E vorba, aici, de prestigiul tău 
și în momentul în care ești ales 
drept secretar U.T.C. e practic 
imposibil să nu te simți măgu
lit de o atare recunoaștere a 
unor calități ale tale. Apoi, e 
vorba de niște carențe, de niște

. ........ pe 
de

aspirații nerezolvate încă, 
care ți se pare că numai 
acolo le poți împlini.

Pus pe fapte mari, îți începi 
activitatea și plin de entuziasm, 
te îndrepți spre prima ușă pe 
care trebuie s-o deschizi. 
Apeși hotărît pe clanță și. si
gur pe tine, dai să intri. Stu
poare, însă ! Ușa nu s-a deschis, 
iar în sufletul tău. stupoarea se 
transformă încet, încet în 
cepție. E primul tău eșec, 
abia atunci începe lupta“

Bogdan Zotter. an 
cretarul comitetului 
ia Liceul nr. 32

„Ceea ce trebuie 
băm întîi și întîi

III B,
U.T.C.

de
și

se
de

să schim- 
este optica

celor din jur despre organiza
ție, optică pe care o au uneori 
și membrii comitetului sau bi
roului U.T.C. Mereu aceeași 
privire superficială aruncată 
asupra activității noastre, mereu 
aceiași ochi care rețin NUMAI 
— de ce oare ? — mereu lu
cruri ce au ieșit prost. Mereu 
veșnica 
vreme cu

Trebuie
frază : „Pierdere 
U.T.C.-ul ăsta !“ 
să-i determini

de
pe

noastre pentru viață. Ne aflăm 
la începutul unui drum tare 
greu, dar pe care cu toții vrem 
să-l parcurgem. Avem așa de 
multe de schimbat și de îmbu
nătățit în propria școală, în 
propria organizație, îneît nu ne 
putem permite nici o greșeală. 
De aceea, un cuvînt hotărîtor 
îl are colaborarea cu factorii 
responsabili, atît din școală cît 
și din afara ei, cu organele

să fac eu, dacă sînt interogat 
de ce nu-mi văd de treaba mea 
și mă leg la cap fără să mă 
doară ? Dar nu-i tocmai ASTA 
treaba mea ?“

Ne batem cu morile de vînt ? 
Cu certitudine, nu I Pentru că 
atîta timp cît luptăm cu rutina, 
cu inerția, 
dezinteresul și blazarea 
șanse de izbîndă. Avem 
de izbîndă, fiindcă toate

cu egoismul, cu 
avem 
șanse 
aces-

Secretarul U
colegii tăi ; 
organizația 
adică

să înțeleagă odată că 
este a tinerilor, 

a noastră, dacă noi ne 
plictisim — asta este numai din 
cauză că o conducem prost. 
Zic, conducem pentru că ori- 
cît de bine intenționat și plin 
de calități ar fi un secretar, 
fără ajutorul celorlalți uteciști 
nu poate face nimic. Și noi în 
liceu, de exemplu, am reușit să 
obținem o aderență la acțiunile 
noastre din partea a aproxima
tiv 60—70 la sută din totalul 
uteciștilor. Ceea ce, pentru în
ceput, e o reușită.

Aici intervin și relațiile se
cretarului U.T.C. cu colectivul 
de cadre didactice, cu îndrumă
torul U.T.C., cu direcțiunea șco
lii. Secretarul U.T.C. nu este 
numai omul adunărilor genera
le și al planurilor de activitate, 
ci și purtătorul opiniilor elevi
lor în fața celor înnobilați cu 
înalta răspundere a pregătirii

U.T.C. superioare. Majoritatea 
secretarilor se pot lăuda cu 
sprijinul pe care-1 primesc din 
partea celor maturi.

Foarte delicat, cu nenumăra
te implicații, raportul secretar 
— direcțiune sau secretar — ac
tivist se cere a fi foarte bine 
conturat, pentru a nu permite 
în nici un fel ca, dintre contra
dicțiile existente UNEORI între 
comitetul U.T.C. și „cei de sus" 
=ă aibe de pierdut organizația“

tea sînt niște atribute umane, 
iar oamenii pot și trebuie să 
fie schimbați“.

„CE ELEV BUN ERAI !"

NE BATEM CU 
MORILE DE VÎNT?

„De multe ori cele mai bune 
intenții, ale noastre sînt trata
te cu replica ! „Cine te-a pus 
să te bagi în treaba asta ? 
U.T.C. îți trebuia ție ?“ Și stai 
așa și te întrebi uneori i „Are 
oare vreun sens tot ce încerc

„In general ne împărțim pre
ocupările între școală și U.T.C. 
Sîntem secretari U.T.C., dar 
sîntem și elevi. De cele mai 
multe ori profesorul din spa- . 
tele catedrei vede, și e bine că 
e așa, elevul din bancă, nu și 
secretarul U.T.C.

Omul care este secretarul 
U.T.C. poate să fie inteligent 
și capabil, bine pregătit tn ge
neral, dar să nu acorde întot
deauna timpul necesar învăță
turii, fiindcă nu-1 are. Notele 
nu se pun pe posibilități ci pe 
activitatea noastră profesională, 
și e just să fie așa. S-o recu
noaștem cinstit, cu toate că de 
fiecare dată cînd sîntem ascul-

tați ne 
nu uite 
ferință, , ___„
de comitet, iar acurn 
ne-am întors de la un instruc
taj.

Tatiana Sava : „Niciodată un 
profesor n-o să fie de acord să 
scazi la învățătură din cauza 
activității U.T.C., pentru că poți 
să pui comitetul U.T.C. să te 
ajute, poți să-ți organizezi 
timpul dacă nu muncești hao
tic. Dacă nu ai însă sprijinul 
comitetului în proporție de sută 
la sută, ajungi să te gîndești 
cu groază la examene, dacă nu 
chiar la situația ta școlară pre
zentă. Toate acestea pentru că 
programul unui secretar U.T.C. 
este incomparabil mult mai 
aglomerat decît cel al unui 
utecist. Spun asta gîndindu-mă 
la secretari care au rămas 
chiar corijenți de unde înainte 
de a avea funcția aceasta erau 
premianți !

Atunci ai nevoie de ajutorul 
profesorului, pe care îl dorești 
a fi și om. Om în sensul de a 
te ajuta .în munca și preocupă
rile tale, atunci cînd nu mai 
ești elevul atît de bun de altă
dată, chiar și atunci cînd ești 
pînă peste cap secretarul U.T.C. 
și nu elevul foarte bine pregă
tit pe care îl așteaptă dînșii. 
A ne ajuta să ne revenim, a ne 
întări și autoritatea în fața 
colegilor noștri, de a ne întinde 
o mină de ajutor cînd acest 
ajutor devine necesar.

dorim ca profesorul să 
că ieri am fost la con- 
că mîine avem ședință 

1 tocmai

nu s-a do- 
mai dinamică în acest 
sîtuîndu-se la remorca 

inițiative și acțiuni înve- 
„iena“ de a. promova fa
in munci *9e conducere 

- ■ Și iată 
cauze pomenite 

aici sau rezultate îri Uriftă stu
diilor întreprinse au ajbns la 
„punctul critic“. Se impun deci 
măsuri fără zăbavă si cu toată 
energia. De altfel, cîteva au si 
fost inițiate sau urmează să-si 
găsească rezolvarea în viitorul 
apropiat. Anul acesta va fi dat 
în folosință un cămin pentru 
fete cu 350 locuri, se creează 
mici săli de mese, se îmbună
tățește ventilația, se iau măsuri 
de izolare fonică a locurilor 
unde se depășește numărul de 
decibeli' admiși, și-au făcut loc 
preocupări privind estetica In
dustrială. Th același timp a fost 
recomandată Ia nivelul organi
zației U.T.C. inițiativa „prietena 
noii angajate“ menită să ducă 
la o integrare firească a tine
relor atît în colectiv cît și în 
profesie. Sînt începuturi bune 
care, alături de altele necesa
re, amintite mai sus, trebuie să 
conducă la îmbunătățirea radi
cală a situației. Tn acest sens 
îndrumarea și sprijinul direct 
al Comitetului municipal U.T.C. 
trebuie să-și facă simțită din 
plin prezența.

utilajele.se
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conferință care își 
desfășoară lucrări
le pe secțiuni are, 
fără îndoială, ma
rele avantaj că dă 
posibilitatea lărgi

rii dialogului între delegații ei 
și, ca urmare, atît în analiza 
activității trecute cît și în li
niile directoare 
de viitor, spiritul 
lucru este vizibil 
tuat.

Așa a fost la Dolj. 
Aproape 500 de dele.

ale activității 
colectiv de 
mai accen-

Aproape 500 de delegați ai 
uteciștilor din județ și ceva mai 
puțin de 100 de invitați. întru
niți in plen pentru puțin- timp 
la deschiderea lucrărilor confe
rinței șl ceva mai mult la în
chiderea lor, pentru concluzii, 
au discutat despre activitatea 
trecută și despre cea viitoare 
în trei secțiuni : tineret munci
toresc, tineret sătesc, elevi și 
studenți Felul acesta de lucru, 
foarte bine apreciat de tovară
șul Gheorghe Petrescu, prim 
secretar al comitetului județe
an de partid, a permis partici
parea la discuții a 54 de dele
gați și formularea a peste 100 
de propuneri privind îmbună
tățirea programului de activi
tate supus inițial conferinței 
spre dezbatere și aprobare.

Numărul mare de propuneri 
vizînd îmbunătățirea activității 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., înnoirea și perfecționa
rea stilului lor de muncă do
vedesc spiritul de matură ana
liză ce-i caracterizează pe ti
nerii din județul Dolj, recep
tivitatea organizațiilor U-T.C., 
caracterul de lucru al confe
rinței. într-un cuvînt, rezulta
tele ei. De altfel aceste rezul
tate fuseseră deja anticipate, 
iar certitudinea apariției lor 
era dată de însăși importanța 
momentului. „Sînt ferm con
vins — spunea în deschiderea 
lucrărilor tovarășul Gheorghe 
Petrescu — că dezbaterile și 
discuțiile din conferință, fie în 
plen sau pe secțiuni, vor supu
ne unei critici- exigente caren
țele manifestate în activitatea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., Și că se vor găsi soluții 
practice, inedite și prospective, 
pentru lichidarea lipsurilor, 
pentru a demonstra mai mult 
ca oricînd că organizația jude
țeană Dolj a U.T.C. este o forță 
viabilă și receptivă, angajată 
dinamic în procesul construc
ției socialiste, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid“.

Numărul mare de propuneri 
formulate de delegați pentru 
îmbunătățirea programului de 
activitate pe următorii doi ani 
dovedește că activitatea orga
nizațiilor U.T.C., viața organi
zațiilor U.T.C., stilul și metode
le de muncă ale activului 
U.T.C. pot fi permanent îmbu
nătățite, răspunzînd îndemnuri
lor adresate de secretarul ge
neral al partidului, dovedește 
— așa cum spuneau foarte des
chis și Nicolae Roșoga, prim 
secretar al Comitetului muni
cipal Craiova al U.T.C., Maria 
Florea, delegata tinerilor din 
comuna Mîrșani, Victor Pătru, 
reprezentantul uteciștilor de 
la „Electroputere“, Nicolae Mă- 

tăsaru, reprezentantul studenți
lor craioveni — că tinerii sînt 
tot mai receptivi la înnoirile 
vieții dar, au atras ei atenția, 
de multe ori receptivitatea lor 
rămîne fără acoperire în activi
tatea organizațiilor, pentru că 
în mod nejustificat, unele din
tre ele sint tributare unor for
me și metode vechi de organi
zare. La formele și metodele 
vechi — au subliniat și vorbi
tori ca Mihai Răduțoiu de la 
U.M.M.R.. Constantin Mechenicj 
de la I. T. Craiova, Tudor Du-

DEPINDE
DE NOI SĂ 
REALIZĂM 
MAI MULT 

Șl MAI BINE
mitru din Filiași, să se rămînă 
numai atîta timp cit se mai po
trivesc noilor condiții, la ele să 
se apeleze numai atunci cînd 
sînt interesante pentru tin-eri. 
„Joile tineretului le putem noi 
organiza oricit de bine și oricît 
de des, că tot nu vom face mare 
lucru pentru activitatea cultu
ral distractivă a tinerilor, atîta 
timp cît rămînem la o zi pe 
săptămînă, spunea Florea Pur- 
cărescu de la Gighera. Mai pu
tem organiza și altceva, și alt
fel. Fiecare zi a săptămînii tre
buie să aibă o acțiune educati
vă“. La fel s-a vorbit și despre 
acțiunile specifice organizației 
U.T.C. în sprijinul producției. 
„Facem o sumă de concursuri, 
vorbea Virginia Drăniceanu, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
Fabrica de confecții din Cra
iova. Foarte rar însă ne între
băm și rar ne întreabă și co
mitetul municipal U.T.C., ca și 

cel județean, cum anume se 
desfășoară ele. Și asta pentru 
că pe neașteptate simeni a.,..n- 
țați că trebuie să ducem cîțiva 
reprezentanți ai unităților noas
tre la nu știu care fază. Poate 
mai găsim și alt sistem de or
ganizare a concursurilor, unu] 
care să antreneze într-adevăr 
masa largă de tineri“.

In acest fel, participanții la 
dezbateri s-au referit la toată 
sfera de preocupări a organi
zațiilor U-T.C., la ce trebuie 
să întreprindă ele pentru creș

terea contribuției tinerilor în 
producție, pentru ca întrecerea 
lansată de Biroul C.C. al U.T.C. 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“ să dea cît mai bune 
rezultate ; la felul în care tre
buie să se acționeze pentru îm
bunătățirea activității politico- 
ideologice, cultural-educative, 
sportive și turistice. Au discu
tat despre neîndepliniri, nu
mind cauzele, au împărtășit ex
periențe și au lansat chemări, 
au pus întrebări și au făcut 
propuneri. în întregime, acest 
dialog s-a purtat într-un de
plin spirit critic și autocritic, 
în secțiuni, listele cu cei în
scriși la cuvînt au fost abando
nate și li s-a oferit posibilita
tea tuturor celor care au avut 
ceva de spus, să spună direct, 
fără ocoluri, fără rețineri, în
tre sală și prezidiu creîndu-se 
o legătură permanentă dată și 

de preocuparea comună a sec
țiunii ce o reprezentau. Con
cluziile fiecărei secțiuni, pre
zentate apoi în plenul conferin
ței, au fost supuse aprobării.

