
în vederea înlăturării rapide a urmărilor
viscolului și ninsorilor abundente, în Capitală

și în celelalte județe afectate, ieri a fost
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— Centrul studențesc de studii, 
cercetări și proiectări — o firmă
care se impune

Ucenicii Thaliei

• Atunci cind 
fiecare are ceva 

de făcut..

Mașina înaintează pe panglica 
lucioasă de asfalt, printre două 
rînduri ce par fără sfîrșit de ti
neri și vîrstmci care, înarmați 
cu lopeți, lucrează la degajarea 
definitivă a rigolelor. In depăr
tare de abia se zărește în lumi
na difuză a dimineții conturul 
clădirilor ce alcătuiesc Uzina de 
mașini grele București. Șirul ce
lor care muncesc la zăpadă nu 
se întrerupe pînă la poarta uzi
nei. Aveam să aflu, peste cîteva 
ciipe, că sînt cu toții salariații 
întreprinderii, majoritatea din 
rindtil personalului tehnico-admi- 
nistrativ.

— Pe ceilalți, completează ing. 
loan Dima, secretarul comitetu
lui U.T.C. — adică pe cei an-

gajați direct In producție — 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
îi veți găsi la locul lor de 
muncă.

Dînd curs invitației am tntîl- 
nit vechi cunoștințe — în secția 
turnătorie pe lana Nicolae, Ghi- 
ca Petre și Vlad Ion, la oțelă- 
<ie pe Dascălii Dumitru și Neagu 
Constantin, la turboagregate pe 
Nichifor Vasile, Voinea Ion și 
alții...

— Uzina noastră lucrează în 
momentul de față obiective im
portante, ne spune tînărul ingi- 
ne- Bontea Florin — turbina de

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a IlI-a)

• laminorul din Galați
Ieri dimineață, duminică, im găsit la Uzina Laminorul de tablă 

din Galați oameni harnici, angajați plenar nu numai în îndeplini
rea sarcinilor de plan zilnice, cît și pentru depășirea lor.

— încă de la prima oră ne spunea inginerul Gheorghe Maimon 
șeful secției laminoare 1, 2 și 3, ne-am propus să laminăm între 
30 și 50 de tone mai mult față de plan. Și vom reuși.

Ne oprim puțin la laminorul doi unde lucrează mulți tineri. La- 
minatorul Marian Popa îmi vorbește despre străduința sa de a pre
veni orice stagnare, pentru intensificarea ritmului de laminare. 
Lucrînd cu un alt tînăr la caja trio, cu Dumitru Manolache, a reu
șit să dea un nou impuls mai ales că tot azi a fost programată o 
schimbare de cilindru.

Preocupări concrete, sarcini concrete pe fiecare tînăr muncitor. 
Și am mai adăuga încă două atribute : inițiativă și îndrăzneală. 
Ziua de azi tinerii de aici au declarat-o zi a producției record. 
Și săptămîna trecută, cînd s-a lucrat pe linia de laminare cu mai 
puțini oameni (ceilalți fiind la acțiunea de deszăpezire a căilor de 
acces pentru aprovizionare), a fost alcătuită, tot din inițiativa tine
rilor, din zile ale producției record. La început mulți s-au mirat. 
Cum, în asemenea condiții ? Da, în asemenea condiții. Ei au 
reușit ca în fiecare zi să depășească planul cu 10—15 tone tablă 
laminată. Și după ei s-au luat și ceilalți tineri, echipele de la 
celelalte laminoare. Așa s-a reușit ca laminorul trei care înaintea 
acestei „campanii albe“ era sub plan să revină puternic și acum 
să se înscrie cu importante plusuri. Așa s-au acumulat 460 tone 
laminate (3,5 milioane lei producție) peste plan pe uzină de la în
ceputul lunii.

C. ION

(Mic îndrumar al vieții de orga 
nizație)

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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SATE

UteciștH din schimbul 1 al 
Fabricii da mașini electrice 
București s-au prezentat du
minică la lucru fără nici 
om lipsă. 60 de motoare 
acesta este bilanțul zilei 
atelierul de bobinaj nr.

un

în
2.

