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PE TRASEELE

Tot în faza 
de organizare

BRĂILA privește cu încredere 
în viitor. Are și motive. Econo
mia județului, ca să ne oprim 
doar la acest domeniu, in liniile 
sale cele mai generale, s-a dez
voltat în ultimii ani în ritm ac
celerat iar planul de stat, la in
dicatorii de bază, a fost îndepli
nit și chiar depășit. Așa s-a m- 
timplat și in 1972. Așa se prefi
gurează situația și pentru acest 
an. Sigur, sînt și neîmpliniri, li
nele chiar importante. Costurile 
de fabricație, apropiate de nive
lul planificat, sint incă departe 
de cota stabilită de Conferința 
Națională, cotă ce caracterizea
ză o înaltă eficiență economica , 
nivelul cheltuielilor materiale in 
ansamblul cheltuielilor de pro
ducție rămîne, in continuare, ri
dicat ; tone de metal încă nu ca
pătă, prin prelucrare, valorile 
spre care tindem : sint numeroa
se întreprinderile din țară care 
reproșează celor din Brăila în- 
tîrzieri escesive în ceea ce pri; 
vește onorarea contractelor. i?_i 
reversul medaliei nu întirzie sa 
apară. Fabrica de escavatoare 
din cadrul Uzinei „Progresul 
trebuie să intre în producție in 
semestrul II, dar multe utilaje 
n-au sosit. Situație care l-a și 
făcut pe unul dintre interlocu
torii noștri să spună, mai m 
glumă, mai în serios, ca „așa 
cum se ține „Progresul de cu- 
vînt față de beneficiarii sai, a- 
ceeași poziție o adopta și alții 
față 'de ea“. Dar, cei care se o- 
cupă aici de chestiunile econo
mice, după ce-ți enumeră reali
zările ca și neîmphnin e nu 
omit să adauge ca debutul lui™ 
e de bun augur. Șl au dreptate. 
Planul de stat pe luna ianuarie 
a fost depășit cu 3 la suta la 
producția globală și cu 4_la suta 
la marfă. Ceea ce indica o ac
tivitate, de ansamblu, buna, o 
economie viguroasă.

Același sentiment pe care țw 
procură certitudinea îndeplinirii 
obiectivelor propuse este prezent 
și la Comitetul județean al 
U.T.C. Primul secretar al acestui 
comitet, tovarășul Alexandru 
Coadă, ne . vorbea cu nedisimu
lată satisfacție despre faptul că

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare a noului 
ambasador al Republicii 

Populare Democrate Coreene
In ziua de 26 februarie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Li Min Su, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Democrate Co
reene în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scrisori
lor de acreditare au rostit cuvîn- 
țări ambasadorul coreean Li Min 
Su și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu.

După solemnitatea prezentă

rii scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, tovă
rășească cu noul ambasador al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Li Min Su.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Sțătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Geor- 
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

„Focul continuu 
al constructorilor 

din Brăila
aici s-a luat măsura ca planul 
fiecărei unități economice să fie 
discutat și analizat în Biroul 
Comitetului județean de partid. 
La această analiză, adaugă el, 
au participat și secretarii comi
tetelor U.T.C. și. mulți dintre ei 
au lăsat o impresie deosebită prin 
angajamentele pe care și le-au 
asumat organizațiile U.T.C. din 
care fac parte, prin obiectivele 
stabilite în întrecerea utecistă și 
care fac parte integrantă din 
angajamentele generale ale co
lectivelor de muncă vizînd de
pășirea prevederilor maximale 
ale planului. Este cea mai con
cludentă dovadă că spiritul în
trecerii inițiată de Biroul Comi
tetului Central al U.T.C sub de
viza : „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“, aici, la .Brăila, 
a prins rădăcini adinei și că în 
acest an organizațiile U.T.C., toți 
tinerii vor aduce o contribuție 
superioară în înfăptuirea acestui 
important obiectiv patriotic, lasă 
să se înțeleagă primul secretar. 
Evident, amplificarea întrecerii 
uteciste, participarea activă a ti
nerilor la îndeplinirea sarcinilor 
cu care se confruntă colectivele 
de muncă rămîne obiectivul fun
damental spre care converg toa
te activitățile politice și educa
tive. Cel puțin așa ni se spune.

Cind abordează chestiunile 
mai intime ale acestei acțiuni a 
organizației noastre, primul se
cretar devine, subit, mai. cir
cumspect. Expunerea rămîne li
niară, punctînd aceeași activita
te rutinieră care vizează înce
putul acțiunii și pe care am în- 
tilnit-o și la Prahova și la Bu
zău. Respectiv : prelucrarea cu 
activul a regulamentului cadru, 
la nivel de județ, de oraș sau 
comună, la nivelul comitetelor 
U.T.C. din unități. Mai departe ? 
Mai departe a avut loc sau ur
mează să aibă loc dezbaterea cu 
uteciștiij stabilirea angajamen-

telor pe organizații, ținerea evi
denței realizării obiectivelor și 
criteriilor întrecerii. Apoi, dis
cuția e mutată cu abilitate pe alt 
plan. E drept apropiat, dar ori
cum tangențial. „La noi apăru
seră o puzderie de inițiative^ și 
nici una nu se urmărea pină la 
capăt. Dacă Ie scuturai bine se 
observa ușor că denumiri erau 
multe numai că, în final, o bună 
parte dintre ele vizau același

rezultat. Iată de ce acum am 
trscut la analiza lor pentru a ne 
opri Ia cele mai semnificative, 
cu adevărat valoroase și eficien
te. Ele vor deveni coordonate 
majore in cadrul întrecerii intre 
organizații“. Ceea ce e foarte 
bine. Și mai departe : „Ne preo
cupă mult recrutarea și pregă
tirea forței de muncă. 5 000 de

(Continuare în pag. a lll-a)

Unul dintre punctele fierbinți 
ale platformei; sectorul de 

prefabricate.

Constructorii rămîn, în continuare, vioara iutii a șantierului

Consilierul special pentru 
problemele comerciale 

al președintelui S.U.A.
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 26 februa
rie pe Charles Colson. consilier 
special pentru problemele comer
ciale al președintelui Statelor U- 
nite ale Americii, Richard Nixon, 
și Steven Lazarus, adjunct al 
asistentului secretarului de stat 
pentru comerț al S.U.A.

La primire au luat parte Ge- 
orge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat.

A fost de față Leonard C.

Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspeții a- 
mericani asupra unor probleme 
actuale și de perspectivă ale re
lațiilor bilaterale, schimburilor 
comerciale, cooperării industriale, 
tehnologice și științifice. Tn acest 
context, a fost exprimată dorința 
comună de a se întreprinde noi 
acțiuni pentru mai buna folosire 
a posibilităților de dezvoltare a 
acestor relații.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(PUNCTE DE REPER IN ACTIVITATEA

COMITETULUI JUDEȚEAN U.T.C.

COMANDAMENTELE 
REALITĂȚII - 

IIAIHIII DECIZIILOR UNUI 
(IRIM 1)1 Mlllllffl

ION VULTURAR,
prim-secretar al Comitetului județean Bihor al U.T.C.

Secretara nu are nimic 
de spus pentru că nu știe 

nimic despre tineri
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își exprimă crezul său:
Cred că un comunist cu aceasta trebuie să înceapă 

SĂ IUBEASCĂ EXTRAORDINAR VIATA

Este de la sine înțeles că, pen
tru a obține bune rezultate, un 
organ politic de conducere a ac
tivității tineretului trebuie să-și 
desfășoare întreaga muncă pe te
renul realității, în permanență a- 
tent la cerințele și comandamen
tele ei. Ancorarea în realitate, 
capacitatea de percepere și de 
acțiune promptă în fata unor fe
nomene specifice vieții organiza
țiilor U.T.C. se realizează însă 
printr-o cît mai exactă cunoaște
re a preocupărilor tinerilor, a 
problemelor lor de muncă și de 
educare comunistă, a tot ceea ce 
constituie activitatea lor de zi 
cu zi. Acționînd neîntrerupt în 
mijlocul colectivelor de uteciști, 
pentru a cunoaște îndeaproape 
adevăratele lor interese, comite
tul județean U.T.C. este capabil 
să asigure, apoi, și soluțiile co

respunzătoare. în ce măsură am 
izbutit noi înșine s-o facem, voi 
încerca să demonstrez în rindu- 
rile următoare, conștient fiind că 
și în activitatea noastră este 
destul loc pentru mai bine.

Un prim domeniu spre care ne 
îndreptăm atenția este educația 
tineretului prin muncă și pen
tru muncă. Tot ceea ce între
prindem în acest sens are ca 
scop final realizarea sarcinilor de 
plan la valori maximale, ridica
rea permanentă a productivității 
muncii, economisirea de materia
le și materii prime, toate aces
tea văzute sub raportul educării 
unei atitudini înaintate față de 
muncă, al dezvoltării ideii de 
disciplină muncitorească, în spi
ritul respectului față de creato-

(Continuare în pag. a IV-a)

AMINTIRI
de CONSTANTIN STOICIU

Pentru organizația U.T.C. care- 
și desfășoară activitatea în coo
perativele agricole de producție, 
adunarea generală a cooperato
rilor constituie un prilej aștep
tat propice pentru angajarea 
și orientarea eforturilor spre 
acele sectoare și acțiuni da 
bază, vitale, ale anului de pro
ducție a cărui soartă se discuta. 
Acum, ele reprezintă și cadrul 
cel mai nimerit în care organi
zația U.T.C. aduce la cunoștința 
obștei satului obiectivele pe 
care și le-a stabilit în cadrul 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“. Am pârtiei; 
pat la multe asemenea adunari 
generale, bucurîndu-ne să con
statăm că organizațiile U.T.C. 
își demonstrau personalitatea 
tocmai prin consistența obiec
tivelor, prin ancorarea acestora 
în stringențele unității respecti
ve. Iată de ce ne-am împăcat 
greu cu gîndul, că după multele 
ore cît a durat adunarea gene
rală a cooperatorilor din Ardu-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a lll-a)

SPORTUL-O ACTIVITATE PENTRU TOȚI !

„Cine să organizeze aetivități pentru 
tineri, daeă nu organizația U. T. C. ?“

Aici, la C.I.L. Reghin, se pro
duc, între altele, principalele 
materiale și articole sportive din 
lemn : schiuri, săniuțe, arcuri 
pentru tir, ambarcațiuni de tot 
felul : bărci de agrement, schi; 
furi, caiace și canoe, apoi 
cercuri si cai pentru gimnastică, 
rachete de tenis, secția nomina
lizată de aici numărînd 250 ue 
asemenea produse. C.I.L. este 
principalul furnizor, și în anu
mite produse unicul, mai Intii 
pentru comerț, și de-aici pe

De vorbă cu ing. EMIL MOLDOVAN
directorul C.I.L. Reghin

filiera difuzării, pentru sport. 
Deci, este vorba de o întreprin
dere economică ce are legături 
foarte strînsc cu activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță. Făuritorii ambarcațiuni
lor cu care Patzaikin et. comp, 
au cucerit medalii și titluri 
olimpice, mondiale, europene

ele., se bucură poate tot;____“ ‘ J atît
de mult de succesul sportiv, ca 
de propriul lor succes, după 
cum semenii lor, din secția unde 
se fabrică viori, se entuziasmea
ză de cei care obțin cu sublimul 
instrument performanțe muzi
cale. Dacă astăzi, tenisul cunoaș
te un ritm dinamic de dezvol-

tare, dacă sportul alb cucerește 
masa tineretului, aceasta sc da
torează mai întîi succeselor ine
galabile obținute de cei doi 
sportivi de excepție, Țiriac și 
Năstase, dar și fabricii din Re
ghin care le pune la dispoziție 
rachetele „Neptun“ și „Pluto“ 
de diferite construcții și mă
rimi. Dar să vedem în ce mod.

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)

CARE
RĂNEȘIE 

SENTIMELI
IELE OMENIEI

Citesc cu inima strînsă scri
soarea Innei Milcu din Bucu
rești. „Sînt căsătorită de 10 
ani cu dr. Constantin Milcu și 
avem un băiat în vîrstă de

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Aflu despre dorința vîrstnicilor unui cartier bucureștean - < 
cartier așezat în marginea liniilor de cale ferată care se rup < 
cițiva kilometri mai încolo spre a apuca pretutindeni - 4 
de a așterne pe hîrtie amintirile lor de oameni și de slujbași < 
la calea ferată, la Atelierele Grivița, la Atelierele Triaj. I 
Cartierul despre care spun mai este încă o întindere de străzi I 
rău pietruite și de case mărunte și curate, Unele mai zdra- < 
vene, altele șubrezite de-a dreptul, cu puțuri americane în i 
curțile lungi și înguste, cu pomi fructiferi și lujeri de regina ' 
nopții spărgînd toamna împletitura rară a gardurilor de seîn- 
dură putredă și de cele mai multe ori dată cu var subțire, 
iar oamenii despre care spun trăiesc de ani îndelungați tre
cerea repezită a trenurilor plecînd și întoreîndu-se cu șuiere 
scurte și bufniturile în tablă răzbind de la Ateliere. Nu-mi dau 
încă seama cum vor arăta scrise amintirile acelor oameni pe 
care eu am început să-i știu ca bărbați în putere și azi am 
ajuns, împreună, să mă știe ei pe mine ca bărbat, iar în- ' 
tîlnirile noastre să aibă melancolia fragilă a dimineților de 
duminică, cînd se mai aude (din ce în ce mai rar, și cite 
o dată nu înțeleg de ce) zornăitul zarurilor și sunetul uscat 1 
al pulurilor alunecînd în cutia de lemn cu desene capricioa- ( 
se. N-am uitat însă, nici cei ca mine, și nici ei, vîrstnicii acum * 
buni și acum frumoși ai cartierului, că acolo, printre noi și ' 
case, au căzut bombe — undeva, peste linii, se mai vede, 1 
retezat și azi, de suflul exploziilor, un coș înalt de cărămidă 1 
roșie -, că zidurile multor case au fost ridicate din nou cu ' 
multe, multe sacrificii, că după aceea au venit altele și al- 1 
tele, atîtea și atitea, și iată-ne azi, cîți mai sîntem, curați 1 
și buni, căutînd iarăși sau mișeîndu-ne iarăși cu simplitate 
și emoție într-o oră visată a armoniilor și a nostalgiilor nevi
novate. Prea puțini dintre acești oameni au avut ambiția pu- ' 
terii, și asta m-a impresionat totdeauna. Sirena de la „Gri
vița" nu mai anunță, gravă, ca altădată, prima oră a zilei,

puțini dintre acești oameni ou avut ambiția pu-

anunță, gravă, ca altădată, prima oră a zilei, 
(Continuare în pag. a ll-a)
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u doi ani in urmă

D
espre orientarea 
profesională, po
sibilitățile opțiu
nii și perspective
le viitorilor ab
solvenți ai școli

lor generale și ai licee
lor de cultură generală am
stat de vorțjă cu tovarășul Ion
Dumitrescu. ■ inspector școlar 
șef al Inspectoratului județean 
de învățămînt Vîlcea.

— Cei care yin acum pe me
leagurile vîlcene sînt izbiți tot 
atît de mult dh peisajul indus
trial cit și de țel natural. Fap
tele prezentului vorbesc peste 
tot. As aminti numai cîteva din 
unitățile industriale de pr£Ș; 
tanță : Platforma industriala 
Govora-Rîmnicu Vîlcea cu o 
capacitate de aproape 30 de u- 
zine și fabrici, Hidrocentrala de 
pe Lotru, Completul de peste 
30 de microhidrocentrale de pe 
Olt. Legate de perspectivele 
de dezvoltare economică sint, 
perspectivele profesionale ale 
tinerilor vilceni.

Cu privire la _ locurile de 
muncă care există in jude
țul nostru, noi le culegem de 
la întreprinderi, de la licee 
și le trimitem diriginți- 
lor. Aceasta cu scopul de a 
da posibilitatea absolvenților 
fie din școala generala, fie din 
licee să se orienteze și să mear
gă acolo unde cerințele socie
tății o impun. Am făcut cunos
cut prin diriginții noștri feno
menul aglomerării la anumite 
școli, la anumite specialități. De 
pildă, la Școala sanitară au 
candidat la examenul de admi- 
tere de anul trecut 410 absol
venți ai clasei a VlII-a pe 13 
locuri, în timp ce pe 74 locuri 
existente la specialitatea cazan
gii de la Uzina de utilaj chimic 
si forjă Rm. Vîlcea am avut un 
singur candidat Pe 16 locuri 
la Școala de cooperație, la spe
cialitatea ospătari am avut 73 
de candidați, iar la specialita
tea termisti pe 32 de locuri nu 
au fost decît 3 candidați.

Situația este datorată necu
noașterii de către tineri a rea
lităților si de aici fenomenul 
nereușitei. Am luat măsuri prin 
diriginți, prin cadrele didactice 
să arătăm elevilor că astăzi se 
lucrează în condiții moderne 
la toate specialitățile. In secții
le de cazangerie. termoficare, 
la fierari betoniști. zidari, etc 
nu mai există o muncă istovi
toare, pericole de accidentare și 
nici condiții grele fiindcă mași
nile moderne, automatizarea, se- 
miautomatizarea au pătruns și 
aici. Ne miră faptul că absol
venții școlilor noastre fug de 
aceste meserii socotite grele. 
Județul Vîlcea oferă o gamă 
largă de meserii. Liceele de spe- 
< ialitate și școlile profesionale 
existente pregătesc cadre cali
ficate în profesiile s învățători, 
educatoare (Liceul pedagogic), 
muncitori calificați în industria 
lemnului (Liceul forestier) ; 
muncitori calificați în industria, 
chimică și Operatori chimiști 
(Școala profesională de chimie 
si Grupul școlar de chimie), 
muncitori calificați în domeniul 
hidroenergetic (Școala profe
sională de pe lingă Liceul ener
getic) : muncitori calificați in 
diferite sectoare ale agricultu
rii (Liceul agricol și Școala pro
fesională de mecanici agricoli): 
în sectorul cooperatist (Școala 
profesională de cooperație). în 
județul nostru funcționează 
multe licee de specialitate care 
pregătesc specialiști în funcție 
de profilul fiecăruia. Ar fi de 
menționat înființarea, recentă, 
ia Călimănești a unui liceu de 
economia turismului.

nînd claselor a X-a de la Școa
la generală nr. 5 și a X-a A de 
la Școala generală nr. 1 din Rm. 
Vîlcea reclamă de la bun înce
put necesitatea unei legături 
mai eficiente între învățămînt 
și practica productivă.

„Meseria pe care mi-am a- 
les-o — ne spune Lucica Lă
custă (Școala generală nr. 1) 
— este aceea de bobinatoare. 
Nu știu prea multe despre a, 
ceasta meserie, deoarece nu am 
văzut, cum se bobinează, ci nu
mai am auzit. Sînt convinsă că

examenul de admitere ds anul 
trecut ne relevă o stare de lu
cruri îngrijorătoare. Cîteva e- 
xemple : la Grupul școlar de 
chimie Rm. Vîlcea din 1182 e- 
levi sînt 69 de fete, la Liceul 
industrial de chimie, din numă
rul de 288 elevi sînt numai 22 
de fete, la Grupul școlar de in
dustrializarea lemnului (post- 
liceal) o singură fată și 34 de 
băieți. în clasa a X-a a școlii 
de cultură generală dintr-un 
total de 279 de elevi, numai 11 
sînt băieți. De ce ?

SE IMPUNE O MAI ATENTA 
PREOCUPARE PENTRU POPU
LARIZAREA MESERIILOR JUDE

ȚULUI
— Noi avem un deficit de 

muncitori în general și, în spe
cial, în construcții pentru me
seriile de zugravi, zidari și 
dulgheri. Alte meserii necesare 
județului Vîlcea. sînt:, strun
gari, frezori, rabotori. Pentru 
meseriile de zugravi, zidari și 
dulgheri unitățile industriale 
organizează cursuri de califi-

Obiectivele orientării prolesionale: 

ECHILIBRUL ÎNTRE 
PROFESIILE JUDEȚULUI

SI CANDIDATII LA 
EXAMENUL DE ADMITERE
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și forjă pregătește, de aseme
nea, prin cursuri de scurtă du
rată : ajustori, cazangii, lăcă
tuși mecanici în construcții me
talice. Ne îngrijorează însă fap
tul că absolvenții școlilor gene
rale din județul nostru ocolesc 
școlile de meserii preferind, 
în cazul nereușitei la o altă 
școală, să stea acasă — ne spu
ne tovarășul director Alexandru 
Popa din partea Direcției ju
dețene a forțelor muncii.

Intr-adevăr, rezultatul son
dajului efectuat în rîndul ele
vilor clasei a VIII-a C de la 
Școala generală nr. 1 Rm. 
Vîlcea este edificator pentru a- 
ceastă stare de lucruri. Din 33 
de răspunsuri primite un sin
gur elev se îndreaptă către o 
școală profesională, ceilalți pre
ferind să candideze la licee 
teoretice sau de specialitate. Pe 
de altă parte, la întrebarea 
noastră „Cunoașteți meseriile 
județului ?“ răspunsurile pri
mite ne-au dezamăgit, elevii 
avînd cunoștințe vagi numai 
despre cîteva dintre ele (4—5), 
fiind mai totdeauna aceleași

Care sînt cauzele acestei 
„ocoliri“ a unor meserii prio
ritare ale județului în timp ce 
la alte școli se manifestă o a- 
fluență îngrijorătoare ?