Adoptînd hotărîrea ca în ter
men de 15 zile toate propune
rile să fie atent selectate și in
cluse în programul de activi
tăți, conferința a direcționat în 
acest fel, în lumina documen
telor de partid și de stat, a ho
tărîrilor stabilite de conduce
rea organizației noastre, acti
vitatea organelor și organizații
lor U.T.C. pentru următorii doi 
ani.

La perspectiva largă pe care 
o deschide noul program de ac
tivitate afirmării tinerilor, 
creșterii prestigiului organiza
țiilor U.T.C. s-a referit, foarte 
mult, în încheierea lucrărilor 
conferinței și tovarășul Ioan 
Popescu, secretar al C-C. ol 
U.T.C. Atrăgind atenția asupra 
faptului că important de aici 
înainte este ca el să se și rea1- 
lizeze în întregime a recoman
dat totodată dezbaterea lui cu 
toți tinerii, în toate organiza
țiile. Aflînd de acest program 
cunoscind din el cît mai multe 
forme și mijloace ale activității 
organizațiilor U.T.C., tinerii vor 
ști cu siguranță să se oprească 
la acelea care se potrivesc con
dițiilor lor. Altfel, sublinia vor
bitorul, nu vom putea elimina 
definitiv munca cu „vîrfurile“, 
una din cauzele neîmplinirilor 
de pînă acum, nu-i vom putea 
activiza pe toți tinerii la viața 
de organizație, astfel Incit fie
care să aibă răspunderi concre
te, precise, să-și aducă întreaga 
contribuție la efortul firesc de 
perfecționare.

Tovarășa Victoria Bistricea- 
nu, aleasă în funcția de prim 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C., a asigurat 
conferința că la acest program, 
la concluziile forumului care 
l-au dat mandatul va apela me
reu, considerîndu-le instrumen
te permanente de lucru.

Dovada că tinerii județului 
Dolj au adoptat prin reprezen
tanții lor un program menit să 
îmbunătățească activitatea or
ganizațiilor U.T.C. în toate do
meniile, rezultă și din urmă
toarele rînduri extrase din tele
grama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Con
stituind un fericit prilej de a- 
firmare entuziastă a hotărîrii 
tinerilor din județul Dolj de a 
se consacra cu toată puterea de 
muncă și creație dezvoltării și 
înfloririi patriei noastre, confe
rința a stabilit un bogat pro
gram de activități care să asi
gure o amplă participare a în
tregului tineret la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, la realizarea cinci
nalului înainte de termen“.

N. COȘOVEANU

mpera-tivul sub
"ry semnul căruia s -au

I desfășurat lucrări- 
tl le conferinței or
ii ganizației județene 
JB U.T.C. Mureș a 

fost, firesc, cel al perfecționă
rii. Căutarea căilor și metode
lor care să răspundă în cel mai 
înalt grad dezideratului a fost 
strădania manifestată în cu
vîntul participanților la discu
ții, a caracterizat dezbaterile 
în ansamblul lor. Prezentarea 
experiențelor pozitive. în sco
pul generalizării lor. relevarea 
lipsurilor în scopul lichidării 
lor. și-au găsit drepturi egale 
în spațiul conferinței. Făcînd o 
înaltă apreciere a rezultatelor 
obținute de către tineretul mu
reșean. sub conducerea organi
zațiilor de partid, la dezvolta
rea social-economică a județu
lui, tovarășul Nicolae Ve,reș, 
prim secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., a 
adresat o călduroasă chemare 
la responsabilitate și dăruire 
din partea uteciștilor. pentru 
sporirea contribuției lor în anii 
următori. „Căutăm noi rezerve 
pentru echilibrarea dezvoltării 
tuturor ramurilor de producție. 
Ritmurile cele mai dinamice 
în județul nostru le vor înre
gistra industria chimică, con
structoare de mașini, industria 
lemnului și alte ramuri de ac
tivitate. Tineretul județului, a- 
preciat pentru maturitatea sa 
politică și profesională, trebuie 
atras în mai mare măsură la 
realizarea acestui proces. Pro
gramul de dezvoltare economi
că a județului trebuie să se 
afle pe masa de lucru a fiecă
rei organizații U.T.C.“

Paleta discuțiilor care au ur
mat a evidențiat un plus de 
intensitate ce trebuie aplicat 
pregătirii poiitico-ideologice a 
tinerilor ca factor primordial 
în integrarea lor socială.

— Eficiența activităților po
litice, relata elevul Emeric 
Tarko, de la liceul nr. 2 Luduș, 
nu este oglindită numai de re
zultatele la învățătură, ci și 
de modul în care elevii răspund 
chemărilor organizației de par
tid și U.T.C. pentru înfăptuirea 
unor obiective de interes obș
tesc, ca argument al înțelegerii 
lor mature a necesității de a fi 
prezenți în marele front al 
muncii. Pe aceste coordonate 
trebuie să înscriem eforturile 
noastre de educație comunistă 
și patriotică a uteciștilor. •

Hotărîrea tinerilor din jude
țul Mureș, — români, maghiari 
și germani — de a se ancora 
plenar în activitatea construc
tivă a poporului nostru a fost 
evidențiată și de inginerul Ioan 
Toader, secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.I.S. „Electromu- 
reș“ din Tg. Mureș care a che
mat la întrecere toate organi
zațiile U.T.C. din unitățile eco
nomice pentru a-și mobiliza 
forțele la concretizarea prin 
fapte a devizei sub care a fost 
inițiată de către Biroul C.C. 
al U.T.C. întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen". - Un.ță ,— punctează anumite ca-
Ca un"-pitim răspună moe® îm rențe: în activitatea organizații- 
fața conferinței; Ioan Tothi,' lor. Chiar în modul de desfășu-

secretarul comitetului U.T.C. 
de la Șantierul nr. 4 construc- 
ții-montaj, a evidențiat nea
junsurile care au punctat ac
tivitatea organizației lor în ul
timii doi ani, arătînd șl moda
litățile prin care vor reuși să 
le depășească în viitor. căile 
prin care uteciștii de aici își 
vor respecta angajamentul de 
a se încadra cu toată energia 
în întrecere.

La rin-dul ei, „organizarea și 
desfășurarea educației poiitico- 
ideologice a tinerilor, sublinia

PREZENH IN MARELE 

FRONE AL MUNCII, 
NE FACEM DATORIA 

DE TINERI COMUNIȘTI
Maria Huțanu, secretara comi
tetului U.T.C. de la Tesătoria 
de mătase din Sighișoara, tre
buie privită sub trei aspecte : 
informarea lor cu cunoștințe, 
acumularea acestora de către 
tineri și modul de reflectare a 
bagajului acumulat în viața lor 
din întreprindere, din societa
te“. Aceasta deoarece activita
tea educativă trebuie să reali
zeze o ridicată conștiință pro
fesională. concretizată în în
deplinirea fără rezerve a sar
cinilor de producție, în cerce
tarea și aplicarea noului în pro
cesul de producție. Existența 
în continuare a unor tineri 
care manifestă lipsă de serio
zitate în realizarea sarcinilor 
de producție, abateri de la nor
mele eticii și echității socialis
te. — s-a subliniat în confe- 

rare a învățămîntului politic își 
face loc uneori formalismul, 
abstractul, teoria care depășeș
te puterea de înțelegere a unor 
categorii de tineri. De aceea 
este necesar ca această formă 
de pregătire să fie completată 
cu alte acțiuni, menite să cla
rifice mai bine fenomenele po
litice actuale, liniile directoare 
ale politicii partidului nostru 
în dezvoltarea armonioasă, e- 
chilibrată. a fiecărui județ, ast
fel îneît să dezvolte in 1 rîndul 
tinerilor sentimentul înaltelor 

responsabilități sociale, al da
toriilor pe care le au în socie
tatea noastră.

Pornind de la situații întîl- 
nite în activitatea organizații
lor din Tg. Mureș. Alexe Ște
fan Radar, primul secretar al 
comitetului municipal U.T.C., 
evidenția faptul că lipsurile 
care se manifestă sînt cauzate 
și de o insuficientă orientare a 
activelor U.T.C. în planificarea 
și coordonarea activităților spe
cifice tinerilor. „Se constată, 
într-adevăr. o preocupare sus
ținută pentru adîncirea contri
buției tineretului la viața eco
nomică a întreprinderilor dar 
eforturile nu se îndreaptă în 
aceeași măsură și spre forma
rea unei atitudini înaintate fa
ță de muncă, pentru ca orga
nizația U.T.C. să-și îndepli
nească activ rolul de colectiv 
de luptă pentru educarea co
munistă a membrilor săi“. In 

acest sens, s-a demonstrat con
vingător că pentru a face din 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen“ un o- 
biectiv conștient asimilat și în
țeles în sensurile sale politice 
de către toți tinerii, se impune 
o susținută muncă de propa
gandă, o cunoaștere profundă 
a înseși sarcinilor puse de Con
ferința Națională a partidului 
in fața întregului popor.

Intervenții vizînd introduce
rea unor metode eficiente de 
lucru ale organizațiilor U.T.C. 
pentru legarea activității poli
tice de activitatea profesională 
au făcut și Ernest Bakkai, se
cretarul comitetului comunal 
Acățari, Ioan Cîmpean, secre
tarul comitetului comunal Ba- 
toș. Adrian Rechner, delegatul 
organizației U.T.C. de la Școa
la generală nr. 2 din Sighișoa
ra, Barbara Szabo, secretara 
comitetului U.T.C. de la Fa
brica de pielărie și mănuși și 
alții.

Apreciind rezultatele obținute 
de organizația județeană U.T.C. 
Mureș în perioada analizată, 
tovarășul Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., a sub
liniat necesitatea ca î-n viitor 
activitatea educativă să aibă 
un caracter tot mai ooncret, 
mai strîns legat de preocupă
rile organziațiilor de partid, ale 
unităților în care activează, de 
viața tinerilor. „Rezultatele ob
ținute în perioada care a tre
cut. arăta vorbitorul. trebuie 
raportate la exigențele formu
late de conducerea partidului 
la adresa organizației noastre, 
să răspundă problemelor de e- 
du-care și formare a tinerei ge
nerații. întreaga gamă a for
melor muncii politice de masă 
trebuie să conducă la educarea 
pentru muncă, la perfecționarea 
pregătirii profesionale a tine
retului din industrie, construc
ții. transporturi și unitățile de 
deservire. In felul acesta ne 
vom îndeplini cu cinste datoria 
de tineri comuniști“.

In funcția de prim-secretar 
al Comitetului județean Mureș 
al U.T.C. a fost ales tovarășul 
Mircea Purenciu.

Hotărîrea tuturor tinerilor, 
români, maghiari, germani, care 
lucrează pe cuprinsul județului 
Mureș de a se dărui cu devo
tament luptei pentru dezvolta
rea multilaterală a patriei a 
fost exprimată și in tele
grama adresată Comitetului 
Central al Partidului, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : „Noi. tinerii 
mureșeni, u-nindu-ne într-o sin
gură voință, ne angajăm în fața 
partidului, a dumneavoastră, 
stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, că ne vom pre
găti temeinic, vom munci mai 
mult și mai bine, în așa fel In
cit să transpunem în fapte de 
muncă și viață grandiosul pro
gram de dezvoltare ^multilate- 
rală a patriei noastre socialiste, 
pentru ridicarea ei pe cele mai 
înalte trepte ale progresului și 
civilizației“.

MIRCEA BORDA

D
oi ani, perioadă 
relativ scurtă, a 
însemnat pentru 
județul Mehedinți 
o etapă bogată în 
fapte semnificati
ve : capitala sa și-a aniversat 

1850 ani de existență, Centrala 
hidroenergetică „Porțile de 
Fier“ a intrat în funcțiune îna
inte de termen, Fabrica de car
ton ondulat a început să pro
ducă cu șapte luni mai devre
me, a crescut capacitatea de 
producție a unor întreprinderi, 
s-au obținut cele mai mari pro
ducții la grîu și porumb din 
istoria acestor meleaguri. Re
prezentanții uteciștilor din județ 
au raportat la conferința orga
nizației județene U.T.C. că ti
neretul a fost prezent în toate 
sectoarele de activitate. Este și 
aprecierea pe care a făcut-o to
varășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., în cu- 
vîntul său î „în cununa reali
zărilor județului se află în
corporate efortul, priceperea, 
elanul și capacitatea tineretului, 
îndeosebi ale uteciștilor, care 
urmînd exemplul înălțător al 
comuniștilor, și-au legat nu
mele de fiecare dintre izbînzi- 
le pe care le-am repurtat. A- 
preciind că în perioada ana
lizată organizațiile U.T.C. s-au 
apropiat mai mult de proble
mele de viață și muncă, de as
pirațiile tinerilor, primul secre
tar a atras atenția că este ne
cesar să se diversifice și să se 
îmbogățească formele de antre
nare a acestora la îndeplinirea 
exemplară a hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. și ale 
plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1972, a angajamentelor 
stabilite de conferința județeană 
de partid, în centrul cărora șe 
află realizarea cincinalului în 
patru ani și jumătate și chiar 
mai devreme.

Nota dominantă a conferinței 
a constituit-o spiritul critic și 
autocritic în care s-au desfășu
rat lucrările, modul de investi
gare a posibilităților prin care 
tinerii își pot face simțită pre
zența în compartimentele ma
jore, acolo unde se făuresc bu
nurile materiale, unde se for
mează viitoarele cadre. De a- 
ceea darea de seamă, dezbate
rile, s-au referit mai puțin la 
succesele dobîndite, ele se cu
nosc, despre ele s-a discutat în 
adunările de dări de seamă și 
alegeri. S-a insistat asupra lip
surilor, a cauzelor unor neîm- 
pliniri, s-au făcut propuneri 
care reprezintă tot atîtea anga
jamente concrete. S-a apreciat 
că există mari posibilități pen
tru întărirea disciplinei în rîn
dul tinerilor, diminuarea sim
țitoare a absențelor nemotivate 
și a învoirilor, gospodărirea cu 
grijă a cheltuielilor de pro
ducție, creșterea gradului de 
responsabilitate individuală fată 
de rezultatele economice ale 
fiecărei întreprinderi. Propune
rile privesc perfecționarea în
tregii activități a organizațiilor 
U.T.C,. sporirea eficienței a- 
cestefa la nivelul sarcinilor 
complexe pe care le au de re
zolvat, la nivelul exigențelor 

puse în fața organizațiilor de 
tineret de secretarul general al 
partidului.