Foto: O. PLECAN

Măsuri energice pentru

prevenirea băltirii apei
Mii de tineri din satele județelor afectate săp

tămîna trecută de ninsorile abundente au con
tinuat în cursul zilelor de sîmbătă și duminică 
sâ dea o mină de ajutor pretutindeni unde a 
fost nevoie pentru ca 
normal. Răspunzind

NUCI — Ilfov : Toți 
in cîmp. Ia evacuarea

activitatea 
chemării

locuitorii 
apei

I 000 dePrintre cei aproape 
locuitori din satele Netezești, 
Sudiți. Merii Petchii, Nuci, care 
au mers dis-dt dimineață în 
zonele afectate de apele in ex
ces pentru a decolmata vechile 
canale de desecare sau pentru 
a executa altele noi erau pre
zenți și aproape 300 de tineri, 
membri cooperatori, elevi, sala 
riați la instituțiile comunei. E- 
chipe special organizate au ac
ționat sub îndrumarea specia
liștilor cooperativelor agricole 
de producție, realizînd numai în 
cursul zilei de ieri canale în 
lungime de peste 2,5 kilometri. 
„Pentru că la noi deszăpezirea 
drumului județean, a căilor de 
acces spre sectoarele zootehni-

IAI „CAMPANIA ALBĂ“

Largă mobilizare
de forțe în Capitală

să reintre în 
organizațiilor

U.T.C. ei au fost prezenți cu lopeți și cazmale 
pentru deszăpezirea arterelor de circulație, pen
tru croirea șanțurilor și canalelor necesare eva
cuării excesului de apă de pe ogoare, au ajutat 
la aprovizionarea sectoarelor zootehnice cu fu
raje. au vegheat la apărarea serelor și solariilor 
fermelor legumicole.

furajere ace, solarii, bazele _ .. _
fost terminată încă de alaltăieri, 
toate forțele au fost concentrate 
in cîmp unde avem necazuri cu 
băltirile pe ogoaie —ne spunea 
Nicolae Florescu, secretar al 
consiliului popular comunal. A- 
vem în această situație mai bine 
de I 200 hectare, fiind 
așadar de un volum 
impresionant.

IZB1CENI 
solarii totul

— Olt: 
decurge

de
nevoie 
muncă

sereîn 
normal

?>

acum este floare la,Ce facem
pe lingă eforturile de- 
zilele cind viscolea. Gîn- 
că atunci am stat peste 
de tineri toată noaptea 
15 hectare de sere-solar

ureche 
puse In 
diți-vă 
o sută 
la cele 
apărind foliile de polietilenă de 
vintul turbat, înlăturînd perma
nent zăpada care amenința să 
rupă acoperișul. Sau cînd a tre
buit să croim drum pînă lă sai
vanele de oi, la vreo trei kilo
metri de sat prin troiene care 
depășeau doi, metri." Ascultăm 
relatarea tînărului Stancu Ful
gi în preajma serelor unde zeci 
de tineri execută șanțuri exte
rioare pentru scurgerea apei 
provenite din topirea zăpezii. 
Sint aici și Ileana Panalt, Pinfca 
Coderie, Vasile Băiețica, Bobo
cel Fulgă, Ristel Velica, tineri 
cooperatori care s-au remarcat 
în mod deosebit in cursul aces
tor zile eroice. Alte zeci de ti
neri acționează pe ulițele satu
lui la deszăpezirea șanțurilor, 
pentru a se ușura scurgerea a- 
pei.

au lucrat la evacuarea zăpezii de 
pe drumurile de acces la ferma 
legumicolă și ferma zootehnică a 
cooperativei agricole, la fermele 
de stat aparținînd' I.A.S. Roșiori, 
la decolmatarea, pe o lungime de 
2 km., a canalului colector din 
sistemul local de desecare. Ca 
și în zilele precedente mecani
zatorii de la stațiunea de meca
nizare din localitate s-au dove
dit a fi cei mai harnici și mai 
eficienți chiar atunci cind au 
schimbat volanul tractorului ou 
sapele sau lopetile. Dumitru Ra
du, secretarul comitetului co
munal U.T.C., și el mecanizator, 
ne relata că nu s-a precupețit 
nici un efort pentru refacerea 
solariilor avariate de vînt, pen
tru asigurarea cu furaje a nu
meroaselor efective de animale 
din unitățile comunei.