Un răspuns l-am aflat în cu
vintele tovarășului Ion Ionescu, 
diriginte : „Dificultatea princi
pală pe care o întîmpinăm în 
orientarea profesională a ele
vilor este opoziția părinților 
față de îndrumarea școlii. A- 
ceasta și din cauză că nici pă
rinții și nici elevii nu cunosc 
nomenclatura meseriilor. Ar 
trebui ca Ministerul Educației 
și învățămîntului, Inspectora
tul județean de învățămînt, u- 
nitățile industriale să editeze 
mai devreme și mai multe bro
șuri de popularizare a. meserii
lor. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit județul nostru este un 
județ tînăr pe harta economică 
a țării“. Ne întrebăm, totuși, ca
re este cuvîntul școlii în aceas-

C
a luat ființă în pe
rimetrul unei pu
ternice zone indus
triale din Capitală 
o școală a măies
triei. Biografia sa concen

trată, precum și perspectiva 
apropiatei dezvoltări pe care 
o divulgă investițiile mate
riale, înscriu „Liceul indus
trial metalurgic“ printre o- 
biectivele de primă impor
tanță ale orientării și opțiu
nii școlare.

Acești elevi — 500 la nu
măr, viitori specialiști pe 
care-i vom reîntîlni mîine 
în întreprinderi siderur
gice, beneficiază astăzi de 
o instituție școlară bine do
tată. Sălilor de curs Ii se a- 
lătură două ateliere de lăcă- 
tușerie, precum și unul de 
mașini-unelte înzestrat cu 
strunguri, mașini de găurit 
și frezat, polizoare. Nu pes
te mult tirnp o mașină de 
rectificat plan se va rîndui 
în același atelier. A început 
organizarea unui cabinet 
destinat studiilor de specia
litate : tehnologia materia
lelor, utilaje, procese termi
ce, în industria siderurgică. 
Combinatele din țară au 
furnizat pentru uz didactic 
produse laminate, trefilate, 
oțeluri speciale, mostre de 
minereuri, cocs, semicocs și 
zgură, și tot ele au servit ca 
model machetelor reprezen- 
tînd un laminor Duo, o pre
să hidraulică, cilindri pen
tru laminoare etc. Parțial 
funcționează și laboratorul 
de acționări și automatizări.

Concomitent cu acțiunea 
de dotare a Liceului indus
trial metalurgic s-au desfă
șurat și eforturile îndreptate 
către autodotarea școlii. E- 
levii anului I au realizat o 
sală pentru desen tehnic, o- 
biect de studiu ce-i va în
soți pînă la absolvire. De 
asemenea, în atelierul scolii 
au fost executate 20 de 
bancuri pentru lăcătușerie, 
două cuptoare pentru trata
ment termic, transformatoa
re etc. In anii următori vor

lunaexilat in

^ACCENTE

? De cînd astrul i mai rar cu trenul, 
mort a încetat să Jumătate, cel puțin 
mai fie inaccesibil ' jumătate din punc-
lunaticii nu mai 
prezintă nici un in
teres, îi suspectăm 

cu- 
se

vedere
greșelilor

ESTE NECESARĂ O LEGĂTURA 
MAI EFICIENTĂ A INVÂȚAMlN- 
TULUI CU PRACTICA PRODUC

TIVĂ

Ancheta efectuată în rindul 
unui număr de 4.1 elevi aparți-

voi întîmipina greutăți. Cred că 
ar fi necesar ca elevii clasei a 
X-a a școlii generale să facă 
mai multe ore de practică, iar 
practica productivă în între
prinderi să înceapă mai devre
me, nu în ultimele trimestre. A- 
nișoara Vișan (Școala generală 
nr! 1). ..în cursul trimestrului 
I tovarășa dirigintă ne-a vorbit 
despre o serie de meserii. Eu 
mi-am ales meseria de bobina
toare la Uzina de utilaj chimie 
Govora. Mi-a plăcut cind am 
auzit vorbindu-se despre ea. în 
acest trimestru voi merge în 
practică de două ori pe săptă- 
mină la Uzina de utilai chimic 
și forjă, unde cred că voi că
păta mai multe detalii despre 
această meserie“. Maria Mi- 
halache (Școala generală nr. 1) 
„Mi-am ales meseria de dacti
lografă. îmi place mult și urmez 
cursurile de dactilografie. Pro
blema pe care mi-o pun este 
aceea a găsirii locului de mun
că. Cred că ar fi bine să se 
facă în așa fel îneît la absolvi
rea clasei a X-a să știm unde 
vom munci“.

Iată, deci, efectuarea practicii 
productive în unitățile industri
ale ale județului ar contribui 
intens la canalizarea opțiunilor 
profesionale ale elevilor către 
meseriile specifice județului, a- 
coperind în felul acesta și ne
cesitățile locale. Pe de altă par
te, practica productivă, înțe
leasă în acest fel, ar da posibi
litatea familiarizării elevilor eu 
procesele tehnologice care au 
loc aici, opțiunea profesională 
făurindu-se, cu mai multă si
guranță.

FETELE RECLAMĂ LIPSĂ DE PO
SIBILITĂȚI IN ALEGEREA VIITO

RULUI PROFESIONAL

O simplă statistică a număru
lui de locuri ocupate de fete 
în școlile județului Vîlcea la

— La nivelul județului — ne 
spune tovarășul Ion Dumitrescu 
— locurile pe care le pot ocu
pa fetele sînt extrem de limita
te în școlile noastre profesio
nale, cu excepția școlii sani
tare. în acest sens, industria 
chimică ar putea cuprinde mai 
multe fete. Grupul școlar de 
chimie Rm. Vîlcea pregătește 
cadre calificate în meseriile de 
bobinatoare și operatori chi
miști. Problema profesiilor pen
tru fete ramine actuală și stă 
în atenția noastră și a Comi
tetului județean Vîlcea al U.T.C. 
Ne preocupă însă în egală mă
sură pregătirea profesională a 
fetelor, care nu este întotdeauna 
cea mai corespunzătoare. Un 
exemplu 11 poate constitui exa
menul susținut vara trecută la 
Liceul pedagogic, secția edu
catoare unde au concurat pen
tru 36 de locuri 94 de fete, iar 
la sfîrșitul examenului au ră
mas neocupate 3 locuri.

Transcriem în continuare u- 
nitățile școlare la care pot con
cura fetele ! Școala profesională 
sanitară — soră medicală ; 
Grupul școlar de chimie — bo
binatoare, laborante, operatori 
chimiști ; Grupul școlar coo
peratist — evidență conta
bilă. merceologi ; Liceul pe
dagogic — Învățătoare, e- 
ducatoare ; Liceul sanitar și 
postliceal : asistente medicale, 
Liceul energetic — nórmare și 
devize hidroenergetice. Fetele 
se pot califica în profesiile de 
vînzătoare, telefoniste, munci
toare la cooperativa meșteșugă
rească prin școlile profesionale 
cu acest profil. Cursurile de 
scurtă durată au în vedere ca-

care Ia locul de muncă cu par
ticipare în producție, pentru 
celelalte — cursuri de calificare 
de scurtă durată cu un termen 
de 3—6 luni, cu scoaterea din 
producție. Uzina de utilaj chimic

tă acțiune de popularizare a 
obiectivelor industriale ale ju
dețului și îndrumarea mai aten
tă a elevilor către meseriile 
specifice locului.

VICTOR BOGDAN

Oră de practică la Liceul pentru prelucrarea automată a datelor 
din București. In fotografie, elevi din anul 1 A, grupa I.

Foto: V. RANGA

O școală care 
vă interesează:

Liceul industrial 
metalurgic 

din București

lificarea ca muncitoare în ate
lierele de croitorie, țesut co
voare.

VIATA BATE LA UȘA!
M1TRU ELENA — Brașov. 

— Liceul pentru prelucrarea 
automată a datelor care te inte
resează funcționează chiar la... 
Brașov, Calea București nr. 75, 
telefon 2.15.8S. Se dă examen 
de admitere ca și la celelalte li
cee de specialitate: la limba și 
literatura română sau la alegere 
la fizică (scris și oral) și la ma
tematică (scris și oral). .

BADEA GIT. — Călimănești. 
jud. Vîlcea : — în principiu, un 
bacalaureat se poate prezenta la 
A.S.E. fără deosebire de secția 
urmată. Dar la. concurs te vei în- 
tîlni cu candidați foarte bine, 
pregătiți la matematică așa că 
ar fi bine să te pregătești supli
mentar la nivelul programei sec
ției reale. Toate secțiile de la 
A.S.E. sint „de perspectivă“,

dar un elev cu pregătire predo
minant umanistă se va încadra 
mai bine la facultatea de eco
nomie generală unde se dă con
curs la: matematică (algebră și 
trigonometrie — scris și oral), 
economie politică sau contabili
tatea teoretică și industrială, la 
alegere (scris).

ZOICA P. — Călărași, jud. 
Ialomița: — Încercările dumi- 
tale de a-ți găsi un loc în 
timpul muncii îți fac cinste și 
drept să-ți spun mă mir că toa
te întreprinderile din oraș ți-au 
răspuns că nu au locuri, că la 
Fabrica de confecții din oraș ți 
s-a răspuns că nu te poți califi
ca și că nici ca ajutor de vînză- 
tor la O.C.L. n-ai fost primită, 
deși ai luat bacalaureatul cu me
dia 8 și ești „o fată voinică“,

de SEN ALEXANDRU

doritoare de a munci și învăța". 
Se pare că tovarășii din Călă
rași n-au aflat că în țara noastră 
este nevoie de numeroși munci
tori calificați, N-ar fi cazul să-l

POȘTA 
RUBRICII

rogi pe tovarășii de la U.T.C. 
să-i informeze pe interlocutorii 
dumitale în legătură cu acest a- 
devăr?

In ceea ce mă privește, te-aș 
sfătui să te prezinți la concurs

la una din următoarele școli 
postliceale din București ca fiind 
cele mai apropiate de domici
liul dumitale și avînd contingen
țe cu matematica și fizica: 
Școala de specializare postlicea- 
lă de arhitectură' și construcții, 
str. Occidentului nr. 12, sector 
8, telefon 13.09.10 sau 13.02.05, 
cu secțiile: arhitectură (exame
ne de admitere: matematică 
(scris și oral), desen tehnic și 
ornamental (lucrare grafică, sis
tematizare (examene la aceleași 
materii), devize și măsurători în 
construcții-matematici (scris și 
oral), fizică (oral); Școala post- 
liceală de fizică atomică (Șos. 
Măgurele nr. 327, sectorul 6, te
lefon 23.68.60, interior 527 cu 
secțiile: electronică nucleară- 
matematică (scris și oral), fizi
că (oral), centrale nucleo-electri

ce (idem). Sper că arătînd părin
ților aceste indicații ei te vor a- 
juta. Succes din partea mea și 
a tovarășului Pancu-Iași.

RUSU VALERIA — Godi- 
nești, jud. Bacău : — Îmi pare 
rău că trebuie să te dezamă
gesc, dragă Valeria, dar școli de 
marină pentru fete nu știu să se 
afle pe undeva și cred că va mai 
trece mult timp pînă să se în
ființeze. De aceea ar fi bine 
să-ți alegi altă meserie. Ce te-ar 
nuli interesa ? Scrie-mi, să ne 
mai sfătuim.

CRISTINA P. — Petrila, jud. 
Hunedoara : — Același răspuns. 
Liceele de artă nu sînt prevă
zute în îndrumător și nu s-a edi
tat un îndrumător special pen
tru acest fel de școli.

fi alocate liceului încă 
7 000 000 lei pentru extinde
rea numărului de ateliere, 
înființarea unei cantine și 
a unui internat. Iată de ce 
la viitoarele sesiuni de ad
mitere vor putea fi întîlniți 
elevi din mai toate colțurile 
țării. Pe măsura investițiilor 
materiale sînt și cele de cul
tură școlară, centrate, con
form programei, asupra dis
ciplinelor de specialitate 
(desen tehnic, rezistența ma
terialelor, protecția materia
lelor). In comparație cu un 
liceu teoretic, aici sînt pre
văzute săptăminal mai multe 
ore de fizică și matematică 
iar acest plus menit să a- 
vantajeze pe absolvenții Li
ceului industrial metalurgic 
nu numai în producție dar 
și în competițiile concursu
rilor de admitere în învățâ- 
mintul superior nu este ob
ținut în dauna altor obiecte 
de studiu cum ar fi econo
mia politică, limba și litera
tura română, limbile moder
ne, socialismul științific etc. 
Este un aspect pe care opi
niile elevilor din cele trei 
secții : acționări și automa
tizări, utilaje în industria si
derurgică. termotehnica pro
ceselor siderurgice l-au pus 
cu regularitate în evidență, 
poate și pentru faptul că a- 
ceste avantaje au devenit e- 
vidente abia după înscrierea 
în liceu. Tot acum au pu
tut fi conturate cu mai mul
tă precizie perspectivele vii
toarei integrări profesionale. 
De la ei am aflat că, o dată 
absolvenți, se pot angaja în 
posturi corespunzătoare pre
gătirii medii de specia
litate în „Centrala de țevi 
și trefilare" din București 
precum și în alte centrale si
derurgice. De asemenea, se 
pot înscrie printre candidații 
facultăților cu profil tehnic. 
Pentru familiarizarea cu 
profesiunea, elevii liceului 
vor efectua încă din anul I 
orele de practică la Uzinele 
„Republica".

ELENA REBELI

Z de ipocrizie: 
\ noaștem cum 
? comportă oamenii
5 care au țopăit pe 
£ lună, degeaba 
ș prefac ei, nimeni
< nu-i mai ia în serios 
( decît eventual ca 
A să le atragă atenția
< din mers că nu
> participă cu tot su- 
x fieful la viața co-
> lectivului. Suflete
< de lunatici 1 Insă
> nu toți lunaticii au
< căzut în desuetudi-
> ne și disgrație pu- 
\ blică. Ca să-i aeo-
> sebim de cei vechi, 
a de clasicii lunatici, 
/ vorbim de ei, mo- 
Ă dernii, numindu-i 
7 ..selenari“. Aceștia 
A se cam înmulțesc și 
7 nu par ridicoli, 
.> inutili. Parcă pen- 
7 tru a-i face și mai 
>> anacronici pe luna- 
7 tiei. acești moderni 
>> sau numai recenți 
Ia căzuti din lună afec- 
>? tează un deosebit 
7 simț de orientare 
7 terestră îneît n-ai

crede că vin de un- 
v de vin și că de fapt 
7 vorbesc din punctul 
7 de vedere al lunii, 
>> ceea ce nu-i intot- 
>S deauna nici poetic 
a. și nici moral. „Se- 
J< lenarii“, spre deose- 
7 bire de lunatici, au 
7 un deget mult mal 
7 dezvoltat cu
7 fac fel de fel de 

semne, unele mai
7 aprige și mai cate- 
7 gorice decît altele. 
A In ședințe, cind cri- 
a tică. o fac cu ne- 
a spusă plăcere ; cînd 

te „ajută“ să-ți în-
7 țelegi greșeala în 
7 ochi le sclipește o 
7 ciudată lumină ver-
6 zuie ca apa broaș- 
•> tei; o bucurie ne- 
- stăpînită îi cuprinde

au ocazia să 
cu degetul lor 
ce nu-i bine, 
s-a greșit etc.

se

stăpî 
sx cînd

r

i
*

*

care

arate 
lunar 
unde 
lntr-un cuvînt, sele
narii arată cu de
getul și fug. Fug cu 
ce pot: cu proprii
le picioare, cu bici
cleta, cu mașina și

tul lor de 
asupra 
noastre de toate zi
lele se sprijină pe 
lună, adică ei, cind 
arată cu degetul 
uită pur și simplu 
că oricine judecă, 
într-un fel sau al
tul, se implică, nu 
poate, decît în pro
pria închipuire lu
nară, să rămînă un 
simplu martor „o- 
biectiv“. Nesincer 
sau rău intenționat, 
el e de fapt nepă
sător de ce se în- 
tîmplă în ciuda agi
tației sau gălăgiei 
cu care ridică dege
tul.

Cine ar nega fap
tul că, pe lingă lu
cruri cu care ne 
mîndrim, esențiale, 
n-ar fi încă destule 
pe care ni le pu
tem arăta cu dege
tul ? 1 Dar ce fel de 
critică e asta ? Cui 
slujește critica din 
lună ? Pentru ce să 
admitem critica to
varășului care, deși 
pămîntean de-al 
nostru, e prevăzut 
cu sfori trecute pe 
sub brațe pe care 
jumătatea lui din 
lună le trage, ca la 
circ, 
după 
sau 
unde 
și-a făcut 
rul“ nu datoria ? 
„Selenarul“ trece 
cu mașina persona
lă. printr-un sat și, 
supărat pe noroiul 
ce s-a lipit de roți, 
agită ciocoiește de
getul cel mare, adi
că „să vă băgați 
mințile în cap“. Al
tul taie aerul nu cu 
degetul, ci cu palma 
întreagă, supărat că 
interlocutorul nu-i 
dă chiar replica 
ce-i trebuie lui, 
pentru „numărul“ 
dar nu pentru dato
ria lui. Ce-i asta ? 
Cum s-a născut a- 
cest stil de critică 
de pe margine cu 
degetul ridicat în 
centru ? Dacă ne 
gîndim bine, pentru 
selenarul acesta, W-

i

pe scripeți, 
ce în ședințe 
mai știu eu 
omul nostru 

„numă-

și să fie 
Deci, din 
de vedere 

dă doamne 
multe oca-

critică 
comu- 

un 
de

I

năr sau vîrstrnc, 
totul este să ridice 
degetul 
văzut, 
punctul 
al lunii, 
cit mai
zii ca să-mi crească 
degetul, scaunul, 
reputația și impor
tanța. Critica cioco
iască, din goana 
mașinii sau din vir- 
ful degetului, e des
tinată oglinzii dar 
nu îndreptării lu
crurilor. O aseme
nea critică nu su
pără, cum e ome
nește, dar irită și 
răspindește un venin 
de oare n-avem ne
voie. Oricît do 
amară, o 
adevărată,
nistă, rămâne 
profund act 
omenie: Î1. simțim 
pe cel care critică 
alături de noi, fără 
iluzii dar și fără 
dispreț ciocoiesc 
față de lipsurile 
noastre. Ele, lipsu
rile. mai există și 
fără să ni le arate 
astfel omul care 
și-a exilat sufletul 
în lună trimițîndu-și 
pe pământ, ca unic 
ambasador, degetul 
său disprețuitor. Cu 
sufletul în lună dar 
cu interesele pe pă
mânt. Propun să 
nu-i confundăm pe 
acești selenari ipo- 
crtți, rentieri ai cri
ticii cu degetul, cu 
naivii, vulnerabilii, 
adevărații lunatici, 
visători cpre-și poar
tă sufletul lunar 
aici, pe pămînt. Să 
nu-i uităm pe aceș
tia măcar pentru a-i 
putea recunoaște 
mai ușor pe 
lalți. lată de ce 
putea zice că 
avem nevoie și
„lunatici“. Desigur, 
desigur, 
besc să 
cînd toate
preface, in 
dezvoltării 
generale, și 
nativii, vOr
rea sau, ceea 
ar fi o adevărată 
performanță, se vor 
transforma.

cei- 
s-ar 
inai 

de

mă gră- 
precizez, 

se vor 
cursul 

noastre 
ei, lu- 
dispă- 

ce

C. STANESCU
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(Urmare din vag. I)

trei ani si jumătate. în vara 
anului 1971 soțul ne-a pără
sit luînd o seamă de lucruri, 
printre care și obiectele mele 
ele îmbrăcăminte.' Am fost ne
voită să mă adresez justiției 
si astfel să le' recapăt. Cind 
vine, la sfîrșit de săptămînă, 
mă insultă, face scandal, mă 
lovește. De un an mă poarta 
pe scările tribunalului, Sînt 
zile cind trebuie să merg la 
cîte două procese. Văd din. ce 
în ce mai slab dar acest _ lu
cru nu-1 interesează. Am ajuns 
la capătul puterilor...“ Cind am 
terminat de parcurs rindurile, 
am avut o ezitare. Mi-era cu 
neputință să cred că un me
dic. omul care prin excelență 
trebuie să fie animat de prin
cipii umane înalte, se poate 
comporta astfel.

L-am căutat la Ștefan cel 
Mare, comuna unde trebuia 
să fie la început de săptămî
nă. Nu l-am găsit. Lipsea și a 
doua zi, și a treia. Am aflat că 
este Ia tribunal. Cind am reu
șit să stau de vorbă cu el, 
discuția m-a umplut de amă
răciune. Omul din fața mea

își arborase un zîmbet sar
castic în . colțul gurii, poza în 
victimă, arunca cu noroi în 
tovarășa sa de viață, se stră
duia să ne convingă că „a fă
cut multe sacrificii". Aș fi 
vrut să-i amintesc nobila mi
siune a medicului, aceea de a

pe dr. Milcu așa cum este el. 
M-au ajutat oamenii din co
mună, doctori de la spitalul 
din Costești, locatarii, oameni 
apropiați ai săi. M-am convins 
că faptele relatate în scrisoa
re sînt adevărate, că acțiunile, 
șicanările au la bază interese

stanța a trebuit să emită 6—7 a- 
drese către dispensarul din Ște
fan cel Mare (unde funcționează 
C. M.) pentru a i se trimite a- 
deverința de venituri. Cînd .în 
sfîrșit au fost comunicate nu 
s-a specificat că C. M. mai are 
o jumătate de normă pentru

Un medic care rănește 
sentimentele omeniei

apăra sănătatea omului, via
ța în toată frumusețea ei. Aș 
fi vrut să-i împrospătez me
moria cu numele unor medici 
celebri, care și-au dăruit via
ta unei idei. Atitudinea lui 
făcea inutilă orice încercare.

Am vrut atunci să dau la 
o parte masca și să-1 cunosc

egoiste. Poate cel mai mult 
m-a indignat faptul că' C.M. 
și-a angajat un apărător ca 
să-l scutească de pensia ali
mentară. S-a întrebat vreo
dată cu ce trăiesc cele două 
suflete ? Aproape un an pen
tru a-i asigura copilului banii 
de existență. Un an în care in-

care încasa peste 700 Iei. Ca 
să restabilească toate acestea 
soția a fost nevoită’ să bată al
te drumuri.