Pornind de la aceste dezide
rate, conferința a analizat posi
bilitățile și a formulat angaja
mente proprii pentru a se în
scrie cu rezultate cit mai bune 
în întrecerea inițiată de Biroul 
C.C al U.TC. sub deviza : „Ti
neretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“.

Mulți vorbitori, între care 
Eliza Doandeș, subinginer la

MEHEDINȚI

Propunerile 
pe tare le tăcem 
ari sint tot atîtea

angajamente 
pentru miine

C.E.I.L., Constantin Blăhnicea- 
nu, secretarul comitetului 
U.T.C. Șantierul naval, Octa
vian Manafu, secretarul comi
tetului U.T.C Uzina de vagoane, 
Dumitru Albiei, secretarul Co
mitetului orășenesc Vînju Mare 
al U.T.C., au relevat faptul că 
trebuie acordată o atenție mai 
mare extinderii schimburilor 
tineretului și brigăzilor de 
muncă și educație comunistă, 
ele dovedindu-se climatul în 
care spiritul colectiv capătă noi 
valențe. De altfel, rezultatele 
obținute în unele locuri de mun
că sînt edificatoare. La C.E.I.L., 
de exemplu, schimburile tine
retului au realizat în anul tre
cut o producție suplimentară în 
valoare de 1,2 milioane lei. So
cotind acest succes o treaptă 
pentru noi realizări, anul a- 
cesta angajamentul reprezintă, 
la același capitol, 2 milioane lei. 
S-a propus de asemenea înfiin
țarea unor comisii ale tinere
tului care să urmărească acti
vitatea sub aspectele respectării 
disciplinei, realizării planului 
zilnic, gospodăririi materiilor 
prime și materialelor, inițierea 

colectivelor „Prietenii noului 
angajat“ pentru integrarea ime
diată a tinerilor noi veniți în 
atmosfera generală de lucru.

Inscriindu-se în sfera acestor 
probleme vitale pentru realiza
rea cincinalului în patru ani și 
jumătate, și chiar mai devre
me, Paul Stoiculescu, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
S.M.A. Șimian, Angelica Pifu, 
elevă la Liceul „ștefan Plavăț“ 
din Orșova, Ion Marcu, inginer, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la I.J.C.M.M., Anton Dobromi- 

rescu, prim-secretar al Comite
tului municipal Drobeta Tr. Se- 
verin al U.T.C., Ioana Vlăduț, 
cooperatoare din Dobra, Ion 
Florescu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.C.H. — beneficiar 
și alți tineri au accentuat nece
sitatea de a se generaliza acele 
inițiative care și-au dovedit efi
cacitatea în munca de fiecare 
zi, a acelor inițiative în cadrul 
cărora fiecare tînăr trebuie să 
aibă un angajament concret, în 
funcție de care să-și raporteze 
întreaga activitate, îndeplinirea 
căruia să solicite nu eforturi fi
zice, ci efort de gîndire, dezvol
tarea aptitudinilor organizatori
ce, o înaltă calificare profesio
nală.

Sarcinile care stau în fața în
tregului popor reprezintă pentru 
tineri un clmp larg de afirma
re. De altfel hotărîrea acestora 
și-a găsit expresie în angaja
mentele asumate. Pentru reali
zarea lor se impune o mai strîn- 
să colaborare între toți factorii 
educaționali. Această problemă 
a fost pe larg dezbătută de 
Mihai Burci, inspector general 
școlar. Teodor Lupu, secretar 
al Comitetului orășenesc Stre- 

hala al U.T.C., Gheorghe Ponea, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la C.C.H. T.C.I., Ilie Neam- 
țu, secretarul comitetului comu
nal Pristol al U.T.C., Vasile Mi- 
hăileanu, și de alți partici- 
panți. Ei au insistat asupra 
unor probleme de care depinde 
prezența activă a organizațiilor 
U.T.C. în problemele majore, 
creșterea prestigiului acestora 
în fața tinerilor, a influenței 
în rîndul celor care se pregă
tesc să devină membri ai U.T.C.: 
finalizarea acțiunljor, îmbunătă
țirea conținutului lor (mai ales 
la sate), urmărirea, la zi, a re
zultatelor.

Conferința a fost str&ătută 
ca un fir roșu de hotărîrea de 
a munci mai bine, de a fj în 
primele rînduri ale întrecerii 
socialiste. Propunerile, observa
țiile au fost concretizate in pro
gramul de activitate adoptat. In 
cuvintul său, tovarășul Vasile 
Nistor, ales prim secretar al 
Comitetului județean Mehedinți 
ai U.T.C,, a asigurat biroul co
mitetului județean de partid, 
C.C. al U.T.C. că tineretul va 
răspunde prin fapte la dragostea 
și grija cu care partidul încon
joară tînăra generație.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Un- 
gureanu, prim adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., care 
a prezentat principalele direcții 
de acțiune a comitetului jude
țean al U.T.C., ale organizații
lor U.T.C. în următoarea pe
rioadă. Trebuie intensificată ac
tivitatea politico-educativă pen
tru integrarea disciplinată a ti
nerilor în producție, fiecare 
tînăr să cunoască din timp sar
cinile de plan, să se urmărească 
îndeplinirea propunerilor făcu
te de tineri cu diverse prilejuri, 
întreaga activitate ce se va des
fășura trebuie subordonată par
ticipării nemijlocite a tinerilor 
la realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate, în cadru] 
oferit de întrecerea inițiată de 
Biroul C.C. al U.T.C. sub devi
za : „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“, astfel îneît fie
care tinăr să fie plenar anga
jat In înfăptuirea obiectivelor 
majore ale județului.

Gîndurile, sentimentele, voin
ța tinerilor, devotamentul față 
de partid au constituit textul 
telegramei pe care conferința a 
adresat-o C.C. al P.C.R., tova
rășului, NICOLAE CEAUȘESCU. 
„Ilotăriți să înscriem noi înfăp
tuiri în cronica acestei etape, 
— se spune în telegramă — 
ne angajăm, stimate tovarășe 
secretar general, ca reevaluînd 
posibilitățile și rezervele de 
care dispunem, să ne închinăm 
întreaga putere a minții și bra
țelor noastre tinerești pentru 
triumful spiritului muncii, al 
dreptății și echității socialiste, 
îndeplinirii, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, a sarcinilor 
ce revin județului Mehedinți în 
anul 1973 — an hotăritor al cin
cinalului".

LIDIA POPESCU

D
esfășurate Intr-un 
spirit de lucru, de 
exigentă analiză 
și responsabilita
te, lucrările confe
rinței organizației 
județene Neamț a U.T.C., au 

făcut o elocventă demonstrație 
de atașament total la politica 
partidului nostru de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Arătînd în darea de 
seamă că, sub conducerea co
mitetului județean de partid, 
organizația județeană a U.T.C. 
și-a înscris, printre obiectivele 
sale principele, educarea tine
retului în spiritul pasiunii și 
răspunderii sociale față de 
muncă, tovarășul Ion Leuștean, 
primul secretar al Comitetului 
județean Neamț al U.T.C,, ca
re a primit din nou mandatul 
acestei funcții, a prezentat, în 
continuare, contribuția însem
nată a tineretului de pe aceste 
meleaguri la îndeplinirea pla
nurilor de producție, a angaja
mentelor județului în prospe- 
rarea economiei naționale, o 
mare pondere în cadrul dezba
terilor fiind consacrată dezide
ratului care animă astăzi mun
ca și viața întregii națiuni ; 
realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate.

Din acest punct de vedere 
sînt semnificative aprecierile 
exprimate de la tribuna confe
rinței de tovarășul Ștefan Bo- 
boș, primul secretar al Comite
tului județean Neamț al P-C.R. i 
„In toate importantele realizări 
pe care le-am dobîndit, noi am 
văzut de fiecare dată puternic 
încrustată munca rodnică a ce
lor mai tineri muncitori și ță
rani, intelectuali, a tinerilor ab
solvenți ai școlilor profesiona
le, liceelor de specialitate și 
instituțiilor de invățămînt su
perior, care s-au integrat cu 
toate energiile, cu toată capa
citatea și pasiunea lor în pro
ducția materială și creația spi
rituală a județului nostru. A-» 
ceâsta semnifică cu puternică 
forță de convingere că tinerii 
din județul Neamț, asemenea 
întregului tineret din țara 
noastră, își cunosc pe deplin 
rolul și locul în viața societă
ții pe care o făurim, că ei și 
în viitor, învățind de la comu
niști, vor pune toată pricepe
rea și pregătirea lor, elanul și 
avîntul revoluționar tineresc In 
slujba cauzei socialismului și 
comunismului în patria noastră.

Alături de problemele fun
damentale al? tineretului, în 
dezbaterile conferinței un loc 
însemnat l-au ocupat activita
tea sportivă, turistică și de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei. Trei domenii mai 
noi, care lărgesc sfera atribu
țiilor U.T.C. și se constituie ca 
părți integrante ale procesului 
educațional al tinerilor ocupînd 
un loc tot mai important în 
munca organelor și organizați
ilor U.T.C. Se știe, sportul, tu
rismul, pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, pe lin
gă valoarea lor educativă, con
tribuie la pregătirea fizică și 
dezvoltarea armonioasă a tine
rilor, la formarea caracterului 
și păstrarea unei sănătăți ro
buste, condiții esențiale pentru 

valorificarea plenară a capaci
tăților și energiilor în produc
ție și creație a tinerilor, pregă
tirea lor pentru muncă și via
ță. In această ordine de idei 
au fost înfățișate în cuvîntul 
unor participanți la discuții 
(Mihai Arsenie, președintele a- 
sociației sportive din comuna 
Pipirig, Gheorghe Croitoru, co
mandantul centrului de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei din comuna Gru- 
măzești, Ioan Balciza, vicepre
ședinte al agenției județene

NEAMȚ

Prin sport, turism, 
pregătirea pentru 
apărarea patriei— 

un tineret viguros, 
optimist, sănătos

B.T.T., Costică Rusu, președin
tele C.J.E.F.S. etc) unele suc
cese și inițiative înregistrate în 
ultima vreme marcate prin creș
terea atractivității și lărgirea 
participării maselor de tineri 
la aceste activități. Aducîndu- 
se drept argumente exemple 
concrete fapte pozitive, pline 
de semnificații, s-a evidențiat 
că activitatea de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei e primită cu satisfacție și 
interes de toți tinerii și că ea 
reprezintă o importantă formă 
de educație, de cultivare a sen
timentelor patriotice, a hotărî
rii tinerilor de a contribui la 
consolidarea, dezvoltarea și a- 
părarea cuceririlor revoluționa
re ale poporului nostru. Noile 
măsuri luate recent de a cu
prinde, în această activitate, și 
alte categorii de tineri vin să 
confirme o experiență cîștiga- 
tă, o mai bună înțelegere a ro
lului acestei activități, asigură, 
prin cele trei cicluri, o conti
nuitate în pregătire.

Au fost reliefate în același 
timp și o serie de deficiențe. 

Unele organe șl organizații tra
tează formal, superficial răs
punderea ce le revine în acest 
domeniu, nu înțeleg rostul, ro
lul și semnificația profundă, 
politică și socială a acestei ac
tivități. De aceea s-a subliniat 
necesitatea ca organele și or
ganizațiile U.T.C. să se preocu
pe direct, cu toată răspunde
rea, de organizarea și desfășu
rarea activităților de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, să desfășoare o susți
nută muncă politico-educativă, 

în așa fel îneît fiecare tînăr să 
înțeleagă, în lumina Legii pen
tru apărarea națională, că nre- 
gătirea pentru apărarea patriei 
este cea mai inaltâ datorie fa
ță de popor, față de patria 
noastră socialistă.

In conferință au fost aduse 
exemple pozitive în ceea ce 
privește activitatea sportivă de 
masă, care au arătat cum, prin 
inițiative locale, cu posibilități 
modeste pot fi realizate lu
cruri mari, activități intere
sante Dar, adevărul este că 
activitatea în acest domeniu 
trebuie apreciată ca nesatisfă
cătoare. Obiectivul stabilit — 
cuprinderea întregului tineret 
într-o activitate de masă con
tinuă — a rămas la faza de de
ziderat. Activitățile inițiate și 
desfășurate de organizațiile 
U.T.C din județ sînt încă spo
radice, se înregistrează prea 
puține inițiative locale, aproa
pe totul se rezumă numai la 
susținerea etapelor competiții
lor organizate pe plan central.

Nu se promovează suficient 
formele simple de practicare a 

exercițiului fizic, a mișcărit. 
S-au cerut dș aceea mai mul
te competiții ia nivelul clase
lor, școlilor, satelor, secțiilor 
din întreprinderi, practicarea 
gimnasticii zilnice, a mișcării 
în aer liber, organizarea de ac
țiuni voluntare pentru amena
jarea de baze sportive simple
— deziderate care-și așteaptă 
împliniri pe măsura importan
ței pe care o acordă partidul 
și statul nostru acestei activi
tăți.

In acest context și bilanțul 
realizărilor din domeniul turis
mului pentru tineret pare des
tul de sărac în raport cu ce
rințele. Turismul cu' valențe 
social-educatlve nu a devenit 
un mijloc de influențare, un 
mijloc preferat de destindere 
și petrecere a timpului liber. 
Trebuie înlăturată tendința 
practicării turismului comerci
al în detrimentul turismului e- 
ducativ. Tinerii așteaptă de la 
cercurile de turism, de la or
ganizațiile U.T.C. organizarea, 
mai ales la sfîrșit de săptămî
nă, de drumeții, excursii -.mon
tane, nautice, pentru care ju
dețul Neamț le oferă condiții 
excelente.