CIORANI — Prahova : „Pre
tutindeni se circulă fără dificul
tăți"

Aici, la Ciorani, grosimea me
die a stratului de zăpadă depă
șește 100 de centimetri, troie
nele atinglnd chiar la 3—4 me
tri. Satul a fost sufocat real
mente de atîta zăpadă. Numai 
pentru puțin timp însă pentru 
că oamenii au ieșit, ca unul, la 
deszăpezire. Două sute de ti 
neri și-au asumat răspunderea 
pentru crearea căilor de acces 
la sectorul zootehnic și pentru 
degajarea obiectivelor din cen
trul comunei 
de duminică, 
Panu, Mihai 
Oprea, Maria 
consăteni tineri raportau că pre
tutindeni se poate circula fără 
dificultăți.

Ea sfîrșitul zilei 
Stoica Dinu. Ion 
Rădută. Elisabeta 

Ristea și ceilalți

Peste 300 de cetățeni, din care 
majoritatea o constituiau tinerii.

PERETU — Teleorman : Me
canizatorii — în frunte

OCTAVIAN MICEA

Scrisoare deschisa pe adresa

® ieri, aproape 500 000 cetățeni bucureșteni, de toate vîrstele, au parti
cipat ia acțiunile de deszăpezire ® Triajul C.F.R. București lucrează în 
prezent cu o capacitate de circa 90 la sută ® Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor anunță că a fost redeschisă circulația rutieră pe 
toate drumurile naționale ale țării.

Citiți în pagina a 3-a relatările reporterilor noștri și corespondențele telefonice primite din țară.

ȘCOALA—INTEGRATA PRODUCȚIEI

ORE DE PRACEICĂ ÎN POSEURĂ
CENUȘĂREASĂDE

Ancheta noastră s-a desfășu
rat în atelierele întreprinderii 
de Transporturi orășenești din 
Galați, acolo unde fac practică 
In fiecare zi elevii de ’ 
vecină, Liceul nr. 7 (e 
cină, un simplu gard 
tor între ele). Despre 
elevilor în cursul 
practice, am strîns repede fra
ze de felul acesta i „unii fac 
treabă, alții nu", „unii sînt 
conștiincioși, alții mai puțin", 
„unii își dau Interesul, alții nu". 

-Evident, se încerca sugerarea 
ideii că totul depinde de elev, 
ceea ce în anumite cazuri e 
adevărat, dar numai în anumi
te cazuri. S-a trecut însă ime
diat pe poziții obiective, ceea 
ce înseamnă că primii noștri 
interlocutori, șefi de echipe din 
ateliere, cunoșteau bine subiec
tul și își puseseră adeseori în
trebări în legătură cu practica 
elevilor. Fapt evidențiat și de 
aceea că fiecare interlocutor. în 
a doua frază, nu a mai găsit 
necesar să se refere la atitudi
nea elevilor, ci la organizarea 
practicii, la deficiențele exis
tente, la inefeciența (actuală) a 
acestor ore de instruire dato
rită...

la școala 
chiar ve- 
despărți- 
interesul 
instruirii

— Sint mutați prea des din- 
tr-un atelier în altul, ne spu
ne maistrul Marin Șerban. Nici 
nu reușești să-1 vezi bine la 
ochi, că a și fost repartizat In 
altă parte.

— Dacă e dat la mine, la lă- 
cătușerie, ne spune șeful de e- 
chipă Virgil Bușflă, apoi să fie 
lăsat aici permanent, tot anul, 
să-1 pot învăța meserie. Nu să 
fie pliml>at prin toate atelierele. 
De pildă, elevul care este as
tăzi aici, Jenică Savin. A venit 
azi prfma dată. Mai yine o zi 
săptămina viitoare și încă o zi 
peste două săptămîni. Apoi e 
trimis în alt atelier. Ce reușește 
să învețe în 3 zile și acelea ne
consecutive ? Cu asemenea sis
tem parcă s-ar urmări să se po- 
licalifice, înainte de a se ca
lifica. Eu am răspunderea mo
rală de a-1 învăța, dar în ase
menea condiții, oricît interes 
ar exista din partea mea șl a 
lui, nu se poate face nimic,

— Sînt băieți buni, muncitori, 
ne spune mecanicul Gheorghe 
Alexa de la atelierul motoare, 
însă nu reușesc să-și dobîn- 
dească o brumă de cunoștințe 
și deprinderi deoarece mereu 
sînt schimbați.