Am consultat șl un alt do
sar al procesului de partajare 
a lucrurilor. Am găsit o listă 
a tuturor bunurilor, pe care, 
deși în parte primite de la

părinții soției, C. M. are pre
tenția să le împartă egal. Dar 
aceasta e treaba justiției. Ceea 
ce m-a indignat este că n-a 
uitat să treacă în această lis
tă un pătuț de copil, un scaun 
din lemn pentru copil, un pe
tec de linoleum de pe cimen
tul din bucătărie etc. Acum 
se luptă pe viață și pe moar
te pentru aceste lucruri. în loc 
să-și profeseze meseria acolo 
unde a fost repartizat, docto
rul Milcu pendulează între co
mună și tribunal. Șicanările 
se țin lanț. Un dosar de di
vorț, altul pentru partaj, al
tul pentru încredințarea co
pilului, un altul pentru rein
tegrare în spațiu, și ultimul 
(dacă va fi ultimul !) intentat 
soției, fratelui și cumnatei.

Nu se poate spune că nu a 
fost înțeles, ajutat, că nu s-a 
stat de vorbă cu el. A fost 
adus în această comună ca 
să fie mai aproape de 
București, pentru a-și ajuta 
mai mult soția. Cînd s-au ri
dicat semne de întrebare pri
vind moralitatea sa, primarul, 
dr. Dumitru Patriciii, directo
rul adjunct al spitalului din 
Costești, dr. Bacinschi, au stat

de vorbă cu el, l-au sfătuit 
dar fără rezultat. C. M. s-a 
supărat chiar că cineva în
drăznește să se amestece în 
viața sa personală. A încer
cat să discute și Vasile Milcu, 
fratele său. Tot fără rezultat. 
„M-a indignat faptul că fra
tele meu — îmi spune acesta 
— lovește în demnitatea so
ției sale. Nu pot să n-o apăr, 
atunci cînd o insultă, o lovește, 
sau cînd ia lucruri de valoare 
din casă“.

în indignarea lor, mai mulți 
locatari ne cer s-o apărăm pe 
luna. Ne povestesc sacrificiile 
făcute de ea, greutățile în care 
s-a zbătut, scandalurile pe 
care le provoacă C. M. Acum, 
pentru a umple paharul se 
străduiește, prin toate terti
purile, sâ-i ia copilul. Alți 
bani, alergătură, procese, a- 
mîrtări, probe, martori. Pen
tru a dovedi ce ? Cel mult ab
dicarea de la legile omeniei.

Mă opresc aici cu însemnă
rile în nădejdea că în sfîrșit 
consiliul medicilor, organele 
locale vor analiza și viața per
sonală a tînărului medic, 
sancționîndu-i faptele ea atare.

(Urmare din pag. I)

prînzul zilei, sfirșitul zilei și miezul nopții, dor plecârile in 
ceața ușoară a dimineții au rămas la fel, grăbite, cu pa
chețelul de mîncare sub braț, cu țigara fumată pînă la sta
ția de tramvai, cu gospodinele în capoade lungi întîrziind 
la cișmea ; dar întoarcerile au rămas la fel, obosite, stinghe
re ; și doar vîrstnicii pleacă și se întorc la ore aiurite, me
reu cu obrazul bărbierit proaspăt, mereu cite doi sau trei, 
aproape niciodată singuri, mereu pregătindu-se pentru vreo 
ședință cu acea inofensivă trufie că ei mai ales sint cei 
răspunzători de ceea ce este și va fi cartierul de unde au 
dispărut de ani buni întrebările despre demolare; ei au 
probleme cu pietruirea unei străzi, cu canalizarea alteia, cu 
luminatul alteia, și o dată i-am văzut oprindu-se din poartă 
în poartă și iscodind după tinerii fără servici, și atunci, nu 
știu de ce, mi s-a strîns puțin inima...

Cum vor arăta amintirile lor scrise ? Nu mă gîndesc, doam
ne ferește, la talentul cu care vor fi scrise, mă gîndesc la 
viața lor așa cum a fost și așa cum este, mă gîndesc la fe
lul în care ei se vor apropia de tot ce-au trăit și-au suferit, 
și-au învățat sau nu, și-au înțeles sau nu, mă gîndesc la 
felul în care vor descoperi pentru alții, pentru copiii lor și 
nepoții lor, acea lume care au fost și sint, și de ce și 
și cîte întrebări I Ei nu mai sînt la vîrsta amăgirilor 
iluziilor violente, ei au văzut cu ochii lor și au 
cu mîna lor, pe umerii lor se reazămâ multe, ei au 
cazangii , mecanici de locomotivă, lăcătuși, ceferiști, 
meni cu picioarele pe pâmînt, iar eu aici nu-i judec, eu 
încerc numai să mi-i apropii, iar sub privirea copilăriei, dar e 
greu și nu știu unde-am să ajung astfel, dar în amintirile lor 
cutreieră și anii noștri tineri, și asta poate să însemne ceva, 
chiar trebuie să însemne ceva pentru toți deopotrivă. Fiindcă 
multe din amintirile lor sînt copilăria și adolescența noastră, 
fiindcă multe din întîmplârile vieții lor noi abia ne pregătim 
să le trecem — și cum le vom trece ?, și cum vom arăta după 
aceea ? — sau nu le vom întîlni niciodată, depinde de noi, 
nu mai sîntem nici noi copii și nici adolescenți, în viața noas
tră a început să fie cuprinsă copilăria și adolescența altora, 
celor care vin.

Sigur că acum nu mai este vorba doar despre vîrstnicii 
cartierului din acel colț al marelui oraș cu trenuri și regina 
nopții, și nu doar despre tinerii, adolescenții și copiii acelu
iași loc fermecat ; și un gest colectiv al scrierii amintirilor 
este prea puțin probabil. Dorința vîrstnicilor comuniști despre 
care scriu mi se pare însă semnul limpede al unei vitalități 
ce se cere confruntată cu realismul timpului în care ne gă
sim. Este poate acesta adevărul și pilda unui trecut și prezent 
trăit pînă la capăt de niște oameni obișnuiți. Să mă mai în
treb cum vor arăta amintirile lor scrise ? Dar atunci amin
tirile noastre cum vor arăta ?
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PETRASEELE ÎNTRECERII UTECISTE

„ Focul continuu0 
al constructorilor 

din Brăila Ștefan Șarpe, secretarul Comitetului U.T.C.: „Întrecerea utecistă 
nu-i un scop în sine, ea face corp cu eforturile generale ale 
întregului colectiv pentru îndeplinirea cincinalului înainte de 

termen“.

CRED CÄ UN COMUNIST 

CU ACEASTA TREBUIE 
SĂ ÎNCEAPĂ: SĂ IUBEASCĂ

(Urmare din pag. I)

oameni trebuie pregătit! pentru 
uzinele județului, în 1973. Zilnic, 
vin la Comitetul județean 5—6 
tineri pentru a fi Îndrumați spre 
a se califica într-una din între
prinderi. Și-i îndrumăm. Comi
tetul județean al U.T.C. aproape 
s-a transformat in Direcție de 
recrutare a forței de muncă“. 
Ceea ce nu mai este atit de 
bine. Fiecare organism cu sar
cinile și îndatoririle lui. Oricum 
această preocupare e meritorie. 
„De o atenție specială se bucură 
activitatea tinerilor de pe șan
tierele de construcții, conchide 
primul secretar. Sînt multe ase
menea obiective în județ dar 4 
— prin dimensiunea capacităților 
ce urmează a fi puse în funcțiu
ne — prezintă o importanță deo
sebită. E vorba de Centrala ter
moelectrică Brăila, Fabrica de 
excavatoare, Șantierul Naval și 
Laminorul“. Aluzia era evidentă 
și i-am dat curs. Am mers deci 
la Centrala termoelectrică. Aici 
am găsit :

Un 
constructor 
nemulțumit, 

și o activitate 
exemplară

Zilele acestui februarie au fost 
in general favorabile pentru o 
activitate susținută pe șantie
rele de construcții. Asta nu în
seamnă că e ușor. „Ieri a plo
uat toată ziua iar apa a pătruns 
pe sub șubă pînă la flanel“, ne 
spunea șeful șantierului. Azi 
soarele strălucește din nou (pen
tru cită vreme ?) dar un vint 
perfid dinspre Dunăre taie fața 
ca briciul. Terenul pe care se 
întinde șantierul e o masă de 
clisă mereu frămîntată și răsco
lită de mașini, de utilaje, de oa
meni. Mulți, mai ales cei de la 
circuitul hidraulic lucrează ore 
în șir în apă.

— E greu ? întreb inutil pe 
șeful șantierului Energo-con- 
strucții, inginerul Petre Mari- 
nescu.

— E frumos, vine într-un tîr- 
ziu răspunsul. Și după o altă 
pauză : vezi dumneata, ca să 
poți realiza ceva, acum, în con
strucții, nu-i suficient numai 
efortul intelectual. Acesta tre
buie intensificat, fără îndoială. 
Și este intensificat. Dar e nevoie 
și de un mare efort fizic. Nimic 
nu-i frumos dacă nu se depune 
efort. în șantier arta se combină 
cu dăruirea, cu efortul fizic. Și 
din nou tace, continuînd, pro
babil în gînd ce dorea să-mi 
mai spună.

Aici, la Centrala termoelectri
că din Brăila, lucrările au intrat 
in faza decisivă. 30 septembrie 
1973 este data primei scadențe a 
șantierului. E data cînd trebuie 
să intre în probe tehnologice 
primul turboagregat de 210 me
gawați. 30 septembrie este ter
menul planificat. Nu și cel real, 
îți spune oricine pe care-1 în
trebi. Pentru că evenimentul va 
avea loc cu 40 de zile mai de
vreme, ești asigurat. în jurul 
datei de 20—22 august, prin ur
mare. Dacă nu mai devreme. 
„Este darul pe care constructorii 
noștri îl închină țării Ia cea 
de a 29-a aniversare a eliberării 
sale“ — ne spune inginerul Ște
fan Șarpe, secretarul comitetului 
U.T.C. pe platformă. îndeplini
rea exemplară a acestui angaja
ment concentrează acum efortu
rile tuturor lucrătorilor de pe 
platformă. De la sine înțeles că 
d reprezintă și obiectivul fun
damental al întrecerii uteciste, 
obiectivul care concentrează în
treaga energie și putere de 
muncă a tinerilor. Are șansa de 
reușită această prevedere _ a 
constructorilor? Are, ți se răs
punde. Și se demonstrează.

Trei 
argumente

• PRIMUL : forța și capaci
tatea constructivă a cadrelor 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni, gradul ridicat de înzes
trare tehnică a muncii. Cei ca
re înalță Centrala termoelec
trică Brăila, în bună parte, nu-s 
pionieri în meserie. Mai exact 
spus, nu acum și nu aici au luat 
sau iau ei pentru prima 
dată contact cu rigorile pro
fesiei de constructori de termo- 

,centrale. Au în urmă experien
ța Ișalniței. a Brazilor, a Devei, 
unde s-au construit și se află 
în exploatare asemenea obiec
tive energetice. Alături de acest 
nucleu de bază lucrează un nu
măr mare de saîariați mai noi, 
în cea mai mare parte tineri, 
„tineri minunați" cum îi ca
racteriza șeful șantierului, ti
neri care au învățat meseria 
aici și. într-un timp relativ 
s-urt luind pilda „veteranilor“, 
;-au călit la școala dură a șan
tierului. Ei au hotărît devansa
rea termenului planificat. Tot 
ei sînt. cei care transformă a- 
cest angajament în realitate. 
Vom vedea cum.

e AL DOILEA : stadiile fi
ice avansate pentru această pe

rioadă. în fiecare an volumul 
lucrărilor executate a fost mai 
mare decît cel înscris în plan. 
Această tradiție e continuată și 
în 1973 cînd, în prima lună, nu
mai la Energo — construcții 
planul a fost depășit cu 2 la 
sută, realizare care înseamnă 
11 la sută din planul anual, 
„Constructorul este vioara I-a“ 
se spune aici. Pentru că el im
pune ritmul de lucru celorlalți, 
inclusiv pe cel al montorllor“. 
Un ritm înalt, după cum se vede. 
Și n-o afirmăm doar noi, sau 
ei prin prezentarea rezultatelor 
obținute, o .spun mai cu seamă 
cei de la Energo — montaj, cei 
care pînă la urmă au ultimul 
cuvînt. Avînd front larg de lu
cru ei se află, de asemenea, In 
stadii avansate. „Stația elec
trică aferentă primului grup e 
terminată. Proba hidraulică la 
primul cazan s-a făcut cu 30 de 
zile mai devreme; la cazanul 
II, normal ar trebui s-o facem

Răducu Gheorghe, absolvent din 19/0 și primul coș de fum din cariera sa de constructor

la 30 aprilie, dar după cum 
stăm cu lucrările o vom face 
pe 15 aprilie, dacă nu mai de
vreme", ne mărturisea Nicolae 
Vîrtopeanu, secretarul comite
tului U.T.C. de la acest șan
tier. Ei execută acum izolațiile 
cazanului numărului 1 și par
tea electrică a camerei de co
mandă, fac ultimele lucrări de 
montare a turboagregatului de 
210 megawați, lucrează la insta
lațiile de epurare chimică a a- 
pei. Și pentru a avea o imagine 
mai exactă despre acești oa
meni adăugăm că aici, la Brăila, 
am găsit un constructor pro
fund nemulțumit. Nemulțumit 
nu pentru faptul că au intim- 
pinat sau că mai întîmpină des
tule dificultăți, ci pentru că 
planul pe 1973 e mic. Ceea ce, 
să recunoaștem, e un caz des
tul de rar. „Nu exprimă posi
bilitățile noastre, nu acoperă 
forțele șantierului. Noi am con
testat planul anual pentru că 
vrem să facem mai mult și pu
tem să realizăm mai mult, ne 
spunea șeful șantierului Ener- 
go — construcții. Aviz pentru 
organele de decizie. Orice s-ar 
spune, nu ne putem permite să 
irosim capacități de construc
ție. Cu atît mai mult în 1973 
cînd, se știe, planul de investi
ții este destul de încordat.

• AL TREILEA, ni l-a nu
mit inginerul Răducu Gheor
ghe, șeful lotului „coș de fum“: 
lucrările sînt demarate, încă de 
la începutul acestei luni ca-n 
plin sezon de vară. Ce semnifi
cație are această afirmație vom 
vedea în cele ce urmează.

Punctele 
fierbinți ale 
șantierului

Sînt trei puncte importante de 
lucru la ora actuală în șan
tier : coșul de fum, circuitul hi
drotehnic și sectorul de prefa
bricate. De modul în care se 
lucrează în aceste trei sectoa
re, acum, ca și în lunile ce ur
mează, depinde în principal în

făptuirea angajamentului 
tregului colectiv. Deci, ce 
cei trei mari ?

în-
spun

FUM

coaja 
ridi- 

Acum 
interior.

SECTORUL COȘUL DE 
„E posibil. E obligatoriu să fie 
posibil. Pentru aceasta ne-am re- 
eșalonat Și noi termenele de e- 
xecuție. Pînă acum am dat pri
oritate coșului de fum. Normal. 
Construcția exterioară, 
cum îi spunem noi, era 
cată pînă la cota finală, 
executăm lucrări de 
De joi, începem la zidăria de 
protecție, coșul propriu-zis, de 
fapt. O vom termina Ia 15 mai. 
în plan scrie 30 mai. Structura 
de rezistență interioară va fi 
terminată pe 10 aprilie. Mai di
ficile sint lucrările de la spa
tele cazanului și canale gaze 
arse. Mai dificile, spun, pentru 
că aici sînt unele rămîneri în 
urmă datorate timpului nefa
vorabil. Dar ziua s-a mărit și 
asta e bine. Se va mări și mai 

mult și asta e și mai bine. Ni
mic nu ne mai poate împie
dica să ne realizăm proiectele. 
Poate timpul. Dar nici el. Ori- 
cît ar fi de nefavorabil". Am 
transcris cuvintele inginerului 
Răducu Gheorghe. Din 1970 ab- 
solvent al Institutului de în- 
vățămînt superior de speciali
tate. De nici două luni, șeful a. 
cestui sector cheie. Cuvintele 
nu sînt simple vorbe de cir
cumstanță, ca să fie și el „în 
ton“ cu ce se vorbește în șan
tier. Pentru că în aceste două 
luni aici s-a .rezolvat un lucru 
esențial : de Ia 1 ianuarie se lu
crează în două schimburi ; de la 
1 februarie schimbul II a fost 
generalizat și la celelalte puncte 
de lucru ale Iotului. Capacita
tea de lucru s-a dublat, prin 
urmare. Aceasta i-a și permis 
să afirme : „acum lucrările sint 
demarate ca în plin sezon de 
vară". Ceea ce e o realizare 
deosebită

SECTORUL PREFABRICATE. 
„Dacă evenimentul trebuie să 
aibă Ioc cu 40 de zile mai de
vreme, sectorul nostru trebuie 
să livreze ultimele prefabricate 
cu 60 de zile mai înainte. Le 
vor avea la timp, am luat mă
surile necesare“. După cum se 
vede, maistrul Gheorghe Badea, 
șeful acestui sector ’care și-a 
făcut ucenicia de constructor la 
Brazi și-a devenit „calfă“ la C.S. 
Galați e mult mai concis. Pe ce 
se bazează el ? Ne-o spune tot a- 
tît de lapidar: „Am oameni, 
nici mai mulți, nici mai puțini 
decît atîți cit îmi trebuie. A- 
vem oameni buni care-și înde
plinesc normele în proporție de 
cel puțin 120 la sută lunar. Nu
mai aprovizionarea cu combus
tibil și carburanți să țină...“

SECTORUL CIRCUITUL 
HIDROTEHNIC. „40 de zile mai 
devreme înseamnă un ritm ex
traordinar. Totuși nu de nerea
lizat. A mai fost aZns. Pentru 
atingerea lui din nou trebuie 
extins schimbul doi la mai mul
te lucrări. Practic la toate. Oa
meni avem. Ne-ar mai trebui 
cîțiva fierari betoniști. Dar de 
ei ducem lipsă de cînd am în
ceput lucrările. Ne-am obiș
nuit... La chesoane lucrăm în 
trei schimburi. In toate zilele, 
inclusiv duminica. Sîntem le

gați de un asemenea ritm și de 
capacitatea utilajelor- Trebuie 
să le folosim la capacitatea 
maximă. La Stația de pompare 
folosim procedeul cheson închis 
cu aer comprimat. Acest aer 
comprimat trebuie pompat zi și 
noapte. Deci, foc continuu. în 
concluzie, ne înscriem și noi în 
ritmul impus de noul termen. 
Și nu numai pentru că așa ceva 
dorim. Ci pentru că numai așa 
putem spune că lucrăm la pa
rametrii de eficiență economică 
prevăzuți pentru acest cinci
nal". Inginerul Andrei Peltan, 
șeful acestui lot, își însoțește 
argumentația de mai sus prin 
alte cîteva elemente nu mai 
puțin importante. Primul che
son al stației de pompare a a- 
pei a fost lansat, încă de acum 
un an, la cota prevăzută. A- 
cum, continuă lucrările de mon
tare a echipamentului. Vor fi 
gata la 30 martie și nu la 15 
aprilie cum era înscris în gra

ficul inițial. La al doilea che
son Se lucrează incă la săpă
tură. S-a atins deja adincimea 
de 12 metri. Pînă la cota fi
nală mai sînt de săpat cinci 
metri. Conform redimensionării 
ritmului de lucru, la cota celor 
17 metri se va ajunge la 31 
martie, iar echiparea completă 
va fi gata în jurul datei de 30 
iunie.

La cele spuse mai înainte des
pre activitatea acestor sectoare 
cheie mai trebuie adăugate cî
teva lucruri care atestă că mun
ca constructorilor termocentra
lei din Brăila nu este subordo
nată realizării numai unui sin
gur obiectiv — reducerea ter
menelor de punere în funcțiu-

(Urmare din pag. I)

.

însat, (județul Maramureș), 
procesul verbal nu a fost con
semnată nici o opinie a vreunui 
tînăr, nici măcar cuvîntul se
cretarei organizației U.T.C., to
varășa Coț Monica, Nu aveau 
oare nimic de spus cei 84 de 
uteciști, nu există probleme de 
rezolvat la unitatea lor în care 
ei să nu fie datori să-și aducă 
aportul ? Ba dimpotrivă.. Secre
tara organizației U.T.C. moti
vează abținerea de la cuvînt 
prin... starea emotivă care o 
caracterizează. Mă rog, deși e 
greu de acceptat ca un secretar 
U.T.C. să nu aibă „marele cu
raj“ de a vorbi într-o adunare.

— Ce ați fi spus în adunare 
dacă nu erați emotivă ?

— Păi... nu m-am gindit. în 
orice caz, aș fi vorbit despre 
participarea tinerilor la munca 
patriotică in 1972, despre...

— Ce ați realizat pe această 
linie în 1972 ?

— Am făcut un șanț de dese
cări de 150 de metri, am curățit 
vreo 50 de hectare de pășune, 
am plantat niște plopi pe mar
ginea șoselei, cam așa ceva.

— Dar unele acțiuni specifice, 
în sprijinul producției în secto
rul vegetal și cel zootehnic ?

— Nu am făcut ceva special. 
Sint tineri care au lucrat in 
acord global...

— Ciți și cu ce rezultate ?
.. ...........11
— îmi puteți da niște nume ?

ne — ci vizează, în egală_ mă
sură. ridicarea calitativă și 
a altor laturi ale activității 
lor. în primul rind creșterea 
eficientei economice, 
torul de prefabricate,

La sec- 
___  _  ,______ , produc
tivitatea muncii crește în acest 
an cu 12 la sută ; prin reduce
rea consumurilor specifice se 
obțin economii însemnînd șase 
tone oțel beton, șase tone ci
ment, 10 metri cubi material 
lemnos. La sectorul circuitul hi
draulic, constructorii au revi
zuit proiectul stației de pompa
re a apei și în loc de trei che- 
soane se vor construi doar 
două. Propunerea a fost însuși-

lei. 
în

tă de proiectant. Rezultat: 
economie de 1,4 milioane 
Economia a fost realizată 
1972 iar fondurile respective au 
fost trecute la rezerva de stat, 
în aceleași direcții se acționea
ză și la celălalt sector. Șl nu

dacă nu, altele, 
întrebare la care

numai aici, ci în 
fierul.