Luînd cuvîntul la încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Cornel 
Pîrcălăbescu, adjunct de șef de 
secție la C.C al U.T.C., a apre
ciat pozitiv o serie de succese 
și realizări dobîndite de tine
rii județului Neamț in diferite 
domenii de activitate, a scos în 
relief unele neajunsuri din 
munca organelor și organizați
ilor U.T.C- și s-a referit la di
recțiile de orientare a muncii 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., subliniind principalele 
sarcini de viitor asupra cărora 
întregul tineret al județului 
trebuie să-și concentreze aten
ția, energia și forțele. Vorbito
rul s-a referit pe larg, în con
cluziile sale, la necesitatea 
dezvoltării și lărgirii cadrului 
organizatoric, a bazei materia
le, a conținutului și inițiativei 
proprii, a diversificării activită
ții sportive, turistice și de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, astfel îneît toți 
tinerii să înțeleagă rostul și 
semnificațiile acestor activități, 
să participe din convingere, în 
masă, la practicarea și desfă
șurarea lor.

In încheierea lucrărilor, par
ticipanții Ia conferință au adop
tat, Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, textul unei te
legrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care, printre 
altele, se spune > „Dînd o înal
tă apreciere grijii deosebite pe 
care conducerea de partid, dum
neavoastră pe, sonai, iubite to
varășe Ceaușescu, o acordați e- 
ducării și formării tinerei ge
nerații, conferința organizației 
județene Neamț a Uniunii Ti
neretului Comunist se anga
jează să mobilizeze întregul 
iineret din județul nostru pen
tru ca acesta să și depună toa
tă capacitatea și dăruirea în 
muncă în slujba făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră dragă
— Republica Socialistă Româ
nia 1“. VASILE CĂBULEA
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PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stai al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri, au trimis tova
rășilor MAO TZEDUN, președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, DUN BI-U, președintele ad-interim 
al Republicii Populare Chineze, și CIU EN-LAI, premierul Con
siliului de Stat, următoarea telegramă :

Aflînd cu durere despre puternicele mișcări seismice produse 
in vestul provinciei Sîciuan in zilele de 6,’ 7 și 8 februarie 1973, 
care au provocat pierderi de vieți omenești și pagube materiale, 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România și al nostru personal, vă exprimăm Dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze și populației 
din zonele afectate, sentimente de cea mai profundă compa
siune.

Transmitem familiilor îndoliate cele mai sincere condo-'' 
leanțe.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, luni diminea
ța, pe Taha Sherif Ben Amer, 
ministrul comunicațiilor, con
ducătorul delegației economice 
din Libia, care se află în vizită 
în țara noastră.

La întrevedere a luat parte 
Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior.

într-o atmosferă cordială, s-a 
făcut un schimb de opinii asupra 
stadiului actual al relațiilor ro- 
mâno-iibiene și asupra posibili
tăților dezvoltării în perspectivă 
a colaborării și cooperării econo
mice și a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

Luni, 12 februarie, a sosit la 
București Eugene Germain Man- 
kou, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Congo în Republi
ca Socialistă România.

în localitatea Cîmpul 
Neag s-a deschis recent un 
teresant punct muzeistic 
cuprinde vase din lemn, oale și 
donițe, unelte păstorești, lin
guri și coșuri din scoarță de co
pac, citeva costume populare 
specifice din vestul Văii Jiului. 
Un mic dar interesant muzeu a 
fost organizat in cadrul Cămi
nului Cultural din Cimpa. unde 
sint expuse obiecte din ceramică 
și lemn, costume populare, pie
se numismatice, fotografii vechi 
înfățișind unele obiceiuri tradi
ționale. In satul Obirșa, din 
zona Munților Apuseni, locali
tate cu vechi tradiții în dome
niul olăritului, s-a deschis un 
muzeu de ceramică.

lui 
: in- 
care

Centrul de cercetări și pro
iectări al Uzinei de mecanică 
fină din București, ne asigură 
că în curînd nu va mai fi ne
voie să stăm la rînd.în fața ghi- 
șeului de poștă pentru a 
dia scrisorile recomandate, 
cialiștii acestui centru au 
cepul și realizat o mașină 
mată care, în timp de o 
facturează un număr de 
5 000 de scrisori, le sortează și 
eliberează chiar și chitanța, ușu- 
rînd astfel la limită munca ofi- 
danților poștali.

De remarcat că noua mașină, 
care este unul din cele mar 
complexe utilaje de acest gen, 
se înscrie în preocuparea cerce
tătorilor de a realiza o mare o- 
perativitate în transmiterea co
respondenței, prin automatizarea 
activității în cadrul oficiilor 
poștale.

expe- 
Spe- 
con- 

auto- 
oră, 

peste

(Agerpres)
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• In cursul acestui an. Sibiul 
se va număra la rindul său 
printre orașele „rezidență“ de 
calculator electronic de mare 
capacitate. Calculatorul de pro
ducție românească Feiix C 256, 
ce va fi instalat în noul centru 
teritorial de calcul electronic, 
care se află în construcție aici, 
va deservi intr-o primă fază 
unități industriale din județele 
Hunedoara, Alba și Sibiu, asi- 
gurînd efectuarea fulger a cal
culelor necesare pentru adopta
rea de decizii operative în con
ducerea activității economice.

• In urma unor originale 
studii de laborator, specialiștii 
Institutului de cercetări pentru 
pielărie 
Capitală 
oceanic... 
cea mai 
cind în magazinele de speciali
tate o asemenea originală încăl
țăminte ?

• Specialiștii Clinicii chirur
gicale și de chirurgie vasculară 
din Tg. Mureș, sint autorii unor 
originale performanțe științifi
ce : două implante cardiostimu- 
latoare artificiale.

în ambele cazuri starea post
operatorie a pacienților este 
bună ; puls constant la o frec
vență de 70—75 bătăi pe minut, 
ameliorare netă a stării gene
rale, dispariția crizelor sincopa- 
le, perfectă tolerare a aparatu
lui de către bolnavi.

• CONCURS la Institutul Na
țional de Informare și 
mentare științifică și 
(strada Cosmonauților, 
telefon 13 40 10) pentru 
rea unor posturi de : șef servi
ciu informare-documentare, șef 
serviciu traduceri științifice și 
tehnice, șef serviciu tehnoredac
tare, șef serviciu propagandă, 
relații și cooperare internațio
nală, șef serviciu fotoreprogra-

docu- 
tehnică 
27—29, 
ocupa-

fie. Pregătirea de bază : ingi
ner ; se adaugă specializările 
corespunzătoare fiecărui post.

• întreprinderea de comerț 
exterior „Arpimex“ (str. Bela 
Breiner nr. 60, telefon 21 57 20 
angajează : economiști, econo
miști principali, merceologi, 
merceologi principali pentru ac
tivitatea de comerț exterior, 
contabili, steno și dactilografe 
cunoscătoare de limbi străine.

„ZILELE CĂRȚII
(Urmare din pag. I)

SALONUL CÂRTII

și mase plastice 
au obținut din 

piele de pantofi 
bună calitate !

• întreprinderea de construc
ții și reparații echipamente de 
telecomunicații (Calea Dudești 
101, telefon 2212 31) angajează 
tineri pentru a lucra in mese
riile : frezor, lăcătuș, ajustor, 
strungar, timplar manual, elec
trician montaj instalații auto
matizate, montator reglor, elec
tronist, muncitor necalificat.

Ieri in Sala Dalles a avut loc 
festivitatea de încheiere a ce
lei mai interesante și instruc
tive manifestări culturale : 
„Salonul cărții“. Peste 25 000 
de vizitatori au luat contact 
cu autori, cu editori și cu cărți, 
au purtat discuții ample, s-au 
oferit sugestii, în urma cărora 
editurile expozante au înțeles 
mai bine doleanțele și opțiunile 
publicului. Dintre cele peste 
2 500 de exponate de carte, o 
bună parte au fost încununate 
cu premii. Ca un prolog la a- 
cestea, Societatea română de 
bibliografie, cu sediul la Tir- 
goviște, a acordat premiul și 
diploma celei mai frumoase 
ediții bibliofile a anului 1972 
volumului de balade „Miorița“, 
editat la „Albatros“, cu ilustra
țiile graficianului Emil Chen-

dea, îngrijită de prof. univ. dr. 
doc. Zoe Dumitrescu Bușulenga.

Diploma „Ex libris“ recent 
instituită, a fost acordată lu
crării „Codex Aureus“ apărută 
la Editura „Meridiane“. Medalii 
de aur, premii și diplome au 
mai fost acordate de către ju
riul de specialiști, editurilor 
„Minerva“ pentru basmul 
„Tinerețe fără bătrinețejj, Edi
turii didactice și pedagogice, 
Editurii pcrlititb, „Univers“ și 
„Științifice“, -,-;Ion Creangă“, 
„Dacia“, „Albatros“, Ed. Turis
tice, Militare etc. Premiul spe
cial al publicului a fost acordat 
volumului de balade „Miorița“ 
ediție poliglotă, avînd atașat 
un disc Electrecord — cu o va
riantă cintată, culeasă din Ma
ramureș.

PENTRU TINERET“
Timp de 10 zile, între 14— 

23 februarie a.c., Comitetul 
Municipal București al 
U.T-C. și Centrul de Libră
rii București organizează 
„Zilele cărții pentru tineret“. 
Manifestările ce se vor des
fășura, atît în librării, la 
locurile de muncă, cit și la 
cluburile pentru tineret, au 
ca motto „Cartea, factor de 
educație a tinerei generații“. 
La această acțiune participă, 
alături de tineri cititori și 
numeroase cadre din activul 
U.T.C., scriitori, editori, li
brari și difuzorii de carte 
din întreprinderi și institu
ții. Deschiderea festivă va a- 
vea loc miercuri, 14 februa
rie, orele 13, la librăria „Mi- 
hail Sadoveanu“, sint prevă
zute apoi manifestări și în- 
tîlniri la Ateneul tineretului 
(„Literatura social-politică, 
factor de educare a tinere
tului“), la Uzinele „23 Au
gust“ (o întîlnire între ci
titori Și scriitori cu tema : 
„Eroul 
vor 
nea. 
in 
deri 
T. 4, 
din

contemporan“). Se 
amenaja, de aseme- 
expoziții de carte 

librării și intreprin- 
iar la Tehnic-club, 

în unele întreprinderi 
Capitală, scriitorii se 

vor întîlni cu tineri cititori 
și vor da autografe pe lucră
rile lor recent apărute.

I. MARCOVICI
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curaturii Generale și obține un 
recurs extraordinar care e ju
decat de Tribunalul Suprem la 
2 august 1972. Decizia nr. 160 
dată cu acest prilej casează am
bele hotărîri in speță fără a 
face obiecții de fond asupra lor, 
fără a le considera nelegale, ci 
recomandînd numai o mai te
meinică argumentare a reîncre- 
dințării minorei. în acest scop 

rejude-

(Urmare din pag. I) 
rupere !...“ Strict autentic I Și 
nu e un caz izolat.

— In materie de repertoriu 
— e de părere regizorul Con
stantin Dinischiotu, director al 
Teatrului „Al. Davila“ din Pi
tești — actorul militează exclu; 
siv pentru ci, pentru o cit mai 
convenabilă punere in valoare 
a calităților lui interpretative, 
în dorința de a se face remar
cat în colectiv, nu prin colectiv. 
O asemenea optică îmi aminteș
te de butada amară a lui Sta
nislavski despre cei care nu 
iubesc atît teatrul în ei, cit se 
iubesc pe ei în teatru. Eu cred 
că in fixarea repertoriului unui 
teatru regizorii, scenografii, 
trebuie să aibă un cuvint hotă- 
rîtor. Soluții pentru materiali
zarea acestui deziderat ideal 
există. Ele se cer doar oficiali
zate...

Cum se desfășoară vizionări
le ? Cele interne, încep de re
gulă, odată cu repetițiile gene
rale. Dar foarte rar ele duc cu 
adevărat la discuții fructuoase 
și la sugestii valabile pentru 
îmbunătățirea spectacolelor. De 
altfel, pentru a spune lucrurilor 
pe nume pînă la capăt, nici 
vizionarea oficială nu presupu
ne întotdeauna dezbateri de un 
nivel foarte ridicat. în mod 
obișnuit, la vizionare data pre
mierei e deja fixată. Amînarea 
unei premiere este un fapt cu 
totul excepțional, deși nu în
totdeauna evoluția de la vizio
nare este întru totul conclu
dentă. Discuțiile ocolesc însă 
zonele „delicate" iar firavele 
observații critice atunci cînd 
sint totuși exprimate vizează 
cei mai adesea lucruri cu totul 
secundare, exprimate Ia modul 
„ar fi mai bine ca în actul 2 
actorul X să intre fără pălărie". 
E drept că în dorința de a 
asigura o mai mare eficiență 
vizionărilor, în ultima vreme 
în ambele teatre cercetate de 
noi (și poate și în altele) au fost 
invitați cu astfel de prilejuri o 
serie de oameni de cultură din 
afara instituțiilor respective. 
Așa s-a întîmplat la vizionările 
recentelor premiere cu „Trage
dia fecioarei“ d- Beaumont și 
Fletcher la Sibiu și „Căsătorie 
la licitație" de Carlo Goldoni 
la Pitești. De asemenea, la 
avanpremiere a fost invitat un 
public mai larg, au avut loc 
chiar dialoguri între realizatori 
și spectatori.

Iată însă ce cred conducătorii 
celor două teatre despre acti
vitatea curentă a consiliilor lor.

— Participarea efectivă a 
consiliului la elaborarea hotărî- 
rilor este la fel de redusă ca

și acum cîțiva ani, deși prin 
noile reglementări competențe
le Iui s-au lărgit — este de 
părere tovarășul Gheorghe 
Dițu, 
trului 
mea, 
noilor 
mul. ue răpi, piua ia urma, 
deciziile le ia tot directorul. O 
comparație între fostele consi
lii artistice și cele actuale duce 
la concluzia că s-a schimbat 
titulatura, nu și stilul defec
tuos de muncă. Personal, nu-mi 
amintesc nici măcar o idee, o 
propunere ivită în ultima vre
me în focul disputelor, din con
siliul nostru. Atmosfera gene
rală este aceea a unui blind 
conformism, lipsit, in fond, de 
justificare. Nu-mi dau seama 
ce se întîmplă. Oamenii n-au 
curajul de a-și afirma punctul 
de vedere? Ar fi ridicol, 
competența, puterea de 
asuma responsabilitatea 
opinii ? In orice caz cred 
formula actuală existența 
siliilor din teatre este inopor
tună și inoperantă deși orga
nismele similare din economie 
și-au dovedit utilitatea incon
testabilă. La noi însă, în loc să 
ajute la bunul mers al institu
ției, consiliul îngreuiază, ade
sea, luarea operativă a unor de
cizii importante. Activitatea lui 
este formală, dar trebuie să-l 
convocăm de fiecare dată pen
tru că așa ni se cere. Singura 
„compensație“ — dacă o putem 
numi astfel — e aceea că di
versele hotărîri, avînd girul 
consiliului, nu mai sint așa ve
hement contestate de către acto
rii nemulțumiți, așa cum se în
tîmpla odinioară cu acelea pe 
care Ie lua directorul singur.