ÎN PAGINA A III-A
• O sârbâtoare a sportului de masă : FINALA 
CUPEI TINERETULUI DE LA SATE LA SCHI

Opiniile au un punct de con
vergență. Și cea ce mi se pare 
și mai semnificativ este faptul 
câ ele sînt întru totul împărtă
șite și de elevii liceului, ceea 
ce dovedește din partea lor su
ficientă maturizare și mai ales 
interes pentru ca în orele de 
practică productivă să poată 
să-și însușească Intr-adevăr o 
meserie. In discuțiile avute cu 
Apostu loan, Botezatu Dumitru, 
Jenică Savu și cu alți elevi din 
clasa a XH-a am sesizat un 
sentiment -de nemulțumire, de 
amărăciune ceea ce, fără în
doială, pornește din senzația că 
actualul sistem de organizare a 
practicii este bun doar pentru 
a le măcina timpul prețios. In 
ce constă, mai precis, acest „sis
tem“ 7 Elevii, după cum ne spu
ne maistrul instructor Eugen iu 
Luca, sînt repartizați în șapte 
ateliere ale întreprinderii : de 
lăcătușerie, tinichigerie, motoa
re, reparații curente autobuze, 
reparații curente autoturisme, 
vopsitorie și vulcanizare auto. 
Cei din clasa a IX-a fac prac
tică (lăcătușerie) în atelierul- 
școală, ceilalți, indiferent de an, 
de studii, sint rotiți din trei în 
trei săptămîni prin aceste ate
liere. Și așa elevul, indiferent 
de opțiune, devine cîte 3 zile 
cînd lăcătuș, cînd mecanic, cînd 
vopsitor, cînd tinichigiu, cînd 
vuloanizator, cînd .. Și în 3 zile

ION CHIRIC

(Continuar» In pag. a Z1-«)

ÎNSEMNĂRI

de ȘTEFAN IUREȘ

• Note și informații din țară și de peste hotare

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

(INII MI SE ADUCE 0 LAUDĂ, 
MA CÎNDESC CU SUMA LA COL

muncitorilor

Deși sînt de un an de zile 
sub faldurile tricolore ale dra
pelului țării, nu pot uita, nu 
pot șterge din suflet figurile 
primilor oameni care m-au 
inițiat în frumoasa profesie
de electrician constructor. 
Cind am ieșit din școala pro
fesională. am fost repartizat 
în atelierul acestor oameni, în 
mijlocul cărora atunci, la „în
ceput de începuturi“ îmi sim
țeam parcă mîinile legate una 
de alta, deși în cap aveam 
multe. Mi-au văzut acești oa
meni stîngăcia în muncă.. au 
înțeles că îmi este începutul

de la f,Electroputere"-Craiova
greu, dar a.u văzut că am 
tragere de inimă pentru me
seria aleasă. Atunci 
propiat de mine, de 
meu, căutînd să mi-1 citească 
fără să mă întrebe

s-au a- 
sufletul

nici un

cuvînt. M-au făcut să cred că 
ei sînt al doilea rînd de pă
rinți ai mei, căutînd cu mul
tă duioșie ca explicațiile lor 
despre unele procese tehnolo
gice de fabricație la diferite

produse, să fie pe înțelesul 
nteu, să le înțeleg rostul, să 
le am în minte și noaptea în 
somn.

Nu pot uita figura munci
torilor : M. Firu, C. Șerbă- 
nescu, N. Radu, FI. Stăncu- 
lescu, D. Ghigiu, care au con
stituit pentru mine apropiații 
sufletului meu. I-am conside
rat mai mult în serios decît 
în glumă „sfatul bătrînilor“ 
din atelierul de împachetat

Elev serg. ION DRAGOMIR

Copil al Naturii, nu se cu
vine a ne plînge câ avem o 
mamă vitregă ; cel mult pu
tem spune, cînd o vedem 
dezlânțuidu-se pe neaștepta
te, că vrea să ne pună la 
încercare. De ce ? Pentru ca 
să se convingă, o dată mai 
mult, că nu a creat niște făp
turi nevolnice. Nu ne rămi- 
ne decit să-i dovedim că, la 
fel ca și în cazul probelor 
precedente, știm să facem 
față. Cu energie, promptitu
dine, calm, rațiune, unitate. 
Cu tot ce mai trebuie.