întreg șan-

*
Bine, bine, veți spune, dar

unde-i întrecerea utecistă ?
Unde-s acele obiective pre-
văzute în regulamentul-ca-
dru sau 
apropiate ? 
inginerul Ștefan Șarpe — șe
ful unui punct de lucru im
portant și dificil, secretar al 
comitetului U.T.C. pe platformă 
— răspunde extrem de simplu. 
„Există un singur obiectiv pe 
acest șantier, dar fundamental : 
punerea în funcțiune cu patru
zeci de zile înainte de termen a 
primului turboagregat. Acest o- 
biectiv concentrează capacitatea 
de muncă, forța de creație a tu
turor lucrătorilor, fie ei tineri 
sau mai puțin tineri. Aici, în a- 
ceastă luptă care se dă pentru 
atingerea scopului propus, se 
înscrie și participarea noastră în 
întrecere. Pentru că, la urma ur
mei, întrecerea utecistă nu-i un 
scop în sine, e integrată organic, 
face corp comun cu eforturile 
întregului colectiv pentru atin
gerea țelului suprem al întregii 
națiuni — înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen. Pentru că 
angajamentul pe care șantierul 
nostru șj l-a luat în întrecerea 
pe țară subsumează aproape 
toate obiectivele și criteriile în
scrise în regulamentul cadru e- 
laborat de Comitetul nostru Cen
tral. Căci ce anume înseamnă 
darea în funcțiune cu patruzeci 
de zile mai devreme a primului 
turboagregat. înseamnă folosi
rea integrală a capacităților de 
producție și a fondului de timp, 
exploatarea rațională a mașini
lor, executarea lucrărilor Ia 
parametrii calitativ superiori, 
toate acestea însoțite de o per
manentă preocupare pentru re
ducerea consumurilor specifice 
de materiale, energie electrică, 
combustibil. în schimb, angaja
mentul nostru, așa cum e for
mulat, are marele avantaj că e 
simplu, pe înțelesul tuturor, 
cheamă, pe scurt e mobilizator. 
Cum captează energiile la fie
care loc de muncă ați văzut. 
Cum se realizează ? Urmărim 
în fiecare zi. Cu ce rezultate ? 
Vă vom răspunde mai exact în 
august, la douăzeci, cînd vă in
vităm să bem împreună din cu
pa de șampanie a succesului".

Acționează bine organizația 
U.T.C. de la Centrala termoelec
trică Brăila ? Răspunsul il lă
săm la aprecierea dumneavoas
tră stimați cititori. Pînă atunci 
să vedem și alte experiențe.

— Păi... Neamț Dorina ...Pop 
Maria....

Alte nume nu știe tovarășa 
secretară, deși chiar meseria pe 
care o practică în cadrul coope
rativei agricole, contabilitatea, 
i-ar fi ușurat mult achitarea de 
obligația de a vedea în ce fel 
și cu Ce rezultate muncesc ti

Secretara nu are nimic de spus
pentru că nu știe nimic despre tineri
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nerii din organizație. Cu ce a 
întreprins organizația în 1972 
ne-am lămurit ; poate că, ne-am 
zis, în ceea ce privește viitorul...

— Cc ați plănuit să faceți in 
1973 1 Desigur, v-ați stabilit 
obiective în cadrul întrecerii or
ganizate de C.C. al U.T.C. To
varășul Ovidiu Pintea, preșe
dintele Consiliului județean al 
tineretului sătesc, aici de față, 
ne-a spus că in toate organiza-

EXTRAORDINAR
Azi ne răspunde

BOGDAN MARCEL 
elev Liceul nr. 25 București

Și evident 
căror ochi 
pe stradă,

— Dacă ar fi să-i mulțumești 
cuiva pentru ceea ce reprezinți 
astăzi ca om, cui i-ai mulțumi 
în primul rînd ?

— Părinților mei. 
tuturor acelora ai 
i-am privit zilnic 
într-o piață publică, i-am ascul
tat vorbind, i-am simțit iubind, 
muncind...

— Dar dumneata, dumneata 
ești mulțumit de viața pe care 
o duci ?

— Dacă sînt mulțumit ? îmi 
puneți o întrebare dificilă. 
Sint mulțumit și nu sînt mul
țumit. Ar trebui să fac excep
ție de la regulă și să vă spun 
de fapt că nu sînt mulțumit ? 
Ceva nu merge cum ar trebui 
în viața mea : simt că pot să 
realizez mai mult, mult mai 
mult decît realizez și totuși mă 
mulțumesc cir prea puțin. Mă las 
uneori tîrît de evenimente mă
runte, anodine ; uneori lene
vesc, uneori pierd vremea. 
N-am găsit încă soluția cea mai 
fericită de a-mi folosi integral 
timpul liber pentru a mă cu
noaște mai profund în raport' eu 
ceilalți oameni. Și apoi, rămin 
imense biblioteci necitite în ur
ma noastră.

— Care sînt acele evenimen
te mărunte, anodine, care sînt 
cărțile rămase necitite ?

— Evenimentele și întîmplă- ' 
rile fără nici o semnificație deși, 
dacă mă gîndesc bine, și un ac
cident de automobil, și’ plimba
rea simplă pe stradă, odihna pe 
o bancă în parc cînd cad frun
zele, au o semnificație aparte. 
Dar nu avem voie să. rămînem 
prizonierii lor decît atita timp 
cit merită. Existența noastră e 
plină de evenimente și întîm- 

la

țiile s-a dezbătut regulamentul 
cadru, stabilindu-se concret di
recțiile de acțiune ?

— Noi încă n-am stabilit ni
mic. N-am primit nimic de 
Comitetul județean U.T.C.

— Ce trebuia să primiți ?
— Regulamentul-cadru.
— Dar nu citiți ziarul „Scîn- 

Dacă da. 
îl puteați afla.
că asta nu este 
că nu ați avui

teia tineretului" ? 
chiar de acolo

— Da, dar....
— Să zicem 

chiar esențial, 
regulamentul. La ce v-ați gin- 
dit să treceți în planul de acțiu
ne ? Ce nevoi are cooperativa ? 
Cu co ar putea ajuta tinerii ?

Nu primim răspunsuri rezona
bile la nici una din aceste în-

Ca-

în
de

plări care privesc mii, zeci de 
mii, sute de mii, milioane și 
chiar miliarde de oameni. La 
astfel de evenimente și intim- 
plări mă simt permanent să fiu 
prezent, să le simt pulsul. Pen
tru că sint asemenea evenimen
te și întimplări despre care ai 
impresia că fără tine nu ar mai 
avea Ioc. Atit sânt de impor
tante pentru fiecare din noi.

— Și care sînt aceste eveni
mente și întimplări ?

— Ultima expediție cosmică 
pe lună, de pildă, cutremurele 
de la Managua, capturarea _ u- 
nui imens pachet de stupefian
te intr-o valiză diplomatică la 
Londra, traversarea oceanului 
Pacific într-o ambarcațiune de 
papirus, ultima explozie ato
mică subterană în Nevada, _un 
nou transplant de inimă la 
petowh...

— Deci, evenimente și 
tîmplări cu un înalt grad 
senzațional, nu ?

— Da, ele privesc întreaga o- 
menire. Și prin urmare mă pri
vesc și pe mine. Ele constituie, 
dacă vreți, planeta mea de toate 
zilele. Vreau să trăiesc pe toa
te lungimile de undă, conectat 
la toate rețelele de informație. 
Să simt pe viu cum trece tim
pul, cum ne „curentează“.

— Ce fel de tînăr ești ?
— Cum adică ? Un tînăr ! Un 

.„element“ de emisie și recepție 
a lumii în care trăiesc.

— Deocamdată, din cîte am 
vorbit, ești doar un „element“ 
de recepție.

— Ca element de emisie, nu? 
Păi... sînt permanent în emisie. 
Eu particip efectiv la eveni
mentele politice ! îmi . exprim 

trebări. Practic, secretara U.T.C., 
membră a Consiliului de condu
cere al cooperativei (in virtutea 
primei calități) nu cunoaște ni
mic concret din ceea ce au plă
nuit să realizeze cooperatorii in 
anul 1973. Un alt interlocutor al 
nostru, Dorina Neamț, secretara 
organizației pe brigada Ardusat

(deci una din cele două uteciste 
pe care le cunoștea secretara 
organizației pe cooperativă) nu 
știe nici măcar ce producție a 
realizat pe suprafețele lucrate in 
acord global. O întrebăm de ce 
nu a venit la adunarea generală 
a cooperativei. „Dacă a venit 
tăticu, ce era să mai vin și eu ?“ 
Fără comentarii.

De aflat nu le-ar fi fost greu

VIATA
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punctul de vedere. Discut cu 
colegii ; scriu... Am un jurnal 
al meu. Evident, sînt încă prea 
tînăr pentru a fi un post de 
emisie care să intre în circuit 
larg, social. îmi va veiii și mie 
însă riridul să intru, cum spu
nea un poet, „în agora" și să 
vorbesc.

— Bun, văd că trăiești ex
trem de diversificat, de proli
ferant timpul prezent. Dar. la 
urma urmei, cui aparții, cărui 
spațiu, cărui timp ?

— Ca om, ca român aparțin 
acestei țări, ca tînăr care vrea 
să muncească și să fie comunist 
aparțin armatei de comuniști a 
țării.

— Tu poți să spui că îți con
trolezi viitorul ?

— Mi-1 controlez, mi-1 co
rectez permanent, precum, da
că nu vă deranjează compara
ția, precum se corectează tra
iectoria navelor în Cosmos. Știu 
că sînt un om perfectibil, me
reu perfectibil. Și mai cred că 
numai printr-o permanentă re
voluție interioară un om poate 
fi om cu adevărat. Altfel, el se 
reîntoarce la stadiile primare 
de evoluție. De aceea spuneam 
la început că trăiesc cu dispe
rarea că rămin încă mereu în 
urma noastră evenimente. în- 
tîmplări, cărți, tratate etc. pe 
care nu avem timp să le înre
gistrăm șl că poate fără de ele 
nu vom reuși să mergem înain
te... dar, pe de altă parte, desi
gur, nu putem ști totul. Asta 
poate ne consolează uneori. De
și nu avem dreptul să ne con
solăm.

— Ce calități apreciezi Ia oa
meni ?

— Curajul, cinstea, demnita
tea, onestitatea, puterea de in
vestigație și de imaginație.

— De ce tocmai de imagina
ție ?

— Pentru că fără imaginație 
n-am fi promis, de pildă, ni
mănui. stelele de pe cer și 
iată că pînă la urmă cîte o- 
dată, le și aducem pe pămînt

— Și ce anume refuzi la oa
meni ?

— Indiferența. inactivitatea, 
lașitatea, meschinăria, timpul 
pierdut inutil... Dar mai presus 
de orice refuz și recuz indife
rența, da, indiferența. E foarte 
ușor să-i împărțim pe oameni 
în două tabere : eroi pozitivi și 
negativi, dar în viață...

— Esențial e să știm foarte 
bine din ce pUnct de vedere îi 
privim. Dumneata din ce punct 
de vedere îi privești ?

— Eu, îi privesc așa cum 
m-au învățat părinții mei, care, 
cred eu, așa au învățat de la 
părinții lor ; pe care îi privesc 
totodată așa cum ne învață pro
fesorii, cum ne învață comuniș
tii ; în ochi. îi privesc ca pe 
niște oameni vii, mereu per
fectibili, frumoși și poate urîți 
totodată, (ca să folosesc con
trastele), dar mereu perfecti
bili, mereu mai aproape de ide
alul uman pe care ni l-am ales 
— un om multilateral, lucid, en
tuziast, chiar romantic?. Pentru 
că îmi place să cred că noi cei 
ce vom popula această țară în 
viitor vom fi cu toții niște ro
mantici chiar dacă pe cărțile 
noastre de vizită va scrie i ci- 
berneticieni.

— îți place literatura știin- 
țifico-fantastică...

— în primul rînd îmi place 
viața. Și cred că un tînăr co
munist cu asta trebuie să în
ceapă : să iubească extraordinar 
viața.

ADRIAN DOHOTARU

nici celor două secretare, nici 
tovarășului profesor Vasile O- 
roș, secretarul comitetului co
munal U.T.C. Pentru că 
nu o făcuseră pînă atunci, 
i-am ajutat să afle că unita
tea a obținut recolte bune 
la porumb datorită apli
cării acordului global, că valori
ficarea producției de legume nu 
s-a făcut în mod corespunzător, 
că în sectorul zootehnic însă 
planul de venituri a fost reali
zat doar în proporție de 70 la 
sută. Dar, mai ales, că în 1973 
tinerii sînt chemați să dea o 
mină de ajutor la administrarea 
a 3 500 tone de îngrășăminte na
turale pc o suprafață de 210 
hectare, la reamenajarea și <Ie- 
colmatarea canalelor de pe cele 
160 hectare irigate, Ia acțiunile 
de curățire a peste 200 de hec
tare pășuni și finețe, la 
aplicarea. lucrărilor de com
batere a bolilor și dăună
torilor in livadă, la recoltarea 
și transportul optim al furajelor 
de pe cele 532 hectare de tri- 
foliere și finețe, la ridicarea 
producției de lapte cu 200 litri 
pe cap de vacă furajată, Ia ex
tinderea muncii bazate ne 
acordul global și multe altele.

Sîntem convinși că atît tinerii 
din Ardusat cît și Comitetul 
județean U.T.C. vor avea ceva 
-de spus. Măcar de acum încolo. 
Este nevoie, de urgență...
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• TÎRGOVIȘTE: Retrospec
tivă Bob Bulgarii

Sub egida Comitetului pen
tru cultură și educație socia
listă Dîmbovița, cu sprijinul 
direct al Comitetului jude
țean de cultură și educație 
socialistă Prahova și al Mu
zeului de artă Ploiești a avut 
loc la Tîrgoviște în prezența 
unui numeros public vernisa
jul expoziției retrospective 
Bob Bulgarii.

Figura pictorului, care s-a 
stins din viață tînăr, dar care 
a lăsat posterității o artă in
contestabilă, a fost evocată 
de publicistul Ion Vasiliu.

Din prima zi, expoziția s-a 
bucurat de un interes deose
bit.

MIHAIL I. VLAD

• HUNEDOARA: O noua
inițiativa la „Sebeșul"

In urma inițiativei „Eu produc, eu controlez, eu răspund“ 
lansată de organizația U.T.C. a fabricii „Sebeșul“, s-a consta
tat că fișele de evidență ale întrecerii, existente în fiecare 
secție, au spații albe la rubricile : Absențe nemotivate, rebu
turi, tineri sub normă. De asemenea graficele întrecerii au în
registrat însemnate depășiri de plan.

Secția circulare III — încheiat si bobinat, s-a angajat să 
producă suplimentar 25 000 perechi rfe ciorapi, secția nr. II cir
culare — 50 000. iar secția circulare I — 100 000 perechi. Pe 
lingă realizarea obiectivelor propuse în regulamentul cadru, 
colectivele de muncitori s-au angajat să efectueze lunar 4 ore 
de muncă voluntar-pătriotică în producție. Astfel organizația 
U-T.C. nr. 2 bobinat a realizat pînă în prezent prin muncă 
patriotică 1 800 kg bumbac bobinat.

VASILE MOROȘAN

• TULCEA: Expoziție
de pictură

Iubitorilor de pic
tură li s-a oferit 
prilejul de a admi
ra încă o dată lu
crări semnate de 
valoroși pictori, ca 
THEODOR PALA- 
DY, GHEORGHE 
PETRAȘCU. ALE
XANDRU STERIA- 
DE, ALEXANDRU

C1UCURENCU șt 
alții precum și alte 
remarcabile creații 
ale artiștilor plas
tici din județul 
Tulcea : Constantin 
Găvencea, Ștefan 
Știrbu, Eugen Brat- 
fanov, Vasile Pa- 
vlov — la expoziția 
de pictură deschisă

in ziua de 17 fe
bruarie 1973, Expo
ziția este organiza
tă de Cenaclul de 
artă din Constanța 
șl Comitetul cultu
rii și educației so
cialiste Tulcedt

JODY GIUMALA

• GIURGIU: La șantierul 
naval se lucrează din plin

Șantierul naval Giurgiu a 
anunțat lansarea la apă în 
prima lună a acestui an a 8 
excavatoare plutitoare, a unei 
clrăgi și terminarea reparații
lor la două vase. în prezent 
se fac diverse operații la pri
mul remorcher de 500 c.p. 
din seria prevăzută pentru 
acest an. A intrat în fabri
cație tot acum primul vas

pasager de 150 de locuri des
tinat agrementului. Aceste 
realizări sînt datorate creș
terii indicelui de utilizare a 
mașinilor, a tendinței poziti
ve de a extinde schimbul III 
în atelierul de strungărie și la 
S.D.V.-uri, a introducerii au
tocontrolului etc.

PETRESCU ION

• RÎMNICU-SĂRAT : Clubul
tineretului la primii pași

La Rm. Sărat a fost inaugurat „Clubul tineretului , instituție 
menită să răspundă unor complexe sarcini instructiv-ideologice, 
să ofere tinerilor din oraș un oadru optim pentru a-și petrece 
timpul liber în mod plăcut și util. Pentru început, clubul cuprinde 
cîte 6 membri permanenti din cele 11 întreprinderi și instituții 
rîmnicene, care vor ține legătura permanentă între club și tinerii 
din întreprinderi și instituții upnînd ca pe parcurs numărul aces
tora să sporească. , _ . , .

Clubul, sub îndrumarea directă a unui salariat al Casei de cul
tură, și-a propus să organizeze de două ori pe săptămînă seri 
cultural-educative, să primească în fiecare zi tineri pentru a prac
tica diferite jocuri distractive (șah, remy etc.), să invite în cadrul 
serilor de divertisment, personalități marcante din viața sociala a 
mdețului, să organizeze diverse excursii documentare la Muzeul 
de istorie al P.C.R. și al R.S.R., la tabăra de sculptura „Măgura 
Buzău, în Delta Dunării, la Monumentele istorice din Nordul 
Moldovei etc. COMAN fAmcA

• BICAZ: Un nou 
club sportiv

Recent, in cadrul 
Școlii de șoferi pro
fesioniști — Bicaz, 
a avut loc festivita
tea inaugurării unui 
club sportiv al tine
retului. Cu acest

prilej, tovarășul Va- 
silache Teodor, se
cretarul Comitetu
lui U.T.C. din ora
șul Bicaz, a inmînat 
un număr de 15 in
signe de „Fruntaș

în munca patrioti
că“ celor mai meri
tuoși tineri pentru 
contribuție deosebi
tă la amenajarea a- 
cestui club.

V. BURUIANA

• PITEȘTI: Căminul 
tinerilor textiliști 
de la „Argeșana"

Printre marile obiective 
industriale ale Piteștiului, se 
numără și Fabrica de stofe 
,,Argeșana“. Intrată în func
țiune numai de cîțiva ani, 
aici își desfășoară activita
tea peste 4 000 de tinere, so- ; 
site din satele patriei, dor
nice să-și țeasă gîndul în 
foaia de'tergal. Sînt fete de 
la țară între 18—22 de ani. 
Cînd au intrat aici, le era 
teamă să se apropie de ma
șini. Aici, în atelierele celor 
două secții, filatură și țesă- 
torie, se califică periodic, Ia 
locul de muncă, sub atenta 
îndrumare a inginerilor și 
tehnicienilor, zeci de tinere. 
După aproape un an de la 
intrarea în funcțiune, în fața 
conducerii fabricii s-a ivit o 
dificultate i majoritatea fete
lor erau nevoite să facă na
veta, ori să plătească la gaz
dă un preț ridicat pentru 
niște condiții mai puțin co
respunzătoare. De aceea s-a 
trecut la construcția unui 
cămin cu 3 nivele, dotat a- 
cum cu 300 de paturi. Aici, 
au la dispoziție tot ce ie

trebuie. Bucătăriile, dotate 
cu aragaze, permit fetelor 
să-și gătească o mîncare 
caldă, ori să pună în prac
tică rețetele unor prăjituri, 
torturi, creme. Administra
toarea Mariana Babaca, le 
învață nu cu puțină dojana, 
cum să se gospodărească 
pentru viitor. In cămin, fe
tele învață să croșeteze, ori 
să-și croiască o fustă. Tot 
aici au la dispoziție o bi
bliotecă și un televizor. Pen
tru fetele de aici a devenit 
ceva obișnuit ca, indiferent 
de oră, să primească vizita 
directorului, ori a secretaru
lui comitetului U.T.C. Vin 
să vadă cum tră’iesc, să le 
cunoască bucuriile, dar și 
necazurile. Nu de puține ori 
poți auzi pe directorul Ște
fan Danciu i „astă seară am 
organizat cu fetele din cămin 
o seară de poezie, ori de 
ghicitori“. Cele care au ple
cat din cămin, căsătorin- 
du-se, vin de multe ori aici, 
după sfaturi. Și le primesc 
cu plăcere.

EUGENIA BABOI

Redactorul rubricii 
DOMNIȚA VĂDUVA
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Ce se

Editura Eminescu lansează: ALBA IULIA : Frumuseți 
inedite pe Platoul romanilor
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Concursul anual
pentru debut

în volum
în scopul promovării și 

stimulării creației literare 
originale, al lărgirii si diver
sificării prezenței tinerelor 
talente, pentru a asigura un 
cadru larg și exigent de afir
mare autorilor debutanți, 
Editura Eminescu instituie, 
începînd din 1973, un concurs 
anual pentru debut în volum.