— După părerea mea — 
opinează Constantin Dinischiotu 
— principial vorbind, un organ 
colectiv este necesar pentru bu
nul mers al activității teatrelor 
noastre. Dar in nici un caz in 
structura actuală. Ar fi mai ni
merit. socotesc eu. să se revină 
la formula dc organ consultativ 
al directorului, în componența 
căruia să intre oameni cu ex
periență și ținută ideologică su
perioară, activiști de partid, in
telectuali de marcă din locali
tatea respectivă, reprezentanți 
ai diverselor categorii de spec
tatori. Așa cum funcționează în 
prezent, consiliu! are mai mult 
un caracter gospodăresc, de 
administrare a culturii. Or, tea
trele au nevoie în primul rînd 
de un organ de concepție. Tre
burile administrative le rezolvă 
personalul specializat, în vir
tutea obligațiilor curente de 
serviciu. Nu este nevoie să du
blăm competențele, să desem-

lărgit 
tovarășul 

director adjunct al Tea- 
din Sibiu. După opinia 
principala meteahnă a 
organisme este formalis- 
De fapt, pînă la urmă.

N-au 
a-și 
unei 
că în 
con-

năm un consiliu ca să 
cumpăra 10 fotolii sau 
pînză de sac. Ca director de 
teatru, eu simt categoric ne
voia de a avea un organism 
colectiv care să mă ajute. Dar 
dacă-i zicem consiliu, apoi el să 
aibă intr-adevăr capacitatea și 
competența de a conscia. Nu
mai în aceste condiții se va 
putea dovedi realmente util.

★
Desigur nu dorim, și nici nu 

ne-ar sta în putință, să formu
lăm cu orice preț concluzii de
finitive în urma unui singur 
raid, poate nu întru totul con
cludent. Ne simțim însă obligați 
să sintetizăm cîteva sugestii ex
primate de interlocutorii noștri. 
Iată-le :

— se impune restructurarea 
consiliilor, prin reducerea nu
mărului de membri de drept la 
3 (director, regizor, secretar li
terar) urmînd ca restul compo- 
nenților să fie desemnați ast
fel ■ jumătate de către director, 
din rindul oamenilor de cultură 
și verificată competență artisti
că din afara teatrului, iar ju
mătate de către adunarea gene
rală a salariaților din teatru :

— este necesar ca atribuțiile 
consiliului, componența și re
partizarea sarcinilor, obligațiile 
fiecărui membru, periodicitatea 
reuniunilor în plen, modul de 
desfășurare a activității curen
te să fie stipulate printr-un re
gulament ferm de organizare 
și funcționare ;

— să se generalizeze o meto
dologie unică de întocmire a re- 
pertoriilor. Tntr-o primă etapă 
a acestei bperații în consilii 
s-ar putea alcătui o listă de 
15—20 de titluri susceptibile de 
a figura în repertoriu, urmînd 
ca discuția de fond să aibă loc 
abia după ce toți s-au docu
mentat în chip satisfăcător în 
legătură cu acestea. Hotărîrea 
de includere în repertoriu a 
fiecărui titlu să fie luată, după 
o dezbatere corespunzătoare, cu 
majoritatea de voturi ;

— la vizionări să fie invitați, 
în diverse etape, reprezentanți 
ai opiniei publice, dar discuți
ile să aibă loc în prezența în
tregului colectiv de realizatori 
ai spectacolelor ;

— periodic, consiliul să infor
meze adunarea generală a sa
lariaților despre modul cum 
este concepută politica artistică 
de perspectivă a instituției.

S-ar mai putea face, desigur, 
și alte propuneri. Ne oprim 
Insă aici, menționînd că am 
conceput rîndurile de față doar 
ca pe un preambul la o dezba
tere mai amplă pe tema efici
enței consiliilor de conducere 
din teatre, la care-i invităm să 
participe pe toți cei interesați.

putem
50 ni

• O nouă premieră edilitară
bucureșteană : restaurantul
„Princiar“ din Bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Acesta dispune 
de sală cu o capacitate de peste 
200 locuri și o bodegă de 70 lo
curi ; este dotat cu modernă 
linie de autoservire, care va 
oferi consumatorilor o gamă 
largă de preparate culinare, gus
tări, băuturi răcoritoare etc.

• Institutul de petrol, gaze 
și geologie, organizează 
cursuri de pregătire pentru 
examenul de admitere în a- 
nul întii la facultățile de 
geologie tehnică, tehnologie 
și chimizare a petrolului și 
gazelor. Pot participa absol
venții de liceu încadrați in 
producție, elevii din ultima 
clasă de liceu. înscrieri Ia 
secretariatul Institutului, str. 
Aviator Traian Vuia nr. 6; 
zilnic, orele 11—15.

• Un magazin de tricotaje și 
galanterie a fost recent deschis 
în localul fostei Case de mode, 
din Calea Victoriei nr. 8. In 
curînd, o unitate de același pro
fil va fi inaugurată pe bulevar
dul Nicolae Bălcescu. De ase
menea, zona comercială „Curtea 
Veche" se va completa cu o 
modernă unitate de librărie-pa- 
petărie și una de artizanat 
30 Decmbrie nr. 56).

• Specialiștii cosmeticieni 
realizat de curînd citeva 
produse pe care le puteți deja 
găsi în magazinele de speciali
tate. Menționăm : 
față 
pentru ten gras 
seria „Pelobial“, 
saj „Ana“ etc.

• Cunoscutul 
reștean „Adam“ 
ginală expoziție 
prezentate o largă serie de 
fecții bărbătești, lenjerie, 
măși etc.

dosarul e trimis spre 
care.

Iată-ne, deci, după a 
hotărîre jn cauză. Dar 
le nu s-au oprit aici.

Revăzind dosarul, judecătorii 
din Buftea și-au schimbat su
bit opinia, dînd o hotărîre prin 
care încredințează minora ta
tălui. Aceasta în pofida faptu
lui că ambele anchete sociale 
opinau pentru soluția inversă, 
ca și a unui element nou apă
rut intre timp — judecarea lui 
Corneliu Stroie, la aceeași ju
decătorie, pentru o infracțiune 
comisă în paguba avutului obș
tesc.

Un nou recurs și, zilele aces
tea, Tribunalul Județean Ilfov, 
va da... a șasea hotărîre In 
speță. Nu știm ce si cum vor 
decide de această dată judecă
torii. Esențial mi se pare, insa, 
altceva. Și anume umbrele care 
au început să-i întunece frun
tea micuței Nicoieta, umbre 
care au deplină justificare în 
„ping-pongul“ judecătoresc al 
cărei obiect e soarta copilei.

Ni se pare absurd și nefi
resc, dar mai cu seamă, în ca
zul de față, neomenesc, ca în 
aceeași speță să se dea atîtea 
hotărîri.

Prin constituție, judecătorii 
sint chemați să ofere soluții te
meinice cauzelor, să aplice cu 
fermitate și cu exactitate le
gea.

■ Or. existența a șase soluții 
contradictorii in aceeași cauză 
pune la îndoială temeinicia cu 
care unii sau alții din oamenii 
plătiți pentru asta s-au aplecat 
asupra dosarului Nicoletei Stro
ie, au analizat problema respectivă.

Cînd se va decide, deci, de
finitiv asupra soartei Nicoletei 
Stroie ?

a patra 
lucruri-

Se simte în mustul zăpezii 
firul ierbii ce va să iasă, iar 
în văzduhul curat ca lacrima 
vuietul sezonului de fotbal 
ce va să vină. Antrenorii au 
început să-și coboare loturile 
de prin munți, ca ciobanii 
turmele de la iernat, unii au 
plecat în turnee (vestitul im
presar Zacour, pe care un 
coleg îl trecuse gîrla acum 
cîțiva ani, ne dă iar tîrcoalej, 
alții se joacă între ei. Se sim
te, cu alte cuvinte, o sfîrîială.

Intîmplarea care ne-a miș
cat pe toți a fost realcătuirea 

. echipei naționale, trecută sub 
mina lui Valentin Stănescu. 
Cineva mă întreba în ziua 
cînd s-a întîmplat evenimen
tul, dacă gestul merita să se 
săvîrșească, pentru că, ori
cum, șansele noastre de cali
ficare sint cit negrul sub un
ghie ; adică de ce nu l-am 
lăsat pe Angelo Niculescu 
să-și ducă treaba la bun sau 
rău sfîrșit. Majoritatea covîr- 
șitoare a lumii sportive, mai 
ales publicul, a primit, însă, 
schimbarea cu o tresărire de 
încredere. Valentin Stănescu 
a făcut declarații modeste, 
cuviincioase, fără promisiuni, 
și a adunat aproape tot ce e 
de valoare în jurul lui. Se 
cuvenea să facă, totuși, și 
puțină senzație, și atunci l-a 
scos din lot pe Radu Nun- 
weiller (la sugestia unor ga
zetari și după ce mai înainte 
îl trecuse pe listă — ceea ce 
n-a prea sunat elegant), dînd 
de înțeles că va tăia din 
rădăcină spiritul și metoda 
predecesorului. Ni se anunță, 
cu alte cuvinte, o echipă care

de ION BĂIEȘU
va pune preț pe viteză și 
eficiență, ceea ce, dacă s-ar 
întîmpla, ar fi mai mult de
cit în visul nostru.

Treaba, după cîte înțelegem, 
nu va fi deloc, totuși, lesni
cioasă. La un meci demons
trativ, cu Petrolul, băieții au 
înscris patru goluri, dar ar fi 
putut să primească trei, ceea 
ce nu e bine, semn că apă
rarea e insuficient încleiată. 
S-a pornit apoi prin Europa, 
s-a jucat în orașul de adop
țiune al lui Pircălab și ne-am 
ales cu o gaură în palmares. 
Nimic grav, de acord. Nu 
mă surprinde nici faptul că 
„Săgeata Carpaților“ a făcut 
cu acest prilej un meci mare, 
pulverizîndu-ne apărarea. 
Martorii oculari ne transmit 
că înaintarea s-a străduit, 
apărarea s-a străduit, dar am
bele fără vreun folos vizibil. 
Datoria și-ar fi făcut-o pe 
deplin numai mijlocașii și 
Tamango. E de presupus că 
în Spania se vor încerca for
mule noi. Ce putem presupu
ne ? Că antrenorii îl vor adu
ce din nou pe linia de fund 
pe Cornel Dinu ? La plecare, 
pe aeroport, fotbalistul numă
rul unu al anului 72 îmi 
mărturisea însă că nu ar dori 
cu nici un preț să se întoarcă 
pe postul de stoper. Nu pen
tru că i-ar fi frică de o trea
bă care implică răspunderi 
mai mari, ci pentru că el se 
crede mai util la mijloc, 
unde are spațiu ca să-și con
sume toate energiile. Din 
păcate, nu avem deocamdată

la indemînă un Dan Coe sau 
un Lupescu, incit formula 
Boc-Dinu pare indispensabi
li. Se mai pune Întrebarea de 
ce înaintarea marchează atit 
de puține goluri. Un cititor 
îmi atrăgea de curînd atenția 
că echipa noastră cuprinde 
6—7 mijlocași de meserie, că 
ne lipsesc vîrfurile de atac 
de meserie, precum și extre
mele de meserie, ca să nu 
mai vorbim că, tot la înain
tare, nu avem un cuplu care 
să se înțeleagă și să lucreze 
perfect. Sint și alte defecțiuni 
pe care le cunoaștem, dar pe 
care nu le putem îndrepta 
peste noapte. Important mi 
se pare la ora actuală ceea ce 
mi-a declarat, tot la plecare, 
Valentin Stănescu : „Meciuri
le cu R.D.G. și Albania sint 
foarte grele, dar vom încerca 
să le cîștigăm. Remarcabil 
este faptul că toți jucătorii 
au ambiția să se depășească, 
adică se dăruiesc jocului. In 
meciul cu Petrolul, de pildă, 
a trebuit să-l scot din joc pe 
Dinu, pentru că făcea o 
risipă de energie de-a dreptul 
nebunească. Totul e să găsim 
o idee de joc care să ne 
permită să valorificăm între
gul talent al jucătorilor. 
Pentru aceasta avem nevoie 
de o perioadă de căutări, o 
perioadă de calm și liniște. 
Dumneavoastră, cei care 
scrieți, ne puteți ajuta foarte 
mult în această privință, a- 
cordîndu-ne răgazul cuvenit 
unei căutări“.

Să nu ne îngrijorăm, deci, 
și să facem liniște ; băieții 
lucrează.

PANȚURU- 
FOCȘENEANU— 

medaliați 
cu bronz

Campionatele mondiale de bob 
pentru două persoane desfășu
rate la Lake Placid (pe o pirtie 
foarte dificilă, rapidă și cu 16 
viraje), au readus în prim plan 
pe boberii români Ion Panțuru 
și Dumitru Focșeneanu, care au 
cucerit medalia de bronz, după 
ce cu trei săptămîni în urmă 
ocupaseră doar locul șase la 
„europenele“ de la Cervinia.

Echipajul României s-a menți
nut tot timpul în lupta pentru 
primele locuri, iar în ultima 
manșă a avut cea mai rapidă 
coborîre (I ’06”86/100), a doua 
din întreg concursul, iar la to
talul de patru manșe, sportivii 
români, cu timpul de 4’31”41/100, 
au doborît recordul pîrtiei, sta
bilit cu patru ani în urmă de 
italianul Nevio de Zordo 
(4’31”73/100).