Ceea ce este de reținut la 
analiza confruntării dintre 
om și o situație dificilă - 
este gradul de pregătire a 
celui dinții. Vorbind cu sin
ceritate, să recunoaștem : u- 
neori ne simțim excedați de 
caracterul continuu al acțiu
nilor educative cărora ne 
supunem cu bună știință. In 
care dintre noi nu se stîr- 
nește, atunci, o împotrivire 
moale, leneșă („las'că nu 
dau turcii...“, „mai ușurel, 
că nu arde, ce naiba...") la 
îndemnul societății, reprezen
tată printr-un meșter, prin-
tr-un profesor, printr-un acti
vist, oricum un om trecui
prin multe în viață, ruda
noastră de sînge ori numai 
de conștiință ? De cîte ori nu 
invocăm cu jumătate de gură 
(fiindcă ne simțim jenați de 
propriile noastre argumente)

(Continuare in pag. a II-a)
(Continuare în pag- o lll-al
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O firma care

se impune :

Centrul
studențesc
de studii,
cercetări

și proiectări Aspect din timpul spectacolului dat de studenții I.A.T.C. In cinstea Conferinței ELA.S.R.
Foto: ȘT. WEISS

Atunci cînd fiecare
are ceva e făcut...

ANIVERSARI

C.D. Aricesc«

Instituția asta nu figurează 
propriu-zis ca o unitate în
scrisă în nomenclatorul insti
tuțiilor noastre. Dar ea există, 
activează. Componenții ei sînt 
studenții, iar antetul sub ca
re-și desfășoară activitatea 
este reprezentat de asociații
le studențești. Inițiativa a a- 
vut-o C.U.A.S. București ; aici 
a început experimentul, aici, 
cîteva zeci de studenți din di
ferite facultăți — cei mai buni 
— au fost reuniți în colective 
de studii, cercetare și proiec
tare — de fapt, un prim pas 
spre colaborare intendiscipli- 
nară. N-a fost nevoie de timp 
îndelungat pentru a se con
firma valoarea unei asemenea 
inițiative ; s-a dovedit destul 
de repede că, alături de cercu
rile științifice studențești, ca 
o formă superioară acestora, 
Centrul studențesc se poate 
afirma ca o modalitate speci
fică înscrisă de asociații la 
realizarea obiectului numărul 
unu al învățămîntului : inte
grarea sa în producție.

Centrului bucureștean 1 s-a 
avansat încrederea cuvenită și 
a primit din partea mai multor 
unități economice comenzi pe 
bază de contract. La ora ac
tuală, filialele Centrului au în 
lucru 300 de contracte (valo- 
rînd peste 11 milioane lei). 
Numărul membrilor activi ai 
Centrului a atins 
2 000.

Consiliile U.A.S. 
centre universitare
inițiativa organizîndu-și cen
tre proprii cu acest profil. La 
Cluj, spre exemplu, Centrul 
studențesc de studii, cercetări 
și proiectări a luat ființă în 
ianuarie anul trecut, avînd 
trei filiale ; el este angajat în 
realizarea 
(valorînd 
numărul
Centrul universitar Timișoara 
însene la această Inițiativă 13 
contracte (tn valoare de a- 
proape 300 mii lei) ; lașul are 
în lucru 4 contracte, Galațiul, 
9. Și dacă facem mai departe 
puțină matematică, aflăm că 
centrele studențești totalizează 
346 contracte valorînd peste 
14 milioane lei la realizarea 
cărora sînt antrenați aproape 
2 500 studenți. Se anunță că 
în cursul acestui semestru se 
vor constitui asemenea centre 
In Ploiești și Petroșani.

Instituția aceasta care nu 
figurează încă în nomenclato
rul instituțiilor noastre, se a- 
firmă, așadar, ca autentică sta
ție pilot a activității creatoare 
a studenților ; ea le dă autori
lor de lucrări sentimentul atît 
de tonic al utilității lor ca 
specialiști cu un ceas mai de
vreme de atestare.

UCENICII THALIEI

cifra de

din alte 
au preluat

a 22 de contracte 
peste un milion) î 
membrilor — 315.

L. LUCREȚIA

Un spectacol al stu
denților de la I.A.T.C. 
e, într-un fel, un e- 
xamen. Un prilej de 
multilaterală și com
plexă demonstrate a 
potențialului artistic. 
Am asistat la unul din ' 
aceste „examene", la 
spectacolul „Aici este 
soarele meu". Scena
riul de înaltă ținută 
întocmit de lectorii Du
mitru Carabăț, Eugen 
Nicoară și Laurențiu 
Azimioară a fost de 
fapt cel care a dat a- 
proate tuturor studen
ților din anii I, II și 
III putința de a-și ex
pune însușirile, de a 
evidenția ceea ce au 
învățat, de a etala 
comprimat calitățile in
terpretative. Structura 
partiturii i-a solicitat

multilateral cerând fie
căruia dintre ei (pe 
lingă ceea ce numim 
de obicei îndrepta
rea unui text) să cînte, 
să danseze. Deci să 
expună o largă și va
riată gamă de însușiri.