Dorind să asigure o direc
ție fertilă căutărilor crea
toare ale tinerilor, înțelegînd 
ca de acum înainte publica
rea debuturilor în cadrul e- 
diturii să se realizeze numai 
pe această cale, Editura E- 
minescu recomandă tinerilor 
autori o tematică inspirată 
din viața și eforturile eroice 
ale contemporanilor noștri 
pentru edificarea României 
socialiste, lucrări care să în
fățișeze cu talent și măies
trie artistică procesul com
plex de făurire și autoper- 
fecționare a conștiinței omu
lui devotat patriei și parti
dului celor ce muncesc, viața 
sufletească, bogată a omului 
nou. Vor putea participa nu
mai lucrări originale nepu
blicate în volum.

Sînt considerați debutanți 
toți cei care n-au mal publi- 
oat pînă în anul respectiv un 
volum în genurile literare 
pentru. care candidează la 
concurs.

Examinarea și aprecierea 
manuscriselor, ca și rezulta
tele concursului vor fi stabi
lite de jurii pentru fiecare 
gen în parte. Juriile vor Ți 
compuse din critici Și scrii
tori, personalități ale litera
turii noastre actuale.

Dacă un volum de poezie 
sau un volum de schițe, nu
vele nu întrunește în ansam
blul său calitățile publicării 
integrale în volum, juriul are 
latitudinea să recomande ti
părirea celor mai valoroase 
lucrări în culegerile colective 
de poezie și proză (Caietele 
de poezie și proză ale Editu
rii Eminescu).

Lucrările pentru concurs 
vor trebui trimise pînă în 
ziua de 15 aprilie 1973, și nu 
vor depăși :

— poezie — 700 de versuri
— nuvele, schițe, povestiri 

7 coli editură

— reportaje — 4—5 coli (80 
pag.).

— roman — pînă la 15 coli 
editoriale (300 pag.).

In afara drepturilor de a- 
utor, care se acordă conform 
legislației în vigoare și în 
funcție de calitatea lucrării 
se atribuie următoarele 
mii :

pre-
Pentru poezie

I — 4 000 lei
II — 3 000 lei

III — 2 500 lei
Pentru roman

I — 8 000 lei
II — 6 000 Iei 

III — 4 000 lei
Pentru nuvele si schițe

I — 6 000 lei
II — 4 000 lei

III — 3 000 lei
Pentru reportaj

— 5 000 lei
— 4 000 lei
— 3 500 Iei 

premiate
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• orașul

I 
II 

III
Volumele 

purta pe copertă mențiunea: 
„Premiul de debut al Editu
rii Eminescu“. Editura va a- 
sigura Un cadru corespunză
tor de lansare lucrărilor pre
miate la concurs, se va în
griji de pregătirea întâlniri
lor cu cititorii și va colabora 
cu Uniunea Scriitorilor, re
vistele de specialitate, presa 
cotidiană, radioul și televi
ziunea în vederea prezentării 
și popularizării acestor vo
lume.

Manuscrisele vor fi expe
diate cu mențiunea : pentru 
concursul de debut al Edi
turii Eminescu la sediul edi
turii, Bulevardul Ana Ipă- 
tescu, nr. 39, sector I. Ma
nuscrisele vor fi trimise în- 
tr-un plic închis purtînd un 
motto. Același motto trebuie 
să fie reprodus pe un alt plic 
ce conține numele autorului 
și adresa și care se deschide 
numaj după stabilirea premi
ilor.

Rezultatele concursului vor 
fi anunțate pînă cel tîrziu la 
data de 30 iulie a fiecărui 
an, iar volumele premiate 
vor apărea pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie a aceluiași 
an.

Informații suplimentare la 
numerele de telefon 11.71.03 
și 11.65.83.
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subiect al
meditatici
artistice

față

muzica, pictura, poezia, 
noutăți vor oferi ele în 

privința limbajului — iată 
întrebări ce și le pun ni 
numai artiștii sau exegeții 
ci, adesea, chiar marele pu
blic. Vom asista la o atrofiere 
a funcțiilor artei în soci
etate, sau dimpotrivă ? Vor fi 
înlocuite actualele modalități 
de exprimare ale artelor tra
diționale ? întrebările sînt fi
rești și un val de răspunsuri au 
oferit teoreticienii artei. Firește 
că toate opiniile trebuie privite 
cu discernămînt. Ele sînt doar 
ipoteze de lucru, bazate pe a- 
nume realități. Spiritele lucide, 
interesate de un fenomen a că
rui înțelegere angajează explo
rarea mecanismelor subtile ale 
evoluției structurilor sociale și 
ale ideilor, mentalităților, nu 
pot accepta soluțiile prefabri
cate. Esența întrebărilor rămî- 
nînd, în fond, problema dispa
riției sau a nondispariției artei, 
se înțelege de la sine că orice 
demers asupra cercetării artei 
viitorului trebuie să o situeze 
în centrul atenției sale. Un 
răspuns, pe cît posibil complet, 
trebuie să aibă în vedere mul
titudinea de relații și conexi
uni în cadrul cărora conviețu
iește arta actuală. Orice ipoteză 
de lucru trebuie să aibă o ba
ză în real. Plecînd de la această 
axiomă a cercetării Gheorghe 
Achiței schițează un tablou 
complex al problemelor cu care

Și, 
ca

ar-

mime*)
se confruntă arta, cantempora- 
nă și, . odată cu ea, estetica. 
Cartea sa se numește, capti
vant, „Ce se va întîmpla mîine“ 
și ea apare într-un moment 
cînd preocupările estetice la 
noi par a trece printr-o perioa
dă de înflorire. Pentru a înțe
lege mai bine obiectivele aces-

cărți și semnificația sa ar•ei . . .trebui să încercăm o sumară 
încadrare a ei în sfera lucră
rilor estetice apărute în ulti
ma vreme. O observație lucidă 
duce imediat la constatarea că 
deși numărul de cărți tipărite 
este destul de însemnat, coefi
cientul lor de aderență la pro
blemele mari ce frămîntă gin- 
direa estetică de pe toate me
ridianele, este încă destul de 
scăzut. Estetica noastră se află 
încă într-o fază ușor compila- 
tivă și faptul că anul trecut au 
apărut, î-n onoarea congresului 
de estetică, ținut la București, 
atîtea cărți, nu este un in
diciu destul de convingător al 
eficienței lor. în condițiile în 
care publicul așteaptă de la te-

instrumente 
și nü pure 
estetice, ne-

(Urmare din pag. I)

rii bunurilor materiale. Bineîn
țeles, aceste strădanii sînt un 
răspuns la situațiile concrete ale 
organizațiilor, la cerințele tineri
lor înșiși. La fabrica de mobilă 
„Alfa“ din Oradea, de exemplu, 
spre sfîrșitul anului trecut, tinerii 
au fost cei care au hotărît să lu
creze o zi pe lună din economii. 
Am analizat acest fapt împreună 
cu conducerea fabricii și am con
siderat că este posibil. Măsuri
le organizatorice întreprinse apoi 
au fixat cadrul de desfășurare a 
inițiativei, asigurînd condițiile de 
realizare a unei idei pornite din 
rîndul organizației. Tot aici, echi
pe de tineri au hotărît să institu
ie autocontrolul utecist asupra 
produselor proprii, fapt care ne-a 
determinat să sprijinim prin mă
suri concrete și această inițiativă. 
Concluzia : în respectivele secții 
am desființat practic C.T.C.-ul. 
Pînă în prezent, după două luni, 
nu s-au semnalat rebuturi, ceea 
ce înseamnă că încrederea, mă
surile luate la fața locului au fost 
bune. Un al exemplu: la C.E.I.L. 
Beiuș, majoritatea muncitorilor 
sînt tineri. Cînd au recepționat 
chemarea Biroului C.C. al U.T.C., 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen“, toți tinerii, ca unul, au 
decis : aici, la noi în fabrică, noi 
vom fi un factor hotărîtor al în
deplinirii cincinalului înainte de 
termen. Comitetul județean a 
luat imediat măsuri directe, efi
ciente, în sensul unei cît mai 
bune organizări a locurilor de

muncă, pentru ca decizia tineri
lor să se împlinească întru totul.

In același context al educației 
prin muncă și pentru muncă 
m-aș referi la munca patriotică. 
Dacă în anul 1970 Bihorul se 
afla departe de media județelor 
în țară, în 1971 ne-am aflat în 
primul pluton al județelor frun
tașe, așa cum sperăm că ne vom 
afla și de acum încolo. Pentru

Marin Gherasim a găsit, 
de etape anterioare, un suport 
mai ferm, mai concret totodată 
meditației sale artistice : orașul. 
El își propune să privească ora
șul „din afară", ignorînd pito
rescul și detaliile sale, ignorîn- 
du-i chiar o anume Identitate. 
Orașul este redus deci la o 
schemă, la o schemă de tip car
tografic, caracteristică vede
rilor din avion, este o pre
zumție verosimilă, o ipoteză 
(căci are ceva din planul de 
lucru al unui arhitect), dar 
și o realitate constructivă în 
același timp. Orașul se sub
ordonează firesc intențiilor 
creatorilor săi, dar cu vre
mea se și sustrage, făurindu-și 
un destin propriu în care ne 
implică cu voia sau fără voia 
noastră. Orașul — insinuează 
artistul — tinde să devină ast
fel un soi de ființă tentacula
ră, avidă de spațiu, un orga
nism în celulele căruia s-a cui
bărit macrantropia. Omul asis
tă neputincios la proliferarea 
malignă a trupului său, la per
fecțiunea sa tehnică, dar și 
la insensibilitatea sa. Omul în
registrează ritmul existenței 
sale, care nu mai este sincronic 
cu ritmurile naturii, o accentu
are a automatismelor ce-1 des
personalizează (siluetele intro
duse de către artist în lucrări 
constituind un echivalent plas
tic al acestei tendințe), o ten
siune ce-i ascute exacerbat sim
țurile, ce-i strecoară în suflet 
neliniștea, nesiguranța în fața 
unor pericole iminente, dar ’ 
fără contur precis, a căror de
clanșare este numai amînată. 
Constatările artistului, deve
nite, în alți termeni, un loc co
mun ăl sociologiei contempora
ne, vizează alienarea personali
tății umane în condițiile dez
voltării tehnicii moderne, re
percusiunile acestui fenomen 
asupra ființei noastre morale. 
Din păcate, demersul său con
turează numai descriptiv (în 
care intră chiar o notă anticipa- 
tivă) o stare de spirit, numește 
ceva la nivelul simțului comun, 
fără dramatismul cu care tra
tează arta grave dileme exis
tențiale, fără vocația celor ce 
întrezăresc ieșiri și salvări, fără 
îndrăzneala celor ce nu accep
tă resemnat cadrele stereotipe

ale existenței, celor ce vor 
mai important, acționează 
să o transforme.

Marin Gherasim este un 
tist atent la ceea ce se petrece
în jurul său, mai exact spus la 
ceea ce s-ar putea petrece. Ti 
obsedează însă excesiv ideea 
ieșirii din anonimat, a demitiză- 
rii unei realități pe care poate 
nici n-am mitizat-o încă (căci 
premisele sale au ceva din po
vestea drobului de sare, po
veste a cărei „morală“, se 
știe, nu e nicidecum invi
tația la prudență). Crede, ca 
să ne continuăm ideea, că 
a demistifica o imagine con
vențională sau pe care o presu
punem ca atare (consecință a 
altui soi de convenționalism) 
este egal cu a ne pune la adă
post de viitoare primejdii, reale 
sau numai închipuite, este un 
mod posibil de a ne apăra in
dividualitatea, teritoriul pro
priei afirmări subiective. Nu 
imaginezi apocalipsul orașelor 
moderne cînd n-al isprăvit în
că să le ridici, numai dacă nu-ți 
place să cochetezi nițel cam 
abuziv și copilăros, se înțelege,

ZCWWCăX

cu realitatea. Toate acestea la 
un loc îi răpesc din luciditatea 
cu care s-ar cuveni abordată o 
asemenea temă, îl frustrează de 
o perspectivă mai largă, mai 
nuanțată și complexă. Marin 
Gherasim ne dă senzația că 
deține în linii mari materia 
unei posibile șl convingătoare 
transfigurări artistice, nu întot
deauna și echivalentul ei plastic. 
O discuție, în termeni artistici 
firește, despre condiția umană 
nu este sinonimă cu o causerie 
pe această temă. Altfel spus, 
elevația și adîncimea temei nu 
situează automat, obligatoriu 
preopinenții la același nivel 
valoric și al semnificațiilor.

• Bobby sau
pasiunea

(le a descrie
cercuri

Bobby e, cum să 
spun, un fel de roboțel. 
formă decorativă, din material 
plastic, asemănătoare cu o pie-

vă 
O

să de șah supradimensionată, 
luminată prin soclu în toate nu
anțele spectrului, ce descrie în
cetișor cercuri (căci e plasată 
pe un disc mobil), pe muzică de 
Liviu Dandara. Un fel de robo
tei sînt și celelalte lucrări (cu 
titluri măi pretențioase însă) 
cărora lumina, sunetul și miș
carea le conferă nu știu ce aer 
ezoteric, astral. Interesul privi
torului se îndreaptă vădit în 
primul rînd către acest specta
col (la care au contribuit și o 
serie de tehnicieni), și poate mai 
puțin către „sculpturile“ Iui 
AI. Brețcanu, sculpturi manie
riste, al căror model a fost în 
chip vizibil Brâncuși, apropiat 
într-un spirit mimetic și arti
zanal. Spectacolul în sine e a- 
greabil. El ne amintește de 
plăcerea și curiozitatea amuza
tă pe care o încercam, copii 
fiind, în fața prestidigitatorilor. 
Deci, un spectacol în care artis
tul și trupa sa de colaboratori 
au vocația indiscutabilă a efec
telor. Orice discuție mai seri
oasă pe tema corespondențelor, 
a interferențelor în artă, a ra
portului artă-tehnică, e riscan
tă. Expoziția nu face la urma 
urmelor decît demonstrația u- 
nor posibilități In această sfe
ră, a faptului că în artă așa 
ceva e posibil. Ne aflăm deci 
în fața unei întreprinderi de 
popularizare, dacă acesta e ter
menul exact, și mai puțin a 
uneia creatoare, subordonată li
nei viziuni artistice, limpede și 
puternic conturată. Spunem toa
te acestea ca un avertisment 
pentru public. Intențiile autori
lor _— evident mult mai înalte 
decît am reușit să descifrăm, 
dar și mult prea învăluite se 
vede treaba — exprimate în ca
talog ar putea să-1 dezorienteze. 
„Ca să știți ce caută lumea în 
artă, întrebați hazardul, de ce 
arta pătrunde legic în lume 1“ 
— se scrie, între altele, în cata
log. Nu vă bateți capul să în
țelegeți cum vine chestia asta 
și nici ce legătură există între 
conceptul leonardesc de „cosa 
mentale“ referitor Ia pictură șt 
„Bobby“. Priviți spectacolul 
și nu vă chinuiți să pricepeți 
cum de au putut să încapă 30 
de iepuri într-o pălărie, amu- 
zați-vă în fața magicienilor, care 
numai pentru noi, criticii, 
probabil au citat pe coper
ta catalogului și o strofă din 
Apollinaire („Avec ses quatre 
dromadaires / Don Pedro d’Al- 
faroubeira / Courut le monde et 
l’admira. / 11 fit ce que je 
voudrais faire / Si j’avais qua
tre dromadaires“). Dacă numai 
pentru o clipă artistul s-a ima
ginat Don Pedro d’AIfaroubeira 
îl asigurăm că își are și droma- 
derii. Poate a și început să cu
treiere lumea fără știre... (Ga
leriile de artă „APOLLO“, Ca
lea Victoriei nr. 56).

C. R. CONSTANTINESCU

oreticieni mai ales 
utile de orientare 
speculații pe terne 
cesitatea cunoașterii extrem de 
concrete a fenomenului cultu- 
ral-artistic prezent și trecut de
vine imperioasă pentru cei che
mați să faciliteze contactul cu 
operele.

Volumul lui Gh. Achițeî 
pornește de la premisa, sim
plă și judicioasă, că în artă, 
ca și în viața socială, cu
noașterea realităților prezen
tului artei, conjugată eu anali
za obiectivă a evoluției ei tre
cute, pot oferi o bază solidă 
pentru descifrarea viitorului. 
Cercetătorului, esteticianului, ii 
rămîne deci să aprecieze care 
sint fenomenele în cadrul că
rora se manifestă germenii unor 
căi posibile ale evoluției. Fi
rește, aprecierea acestor feno
mene se face de pe anume po
ziții filosofice, ideologice. 
Gheoghe Achiței explicitează pe 
larg rolul ideologiei și filosofiei 
marxist-leniniste in orient’i- 
rea de ansamblu a perspectivei 
critice a esteticianului. „Marx
— filosoful meu inedit“, este 
intitulat un excelent capitol al 
cărții. Problema atît de discu
tată a „înstrăinării“ omului și 
artistului este prezentată din 
perspectiva filosofici și esteti
cii marxiste. Se facilitează ast
fel cititorului înțelegerea mo
dului cum, pe tot parcursul 
paginilor cărții, autorul a pri
vit relația artist-miediu, ca pe 
o determinantă importanță a 
creației. Relevînd că reflecțiile 
estetice ale iui Marx — expri
mate fragmentar sau subînțe
lese, în operele sale capitale — 
au dus la controversa asupra 
personalității și impersonalității 
artei, Gheorghe Achiței reia 
datele discuției efectuînd deli
mitările de rigoare, impuse de 
situația artei contemporane, țrt- 
tr-o lume în care totul devii, 
mijloc de comunicație, în care 
obiectele tind spre standardi
zare, în care moda invadează 
producția, viața, arta, avînd un 
rol deosebit în procesul de pro
ducție și consum, într-o ase
menea lume, crede Gheorghe 
Achiței, trebuie căutați germe
nii noii arte. Unii dintre ei 
sînt deja vizibili, sub forma 
produselor industrial-design- 
ului. Alții pot fi doar bănuiți 
și atunci autorul îi sugerează 
prin prezentarea unei situații 
contemporane a artei ce s-ar 
putea ca prin remanifestare să 
genereze consecințe de același 
tip: fenomenul Kitsch, spre 
exemplu. Conformizarea noheon- 
formiștilor, relativizarea valo
rilor în lumea artei occidenta
le, invazia de literatură și ar
tă obscenă, comerțul cu utopii
— sînt fapte ce îl obligă pe au
tor să constate situația de cri
ză a artei occidentale, apărută 
pe fundalul crizei societății ca
pitaliste. Delimitările sint fă
cute minuțios, cu finețe, sub- 
liniindu-se permanent spiritul 
umanist al valorilor vehiculate 
de arta socialistă. Criza artei 
în capitalism, arată autorul, a- 
pare ca urmare a crizei con
științei. Cazul Herbert Marcuse 
este considerat semnificativ, 
motiv pentru care { se consa
cră pagini de pătrunzătoare 
analiză. Autorul realizează tot 
timpul un contrast elocvent în
tre două tipuri de societate, în 
cadrele cărora se dezvoltă două 
tipuri de artă ce vor 
evolua diferit: unul către cri
ză, celălalt către forme și mo
dalități capabile să vehiculeze 
valorile unei gîndiri umaniste 
constructive.

Se poate afirma, fără urmă 
de îndoială, ca masivul volum 
al lui Gheorghe Achiței conferă 
esteticii noastre contemporane 
o dimensiune ce pînă acum o 
avea în mică măsură : aplica
tivitatea. Agreabil la lectură el 
pune în circulație noțiuni și 
idei filosofice pe înțelesul tu
turor. Cu mai multe asemenea 
cărți am putea vorbi altfel, fă
ră a supralicita, despre gradul 
de evoluție și eficiența unei 
discipline cu tot mai mare au
diență : estetica. Țin să remarc 
ca volumul este prezentat în- 
tr-o formă grafică excepționa
lă, cum puține edituri în lu
me tipăresc.

GRIGORE ARBORE
•) GlfEORGTrE ACHIȚEI, 

„Ce se va întîmpla mîine", 
Studii de estetică, Editura 
Albatros, 1972.

sectoarelor zootehnice, tinerii de 
la I.R.E. Oradea, împreună cu 
cei din satul Mierlău și de la 
S.M.A. Sînmartin, au tras o linie 
electrică din sat pînă la sector : 
au făcut gropi, au pus stîlpi, au 
întins cabluri, au racordat linia 
la rețeaua națională, au montat 
instalațiile în sectoare. Totul în
tr-un timp record.

In ceea ce privește educația

Tinerii înșiși nu se simțeau păr
tași, nu se simțeau direct impli
cați în aceste evenimente. După 
descoperirea cauzelor care gene
rau nemulțumirea tinerilor am 
procedat prompt, prin măsuri de 
maximă intensitate, vizînd modi
ficarea opticii și a modalităților 
organizatorice ale manifestărilor. 
Astăzi, la o acțiune de-a noas
tră, sălile, atelierele, casele de

ansamblul „Lioara“ —• ansam
blu care a trecut în turneu prin 
toate organizațiile de tineret din 
județ, răspunzînd însăși dorinței 
lor. De asemenea, în urmă cu 
doi ani am lansat concursul-fes- 
tival de muzică ușoară „Floarea 
de lotus“ pentru elevi, acțiune 
care s-a dezvoltat deja la scară 
națională. Anul trecut, în urma 
multiplelor solicitări ale tineri

COMANDAMENTELE 
REALITĂȚII

a realiza acest salt, organizațiile 
U.T.C. au fost cele care au dat, 
din nou, semnalul inițiativei, 
transformînd activitatea patrioti
că într-o largă acțiune de masă. 
Organizațiile U.T.C. din între
prinderi, comune și școli veneau 
cu masive suplimentări de anga
jamente, cu forțe incredibil mă
rite, expresii ale unei reale do
rințe de a îmbunătăți situația. A- 
cest fapt ne-a determinat în mod 
direct să ne modificăm proiec
tele și, mai ales, să creăm un 
front de lucru pe măsura ofer
telor. Aș adăuga aici un singur 
exemplu, semnificativ : în cadrul 
acțiunii de mică mecanizare a

politico-ideologică a tineretului, 
un accent deosebit punem în ul
timul timp pe latura agitatorică, 
mobilizatoare, a desfășurării fie
cărui eveniment în cadrul orga
nizațiilor U.T.C. Aceasta ca ur
mare a faptului că se observase 
la un moment dat o slăbire a 
eficacității acestor acțiuni. Ne-am 
întrebat de ce, am sondat opinii
le tinerilor și am găsit cauzele : 
un anumit formalism al acțiuni
lor inițiate, care sufereau în plus 
de lipsă de personalitate. Erau 
— și criticile tinerilor se dove
deau întemeiate — lipsite de ca
racterul propriu al organizației 
de tineret, greoaie și îmbătrînite.

cultură sînt dens populate de ti
neri.