ATLETISM CAMPIONATELE 
NATIONALE DE SALĂ

NIMIC SENZAȚIONAL,
•••

Primele campionate naționale 
din acest an, nu au evidențiat 
nimic senzațional. Și totuși. Am 
putea spune că ele au arătat 
cîteva aspecte asupra cărora me
rită să insistăm.

în primul rînd, concursul, pur- 
tînd amprenta apropiatelor cam
pionate europene de sală (Ro- 
tterdam : 10—11 martie) putem 
considera încurajatoare doar for
ma bună a lui Carol Corbu și 
Valeria Bufanu. Primul, sărind 
16,91 m. (16,98 recordul mondial) 
se reînscrie cu autoritate pe lis
ta performerilor mondiali ai pro
bei. în această săritură în care 
Carol a fost proiectat mult în 
față după primul pas, el i 
eforturi disperate în pașii 
tori pentru a-și restabili 
librul. Teoretic, fără 
dezechilibrări, săritura ar 
buit să măsoare cu 30—40 cm. 
mai mult ! în celelalte sărituri 
care au urmat, Corbu a încercat 
„lozul cel mare“, dar nu a reușit, 
în orice caz, este aproape de re
cordul mondial, și este doar o 
chestiune de timp și de puțină 
șansă pentru a izbuti.

în formă excelentă se află și 
Valeria Bufanu, altă pretendentă 
la o medalie a „europenelor“ de 
sală, atit la lungime (6,41 m.), cit 
și la garduri (8,0 sec. performan
ță superioară propriului ei re
cord).

Ea, însă, nu este campioană a 
României, deoarece a concurat 
in afară de concurs (H.C.). 
virtutea unui regulament 
transferări bizar (parcă ar fi 
alcătuit de un responsabil 
racolările !) care, din cîte 
tem informați, nici nu ar fi 
aprobat de biroul federal, 
ria Bufanu și Cornelia Popescu 
au fost transferate de la Rapid 
la Dinamo, doar după ce vor e- 
fectua o perioadă de carantină 
de un an, timp în care federația 
de atletism le permite să concu
reze la concursurile internațio
nale, însă la cele interne ele nu 
pot participa decit. H.C. Probabil 
că nu este tîrziu să se revizuias
că această hotărîre a biroului 
federal, deoarece, după opinia 
noastră, trebuie stabilit clar, 
dacă este corect să fie transfe
rate la Dinamo sau nu. Oricare 
este răspunsul trebuie eliminată

„mascarada“ cu H.C.-ul. Sau 
dacă se apreciază, la stăruința 
atletelor in discuție, că singura 
soluție este carantina, apoi a- 
ceasta să fie carantină, și să 
nu fie admise în nici un con
curs intern sau internațional. 
Aceasta dacă le va conveni lor, 
Și dacă ne poate conveni și 
nouă. Altfel aceste compromi
suri nu servesc nimănui și pro
voacă ilaritate.

Dar să revenim la rezultatele 
din concurs. Viorica Viscopolea- 
nu (6,15 m) a mai fost întrecută 
in afară de Bufanu și de Alina 
Gheorghiu Popescu (6,19 m) — 
de fapt, câștigătoarea concursu
lui, demonstrind că nu este în
tr-o formă prea bună.

Probele de viteză au fost cîș- 
tigate de doi juniori într-o ma
nieră categorică. Mai ales Adri
ana Surdu (7,4 sec. în serii — 
record egalat), dar și Dorel Cris- 
tudor cu 6,6 sec. record, de ase
menea, egalat. Proba de săritură 
cu prăjina, cîștigată cu 5,10 m 
de renumitul atlet grec Hristos 
Papanicolau. fost deținător al re
cordului mondial, a ținut treaz 
interesul publicului. Campion 
național a ieșit I. Ligor cu 5,00 
m, urmat de Cornel Anton cu 
4,90 m. Șerban Ioan a cîștigat 
fără emoții prea mari săritura 
în înălțime (2.08 m.) în absența 
lui Ciaba Doja, care a refuzat să 
se prezinte la apel intr-o ținută 
corespunzătoare și astfel, nu a 
fost primit în concurs. Fără co
mentarii.

Ziua a doua a concursului a 
continuat cu afirmarea genera
ției tinere. Astfel Carol Corbu 
(7,53 m), Valentin .Turcă (7,51 m) 
și Mihai Zaharia (7,51 m) au tre
buit să se recunoască invinși de 
tinărul petrolist ploieștean Ga- 
briel Oană care a reușit în ulti
ma săritură a concursului să 
sară 7,63 m. De asemenea. Draga 
Comșa a intrecut pe concuren
tele Erica Teodorescu și Virginia 
Ioan cu performanta de 1,74 m, 
reușită de altfel și de cele două 
adversare ale ei.

în rest ciștigători așteptați : 
Nicolae Perțea 7,7 sec. și Elena 
Mirza 8,5 sec. învingători Ia 60 
m. garduri și Adrian Gagea cu 
16,91 m. la greutate.

SILVIU DUMITRESCU
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(Urmare din pag. I)
film, care este departe desigur de a fi un lucru perfect, dar 
cred că conteză mai puțin rezervele cuiva sau altcuiva și mult 
mai mult recunoașterea sinceră și bucuroasă a unei izbînde. 
Cu atit mai necesare aceste recunoașteri (surprinde astfel 
tăcerea colegilor regizori cu mult mai multă experiență și, 
oricum, cu mult mai multe filme realizate) in momentul de 
răscruce in care se găsește prins cinematograful românesc. Nu 
este chiar de ici-de colo ca o cinematografie ca a noastră, 
pornită din nou, cu o o nouă vigoare, pe calea descoperirii fără 
artificii și zorzoane a lumii în care trăim și a oamenilor care 
sîntem, să beneficieze de aportul și ambiția a doi regizori 
tineri și talentați. împotriva tuturor prejudecăților și a ifose
lor, cinematograful este și va rămine o artă la fel de nobilă 
și de virtuoasă ca și, de pildă, arta prozei. Probabil că ar fi 
fost mai normal ca cei doi regizori să fi debutat cu filme din 
actualitate și în anii de cînd au terminat facultatea să fi 
lucrat fflme din actualitate, o fac însă acum sau o vor face 
foarte curînd și nu mă îndoiesc că vor reuși la fel de bine. 
Mă simt solidar cu ei nu numai prin vîrstă, dar, ca scriitor de 
scenarii, și prin ceea ce mi se pare că filmul lor de debut 
conține in tulburătoarea sa curgere : un ton, un timbru, un 
sunet propriu, al nostru și nu de împrumut, oricît de corect 
ar fi acest împrumut, prea puțin auzit în filmele noastre, mai 
ales in filmele noastre de actualitate. Un sunet care refuză, 
cu măsura noastră (și nu cu măsura altora care se poate în
tîmpla să ne facă seducători și eleganți, dar cu nici un chip 
adevărați, de aici), îndulcirea viziunii și a confesiunii artistice, 
compromisurile suave și autenticitatea ciuntită. Un sunet apro
piat sensibilității spectatorului de azi (îndeosebi spectatorului 
tînăr, vizitator consecvent al sălilor de cinematograf) educată, 
vrem-nu vrem, la vibrația răscolitoare omenește a civilizației pe 
care o făurim și de care ne apropiem, apropiat nevoilor și 
îndreptățirilor lui cele mai firești.

în 
de 

fost 
cu 

sin- 
fost 

Vale-

MARI A STUART rulează la 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21). Melodia (orele 8,45; 
11, 13,30; 16; 18,30; 20,45) Modern 
(orele 8,30; 11, 13 30: 16. 18,30; 21).

ANUL CARBONARILOR : ru
lează la Festival (orele 9,30: 12,15; 
15,30; 18: 20.30). Aurora (orele 9,30; 
12: 15,30; 18; 20.30). Tomls (orele 
9; 11,30: 15,30; 18; 20,30).

CE S-A ÎNTIMPLAT DOCTO
RE ? : rulează la Capitol (orele 8;1915; 2130) 

la Central 
16. 18,15;

11.15: 13,30;

10,15: 12,30; 14,45; 17;
ZESTREA : rulează 

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

PE ARIPILE VÎNTULUI 
ză la Patria (orele 10:

EXPLOZIA : rulează
(orele 9; 11,15: 13,30;
20,45), Munca
20,15),

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Sala Palatului (orele 17; 20,15), 
Scala (orele 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20.30), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

(orele

rulea- 
14.30; 19,15). 
la Lumina 

16,15; 18.30;
19.30; 18;

ARENA AERIANA : rulează ia 
Doina (orele 11,15; 13,45; 15,45; 
17,45: 19,45). La ora 9.30 program 
de desene animate pentru copii.

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Feroviar (orele 9,15: 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30). Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; ' ------ ------
Flamura (orele 9; 
18,15; 20,30).

RĂZBOIUL LUI 
lează la Excelsior 
13,30: 16; 18,30; 21) 
9; 11,45; 15; 17,45;

rulează 
18: 20,15). 
la Grivi- 
15,45: 18; 
18: 20.30).

GF.NE-
rulează la Giuleștl (orele 

20,15).
EVADARE rulează ta 

19).
Bucegi (o-

MURPHY : Tu
torele 8.30; 11; 
Miorița (orele 

20,30).
NUNTA DE PIATRĂ

la Buzești (orele 15.30;
QUE1MADA : rulează 

ța (orele 9; 11,15: 13.30; 
20.30), Arta (orele 15 30;

CAPCANA PENTRU
RAL :
15,30; 18:

MAREA 
înfrățirea (orele 15,30;

SILVIA : rufează la 
rele 15,30; 18; 20,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

FILIERA : rulează la Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 15; 18,15; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Uni
rea (orele 15.30: 18).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Unirea (ora 20,15).

FEMEIA DIN ARIZONA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
19).

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18).

CĂLDURA MlINTLOR TALE : 
rulează la Floreasca (ora 20,30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18: 20.15)

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA rulează la Popular (o- 
rele 15.30. 19).

TORA I TORA t TORA 1 : 
ză la Ferentari (orele 15,30;

ULTIMUL TREN DIN 
HILL ; rulează la Crtngași 
15.30: 18; 20,30).

MAREA HOINĂREALĂ : 
ză la Viitorul 
20.15).

BARIERA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

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

AM ÎNTÎLNTT ȚIGANI FERI
CIȚI : (orele 10; 12; 14), WALCO- 
VER (ora 16,30), PARADA DRA
GOSTEI (orele 18,45; 20,45), rulea
ză la Cinemateca „Union".
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PROGRAMUL I

rulea-
19).
GUN 

(orele

rulea-
(orele 15.30; 18;

Opera Română : TOSCA — ora 
19: Teatrulde Operetă : CONTE- 

— ora 19.30; Tea- 
Sturdza Bulandra“ 

NEPOTUL 
20; (Sala 

LA MICA 
20; Teatrul 
Magheru) :

SA MARITZA 
trul „Lucia 
(Schitu Mâgureanu) : 
LUI RAMEAU — ora 
Studio) : ANUNȚUL 
PUBLICITATE — ora 
„C. I. Nottara“ (Sala __ .
BUNA SEARA DOMNULE WTLDE 
— ora 19,30; Teatrul Mic • DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul Ciu
lești : ...ESCU — ora 19.30 
dioul de teatru al I.A.T.C. 
TORUL MOARE AZI : 
Teatrul „Ion Vasilescu“ 
DTDINEI — ora 19,30; Teatrul 
Tănase“ 
ARE 
(Sala 
19.30 : 
CELE

Stu- 
AU- 

— ora 20; 
: FETELE 

.......................   „C. 
(Sala Savoy) : REVISTA 

CUVÎNTUL — ora 19,30: 
Victoria) : GROAPA — ora 

Teatrul „Ion Creangă" : 
12 LUNI ALE ANULUI — 

ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : O POVESTE CU CTN- 
TEC — ora 17: (Sala Academia) : 
DE CE A FUR AT ZMEUL MIN
GEA — ora llfi Circul „Globus“ : 
APRINDEȚI STELELE — ora 
19,30.

9,00 Teleșcoală. 9,30 Matematică 
(clasa a VIII-a). 10,00 Telex. 10,05 
Publicitate. 10,10 Avanpremieră. 
10,20 Tele-enciclopedia. 11.00 Tele- 
cinemateca pentru tineret : „Fe- 
rițl-vă automobilul". 12,25 ,,Pe-un 
picior de plai". 12,45 52 de Iniția
tive in 52 de săptămîni. 13,00 Tele
jurnal. 17,30 Curs de limba rusă. 
18,00 Telex. 18,05 Publicitate. 18,10 
Tehnic-Club. 18,40 Panoramic știin
țific. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Cîntecul săptăminil : 
„Frumuseții tale". 20,05 Seară de 
teatru : „Sflntul". 22,00 „24 de ore“. 
22,30 Seri de operă la Cluj.

PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. In 
actualitate : Conferința Organiza
ției U.T.C. a Municipiului Bucu
rești. 20,20 „Invitație la dans“. 
Cohcursul al treilea din cadrul e- 
dlției a II-a.
21,25 Cenaclu : 
Frumosul la
22,20 Tinerețea ____„_____
Trei melodii cu tînărul solist de 
muzică ușoară Viorel Marlnescu.

21,00 Teletonomat.
„Carmen". 22.00 

scară industrială.
maeștrilor. 22,45

< /



de peste hotare
Eliberarea primelor grupuri 
de prizonieri in Vietnam 
LA HANOI

HANOI 12 (Agerpres). — In .cadrul aplicării Acordului de Ia 
Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Viet
nam. pe aeroportul Gia Lam din Hanoi s-a efectuat, luni, eli
berarea primului grup de aviatori americani capturați în cursul 
raidurilor împotriva, R.D. Vietnam — transmite agenția V.N.A. 
Primul grup de prizonieri de război americani, format din 
116 persoane, eliberați de către guvernul R.D, Vietnam, a in
clus piloți capturați, în majoritate, în perioada 1964—1966, pre
cum și alții capturați ulterior, dar incluși în acest prim grup 
din motive legate de starea sănătății lor. Eliberarea s-a efec
tuat în prezența unui grup de membri ai Comisiei internațio
nale de control și supraveghere, precum și a unui grup de 
delegați ai Comisiei militare mixte. In încheierea ceremoniei, 
au fost semnate documentele privind eliberarea ' și preluarea 
primului grup de personal american capturat și deținut pe te
ritoriul nord-vietnamez.