Textul spectacolului, 
întocmit după tehnica 
colajului și redînd cro
nologic 
istorice 
veac în 
compus 
la altul 
din operele marilor 
noștri scriitori alterna
te cu pasaje din docu
mente. Să treci pe rând 
de la „Cîntarea Româ
niei" a lui Alecu Russn 
la „Cîntarea României" 
a lui Nichita Stănes- 
cu, apoi la „Testamen
tul" lui Tudor Arghezi, 
la fragmente din „O

evenimentele 
ale ultimului 
România este 

de la un capăt 
din fragmente

a-scrisoare pierdută“, 
poi Lucian Blaga, Vla- 
huță, Labiș, Bacovia. a- 
poi Geo Bogza, Mihai 
Beniuc, Nina Cassian, 
Cezar Baltag, înseam
nă un adevărat tur de 
forță. De aceea specta
colul a prilejuit nu re
citaluri, ci demonstrații 
actoricești.

Firește, la un spec
tacol al studenților de 
la I.A.T.C. așteptați 
febril să întîlnești no\ 
și conturate persona
lități artistice, distinse 
și marmoreene frumu
seți, un Amza Pelea, 
un Papaiani, un Mir- 
cea Albulescu în pre
gătire. Ei bine, le-am 
întîlnit. Stau la îndo
ială, să transcriu ori nu 
niște nume ? Ar fi 
poate o nedreptate să 
pomenesc doar câteva

lăsînd tn umbră pe cei
lalți, ignorînd alți co
legi ai lor, poate la fel 
de talentați. T otuși 
risc : Horațiu-Valen-
tin Malaele, Tatiana O- 
lier, Ileana Niculescu, 
Ingeborg Charlotte- 
Mayer... M-am oprit la 
începutul enumerării și 
reafirm : spectacolul a 
fost un serios și riguros 
examen.

Dincolo de elegan
ța și sobrietatea unei 
săli de teatru Studioul 
I.A.T.C. creează fami
liara ambianță necesa
ră modelării studioase 
și perseverente a ta
lentelor precum și o 
liniște de laborator, 
chiar dacă aici la fie
care spectacol sînt pre
zente freamătul, emo
ția, înfrigurarea.

ELENA NESTOR

Imi amintesc, adesea, de o 
Întrebare care mi-a fost pusă, 
de un secretar de organizație • 
„La urma urmei, in afară de șe
dințe și sarcini de producție, 
ce sarcini pot avea uteciștii ?“ 
Recunosc că, pe moment, am fost 
descumpănit : nu îmi puteam 
imagina că o organizație de ti
neret se poate mărgini doar la 
ședințe și la sarcinile de pro
ducție, oricît de necesare ar fi 
atît unele, cit și celelalte. Pro
blema sarcinii de organizație » 
acelui lucru pe care fiecare 
membru trebuie să-l aibă de 
făcut, îmi apărea astfel suficient 
de serioasă pentru a medita a- 
supra ei. De atunci, realitatea — 
adică zecile de organizații pe 
care le-am cunoscut — mi-au 
dat nenumărate răspunsuri po
sibile.

Printre ultimele organizații în 
care am fost se numără și or
ganizația schimbului A „sculă- 
rie“ de la Uzina „23 August" 
din Capitală. Nu vreau să 
vorbesc acum despre realizările 
tinerilor de aici ca muncitori. 
Tinerii, care zi de zi obțin re
zultate tot mai bune în marea 
bătălie a producției, găsesc su
ficient timp , pentru a se pre
ocupa de aîte activități, cu con
secințe cel puțin la fel de im
portante. „La început eram 80 
de tineri — arăta Gheorghe 
Bucur, secretarul comitetului 
U.T.C. al secției. Acum, avem 
în organizația noastră și pe cei 
124 de elevi și ucenici, astfel 
incit rîndurile, deci și forța 
noastră, au sporit simțitor. Și 
nevoile, desigur. Am pus insă 
mina pentru a le rezolva. Ves
tiarul, spre exemplu, devenise 
neîncăpător. Prin munca volun
tară efectuată duminicile, l-am 
dublat capacitatea adăugindu-i 
un palier etajat. Tot prin 
muncă voluntară, am recuperat 
și recondiționat circa 200 de cu
țite de strung cu destinație pre
cisă : rezerva secției din care 
înzestrăm fiecare tînăr nou an
gajat cu setul complet de scule, 
încă din prima zi de lucru... Vă 
spuneam că avem acum 124 de 
elevi și ucenici. Dar sîntem și 
80 de tineri „mai vechi“. Fie
care din noi avem cîte un uce
nic, unii chiar doi, de care răs
pundem sub toate aspectele : al 
pregătirii profesionale, dar și 
sub cel al pregătirii pentru 