Intr-un fel, cam aceleași ob
servații se ridicau, nu cu mult 
timp în urmă, și în ceea ce pri
vește activitatea cultural-artisti- 
că și distractivă a tineretului. Nu 
odată au fost cazuri în care tine
rii ne-au reproșat direct că nu 
au cum și unde să-și petreacă 
timpul liber în mod organizat și 
instructiv. Am înființat atunci 
clubul tineretului — un forum 
excepțional de bine venit pentru 
petrecerea timpului liber. Pen
tru cei care doreau să-și valorifi
ce calitățile artistice am înființat

lor, am debutat șî cu festivalul 
de muzică populară „Mîndru-i 
cîntecu-n Bihor“, destinat tutu
ror tinerilor amatori din județ. 
Și acest festival va deveni, fără 
îndoială, o tradiție tinerească.

Desigur, am prezentat aici cî- 
teva domenii în care, nu o dată, 
activitatea comitetului județean 
s-a orientat direct după dezide
ratele organizațiilor U.T.C., după 
situațiile întîlnite în imediata 
realitate. Nu putem afirma că 
am făcut totul. La conferințele 
U.T.C. pe întreprinderi, pe co
mune, la orașe și municipiu și, 
desigur, la conferința organiza-

ției județene, s-au ridicat noi 
probleme de rezolvat în fața co
mitetului județean, probleme 
care necesită uneori reorientări 
ale activității sale, schimbări și 
completări ale programărilor 
prealabile. Sînt probleme legate 
de buna calificare a ucenicilor, 
de ridicare și perfecționare a ca
lificării muncitorilor tineri, ale 
învățămîntului ideologic și multe 
alte probleme de muncă și de 
viață. Rezolvînd în mod eficient 
aceste subiecte, detectînd perma
nent altele ivite în imediata rea
litate, comitetul județean se preo
cupă de găsirea celor mai ni
merite metode de întărire a vie
ții de organizație, a rolului și 
răspunderilor organizației în ca
drul larg al societății noastre.

Am considerat și considerăm 
că nu ne aflăm în miezul lucru
rilor decît atunci cînd acțiunile 
inițiate au venit în modul cei 
mai firesc în întîmpinarea dezi
deratelor tinerilor și tocmai de 
aceea o importanță hotărîtoare o 
are absența oricărei doze de for
malism în munca noastră, cu
noașterea profundă a terenului. 
De asemenea, pentru ca impera
tivele realității să se transforme 
în fapt palpabil și eficient, este 
nevoie de continuitate și consec
ventă în urmărirea, amplificarea 
și finalizarea unui lucru bun o- 
dată început. Toate acestea se 
realizează printr-un stil de mun
că dinamic, printr-o îndrumare și 
un control prompt și continuu, 
pentru a interveni operativ, a- 
colo unde este nevoie, în fiecare 
clipă.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Emirului 
Kuweitului, SABAH AL-SALEM AL-SABAH, următoarea te
legramă :

Am primit cu satisfacție amabilul <jv. mesaj adresat cu ocazia 
Zilei naționale a Kuweitului.

Exprimîndu-mi caldele mele mulțumiri, doresc să transmit 
Excelenței Voastre felicitările mele împreună cu cele mai 'bune 
urări de fericire personală și de bunăstare continuă poporului 
român prieten.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămîntului, a 
primit luni delegația de uni
versitari și oameni de știință 
din Republica Algeriană Demo
cratică și Populară formată din 
prof. Hadj Sliman Cherif, con
silier al ministrului învățămîn- 
tului superior și cercetării știin
țifice, prof. Berrberi Abdela- 
hic, rectorul Universității din 
Constantine, și prof. Benhasim 
Mohamed Lakhdar, de la Uni
versitatea din Alger.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor româno- 
algeriene în domeniul învăță- 
mîntului.

La invitația C.C, al Partidului 
Comunist Român, o delegație a 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Egipt, condusă

de primul secretar al C.C. al U- 
niunii Socialiste Arabe, mg, Sa- 
yed Marei, va face o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România, între 6 și 
10 martie 1973.

CRONICA 
U. T. C.

O delegație a U.A.S.R. a 
plecat Ia Sofia pentru a par
ticipa la Seminarul interna
țional pe tema : „Rolul stu
denților în elaborarea poli
ticii universitare“ șl la șe
dința Comitetului Executiv 

,■ al U.I.S.
Delegația este formată din 

tovarășii Ioan Bari, secretar 
al Consiliului U.A.S.R., Dan 
Birliba, reprezentantul per
manent al U.A.S.R. la U.I.S. 
și Mihai Diaconu, activist al 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășul Sorin 
Ionescu, secietar al Consi
liului U.A.S.R., de activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

încheindu-și vizita întreprinsă 
în țara noastră. Charles Colson, 
consilier special pentru proble
mele comerciale al președinte
lui Statelor Unite ale Amenicii, 
Richard Nixon, si Steven Laza- 
rus, adjunct al asistentului se
cretarului de stat pentru comerț 
al S.U.A., au părăsit luni după- 
amiază Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați, la plecare, 
de Constantin Stanciu. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Nicolae Ghenea, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, de alte persoane ofi
ciale.

Erau de față Leonard C. Mee- 
ker, ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri ai amba
sadei.

Agenția Română de Impresa
riat Artistic, A.R.I.A. și Agen
ția „Jugoconcert“ din Belgrad, 
au convenit asupra programului 
schimburilor artistice dintre 
cele două agenții pe anii 1973 
și 1974. Astfel vor fi realizate în 
continuare schimburi de forma
ții artistice, dirijori, soliști vo
cali și instrumentiști, balerini.

Sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
luni a fost deschisă în Capita
lă o expoziție documentară de 
fotografii, dedicată celei de-a 
25-a aniversări a victoriei din 
februarie 1948 a oamenilor mun
cii din Cehoslovacia.

Exponantele înfățișează pre
facerile înnoitoare care au a- 
vut loc în această perioadă In 
țara prietenă, marile succese ob
ținute de popoarele ceh și 
slovac în opera de construire 
a societății socialiste.

(Agerpres)

ne declară

„Turneul

PENTIW
TIMPUL.

DV. LOBER.

materiale în cadrul întreprinde
rii, precum și analiza diferitelor 
stadii ale realizării producției.

" ' o * serie de 
neeconomi- 
pînă acum 

prin calcul manual. în prezent, 
specialiștii Institutului lucrează 
la finalizarea unei cercetări des
tinate aplicării calculatorului în 
planificarea producției, și în in
troducerea metodelor de lansare 
a producției pe loturi optime de 
fabricație.

• La Fabrica de calculatoare 
din Capitală a fost realizat pri
mul calculator universal de capa
citate medie „Felix C-256“. Per
formanțele sale tehnice : rezol
vă peste 15 000 de operații pe 
secundă, dispune de o capacitate 
a memoriei de 2 milioane sem
ne convenționale și o viteză de 
imprimare a datelor de 123 ca
ractere sau 1 200 linii pe minut.

Sînt eliberate astfel 
activități de durată, 
ce, ce se efectuau

MAH

□
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Rubrică realizată de ANDREI BARSAN
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TINERET

Grupul industrial de petrochi
mie de la Borzești, scontează să 
realizeze pînă la încheierea ac
tualului cincinal. un spor de 
peste o .jumătate de miliard de 
Iei. Principalul mijloc de obți
nere a acestei substanțiale per
formanțe : o amplă acțiune de 
ridicare a eficienței producției 
pe toate planurile. Principalele 
direcții ale acestei acțiuni : îm
bunătățirea tehnologiilor de fa
bricație, modernizarea instalații
lor, aplicarea operativă în pro
ducție a studiilor de concepție 
proprie, valorificarea Ia maxi
mum a spațiilor de producție.

excelentele însemnări publicate 
nu demult în revista „Luceafă
rul“. pe marginea unor repeta
te audiții ale recitalurilor cîn- 
târețului de culoare Benny Wa- 
tters din New Orleans, ca șl 
ale altor renumiți reprezentanți 
ai genului. Ciclul, — a cărui 
frecventare se face pe bază de 
abonamente — va cuprinde ex
puneri. dezbateri, audiții de 
benzi Și discuri, exemplificări 
orchestrale, care vor aborda in 
egală măsură, atit istoricul, cit 
și evoluția actuală a jazz-ului 
modern.

VIORICA ANTON

OFENSIVA" 
CALCULATOARELOR
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tineretului“ 
lansează, o 

se va bucu- 
substanțială 

iubitorilor 
tineri din 

___ r______ și instituții 
care se vor întîlni în cadrul u- 
nor audiții săptămînale. La ca
tedră, o cunoscută specialistă 
în materie de jazz. autoare a 
uno,r apreciate eseuri și artico
le de critică rezultate din călă
torii pe meridianele globului i 
OLGA BUBULAC. Spunînd a- 
ceasta, ne gindim, de pildă, la

T 4 — („Clubul 
din sectorul IV) 
nouă acțiune care 
ra, desigur, de o 
participare : Clubul 
jazz-ului. Invitați : 
școli, întreprinderi

VALENTIN STĂNESCU

Antrenorul naționalei,

scopulsi-a atins
1

• O interesantă premieră teh
nică a fost realizată recent de 
către colectivul întreprinderii de 
utilaje pentru industria ușoară 
din Tg. Mureș. Este vorba des
pre punerea în circuitul econo
mic a primului calculator elec
tronic cu 3 500 de memorii. în 
prima fază, a fost perfectată in
troducerea pe calculator a evi
denței contabile, a mișcării

LOTUL NAȚIONAL DE FOT
BAL a revenit, sîmbătă la 
prînz, în țară, după un turneu 
de trei săptămîni întreprins în 
Franța și Spania. La sosirea 
„tricolorilor“, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, l-am rugat 
pe antrenorul Valentin Stănescu 
să împărtășească cititorilor 
„Scînteii tineretului“ impresiile 
și concluziile sale t

— Scopul turneului a fost, 
cum se știe, pregătirea echipei 
în condiții de climă și, deci, de 
terenuri practicabile. Mi-atn su
pus jucătorii, aproape zilnic, u- 
nor antrenamente tari, cu in
tensitate mare și, în plus, la in-

țervale de 6—7 zile am susți
nut meciuri amicale. Echipa a 
avut o comportare și o evoluție 
ascendente în turneu, jucînd 
din ce în ce mai bine. In ulti
mul meci, la Sevilla, unde am 
întîlnit o puternică selecțio
nată alcătuită din jucători de la 
patru echipe ( Malaga, Cordoba, 
Betis și F.C. Sevilla), echipa 
noastră a prestat un fotbal de 
calitate — cu atributele vitezei 
și elasticității — foarte apre
ciat de ziariștii spanioli care 
s-au întrecut în a ne gratifi
ca cu elogii și superlative. Con
sider interesant să amintesc că 
selecționata spaniolă a folosit

nu mai puțin de 27 de jucă
tori (? !), cîțiva dintre ei de o- 
rigine argentiniană, nelegitimați 
la acea oră, pentru că nu au 
primit încă cetățenia spaniolă. 
Apreciez că turneul și-a atins 
pe deplin scopul. Dintre jucă
torii tineri promovați, Troi și 
Beldeanu au confirmat și repre
zintă cîștiguri certe. Sameș și 
Hajnal au dat și ei satisfacție, 
dar nu într-o măsură care să 
mă convingă. îi mai aștept și 
pe ei dar și pe alți aspiranți 
la tricourile reprezentativei, 
pentru că porțile lotului rămîn 
deschise în ambele sensuri...

D. V.

220 !
Anul acesta va înscrie un nu

măr record de participări ale 
țării noastre la marile tîrguri 
si expoziții internaționale — 
220 !

Pe lingă prezențele tradițio
nale (Zagreb, Leipzig, Poznan, 
Milano, Salonic, Tripoli, Izmir, 
Viena, Budapesta etc.) România 
va fi prezentă, pentru prima 
dată, la tîrgurile internaționale 
de la Detroit și Ciudad de Gua
temala. Circa cincisprezece ex
poziții naționale, înfățișind rea
lizări multiple ale economiei 
românești, vor fi organizate la 
Lusaka, Paris, Brazzaville, 
Khartum, Tirana, Bangkok ctc.

Remarcăm faptul că ponderea 
principală a exponatelor va re
veni industriei constructoare de 
mașini ; în același timp, după 
cum este și firesc, nu va exis
ta practic sector de activitate 
sau producție în care realiză
rile economiei românești să nu 
se ilustreze

e La Grupul școlar al Com
binatului siderurgic din Galați 
— unitate ce pregătește circa 
5 000 de tineri in meseriile de 
furnalist, oțelar și laminator — 
a fost recent dat în exploatare 
un cubilou de dimensiuni in
dustriale, realizat de elevi sub 
îndrumarea cadrelor didactice. 
Viitorii siderurgiști au și reali
zat cu ajutorul său prima șarjă 
de fontă.

FLORIN 
GHEORGHIU 

pe locul III în turneul
de șah de la Malaga
• CEA DE-A 13-A EDIȚIE 

A TURNEULUI INTERNA
ȚIONAL DE ȘAH „COSTA 
DEL SOL“ s-a încheiat la 
Malaga cu victoria lui Mi
guel Quinteros (Argentina) 
și Paul Benko (S.U.A.), cla
sați pe primele două locuri, la 
egalitate, cu cite 8,5 puncte 
din 13 posibile. Pe locul trei 
s-a situat Florin Gheorghiu 
(România) — 8 puncte.

în ultima rundă, Filip l-a 
învins pe Bellon, Filip pe 
Ruiz, iar Pomar a cîștigat la 
Rossolimo. Florin Gheorghiu 
a remizat cu Martz, rezultat 
consemnat și în 
Quinteros-Parnui, 
Torre și Matanovici-O’Kelly.

Marele maestru român 
Florin Gheorghiu obține ast
fel din nou un rezultat bun, 
după ce luna trecută termi
nase învingător în turneul 
internațional de la Orense.

BUNĂTĂȚI"...
Punctul unu.
— Salut, prietene, rosteș

te Șt. Niță (str. Băneasa nr. 
2). acum să te văd.

Păi, mă vezi...
Nu, să văd dacă îmi 
prieten adevărat. Tre
să-mi păstrezi cîteva 
niște „mărunțișuri“... 

Știi, din alea pe care le „îm
prumutăm“ noi din cînd în 
cînd...

— Ce anume ?, să văd dacă 
pot.

— Poți, sînt mărunțișuri 
ți-am mai spus : vreo 25 kg. 
de vopsea, 100 kg de țeavă 
și cam 200 kg. de ciment.

Și Florea Mincă (str. Sf. 
Ioan Nou nr. 17) a ascuns 
materialele în biroul asocia-

ției de locatari din Calea 
Victoriei nr. 112, unde era 
angajat.

Punctul doi. Florea Min- 
că monologhează : „Să fie 
Niță mai breaz ca mine ? A- 
dică el a reușit să împru
mute atîtea „bunătăți" de pe 
șantierul ăla (n.n. șantierul 
cooperativei „Prestarea“ din 
Bd. Păcii 220), și eu n-am 
să pot face rost de un fleac, 
acolo ?“

Urmarea : F.M. a sustras 
și el de pe șantier cîteva 
zeci de kilograme de vop
sea. Ca să nu rămină mai 
prejos față de amicul său ; 
Și chiar că nu a rămas. Fi
rește, nici în privința 
secințelor.

Sîmbătă și duminica viitoare, la Sinaia

Finalele concursului
Săniufa de argint"

partidele 
Medina-

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat etapa județeană a tradi
ționalului concurs 
dotat cu trofeul 
argint“, 
Bihor, 
Covasna, 
pîrtiile 
angajați 
taculoase 
levi 
județe

tîlni sîmbătă și duminica vii
toare la Sinaia, pentru a-și de
semna campionii pe țară la cele 
patru categorii : pionieri și u- 
teciști, fete și băieți, pînă și 
peste 14 ani. întrecerile finale 
ale celei de a VI-a ediții vor 
avea loc pe pîrtia de pe 
chiul drum al Cotei 1 400 
cu ani în urmă găzduia între
ceri de bob.

Pînă atunci corespondenții

ve- 
care

repetiție generală. Cre
tă încercarea forțelor pe

în ultimele 
Maramureș, 

Harghita 
de săniuș 
în dîrze, 
întreceri

al elevilor, 
„Săniuța de 

județe : 
Prahova1, 
etc.
au 
și 

mii I

. Pe 
fost 

spec- 
de e- 

și pionieri. Campionii pe 
circa 200 — se vor în-

timă 
dem 
aceeași pîrtie, unde vor concu
ra la finală, le va fi de ’.in 
real folos. Asta se vede și din 
faptul semnificativ că toate 
cele patru probe au fost cuce
rite de elevii de la Școala ge
nerală Sinaia-Izvor, adică cei 
care au avut prilejul să încer
ce șl să se antreneze pe traseul 
desemnat pentru finală. Iată 
lista cîștigătorilor : la categoria 
pionieri — Iolanda Iordache și 
Gheorghe Vișan ; la categoria 
uteciști — Elena Stan și Ion Co- 
jocaru.

CUPA GLORIEI : rulează la Ca
pitol (orele 8.45; io,45; 12 45; 
16,45; 18.45; 20,45).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Festival (orele 8 45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Central (orele 9,30; 11.30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

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

ADIO, ARME 1 : rulează la 
Scala (orele, 9.30; 13; 16,30; 20), 
București (orele o; 12,30; 16; 19,45), 
Favorit (orele 9,30; 13,45; 16; 19,13).

BAMBI : rulează la Doina (ore
le 9,30; 11,30; 13,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Doina (orele 16; 19,30).

URSUL VOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—20,15 în conti
nuare).

DRUMUL SPRE VEST ; rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,15; 11,45; 15,30; 
18; 20,30).

ZESTREA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.45; 20), Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

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

CĂLDURĂ MÎINILOR TALE : 
rulează Ia Unirea (orele 16; 14; 
20).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE t ru
lează la Grlvlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

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

MARIA STUART : rulează la 
înfrățirea între popoare (orele 
15,30; 18: 20,15), Tomls (orele »; 
11,30; 15,30; 18; 20,30), Flamura 
(orele 9; 11,30 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45 : 20). Cos
mos (orele 18; 20.15).

DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează la Buzesti 
(orele 15,30: 18: 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Munca (orele 15,30: 18;
20.30) .

QUEIMADA : rulează la Dacia 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

ANUL CARBONARILOR : ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Bucegi (orele 15,30: 
18; 20,30), Cotrocenl (orele 15.30; 
18: 20,15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Progresul
(orele 15,30; 19).

BARIERA ; rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 13; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPFIY : ru
lează lâ Ciulești (orele 13,30; 18; 
20.30).

BĂNUIT E MORTUL: rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ARENA AERIANA : rulează ,a 
Rahova (orele 16; 18; 20).

MAREA EVADARE I rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

ZECE NEGRI MITITEI : (orele 
10; 12; 14), SHANE (ora 16,30). 
ARIANE (oră 18,45), SPLENDOA
RE PE IARBA (ora 20,45), rulează 
Ia Cinemateca „Unlon“.

(Urmare din pag. I)
— Cum a crescut cererea de 

rachete ?
— Tenisul a prms aripi încă 

de la prima participare a echi
pei României la finala Cupei 
Davis i 1969 Cleveland S.U.A. 
Copiii au prins gustul pentru 
sportul alb. Succesul sportiv, 
performanțele mari au darul de 
a declanșa pasiuni, dorințe și 
acel curent de opinie favorabil. 
Ce-i mai rău și mai greu de în
țeles e că factorii de răspunde
re au reacționat mai încet ori 
deloc. Au trecut patru sau cinci 
ani de la acel eveniment spor
tiv determinant, copiii au ieșit 
pe străzi, capetele de seînduri 
le-au transformat în rachete și 
au început să joace tenis cu 
mingi de cauciuc obișnuite, ori 
chiar cu mingi de cîrpe atît de 
improprii, dar cererile comer
țului, ale factorilor sportivi pen
tru sporirea producției de ra
chete au intîrziat tot atiția ani. 
De-abia anul acesta întreprin
derea noastră a primit o co
mandă mat fermă și mai sub
stanțială : 30 000 de rachete. O 
cifră care nu reprezintă prea 
mult raportînd-o la o populație 
tinâră numeroasă cum este cea 
a țării noastre. Pentru orice e- 
venfualitate noi ne-am luat un 
coeficient de siguranță : colec
tivul nostru de muncitori s-a 
angajat să producă, neste plan, 
încă 10 000 rachete. După mine 
unul din marile pericole pentru 
activitatea sportivă de masă și 
chiar de performanță este i- 
nerția, neputința factorilor cu 
răspunderi în acest domeniu de 
a anticipa cursul unui fenomen, 
ca să acționeze, cu spirit inven
tiv, în consecință. Nu-i oare un 
păcat de neiertat că se duc co
piii. tinerii la magazine cer ra
chete și li se răspunde prin 
acel refren descurajant i „nu a- 
vem 1 ?“ Pînă se dezmeticesc 
bine cei ce se ocupă de sport, 
apoi cei de la comerț, pînă se 
pun de acord între ei, pînă son
dează cererea și oferta, trec ani 
în șir..

— Vă supără, după cite văd. 
imobilitatea în gindiro și ac
țiune.