IN VIETNAMUL DE SUD
VIETNAMUL DE SUD 12 (Agerpres). — Primul grup de per

sonal vietnamez, aflat în captivitate în Vietnamul de sud, a 
fost transportat luni din Saigon într-o zonă controlată de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Tot astăzi, Guvernul Revoluționar Provizoriu a eliberat un 
grup de militari americani și saigonezi capturați de forțele de 
eliberare.

Fumi Vongvici/t, reprezen
tant special plenipotențiar al 
prințului Sufanavong, preșe
dintele C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, consilier 
special al delegației forțelor 
patriotice laoțiene la con
vorbirile de la Vientiane, a 
avut o convorbire cu Feng 
Fongsavan, reprezentant 
special plenipotențiar al 
prințului Suvana Fuma, pri
mul ministru al guvernului 
de la Vientiane. După cum 
informează postul de radio 
Pathet Lao, convorbirea 
consacrată discutării proble-, 
melor referitoare la regle
mentarea pașnică a proble
mei laoțiene, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

„UN GOL ÎN PROPRIA 
POARTĂ"

• Riposta O.U.A. la provocările rhodesiene • Semnificația reuniunii 
de la Addis Abeba • De ce se manifestă prudență la Pretoria 

și Lisabona • „Strategia asaltării colonialismului"

Reunit la Addis Abeba, conform programu
lui stabilit anterior, Consiliul ministerial al Or
ganizației Unității Africane avea înscrise pe 
agenda lucrărilor sale doar probleme admi
nistrative și financiare. Evenimentele înregis
trate în ultima vreme pe continentul african — 
asasinarea liderului mișcării de eliberare din 
Guineea-Bissau, Amilcar Cabrai, și provocările 
rasiștilor de la Salisbury împotriva Zambiei — 
au adus pe primul plan probleme politice.

R
eafirmarea ener
gică a hotărî rii 
Zambiei de a nu 
ceda în fața șan
tajului lui Ian 
Smith și, în a- 
celași timp, afirmarea una

nimă a solidarității țărilor 
africane cu Lusaka a con-- 
stituit o dominantă a reu
niunii ministeriale O.U.A., din 
capitala etiopiana. Reprezentan
tul Zambiei, Ruben Kemanga, 
a anunțat că guvernul său este 
decis să nu redeschidă frontie
ra cu Rhodesia și să nu mai 
folosească niciodată tranzitarea 
pe teritoriul rhodesian a trans
porturilor de cupru. „Dacă 
Smith a folosit față de noi șan
tajul economic — a arătat Ke
manga — el poate acum con
stata că și-a înscris un gol în 
propria lui poartă. El poate 
constata că e o aberație să 
spere că noi, zambienii, vom ezi
ta să sprijinim poporul zimbab- 
we in lupta de eliberare- In 
fond, blocada lui Smith ne-a

A.

Invâțâmintul din Vietnam 

in condiții de pace
Ministerul învăță- institute de învăță, specificind, totodată, 

mintului din R.D. mint, care au fost că, în majoritatea 
Vietnam a dat pu- evacuate in perioa- școlilor, examenele 
blicității instrucțiuni da bombardamente- pentru clasele a IV- 
pnvitoare la asigu- lor, se pot întoarce a, a Vil-a și a X-a 
rarea continuării în localurile lor trebuie să se efec- 
anului de învă- să-și continue acti- tueze la sfîrșitul lu- 
țămînt 1972—1973 vitatea. Ministerul nij iulie. In școlile 
în condiții norma- atrage atenția tutu- în care ciclul de in
ie de pace. In in- ror_cadrelor din în- vățămint a fost se- 
strucțiuni se arată vățămînt să depună rios afectat, se pre- 
că grădinițele, șco- eforturi pentru nor- vede 0 amînare a e. 
Iile generale, insti- malizarea învațanun- . w
tuțiile de învățăniînt tului și îndeplinirea xamenelor pina i-n 
superior, școlile pe- în întregime a pro- prima săptămînă a 
dagogice și celelalte gramei de studiu, lunii septembrie.

oferit nouă prilejul bine venit 
de a corecta un fals start eco
nomic care făcea exportul nos
tru de cupru dependent de șan
tajele unor guverne colonia
liste".

Relevînd solemn, intr-un do
cument specific, că „Zambia 
poate conta pe sprijinul eficient 
și ferm al întregii Africi“, Con
siliul ministerial al O.U.A. a 
hotărît instituirea unui comi
tet ad-hoc, care să se ocupe de 
satisfacerea necesităților urgen
te ale Zambiei în domeniul 
transporturilor ca urmare a a- 
bandonârii vechii rute princi
pale (care ducea, prin teritoriul 
rhodesian la portul mozambi- 
can Beira). Comitetul se va 
preocupa în primul rînd de tri
miterea în Zambia a unor mij
loace de transport, ca ajutor 
din partea celorlalte state mem
bre ale O.U.A. precum și de a- 
provizionarea Zambiei cu unele 
produse alimentare. Surse din 
capitala etiopiana vorbesc de 
conturarea unui proiect comun

Sub semnul 
prieteniei 
întîlnire a unor elevi 

din Moscova 
cu tineri români

MOSCOVA 12. — Cores
pondentul Agerpres, Lauren - 
țiu Duță, transmite : sub de
viza „Tineretul in luptă pen
tru libertate și pace“ s-a des
fășurat al șaselea forum al 
elevilor din Moscova, mani
festare organizată de Comi
tetul orășenesc al Comsomo- 
lului și Palatul pionierilor și 
elevilor. Una dintre secțiile 
forumului, pe tema „Tinere
tul din Republica Socialistă 
România“, a organizat o în
tîlnire a elevilor comsomo- 
listi de la școlile medii nr. 
773, 182 „Sverdlov" și 201 
„Alexandr și Zoia Kosmode
mianskaia“ cu uteciști de 
la școala de pe lingă Amba
sada română din Moscova.

La întîlnire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, au mai par
ticipat numeroase cadre di
dactice de la școlile sovieti
ce, activiști ai Comsomolu- 
lui, reprezentanți ai Asocia
ției de prietenie sovieto- 
române.

kenyano — tanzaniano — zam- 
bian care ar avea sprijinul e- 
fectiv al O.U-A. Este vorba de 
grăbirea finisării căii ferate ce 
urmează să lege Lusaka de por
tul tanzanian Dar Es Salaam, 
parale) cu dezvoltarea acestui 
port ; ca o etapă intermediară 
pină Ia intrarea în funcțiune a 
acestei rute, cuprul zambian va 
fi transportat pe șosele, prin 
mijloacele societăților zambie- 
ne, tanzaniene și kenyene, spre 
porturile Dar Es Salaam, Tanga 
și Mombassa.

Spiritul acesta de ripostă fer
mă și eficientă la provocările 
regimurilor colonialiste a carac
terizat, în ansamblul ci. sesiu
nea ministerială a O.U.A, de la 
Addis Abeba. El se reflectă de 
altfel, într-un sens major, în 
documentul pregătit pentru 
proxima reuniune O.U.A. la ni
vel înalt, document care stabi
lește liniile fundamentale ale 
unei „noi strategii în lupta pen
tru lichidarea totală a colonia
lismului pe continentul african". 
Este vorba de ceea ce oficio
sul zambian ZAMBIA DAILY 
MAIL denumește, citind cercuri 
O.U.A., „o strategie a izolării și 
mai accentuate și a presiunilor 
conjugate, o strategie a asal
tării colonialismului și rasismu
lui pe ultimele sale poziții“.

Acest moment nou al luptei 
pentru decolonizarea totală a 
Africii a devenit posibil (și ne
cesar) ca urmare a dezvoltării 
luptei de eliberare în acele „ul
time poziții" despre care vor
bește cotidianul zambian. In 
Angola forțele patriotice au e- 
liberat un teritoriu de 500 000 
km.p. iar lupta de eliberare a

Burse inchise
• Alertă în legătură cu noua criză a sistemu
lui monetar occidental • Reuniuni secrete de 
urgență la Paris și Basel ® O „realiniere" a 
monedelor principalelor țări industriale occi

dentale ?
Presiunile asupra dolarului continuă ți noua criză a siste

mului monetar interoccidental ține, în continuare, în alertă 
cercurile guvernamentale, financiare și economice din aproa
pe întregul occident.

In capitala Franței a avut loc, 
duminică noaptea și în primtle 
ore ale zilei de luni o reuniune 
secretă la care au participat 
Helmut Schmidt, ministrul vest- 
german al finanțelor, Anthony 
Barber, ministrul de finanțe al 
Angliei, Giovanni Malagodi, mi
nistrul de finanțe al Italiei, 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul francez al economiei și 
finanțelor, și Paul Volcker, ad
junct al ministrului de finanțe 
al S.U.A. Au fost examinate po
sibilități de soluționare a cri
zei monetare actuale.

După încheierea discuțiilor 
care s-au desfășurat la reședin
ța lui Giscard d’Estaing, nu au 
fost date publicității nici un 
fel de informații referitoare la 
conținutul acestora. Agenția 
FRANCE PRESSE remarcă fap
tul că este pentru prima dată, 
de la începutul crizei, cînd 
pozițiile partenerilor occidentali 
se confruntă în jurul unei me
se. Este de notat faptul că re
prezentanții R.F. a Germaniei, 
Angliei și Italiei au sosit du
minică la Paris în mod neaș
teptat pentru a participa la re
uniune.

La Tokio s-a anunțat, că Ta
kashi Hosomi, consilier la Mi
nisterul de Finanțe, a părăsit 
capitala niponă pentru a avea o 
serie de consultări cu oficiali
tățile monetare vest-europene 
și din S.U.A.

In același timp, la Basel s-a 
întrunit într-un „secret desă- 
virșit“ reuniunea guvernatorilor 
băncilor centrale din principa
lele țări industriale. Printre 
participanți se află președintele 
oficiului federal de rezerve din 
S.U.A. precum și președintele 
Băncii pentru reglementări in
ternaționale.

In așteptarea unei evoluții 
mai favorabile, măsura provizo- 

Zambia a închis definitiv frontiera cu Rhodesia : un șantaj eco
nomic al lui Smith cu efect de bumerang.

căpătat, mai ales după reconci
lierea celor două mișcări de 
eliberare (M.P.L.A. și G.R.A.E.) 
o amploare deosebită. Pa- 
trioții mozambicani grupați în 
F.R.E.L.I.M.O. controlează de pe 
acum o cincime din teritoriul 
țării. Ca urmare a succeselor 
remarcabile în lupta de elibe
rare condusă de P.A.I.G.C., în 
curînd — și în pofida asasină
rii liderului acestei mișcări, A- 
milcar Cabrai — urmează să 
aibe loc constituirea primei A- 
dunări Naționale care va decide 
asupra proclamării independen
ței Guineei-Bissau. Marile gre
ve din Durban și atacurile frec
vente ale armatei revoluționa
re a poporului zimbabvve rele
vă pașii fermi înainte pe ca- 
re-i face mișcarea de eliberare 
in Africa de sud și Rhodesia.

In această ambianță, transfor
marea sesiunii ministeriale 
O.U.A. de la Addis Abeba din- 
tr-o sesiune „de rutină“ într-o 
sesiune profund politică își dez
văluie semnificația sa notabilă. 
Reacția promptă la provocările 
rhodesiene vădește, dincolo de 
problema specifică abordată, 
atît valențele sporite ale O.U.A., 
cît și hotărîrea Africii de a de- 
săvîrși decolonizarea. Este, sem
nificativ și faptul că atît Preto
ria cît și Lisabona au ezitat să 
sprijine provocările lui Smith 
împotriva Zambiei (Portugalia 
a oferit chiar dublarea tranzitu

rie adoptată de către autorită
țile financiare din tot mai mul
te state este aceea a închiderii 
temporare a burselor de valută, 
pentru a evita noi presiuni spe
culative asupra dolarului S.U.A.

După Japonia, care a închis 
sîmbătă piața de devize, anun- 
țînd luni dimineața că nu s-a 
revenit asupra deciziei, au ac
ționat în același fel Grecia, 
Australia, Noua Zeelandă, Sin
gapore. Măsuri similare au fost 
anunțate pentru luni de către 
ministerele de finanțe ale Fran
ței, Marii Britanii, Italiei, R.F. 
a Germaniei, Belgiei, Olandei, 
Norvegiei, Suediei, Austriei, 
Danemarcei, Finlandei, Spaniei. 
Sînt așteptate hotăriri similare 
și din partea altor state.

In cercurile competente se 
relevă așa cum subliniază agen
țiile de presa că prelungirea 
închiderii burselor de devize pe 
o perioadă de numai cîteva zile 
ar putea avea efecte dezas
truoase, accentuând și mai mult 
„totala stare de confuzie in 
care se află lumea finanțelor 
occidentale“ (FRANCE PRES
SE).

Cercurile financiare din Was
hington apreciază — semnalea
ză agenția FRANCE PRESSE 
— că momentul pare oportun 
pentru o nouă realiniere a mo
nedelor principalelor țări in
dustriale. Pe de o parte, lira 
sterlină, care fluctuează încă 
din iunie anul trecut, va tre
bui, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, să revină la o paritate 
fixă, printr-o ușoară devalori
zare. Pe de altă parte, pare 
exclus ca autoritățile de la 
Bonn și Tokio să mai poată 
rezista mult timp speculațiilor 
privind reevaluarea mărcii și 
yenului, care este dorită de 
americani.

lui de cupru zambian pe traseul 
ce străbate Zairul și Angola 
spre portul Lobito iar Pretoria 
a propus un „pod aerian“ de a- 
provizionare Johannesburg — 
Lusaka), „Prudența aceasta — 
notează revista vest-germană 
DER SPIEGEL — reflectă atît 
sentimentul de citadelă asediată 
care se resimte la Pretoria sau 
in capitalele coloniilor portu
gheze, cit și teama că o pcflitică 
dură ar duce la mai mari peri
cole, la o și mai mare izolare".

Evoluțiile de pe continentul 
african pe calea lichidării tota
le a colonialismului sînt urmă
rite cu interes profund și caldă 
simpatie de opinia publică din 
țara noastră care-și manifestă 
solidaritatea militantă cu lupta 
popoarelor africane contra co
lonialismului și apartheidului, 
pentru neatîrnare și afirmarea 
ființei naționale.