l

viață, pentru o adevărată viață 
de tînăr comunist...“

Am mai aflat, din aceeași dis
cuție Cu secretarul comitetului, 
despre activitatea brigăzii de a- 
gitație, despre fetele de la e- 
chipa de dansuri a uzinei... Am 
văzut, în secție, roadele activi
tății celor 4 agitatori ai organi
zației — Gheorghe Preda, Ma
rian Bichir, Aurel Simion și 
Nicolae Muntescu — materiali
zate intr-o puternică bază de a- 
gitație vizuală. Am rotit, intre 
fălcile machetei unui simbolic 
micrometru — semn al calității 
și preciziei — gazeta „Tineretul 
— factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen..." 
Peste tot semnele unei activități 
complexe, pe măsura aspirațiilor 
și a nevoilor acestor tineri care 
au știut să folosească cadrul 
propice al organizației pentru a- 
firmarea lor plenară.

I

Ieri, duminică 18 martie, la 
orele 10,30 a avut loc în sala 
de spectacole a Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu“, un 
recital al Liceului de coregra
fie din București. Cele 20 de 
momente coregrafice au urmă
rit evidențierea tipurilor de dans 
incluse în programa- analitică a 
liceului, nivelul cunoștințelor, al 
măiestriei, atins de către elevi. 
Putem astfel cita suita de dan
suri clasice inspirate din mu
zica de balet a lui Ceaikovski, 
de dansuri istorice („Gavota“ de 
Gliik), de dansuri de caracter 
(„Dans țigan" și un „Dans spa
niol“ de Glazunov), de dansuri 
românești („Rîuleț de ploaie“, 
„La Sfinte Maria“, „Miorița“), 
de dansuri moderne, ce au be
neficiat, In general, de un su
port muzical clasic (Bach, Mo- 
zart, Debussy). Spectacolul ne-a 
relevat, pe de o parte, talentul 
dăruirea, seriozitatea în pregă
tire
sele
XII-a), a speranțelor din clasele 
mai mici (clasele a Vl-a și a 
VII-a), pe de altă parte efortul 
șî în același timp rezultatele u- 
nor excelenți pedagogi ca i Mi- 
riam Răducanu, Lev Ivanov, Va- 
sile Marcu, Petipa, Adina Cezar, 
Emanuela Sotan, Marilis Karda,

a unor elevi din cla
mări (clasa a X-a și a

Esther Magyar, Magdalena 
lan. Succesul elevilor este 
potrivă și succesul dascălilor, al 
dascălilor peste a căror migă
loasă și tenace muncă de șle
fuire a unui viitor artist, spec
tatorul, fascinat de frumusețea 
spectacolului trece, poate, cam 
grăbit. Ne aflăm în fața unui 
examen, dar și a unui spectacol 
reușit totodată. Un spectacol în 
care am admirat verva și fan
tezia micilor dansatori, gracili- 
tatea și delicatețea mișcărilor, 
expresivitatea lor plastică. Un 
spectacol, în care am sesizat 
cu satisfacție semnele unor reale 
vocații, ale unor reale persona
lități aflate, firește, Încă in for
mare. Ne referim la Gheorghe 
Iancu, Tatiana Horjat și Roxa- 
na Sîrbu, din clasa a X-a, la Ion 
Caloianu, Camelia Pietricică, Ana 
Maria Stănculescu și Veronica 
Suarasan, din clasa a XII-a, la 
mica și talentata solistă Diana 
Ungureanu din clasa a VII-a. E- 
moțiile pe care le-au trăit e- 
roii recitalului, 
niți in număr 
profesorii, sînt 
avanpremierei, 
urma’ tn zilele 
toare.