— E normal. Consecințele sînt 
prea multe și prea grave. Avem 
unele neclarități și cu alte pro
duse ale noastre N-avem sufi
ciente comenzi de schiuri, să
niuțe. arcuri de tir, un sport 
nou, care a prins serios. Avem 
capacități de producție și n-a
vem suficiente comenzi, deși

știm că obiectele și materialele 
sportive produse de noi sînt ra
rități pc la magazine, inclusiv 
la cele de specialitate. Produ
cem schiuri, bunăoară, pentru 
toate categoriile de vîrste, de 
la 4 la 60 de ani. La îmbogăți
rea, diversificarea gamei de 
produse am procedat anume 
pentru a impulsiona și in acest 
fel activitatea sportivă dc masă 
singurul criteriu și mijloc de a 
asigura o bază de selecție și 
descoperire a elementelor ta
lentate, de perspectivă pentru 
sportul de performanță. Am fă
cut-o chiar împotriva unor ri
gori științifice. De pildă, după 
opinia mea între înălțimea o- 
mului și lungimea schiului tre
buie să fie un raport echitabil. 
Trecerea de la schiul scurt, 
pentru care militează unii spe
cialiști, ia schiul lung prezintă

oficialc internaționale, darmite 
să dobîndim succese care să ri
dice prestigiul sportului româ
nesc în arena internațională. 
Cit despre sanie, care a devenit 
sport olimpic, nici măcar nu 
participăm. Ciudat, și există un 
concurs pe plan intern dotat 
cu trofeul „Săniuța de argint“ 
organizat de U.T.C. și care an 
de an adună mii și mii de elevi 
de pe toate meleagurile țârii.

— Faceți cumva vreo legă
tură intre tot ce mi-ați spus și 
sportul de masă ?

— Indiscutabil, lucrurile se 
leagă între ele. Ceva nu-i în 
ordine. Există condiții, există 
terenuri, tot felul de baze spor
tive. inult mai multe ca înainte 
eu 10—15 ani, dar activitatea 
sportivă, acțiuni pentru mișca
re nu se organizează. Dar să 
revenim la inerție, la lipsa de

ge — am căutat să sprijinim, 
cum ni se pare și firesc, dez
voltarea bazei materiale. Avem, 
n-aș putea să mă plîng, o bază 
materială acceptabilă : teren de 
fotbal, cu grup social, o popi- 
cărie modernă, o bază nautică 
dotată cu bărci, un ștrand, te
renuri de volei, handbal, bas
chet, avem trei terenuri de te
nis. Cît despre sporturile de 
iarnă, ce să mai vorbim. In 
dreapta și în stingă Mureșului, 
dealuri cit pante, o minune pen
tru schiat și dat cu sania. Ne
cazul vine de acolo că aceste 
baze sportive sînt mai tot tim
pul goale. Doar cu ocazia unor 
concursuri tradiționale, pe care 
le organizăm noi, cei mari, ele 
mai prind ceva animație. E vor
ba de „Cupa Forestierului“. 
Nici măcar competițiile 
masă, inițiate și organizate

de 
pe

activități pentru
din 

și 
ra
to-

destule dificultăți. Cunosc 
proprie experiență. La fel 
cu rachetele. Noi am făcut 
chete mai ușoare și pentru 
pii și pențru adulți. Țtriac, a-
tunci cînd ne-a vizitat, în de
cembrie, ne-a spus că dacă a- 
ceastâ varietate a rachetelor, 
determinată de dimensiuni și 
greutate nu prezintă prea mare 
importanță pentru tinerii care 
fac tenis doar pentru mișcare, 
pentru cei care vor să facă per
formanță, lucrurile se schimbă. 
Copilul învață pe o rachetă u- 
șoară și cînd trece pe una mai 
grea, o ia de la îneput. Dar să 
revin Ia schiuri și la disciplina 
schiului. Mă nemulțumește sau 
mai degrabă mă intrigă, mă ne
dumerește faptul că deși avem 
o țară cu munți, cu multe luni 
de iarnă, cu tineri bine dotați 
fizic și cu temperament pentru 
acest sport al oamenilor teme
rari, curajoși, puternici care 
este schiul, deși unitatea noas
tră, cum vă spuneam, pune la 
dispoziția amatorilor toate ge
nurile de schiuri, noi n-avem 
nici măcar o prezență simbolică 
la marile concursuri și întreceri

ii

răspundere a factorilor de or
ganizare. Se spune că nu-i timp 
și pentru așa ceva. Oamenii, ti
nerii să-și facă timp și pentru 
asemenea activități. Lor, în pri
mul rînd, le sînt necesare. Cei 

, ce nu fac asta, fac rău.
— IIvs. vă place sportul, 

practicați din convingere?
— Mai puțin acum, dar înain

te, cînd eram elev și student 
am făcut mult sport la viața 
mea ! fotbal, baschet, volei, 
handbal, tenis, schi. Acum nu 
mai âm vreme. Abandonarea 
activității sportive, a mișcării a 
avut consecințe imediate. Mă 
supără de mai multă vreme, o 
spondiloză.

— Cu ce sprijiniți sportul, ca 
activitate socială? Nu " 
dese la ceea ce faceți, prin u- 
nitatea economică pe 
conduceți, în general 
sport, ci Ia colectivul. Ia tinerii 
din combinat.

— Altfel se simte omul cînd 
face mișcare. Ințelegînd exact 
foloasele, efectele pozitive ale 
exercițiului fizic, ale mișcării 
zilnice în aer liber — și de aer 
curat, aflindu-ne aici, în preaj
ma munților, nu ne putem plîn-

mă gîn-
care o 

pentru

tineri ? u

sînt onorate, 
din

plan central nu 
Mai mult de trei sferturi 
salariații noștri nu fac nici un 
fel de mișcare. Și cînd te gîn- 
dești că marea majoritate sînt 
tineri. Eu, care am fost tînăr și 
care am venit tînăr aici, de pe 
băncile facultății de la Brașov, 
acum 15 ani, mi-amintesc, că 
era mult mal mult entuziasm, 
comitetul U.T.C., din care fă
ceam parte, organiza mai multe 
activități, era mai întreprinză
tor. Cine altcineva să inițieze, 
să organizeze și să desfășoare 
acțiuni sportive, activități de 
mișcare pentru tinerii din com
binat dacă nu comitetul U-T.C. ? 
Organizația U.T.C., potrivit Le
gii sportului are această răs
pundere politică și socială. O- 
bligații similare au și sindica
tele care la fel se complac în
tr-o stare de inexplicabilă iner
ție din acest punct de vedere. 
Ce fac tinerii noștri ? Orașul 
Reghin e mie și-i observ tot 
timpul. Fac mișcare pe centrul 
orașului, pălăvrăgind, ori stau 
în cofetării și localuri cu ne
miluita, într-un mediu viciat 
de tutun, alcool și cafea, în loc

să zburde, acum iarna, pe pîr
tiile de schi și săniuș, ori în 
arenele sportive. Nu mă laud 
dar am fost generos cu ei ! 
Le-am spus mereu : „Vreți ma
teriale sportive ? Le puteți con
fecționa în fabrică prin presta
rea de ore de muncă patriotică 
în afara programului“. La fel 
pentru înzestrarea echipelor ar
tistice din combinat cu instru
mente muzicale. Credeți că 
s-au oferit ? Ași, ei așteaptă să 
le ia gata făcute din magazie.’ 
Îmi permit să-i critic pentru 
că-i știu în stare de realizări 
frumoase și în domeniul spor
tului, ca și în producție. E vor
ba aici și de puțin amor pro
priu. E vorba și de altceva ! 
nu există o concepție, o rațiu
ne, o știință a folosirii timpu
lui liber. Organizația U.T.C. 
trebuie să depășească aceste li
mite, trebuie să facă efortul de 
a educa tinerii în acest sens, 
de a-i învăța cum să-și con
sume bugetul de timp liber prin 
organizarea și stimularea unui 
climat de activități extrapro- 
ductive și extraprofesionale a- 
tractive și variate menite să 
satisfacă o gamă cît mai mare 
de opțiuni, dintre care cele 
sportive și turistice se înscriu 
pe primul plan.

— Și ce propuneți, practic ?
— Ce altceva decît toți fac

torii să-și îndeplinească obliga
țiile ce le incumbă. In ce ne 
privește. Privită mai larg a- 
ceastă problemă, socotesc că 
educația pentru sport se face 
în școală, perioadă cînd tre
buie accentuată preocuparea or
ganizațiilor U.T.C., a cadrelor 
didactice pentru cultivarea pa
siunilor. E mai greu să-l înveți 
sport pe tînăr după ce iese de 
pe băncile școlii. De unde apa
re și necesitatea ca școlile să 
fie mai bine înzestrate cu ma
teriale și echipamente sportive, 
să fie dotate cu minimum de 
baze materiale. Dacă rămînem 
la concepția că făcînd 2 ore de 
educație fizică pe săptămînă, 
că executînd cîteva exerciții de 
ridicare a mîinilor, s-a rezol
vat problema mișcării, a educa
ției fizice și sportului este grav. 
Dezideratul dezvoltării fizice și 
morale armonioase, echilibrate 
a generațiilor tinere, làmine, în 
continuare, 
nu pe seama 
de educație 
problema, ci
Copiii, elevii nu trebuie 
facă mișcare 3 ore pe săptă
mînă, ci zilnic. Așa ar fi ideal.

„Scânteii tineretului“ vă pre
zintă, în cele ce urmează, pe 
cîțiva dintre cei care și-au cu
cerit dreptul să participe la 
marea finală, precum și unele 
aspecte înregistrate de la în
trecerile pe județ, de sîmbătă 

duminică.
PE PÎRTIA DE LA 

HARGHITA-BAi
170 de elevi din orașele și 

munele județului Harghita s-au 
reunit la startul întrecerilor c- 
tapei județene, a concursului 
„Săniuța de argint“. Disputele 
au avut loc pe pîrtia de la Har- 
ghita-Băi în condiții de organi
zare excelente. în mod deosebit, 
ca pregătire și ardoare pentru 
victorie, s-au remarcat repre
zentanții Liceului Pedagogic din 
Odorheiul Secuiesc care au și 
cîștigat locul întîi atît la fete 
— Syongyi Teglaș — cît și la 
băieți — Andrei Olah.
PE TRASEUL CARE VA GĂZDUI 

FINALA
Elevii și pionierii prahoveni, 

în număr de peste '200, au a- 
vut privilegiul să se întreacă 
tocmai pe pîrtia de la Sinaia 
unde se organizează finala. 
Cum s-ar zice ei au făcut o ul-

și

CO-

SUS, LA BAIȘOARA
Pe pîrtia de la Băișoara. din 

Munții Apuseni, au concurat e- 
levii calificați la etapa pe ju
dețul Cluj. Întrecerile — după 
cum ni se relatează — au fost 
viu disputate, cîștigătorii nepu- 
tînd fi cunoscuți...................
consumarea manșei 
mai bine pregătiți 
dit a fi elevii 
Alex. Wagner de la 
Iar , al M.I.U. Turda. Campio
nii județului Cluj la categoria 
peste 14 ani sînt Rodica Șufană 
— Liceul teoretic Cîmpia Tur- 
zii — și Vasile Cămărășan — 
Grupul Școlar M.I.U. — turda.

decît după 
a doua. Cel 
s-au clove- 

profesorului 
Grupul șco- 

Campio-

LA START -
250 DE CONCURENȚI

Faza pe județul Covasna a 
reunit la start circa 250 de con- 
curenți, pionieri și uteciști, fete 
și băieți. Remarcabil s-a’u com
portat elevii de la Liceul in
dustrial de construcții din Sfîn- 
tu Gheorghe și Școala generală 
4 din comuna Micfălău, care au 
cucerit cele patru titluri de 
campioni ai județului. Timpii 
realizați îi recomandă ca pre- 
tendenți serioși la titlurile de 
campioni pe țară al „Săniuței 
de argint“.
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Teatrul de Operetă : SÎNOE 
VTENEZ — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI
RAMEAU — ora 20: (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTINA 
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora l$.3O; 
Teatrul ,,Ion Creangă“ : SOLDĂ
ȚELUL DE PLUMB — ora 16: Tea
trul Giulesti : CASA CARE A FU
GIT PE UȘA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Va sil eseu“ : SICILIANA — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL —- ora 19,30; Teatrul 
,,Țăndărică“ (Sala Victoria) : ARI
CIUL ALBASTRU — orele 15 și 
17: A.R.I.A. (Sala Mică a Palatu
lui) : CONCERT EXTRAORDI
NAR SUSȚTNUT DE CVARTETUL 
„WILANOW“ •— (R. P. Polonă) — 
ora 20:’ Circul „Globus“ : APRIN
DEȚI STELELE — ora 19,30.

........ ’Ti

C. V.

o ncîmplinire. Și 
înmulțirii orelor 

fizică se rezolvă 
a timpului liber, 

să

• IN LOCALITATEA SU
EDEZA VÄSTERAS a avut 
loc un mare turneu interna
țional de lupte greco-romane, 
la care au participat sportivi 
din Finlanda, R. F. a Germa
niei, Norvegia, Ungaria și 
Suedia. La această competi
ție, România a fost re
prezentată de clubul Di- 
namo București. Luptăto
rii români s-au numă
rat printre protagoniștii 
concursului, cucerind victo
ria în cinci din cele zece fi
nale disputate prin : Ion 
Gibu (categ. semimuscă), Ion 
Păun (categ. pană). Ion Ena- 
che (categ. seini mijlocie), Ni
colae Martinescu (categ. se
migrea) și Victor Dolipschi 
(categ. grea).

In clasamentul final pe e- 
chipe. formația clubului Di- 
namti București s-a situat pe 
primul Ioc.

Din lotul studențesc al Ro
mâniei cea mai bună evolu
ție au avut-o Carmen Cri- 
șan și Eleonora Mihalca- 
Vlaicov, care au cucerit me
dalia de bronz în proba de 
dublu femei. In semifinale, 
Crișan si Vlaicov au pierdut 
cu 3—0 (21—15, 21—12, 21—11) 
în fața cuplului sovietic Zoia 
Rudnova—Asta Gedraitite.

• LA SALISBURY au luat 
sfîrșit campionatele interna
ționale „Indoor“ de tenis ale 
S.U.A.

Proba de simplu a fost cîș- 
tigafă de tînărul jucător â- 
merican Jimmy Connors, 
care l-a învins cu 3—6, 7—6. 
7—6, 6—3 pe vest-germanul 
Karl
a durat trei ore și zece mi
nute. In finala probei de du
blu, perechea Juan Gisbert 
(Spania) — Jurgen Fassben
der (R. F. a Germaniei) a 
dispus cu 2—6. 6—4, 6—3 de 
cuplul Die Năstase (România) 
— Clark Graebner (S.U.A.).

Meiler. Partida finală

• AU LUAT SFÎRȘIT ÎN
TRECERILE Campionatelor 
mondiale universitare de te
nis dc masă, desfășurate Ia 
Hanovra.
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Geografia Româ
niei. 9,30 Matematică. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 Avanpre
miera. 10,15 Tele-enciclopedia (re
luare). 10,55 Moment coregrafic. 
11.15 Telecinemateca pentru copii. 
„Ghinionistul“, seria a n-a. 12.25 
„Pe-un Picior de plai“. 13,45 52 
de inițiative în 52 de săptămîni. 
13,00 Telejurnal. 15,00—16,00 Lecții 
TV. pentru lucrătorii din agricul
tură. 17,30 Curs de limbă rusă. 
18,00 Telex. 18,10 Tehnic-Club. 
18,40 Panoramic științific. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cau
ză a întregului popor. 20,00 Cînte- 
cul săptămînii. „Țara mea cu oclii 
Frumoși“ de Petre Mihăescu, pe 
versuri de H. Negrin. 20,05 Reflec
tor. 20,20 Seară de teatru : ,.A- 
gent dublu" de Ștefan Berciu. 
21,50 Poșta TV. 22,05 „24 de ore“. 
Contraste în lumea capitalului. 
22,30 Gala maeștrilor. Ștefan 
Ruha.

PROGRAMUL n

20,00 Seară pentru tineret. 20 oo 
Azi dimineață la ora 10. „Clubul 
inovatorilor" — înregistrare de la 
Uzina de mașini grele — Bucu
rești. 20.15 Concursul nostru de 
dans modern. A doua finală, des
fășurată în studio. 20,35 Ultima oră: 
Noutăți editoriale. Reportaj de ia 
un exercițiu din cadrul pregătirii 
militare a tineretului. 20.45 Punc
tul pe ,,î". Raid-anchetă prin in
ternatele liceelor din mediul ru
ral. 21,00 Cenaclu. Teatrul studen
țesc — „Podul". 21,20 Ce ne pu
teți spune despre... Noutățile din 
rețeaua învățămîntului mediu. 
21,35 In căutarea unei formule a 
eficienței. Biroul studențesc de 
studii și proiectări al Centrului 
Universitar București. 21,50 Dia
log între generații, 'o întîlnire cu 
prof. unlv. Victor Săhleanu. 22.10 
Avanpremiera primăverii. Ce pre
gătește pentru tineret Fabrica do 
confecții și tricotaje București ? 
22.30 Teletonomat — 5 melodii la 
cererea dv.



I • A . ieri, m 
Avenue 
Kleber...

Trecuseră cinci minute du
pă ora 10, în dimineața de 
ieri, cînd au început lucră
rile conferinței internațio
nale asupra’ Vietnamului. 
Clădirea sobră de pe Avenue 
Kleber și-a regăsit atmos
fera animată a momentelor 
care o aduc în Titlurile ga- 
■ Jtelor. Din nou reporterii se 
înghesuie la porțile ei urmă
rind convoiul automobilelor 
și din nou privirile opiniei 
publice sînt ațintite către sa
lonul elegant al palatului 
Majestic.

Oamenii privesc către Ave
nue Kleber cu speranța pă
cii. Acordul semnat aici,^ cu 
puține săptămîni în urmă, a 
dus la încetarea luptelor 
(deși glasul armelor nu s-a 
stins încă cu desăvârșire). 
Era un prim pas — esențial
— pentru care au fost ne
cesari aproape cinci ani de 
negocieri purtate în același 
decor parizian (primul act 
s-a consumat la 13 mai 1968). 
Ne amintim bine acești ani
— ședințe prelungite, peste 
care plana, deseori, umbra 
impasului, cu alternări de , 
optimism și pesimism.

Evenimentul înregistrat ieri 
în Avenue Kleber se înscrie | 
în cronica vieții internațio
nale ca o confirmare a va
lorii tratativelor — a nece
sității de a căuta și găsi pe 
calea negocierii directe, o so
luție pentru problemele 
complicate Dar această re
glementare nu se poate rea
liza eficient decît dacă se res
pectă scrupulos drepturile 
suverane ale popoarelor, as
pirațiile lor Ia o dezvoltare 
de sine stătătoare, indepen
dentă, ferită de orice acte 
de fprță. Strălucita victorie g 
repurtată de poporul viet- g 
namez a demonstrat că un S 
popor care își apără liber- jg 
tatea și independența, fiin
ța națională, nu poate fi în- 
frînt.

Obiectivele conferinței — 
despre care LA NATION a- 
firma că reprezintă „un e- 
veniment capital“ — au fost 
definite de acordul de la 
Paris : de a lua act de do
cumentul semnat, de a garan
ta încetarea războiului și 
menținerea păcii în Viet
nam, respectarea drepturi
lor naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez și 
a dreptului la autodetermi
nare a populației sud-viet- 
nameze. „Calendarul" pre
văzut de acord este în curs 
de realizare (ministrul de 
externe al R. D. Vietnam 
menționa „anumite rezultate 
pozitive“). Cele citeva zile ale 
conferinței vor putea des
chide drum soluționării do
sarelor în suspensie, chiar 
dacă destule obstacole per
sistă. O influență pozitivă | 
vor exercita, fără îndoială, ! 
și rezultatele dialogului 
dintre reprezentanții R. D. | 
Vietnam și S.U.A. de Ia Ha
noi, prilejuit de vizita lui 
H. Kissinger. Iar prezența, 
vineri seara, la aceeași re
cepție a exponenților tutu
ror părților vietnameze a 
fost socotită drept promiță
toare. Fotografia strîngerii 
de mină avea mai mult decît 
o valoare simbolică. Ea cer
tifica posibilitatea de a se 
avansa pe drumul împlinirii 
aspirațiilor naționale ale po
porului vietnamez. Prima 
zi a conferinței s-a desfășu
rat șub auspicii constructi
ve : problemele de procedură 
n-au creat complicațiile pe 
care unii le preziseră.

Soarta acestei părți a lu
mii a mai fost discutată la 
masa unor conferințe in
ternaționale. Anii care s-au 
scurs de atunci au fost ani 
de luptă și suferință, ani de 
încercări și victorii pentru 
popoarele indochineze. Jert
fele pe care ele le-au dă't. 
biruințele pe care le-au re
purtat. experiențele acumu
late, dau dreptul să privim 
cu încredere către viitor. Dar 
acest viitor depinde de res
pectarea riguroasă, fără a- 
bateri, a acordurilor înche
iate, de respectarea dreptu
lui poporului vietnamez, ca 
și a celorlalte popoare ale 
Indochinei, de a-și hotărî 
singur destinul.

EUGENIU OBREA

hotare
Au început lucrările Conferinței 
internaționale asupra Vietnamului

La Paris au început, luni, la Centrul de conferințe interna
ționale de pe Avenue Kleber, lucrările Conferinței internațio
nale asupra Vietnamului, convocată în virtutea Acordului de 
încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam.

Potrivit articolului 19 al A- 
corduluț semnat cu o lună în 
urmă — tot in capitala Franței 
— conferința va lua act de do
cumentele semnate, va garanta 
încetarea războiului, menține
rea păcii în Vietnam, respecta
rea drepturilor naționale fun
damentale ale poporului viet
namez și a dreptului la autode
terminare al populației sud- 
vietnameze și va contribui la 
menținerea și garantarea păcii 
în Indochina.

La conferință sînt reprezen
tate, la nivel de miniștri de ex- 

Democrată 
Revoluțio- 
Republicii 

Statele 
Republica

terne, Republica 
Vietnam, Guvernul 
nar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud, 
Unite ale Americii,
Vietnam, țările "membre ale Co
misiei Internaționale de Con
trol și Supraveghere — C.I.C.S. 
(Canada, Indonezia, Polonia și 
Ungaria), R.P. Chineză, Franța, 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste'
Participă.