Evident, lupta de eliberare 
pentru totala decolonizare a A- 
fricii nu a depășit încă toate 
piedicile. Forțele colonialiste nu 
abandonează fără rezistență a- 
cerbă pozițiile pe care le mai 
dețin pe continentul african. 
Este, însă, limpede că schimbă
rile calitative intervenite apro
pie ziua dispariției ultimelor ci
tadele ale colonialismului de pe 
păniintul Africii.

EM. RUCAR

C
hiar atunci cînd ză
pada se depune pe 
asfalt iar cețurile 
plutesc peste Du
năre, arterele Buda
pestei poartă am

prenta animației — a unei ani
mații care nu dă semne de obo
seală nici în ore tîrzii ale nop
ții și care pare insensibilă Ia 
alternanța anotimpurilor. Orașul 
acesta dezvăluie o vioiciune care 
nu numai că nu contrastează cu 
vîrsta înaintată a zidurilor sale, 
ci izbutește să se armonizeze în 
mod fericit. Granițele timpului 
sînt destul de greu perceptibile. 
Desigur, blocurile din prefabri
cate care au extins perimetrul 
orașului, adăugîndu-i noi car
tiere, semnalizează ultimul dece
niu. Ele sînt cu totul altceva de- 
cît ulițele înguste de lîngă Bas
tionul Pescarilor, cu clădiri ce 
poartă încrustate în ziduri sem
nele bătrîneții și care reconsti
tuie ambianța secolului trecut. 
Dar. în ansamblu, orașul oferă 
un tablou arhitectonic unitar de 
o frumusețe inalterabilă.

Budapesta deține o ridicată 
densitate a populației. Pe 525,2 
km p locuiesc 2 000 000 oameni, 
adică 19 la sută din populația 
țării vecine. De pe Gellert se 
dezvăluie panorama orașului : 
străzile, casele, mașinile, oamenii 
devin miniaturi pe o hartă gi
gantică. Coșuri de uzină și 
blocuri-turn. Dunărea și insulele 
ei, bulevardele largi și podurile 
ce au prins rădăcini pe maluri — 
imaginile se contopesc sub aus
piciile pitorescului. Budapesta 
înseamnă I 500 de întreprinderi 
mai mici și mai mari in halele 
cărora lucrează 650 000 munci
tori. 41 Ia sută din producția in
dustrială a Ungariei se realizea
ză Ia Budapesta. Nu-î nevoie să 
răsfoiești buletinele statistice, 
să navighezi printre cifre, pen
tru a sesiza dimensiunile indus
triale ale orașului. De la insula- 
uzină Csepel la nenumăratele fa
brici din centura orașului. Buda
pesta prodiîce elegante autobuze 
și complicate aparate electroni
ce, trainice confecții și moderne 
mașini-unelte. Orașul care în 
1870 avea 280 000 de locuitori 
iar după numai patru decenii, în 
1910, număra 1 000 000 de locui
tori, este socotit, pe bună drep
tate, „inima industrială“ a țării.

Budapesta îți înfățișează un 
prezent dinamic dar, totodată, îți 
redă sugestiv pagini ale unei is
torii care a însemnat zbucium, 
suferință, speranță. Există, fireș
te, ruinele celebre care evocă în
depărtatul Aquincum — așezarea 
romană durată cu multe secole 
în urmă pe acest pămint. Piața 
Milenariului, în zona fierbinte a 
orașului modern, reconstituie în 
piatră o istorie mai apropiată. 
Par trecutul nu trebuie să-l des
cifrezi doar în granitul monu
mentelor. Ziduri de pe care nu 
s-au șters urmele schijelor amin
tesc despre ultimul război și des
pre „operațiunea Budapesta“ 
care se va înscrie cu majuscule 
în cronica sa. Străzile pe care ne 
plimbăm acum în tovărășia opti
mismului, străzile acestea au fost, 
cu 28 de ani în urmă, cîmp de 
luptă ; pe aici trecea linia unui 
front care n-a cruțat nici pe oa
meni și nici locuințele lor. In 
iama grea, aspră, a Iui 1945, os
tașii români luptau pe aceste 
străzi pentru ca Budapesta să fie 
liberă, iar locuitorii ei să înlăture
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COOPERAREA ECONOMICĂ
ROMĂNO-EGIPEEANĂ

FABRICA DE PRODUSE SODICE DE LA
LEXANDRIA VA INTRA ÎN FUNCȚIUNE

VIITORUL APROPIAT

A-
ÎN

Fabrica de produse sodice de la Alexandria — pe 
Republica Arabă Egipt o construiește in cooperare cu 
noastră — constituie unul dintre principalele obiective

care 
țara 
ale 

industriei egiptene. In cadrul unei reuniuni — organizate la 
Cairo, sub conducerea ministrului industriei, petrolului și re
surselor minerale, l’ahya Al Molia, pentru examinarea evolu
ției lucrărilor pe șantierele diverselor obiective ale planului 
pe cinci ani — s-a anunțat că fabrica de produse sodice de la 
Alexandria va intra în funcțiune în viitorul apropiat, ea ui
mind să aibă un important rol în dezvoltarea unor ramuri ale 
economiei naționale. Ziarele „AL AHRAM“ și „JOURNAL 
d’EGYPTE“ scriu că întreprinderea de la Alexandria, a cărei 
construcție a costat 18 milioane de lire, va avea, o producție 
anuală in valoare de peste 4 milioane de lire. Ea va furniza 
bicarbonat de sodiu și sodă caustică, produse necesare pentru 
intrarea in funcțiune a unor fabrici de sticlă, de săpun și de 
produse chimice. In diversele secții ale fabricii vor lucra 
1 500 muncitori.

coșmarul fascismului. Un istoric 
ungar — Csatari Daniel — scria: 
„Participarea la eliberarea Buda
pestei a fost o însemnată faptă 
de arme a trupelor române pe 
teritoriul Ungariei, poate cea 
mai mare dintre toate ; ele au a- 
jutat Ia eliberarea capitalei unui 
popor în renaștere“. împreună 
cu unitățile sovietice din Frontul 
2 Ucrainean, ostașii corpului 7 
de armată român au făcut do
vada unei vitejii înălțătoare, a 
unui admirabil spirit de sacrifi
ciu. Comandamentul germano- 
horthyst intenționa să folosească 
specificul acestui oraș — cu înăl
țimi ce pot deveni fortărețe greu 
cuceribile — pentru a prelungi 
rezistența, chiar dacă agonia tru
pelor fasciste insemna noi distru
geri și noi pierderi de vieți ome
nești. Fortificațiile inamice au 
fost, insă, străpunse și unitățile

Budapesta : 
mărturia timpului

însemnări de M. RAMURĂ

românești și sovietice au răzbit 
în oraș. 80 de zile a durat bătă
lia pentru Budapesta, 80 de zile 
și de nopți care au cerut un 
inepuizabil eroism. Fiecare stra
dă, fiecare casă, fiecare etaj, fie
care metru de asfalt au fost cu
cerite cu prețul unor mari jertfe 
omenești. în luptele care s-au 
purtat de la Tisa pînă în centrul 
Budapestei și-au dat viața 11 000 
de militari români. La 13 fe
bruarie 1945 bătălia lua sfîrșit 
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cu o strălucită biruință a arma
telor române și sovietice care în- 
cheiau un ansamblu de opera
țiuni ofensive desfășurate de-a 
lungul a 138 kilometri.

C
înd tunurile au a- 
muțit și cînd mitra
lierele n-au mai 
mușcat din zidurile 
caselor, Budapesta 
era un oraș mutilat. 

Ruine acopereau multe din stră
zile sale. Dar urmele anilor 
aceia dramatici au fost șterse. 
Budapesta prezentului înseamnă 
energii constructive, eforturi 
creatoare, salturi pe verticală. Se 
construiesc blocuri de locuințe și 
apar noi hale de uzină, se modi
fică peisajul orașului introdueîn- 
du-se elemente ale modernității, 
se fac proiecte pentru întîlnirea 
cu anul 2000. Locuitorii Buda

pestei păstrează amintirea mo
mentelor de încleștare, a zilelor 
în care strada era linie de front. 
Buchete ale recunoștinței sînt 
depuse pe lespedea mormintelor 
eroilor. La cimitirul Rakosliget o 
inscripție tălmăcește gindurile 
celor ce nu au uitat zilele și săp- 
tămînile de crîncenă înfruntare : 
„Glorie eroilor români care și-au 
jertfit viața in lupta împotriva 
fascismului. pentru eliberarea 
poporului frate ungar“.

Alegeri 
fără alegere

Jean Claude Duvalier — 
„președinte pe viață“ al Re
publicii Haiti — a partici
pat, duminică, împreună cu 
cei 3 milioane de locuitori ai 
țării (în proporție de 90 la 
sută analfabeți), la așa-zisele 
alegeri pentru desemnarea 
celor 58 membri ai Adunării 
legislative unicamerale.

Candidații nu pot repre
zenta vreun partid politic 
(acestea sînt interzise în 
Haiti), campania electorală 
axîndu-se pe probleme de 
interes local și în strictă con
cordanță cu opiniile regimu
lui dictatorial de la Port Au 
Prince. în plus, după alegeri, 
listele candidaților aprobați 
sînt prezentate „președinte
lui pe viață“ spre avizare, 
ceea ce explică faptul că 
abia la o săptămină după 
consumarea scrutinului, deci 
la 18 februarie, rezultatele 
vor fi date publicității.
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• AGENȚIA TANIUG infor
mează că, la ultima ședință a 
Consiliului Executiv Federal, au 
fost adoptate unele ..reglemen
tări în privința cooperării Iu
goslaviei cu firmele străine. A- 
ceste reglementări asigură, o 
bază mai adecvată pentru coo
perarea in producție, pe termen 
lung, cu parteneri din străină
tate, obținerea de drepturi de 
proprietate ihdUătrială "în stră
inătate, precum și pentru coo
perarea comercială și tehnică 
cu firmele străine.

• OCEANOLOGUL FRAN
CEZ, JACQUES COUSTEAU, 
a afirmat necesitatea vitală de 
a fi salvate oceanele de perico
lul pe care îl reprezintă polua-

rea și de a fi conservată fauna 
marină printr-un acord interna
țional. care, el și-a exprimat 
speranța că ar putea fi înche
iat în următorii cinci ani.

Bărbații 
din Liechtenstein 

au spus nu...
• REFERENDUMUL DESFĂ

ȘURAT ÎN PRINCIPATUL LIE
CHTENSTEIN privind acordarea 
dreptului de vot femeilor s-a 
încheiat duminică. Ca și acum 
doi ani. numărul bărbaților care 
s-au pronunțat împotriva acor
dării dreptului la vot femeilor 
a fost mai mare. De data aceas
ta, el a sporit chiar față de 1971.

Principatul Liechtenstein, cu o 
suprafață de 160 km. pătrați și 
o populație de 22 de mii locui
tori. rămine. astfel, printre pu
ținele state din lume în care 
femeile nu au încă drept de 
vot.

• LA 12 FEBRUARIE, Ioan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie din Republica Socia
listă România a avut o întreve
dere cu V. A. Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Ü.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri pentru Știință și 
Tehnică. Au fost discutate pro
bleme ale colaborării româno- 
sovietice îri domeniul științei și 
tehnicii.

In dimineața zilei de 12 
februarie, automatul selenar 
autopropulsat „Lunohod-2“ 
ajunsese. în cadrul progra
mului de cercetări al celei 
de-a doua zile lunare, la o 
distanță de peste 3 kilometri 
de locul aselenizării sale. O 
bună parte din această dis
tanță — aproximativ 1 630 
de metri — a fost parcursă 
în timpul reprizei de lucru 
din 11 februarie.

• GUVERNUL REPUBLICII 
ZAIR a adoptat o hotărîre pri
vind naționalizarea celei mai 
mari companii din țară, pen
tru distribuirea energiei elec
trice — „Colectric“, dominată

în cea mai mare parte de capi
talul belgian. Comentind aceas
tă măsură, cotidianul zairez 
„Salongo“ arată că ea pune ca
păt unei situații anormale, con- 
stînd în faptul că distribuirea 
energiei electrice produse de 
centralele de stat se afla în 
miinile capitalului străin.

Declarația 
premierului R.A.U.

e DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA M.E.N., la Cairo a a- 
vut loc, duminică, o sesiune 
specială a Adunării poporului 
din Egipt, în cursul căreia pre
mierul Aziz Sedky a prezentat 
o serie de modificări ale buge

tului de stat pe anul 1973 și de 
măsuri de austeritate, în vede
rea „satisfacerii necesităților 
forțelor armate, ale serviciilor 
de urgență și rezerviștilor“.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, Aziz Sedki a 
arătat că țara sa este hotărîtă 
să nu cedeze nici o palmă din 
teritoriile ocupate de Israel.

• MISIUNEA CONSILIULUI 
DE SECURITATE, însărcinată 
să studieze situația de la fron
tiera dintre Zambia și Rhode
sia, ca urmare a închiderii fron
tierei de către autoritățile de la 
Salisbury, a sosit duminică la 
Lusaka.
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La închiderea ediției

Situația politică, 
din Uruguay

Acord între președintele Bordaberry și militari
Forțele armate uru- 

guayene au anunțat în
tr-un comunicat publi
cat luni la Montevideo 
că au ajuns la un acord 
cu președintele Juan 
Maria Bordaberry pen
tru a pune capăt crizei 
politice — informează 
agenția FRANCE 
PRESSE.

Comunicatul, care precizează 
că au fost întrunite bazele unui 
„acord total“, a fost publicat la

sfîrșitul unei reuniuni la care 
au participat șeful statului și 
comandanții șefi ai trupelor te
restre, navale și aeriene.

Pe de altă parte, posturile de 
radio controlate de armată, au 
difuzaț informații privind sem
narea unui comunicat de către 
președintele Republicii Uruguay 
în care acesta recunoaște ofi
cial, în calitate de comandant 
șef al forțelor navale, pe căpi
tanul de vas Conrado Olazabal, 
a cărui numire fusese cerută de 
șefii militari, relatează agenția 
France Presse.
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