și Marea Britanie. 
de asemenea. Kurt

Waldheim, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite.

Lucrările au început la ora 
9,05 G.M.T., cînd, ministrul a- 
facerilor externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, care, împreună 
cu ministrul afacerilor externe 
al Poloniei, va asigura, alter
nativ, președinția ședințelor, a 
deschis, în prezența ziariștilor, 
reuniunea inaugurală a Confe
rinței internaționale asupra 
Vietnamului. Participanții au 
fost salutați de reprezentantul 
țării gazdă. Maurice Schumann, 
care și-a exprimat dorința ca 
spiritul de înțelegere și recon
ciliere să continue și să ali
menteze spiritul de pace care 
i-a călăuzit pe semnatarii a- 
cordului de la 27 ianuarie. „Sînt 
convins, a declarat el, că a- 
ceasta este dorința fiecăruia 
dintre noi, întrucît ea cores
punde așteptărilor tuturor po
poarelor și sacrificiului tuturor 
celor căzuți pe câmpurile de 
luptă“. Lucrările au continuat, 
apoi, cu ușile închise.

320 de militari predati de G. R. P. 
al Vietnamului de Sud

administrației de
Guvernul Revoluționar Pro

vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud a predat reprezen
tanților Administrației de la 
Saigon 320 de militari capturați 
de forțele de eliberare. Predarea 
a avut loc pe aeroportul Loc

la Saigon
Ninh, în prezența delegaților 
Comisiei internaționale de con
trol și supraveghere, Comisiei 
militare mixte cvadripartite, a 
unor ziariști vietnamezi și stră
ini.

în cursul ședinței de luni, 
care a durat două ore și 20 de 
minute, au luat cuvintul Mit
chell Sharp, ministrul afaceri
lor externe al Canadei, Ci Pîn- 
fei, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, William Ro- 
gers, secretarul de stat al 
S.U.A., Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe 
al Franței, Nguyen Thi 
Binh. ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. și Janos 
Peter, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, care și-au 
expus punctul de vedere asu
pra modalităților concrete de 
îndeplinire a prevederilor Acor
dului de încetare a războiului 
și restabilire a păcii in Viet
nam.

Luni după-amiază, delegațiile 
R.D. Vietnam și S.U.A. s-au 
întrunit pentru a elabora textul 
unui document final al confe
rinței. Ei vor face propuneri 
care vor fi examinate de un co
mitet de redactare prezidat, de 
asemenea, de reprezentanții 
Canadei și Poloniei.

Următoarea ședință a confe
rinței a fost fixată pentru marți, 
27 februarie, ora 9,00 G.M.T.

Raiduri 
aeriene americane 

asupra Cambodgiei
Comandamentul forțelor S.U.A. 

din Pacific a anunțat că avia
ția americană și-a amplificat, 
duminică, operațiunile in Caim- 
bodgia. La raiduri au participat 
și bombardiere „B-52" — se 
precizează într-un comunicat al 
comandamentului forțelor S.U.A.

CONGRESUL UNIUNII
TINERETULUI SĂTESC 
DIN R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 26 (Agerpres). 

— La Varșovia s-au desfă
șurat lucrările Congresului 
Uniunii Tineretului Sătesc 
din R. P. Polonă, care a dez
bătut probleme privind creș
terea nivelului profesional al 
tineretului de la sate.

Participanții la Congres au 
adoptat o hotărîre privind 
modificarea statutului orga
nizației. care se va numi, în 
viitor, Uniunea Tineretului 
Sătesc Socialist. Rezoluții a- 
doptate la Congres trasează 
căile și metodele de îndepli
nire de către Uniune a hotă- 
rîrilor P.M.L'.P.

Congresul a aprobat pro
iectul creării Federației Uni
unilor Socialiste ale Tinere
tului Polonez. A fost aleasă 
noua conducere a Uniunii, 
președinte al Conducerii 
Centrale a Uniunii Tineretu
lui Sătesc Socialist fiind 
ales Tadeus Haladaj.

ÎNTÎLNIRE 
ÎNTRE CI PÎN-FEI 
Șl W. ROGERS

Ci Pîn-fei, ministrul de ex
terne al R.P. Chineze, care con
duce delegația chineză la Con
ferința internațională asupra 
Vietnamului de la Paris, s-a 
întîlnit, la 25 februarie, cu 
W. Rogers, secretarul Departa
mentului de stat al S.U.A., con
ducătorul delegației americane. 
Cu acest prilej, cei . doi oameni 
de stat au făcut un schimb de 
opinii asupra problemelor ridi
cate de reglementarea drepturi
lor patrimoniale ale unor per
soane particulare din cele două 
țări.

Prin telex pentru „Scînteia tineretului“ 
din Santiago de Chile

„Cu ochii tineretului...“
* Tinerii în bătălia electorală din Chile • Sute de mii de tineri 

pentru prima oară la urne Sprijin ferm „Unității Populare"

Joi seara, pe o porțiune centrală a bulevar
dului Alameda — cuprinsă între palatul Ga- 
briela Mistral și Teatrul Santa Lucia și-au dat 

’ întîlnire zeci de mii de tineri — muncitori, elevi 
studenți — la un „festival" organizat de „Ju- 
ventudes Comunistas" (organizația tineretului 
comunist). Cu care alegorice înfățișînd preocu
pările tinerilor, cu echipe de dansuri și cîntece 
exprimînd robustețea morală și optimismul 
generației viitorului, participanții au conceput 
Festivalul ca o urare de succes, colectivă, can- 
didaților Partidului Comunist la alegerile par
lamentare de la 4 martie.

U
n festival cu carac
ter asemănător a 
fost organizat, nu 
de mult, și de Ti
neretul Socialist. 
Tinerii chilieni își 

fac simțită prezența lor activă, 
neobosită, în toate activitățile 
legate de afirmarea ideilor re
voluționare care formează plat
forma electorală a candidaților 
„Unității Populare". Printre ei 
se află și Gladys Marin, secre
tar general al organizației na
ționale a Tineretului Comunist 
din Chile și Carlos Lorca, secre
tar qeneral al Tineretului Socia
list.

Obiectivele de luptă ale „Uni
tății Populare" sînt profund mo
bilizatoare pentru generația tî- 
nără, Sînt obiective, care, timp 
de decenii, au însuflețit, sub 
influența ideilor revoluționare 
ale clasei muncitoare, tineretul. 
Iar astăzi, cînd aspirațiile la 
dreptatea socială se concreti
zează prin intermediul progra
mului guvernamental al „Unită
ții Populare", tineretul, cu ex

cepționala lui receptivitate la 
imperativele progresului, se iden
tifică, în marea lui majoritate, cu 
opera transformatoare pe care 
o realizează forțele populare. Și 
aceasta înseamnă muncă efici
entă, disciplinată și responsabi
lă, înseamnă studiu perseverent 
pe toate treptele instituțiilor de 
învățămînt, deschise, acum, în 
fața tuturor, înseamnă dăruire. 
Și ce altceva decît dăruire este
— ca să dau numai un exemplu
— participarea unui număr de 
100000 de tineri, cu diferite 
convingeri politice, la muncile 
voluntare, care se efectuează a- 
cum, în perioada vacanței de 
vară. Printre ei sînt mii de stu
denți. Lucrează, la amenajarea 
unor canale de irigație la Renga

— care vor contribui la fertilizarea 
a 9 mii de hectare, construiesc 
drumuri în provincia Colchagua 
și în zona de deșert Tamarugal, 
desțelenesc ogorul neștiinței de 
carte în provincia Cautin. Mun
cii propriu-zise i se asociază cu
vîntul, dialogul purtat în Pampa, 
în Anzî, peste tot unde i-au dus

sentimentul datoriei patriotice. 
Iar dăruirea, exprimată firesc, 
fără ostentație, prin muncă vo
luntară dă o strălucire deosebi
tă și cuvîntului. A răsunat clar, 
cu rezonanță, acest cuvînt și la 
Festivalul de pe Alameda. In- 
tîlnirea s-a desfășurat sub sem
nul dragostei de patrie, al do
rinței de a contribui la constru
irea edificiului ce se cheamă 
progres, al hotărîrii de a înfie
ra planurile reacțiunii, de a 
nărui acest edificiu, chiar cu ris
cul unei înfruntări sîngeroase. 
„Noi, tinerii, — se arată în „Ma
nifestul", citit la întîlnire - nu 
vrem în țara noastră o aseme
nea sîngeroasă experiență. Do
rim să construim, împreună cu 
părinții noștri, zorile noi ale pa
triei. Cînd patria pășește, îna
inte în ritmul adevărului popu
lar și se ivește o amenințare, noi, 
tinerii, sîntem pregătiți. Vrem 
să muncim. Să trăim în pace, as- 
pirînd la făurirea unei vieți mai 
bune. Dar dacă înfierbîntatele 
capete ale reacționarilor se ridi
că, fiecare tînăr va face din locul 
lui de muncă un tranșeu al lup
tei și al unității. Să nu-și facă 
reacționarii socoteli greșite. 
Forța, organizarea și ardoarea 
tineretului se pun de-a cur
mezișul. împreună cu oamenii 
muncii, cu tot poporul, vom 
bara valul urii pentru totdeauna. 
La 4 martie va trebui să ripos
tăm reacțiunii, să demonstrăm, 
prin intermediul votului, că sîn
tem pentru justiție, că sîntem 
pentru progres, pentru apărarea 
intereselor patriei".

Nu încap prea multe conside
rații în spațiul unei file din jur
nalul campaniei electorale. Dar 
trebuie să pomenesc, totuși, des
pre o caracteristică a ei, care 
prezintă o improtanță generală

U.R.S.S.— Imagine din orașul Hurek.

Reluarea 
consultărilor 

de la Helsinki
La Helsinki a început, luni, 

a treia rundă a consultărilor 
pregătitoare multilaterale în 
problema conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare. în cadrul ședinței 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Franței, Gerard Andre.

La convorbiri participă, du
pă cum se știe, ambasadorii 
în Finlanda a 32 de state eu
ropene, precum și cei ai S.U.A. 
și Canadei.
® Vicepremîerul 

egiptean l-a primit 
pe ambasadorul 
român

panoramic
Cînd „Calypso“ a 

cochetat cu catastrofa...

Mohamed Abdallah Merzaban, 
vicepremier și ministru egiptean 
al economiei și comerțului ex
terior, l-a primit pe Petru Bur- 
lacu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, în Republi
ca Arabă Egipt. în cadrul întâl
nirii, au fost examinate o se
rie de probleme ale dezvoltării 
relațiilor economice dintre cele 
două țări.

ta

și, tocmai prin aceasta, o în
semnătate deosebită pentru ti
neri. La 4 martie, vor vota pen
tru prima oară, la alegeri par
lamentare, tinerii care au îm
plinit 18 ani. Este prima aplicare 
a unei reforme constituționale 
în legătură cu dreptul la vot. 
Așadar, vor vota, pentru prima 
oară, tinerii între 18 și 21 de 
ani. După aprecieri cu caracter 
general numărul lor trece de 
500 000. Tineretul este sensibil la 
faptul că „Unitatea Populară" 
— în pofida dificultăților pe care 
le generează o economie încă 
debilă, abia acum în curs de 
diversificare și emancipare - 
deschide cît mai larg sfera pre
ocupărilor sale. Sînt elocvente 
măsurile luate pe planul șco
larizării și al ocrotirii sănătății. 
Aș da, în acest sens, numai două 
cifre. Numărul cursanților la șco
lile elementare, medii și supe
rioare a crescut din 1970 cu 35,4 
la sută (de la 2 598 300 la 
3 516 000). Din luna februarie a

acestui an va intra în vigoare 
un sistem de prevederi sociale 
pentru elevi și studenți de care 
vor beneficia 2 500 000 de tineri 
școlari. Dar atașamentul marii 
părți a tineretului față de „Uni
tatea Populară" se explică nu 
numai și, poate, nu în primul 
rînd prin factori de ordin mate
rial. El trăiește cu satisfacția îm
plinirilor superioare : repunerea 
în drepturi, de către guvernul 
popular, a demnității umane prin 
crearea cadrului economic și 
social necesar manifestării ple
nare a acestuia. în mod just a- 
preciază ziarul EL SIGLO, pe 
marginea Festivalului de pe A- 
lameda, că ochii tineretului văd 
schimbările înnoitoare din țară 
prin prisma dragostei de patrie, 
a încrederii în propășirea ei pe 
calea deschisă de „Unitatea 
Populară".

ELENA POP

Santiago de Chile, 26 februarie

Timp de citeva zile, în 
prima jumătate a lunii fe- 

. bruarie, nava de cercetări 
oceanografice „Calypso“ a 
faimosului cercetător fran
cez al adîncurilor marine, 
Cousteau — aflată in
tr-un itinerar antarctic a 
trecut prin,tr-un groaznic, 
pericol.

entru prima oară, 
la )■ corespondentul a- 

genției FRANCE 
Ifl PRESSE la Wa

shington a reușit 
să afle amănunte 

cu privire la „zilele de sus- 
pens în ghețurile Antarcti
cii“. El a avut o convorbire 
telefonică cu comandantul 
Cousteau aflat actualmente 
la Los Angeles.

<■ La 16 ianuarie, în timp ce 
„Calypso" era prizonierul 
unei veritabile carapace da 
gheață, la sud de insula A 
delaida, elicea de Ia bord 
a fost serios deteriorată, o 
dată cu defectarea a două 
palete ale elicei de Ia tri- 
bord.

La 9 februarie „Calypso" 
a aruncat ancora în golful 
Speranța cu puțin înainte do 
declanșarea unei violente 
furtuni de zăpadă („Zăpada 
cădea aproape orizontal — 
spune Cousteau — și blocuri 
de gheață se precipitau în 
jurul vasului cu o viteză de 
două sau trei noduri“).

La 12 februarie arborele 
elicei de la babord s-a sfă- 
rimat. Treizeci de tone de 
gheață acumulate in supra
structurile lui „Calypso“ fă
ceau mai mult decît precară 
stabilitatea vasului. Exact 
în acele momente un ice- 
berg, de trei ori mai greu 
decît „Calypso“, a provocat 
o spărtură de un metru lun
gime și 30 centimetri gro
sime.

La 13 februarie profitînd 
de o acalmie, vasul (a cărui 
plutire, cum se exprimă 
Cousteau „atîrna de un fir 
de păr“) a putut ajunge, na
vigând cu ajutorul radarului 
pe o ceață compactă, în a- 
propierea insulei Regele 
George. Acolo, într-o zonă

relativ ferită de vînturi, e- 
chipajul a reușit cu mari 
eforturi, să astupe breșa.

„Fără radar, vasul ar fi 
fost pierdut. Nu se vedea 
absolut nimic. Să manevrezi 
cu o singură elice în ase
menea împrejurări, însem
na catastrofă sigură“ — pre
cizează în interviul său te
lefonic autorul „Lumii tă
cerii“. El arată că „un fac
tor capital" în salvarea ex
pediției au fost datele me-

„Teatrul" suspens-ului dra
matic al lui Calypso".

teorologice furnizate conti
nuu prin sateliți de N.A.S.A. 
— atît pentru atingerea in
sulei Regele George cit și. 
mai departe, spre a ajunge 
la extremitatea meridională 
a Americii de sud (N.A.S.A. 
ca și serviciile meteorolo
gice și oceanografice din 
S.U.A. au „pus pe picioare“ 
un grup de specialiști care 
24 de ore din 24 au ținut 
legătura cu „Calypso“ în 
primejdie). „Fotografiile pri
mite prin sateliți special 
pentru noi — relevă coman
dantul Cousteau — erau ex
celente. Ele indicau absolut 
totul, milimetric, inclusiv 
icebergurile, configurația și 
mișcarea lor".

Acum, în portul chilian 
Punto Arenas, „Calypso“ 
primește „îngrijirile“ de ri
goare pentru a-și relua nor
mal, funcțiunile.

E. R.

La os bă ț cu
„indienii giganți66
Etnologul brazilian Claudio Villas Boas și expediția lui au 

reușit să stabilească un contact — pare-se definitiv — cu 
misteriosul trib amazonian al „indienilor giganți“, kreen 
akarore.

într-un mesaj-radio transmis vineri din jungla din 
Matto Grosso — informa ieri FRANCE PRESSE — Villas 
Boas relevă că echipa sa a putut asista vinerea trecută la 
o sărbătoare-ospăț a „indienilor giganți“, sărbătoare care 
s-a desfășurat pe malul fluviului Peixto de Azavedo. în me
sajul său, etnologul brazilian precizează că numeroși indieni 
din tribul kreen akarore ating, intr-adevăr, o înălțime im
presionantă : peste doi metri. Ei umblă complet goi, au cor
pul acoperit cu „picturi“ în negru și vorbesc Un idiom com
plet necunoscut.

Potrivit mesajului radio amintit, „indienii giganți“ par a 
fi în excelentă stare de sănătate (în contrast cu numeroa
sele alte triburi de indieni din Amazonia care, decimate de 
epidemii, sînt pe cale de completă dispariție). Mesajul indi
că, de asemenea, că indienii kreen akarore n-au manifestat 
nici un semn de ostilitate în cursul intîlnirii cu membrii 
expediției etnografice braziliene, ci dimpotrivă „o mare 
veselie“. Ei au părut deosebit de emoționați atunci cînd 
membrii indieni ai expediției au răspuns cîntecelor și dan
surilor lor prin cîntecele și dansurile triburilor respective.

După succintele observații transmise în mesajul lui Villas 
Boas reiese că „indienii giganți“ sînt, „vioi și inteligenți“, 
duc o viață „foarte primițvă", se hrănesc cu fructe de pă
dure, sînt înarmați cu arcuri și săgeți și nu cunosc vîslitul 
sau innotul.

Etnologul brazilian și-a exprimat intenția de a începe 
acum „a doua fază“ — poate și mai dificilă — a programu
lui său : încercarea de „a adapta tribul la alte tradiții de
cît ale sale, mai ales în ce privește utilizarea medicamentu
lui pentru a preveni epidemii“.
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• R. D. Vietnam 
și Australia
au stabilit relații 
diplomatice

Guvernul Republicii Demo
crate Vietnam și guvernul Aus
traliei, în dorința de a dezvolta 
raporturile de prietenie dintre 
cele două popoare, au liotărît 
să stabilească relații diplomatice 
și să facă schimb de ambasadori 
— se arată intr-un comunicat 
publicat luni la Hanoi.

• Protocol 
româno-sovietic

e La 26 februarie, Ia Mosco
va a fost semnat protocolul de 
colaborare și schimburi inter- 
redacționale pe 1973 între U-

niunile Ziariștilor din Republica 
Socialistă România și din 
U.R.S.S.

• Conducători chi
nezi au primit o dele

gație japoneză
Ciu En-lai, premierul Consi

liului de Stat al R. P. Chineze, 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari 
din. întreaga Chină, președin
tele de onoare al Asociației de 
prietenie China-Japonia. Liao 
Ceh-cih, președintele Asociației, 
precum și alte persoane oficiale 
chineze au avut o întrevedere 
cu membrii delegației grupului 
de președinți ai adunărilor oră
șenești și sătești din întreaga 
Japonie (Shosei), aflați în vizită 
în R. P. Chineză.

La Palatul Națiunilor din 
Geneva, s-au încheiat lu
crările primei sesiuni a 
grupului de lucru al Con
ferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), însăr
cinat cu elaborarea „Cartei 
drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor“.

Pe baza propunerilor co
mune ale țărilor în curs de 
dezvoltare, între care și ale 
României, a fost adoptat un 
plan al „Cartei drepturilor 
și îndatoririlor economice 
ale statelor“. BERLINUL OCCIDENTAL - Standul românesc Ia Expoziția „Săp- 

tămîna verde".

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a avut, du
minică, o întîlnire cu membrii 
Comitetului permanent al Adu
nării Poporului — anunță pos
tul de radio Cairo, reluat de 
agenția France Presse. După 
cum a declarat, la încheierea 
reuniunii, Ashraf Ghorbaț, con
silierul de presă al șefului sta
tului egiptean, cu acest prilej, 
președintele Sadat a discutat cu 
membrii Comitetului perma
nent „acțiunea diplomatică a 
Egiptului pentru explicarea ul
timelor evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat“ și a trecut 
în revistă „sarcinile, datoriile 
și responsabilitățile Adunării 
Poporului, în calitate de institu
ție constituțională importantă".

• România la Tîrgul 
internațional de la 
Frankfurt pe Main

La 25 februarie la Frankfurt 
pe Main, s-a deschis Tîrgul in
ternațional, la care țara noastră 
participă cu un pavilion. Prin
tre personalitățile care au vizi
tat pavilionul românesc s-au nu
mărat Hans Friderichs, minis
trul federal al economiei, per
soane oficiale locale, precum și 
numeroși ambasadori. în ace
eași zi, pavilionul românesc a 
fost vizitat și de Hans Mathoe- 
fer, secretar de stat parlamen
tar la Ministerul federal pentru 
colaborare economică. Oas
peții au fost întîmpinați de 
I. Oancea, ambasadorul Româ
niei la Bonn.

Vizitatorii au apreciat în mod 
deosebit sistemul original de 
organizare și modul de prezen
tare al pavilionului românesc, 
care se bucură de o mare a- 
fluență.

Comitetul economic mixt 
al Congresului S.U.A. a dat 
publicității un raport al se
natorului Hubert Humphrey 
și congresmanului Henry 
Reuss, în urma vizitei pe ca
re aceștia au făcut-o în 
U.R.S.S., la sfîrșitul anului 
trecut. Documentul eviden
țiază că, „în ultimii ani, s-a 
propus o îmbunătățire a re- 
lațiilor dintre Statele Unite 
și Uniunea Sovietică și pers
pectivele dezvoltării în con
tinuare a acestor relații sînt 
încurajatoare“.
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