Bă- 
deo-

colegii lor ve
rnare la acesta, 
de fapt emoțiile 

Premiera va 
săptămlnii vii-

M. COSTEA

„Luna ciiSisfirii bwzoâene"
fn județul Buzău au început, 

duminică, manifestările cultural- 
artistice și educative reunite sub 
titlul „Hronic-Buzoian" din ca
drul celei de-a treia ediții a 
„Lunii culturii buzoiene". Case
le de cultură, cluburile din în
treprinderi și căminele culturale 
vor găzdui simpozioane, schim
buri de experiență, întîlniri cu 
creatori de artă, expoziții, spec-

tacole folclorice, filme documen
tare dedicate vieții noi a țărăni
mii etc.

Această manifestare de am
ploare a fost deschisă cu un reu
șit spectacol prezentat la Casa de 
cultură a sindicatelor din Buzău, 
de formații, artistice fruntașe.

De asemenea, în holul casei de 
cultură a fost deschisă o intere
santă expoziție de pictură.

(IND NI SF ADITE 0 AIDA
(Urmare din pag. f)

cu- 
„E- 
cei 

acest

transformatoare mari din 
noscuta uzină craioveană 
lectroputere“, căci ei sînt 
mai vechi muncitori în 
atelier.

Lucram cu rîvnă alături de 
cei mai tineri muncitori care, 
tot ca și mine, erau avizi 
după cunoștințe tehnice și de 
specialitate. Nu pot să uit fi
gurile tinerilor muncitori : 
N. Păuna, P. Călin, C. Ungu
reanu, I. Mengheș, C. Sandu, 

care 
în- 
tri-

I. Ghinea, D. Rotaru, 
și-au adus contribuția la 
deplinirea multor planuri 
mestriale și anuale.,

Azi sînt chemat să-mi
datoria față de țară în arma
tă. Aceasta m-a călit și mai 
mult, mi-a îmbogățit bagajul

fac

de cunoștințe, cu date și ele
mente specifice. Am intrat 
într-un nou colectiv, cu alți 
oameni, și ei oameni adevă- 
rați. Cu toate acestea, îmi 
sînt vii în memorie acele 
mîini pricepute și îndemîna- 
tice care, cu multă fantezie, 
ridicau pentru hidro și termo
centralele din țară și de peste 
hotare, gigantice transforma
toare și autotransformatoare 
de 150 MVA, 200 MVA și 
M.V.A.

Deseori la televizor 
prezentate reportaje din 
dustrie. Este singura posibili
tate a mea să le privesc ia
răși activitatea, chipurile, 
produsele care ies din mina 
acestor oameni iscusiți. Atunci 
mă simt parcă din nou în 
mijlocul lor, le simt suflarea,

400

sînt 
in-

rîvna cu care muncesc pentru 
edificarea țării, contribuția 
lor neobosită la construirea 
socialismului și comunismului 
pentru ridicarea țării pe o 
nouă treaptă a civilizației.

Din rîndul lor am plecat 
pentru a-mi însuși conștiin
cios meseria armelor.

învăț și mă pregătesc azi 
din punct de vedere politic, 
moral și tehnic, pentru a fi 
capabil de a apăra tot ce au 
construit 
popor. Ei

. prietenii, 
rii mei. 
dragostea 
de construcțiile mărețe 
oamenilor țării noastre.

Pentru tot ce au făcut pen
tru mine, le mulțumesc din 
toată inima.

ei pentru țară și 
au fost pentru mine 
părinții și învățăto-

Ei mi-au insuflat 
de țară-, de popor, 

ale

Scend din spectacolul Liceului de ooregrafie din București.

Am Întrebat și aicî ce în
seamnă sarcina de organizație, 
ce rol joacă in antrenarea tine
rilor la activitățile U.T.C., ce 
forme îmbracă. „La noi — arăta 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
secție — putem vorbi despre 
sarcina de organizație ca despre 
o obligație interioară a tineri
lor de a participa, intr-o formă 
sau alta, la viața colectivului ; 
adică la rezolvarea problemelor 
care ne frămîntă, dar și la îm
bogățirea noastră pe plan spi
ritual, la satisfacerea nevoii de 
destindere prin manifestări îm- 
binlnd, cum s-ar spune, plăcu
tul cu utilul. Și nu se poate 
spune că nu se găsește pentru 
fiecare ceva de făcut. Totul 
este să se simtă interesat in 
ceea ce face, adică să ceri fie
căruia ceea ce se potrivește cu 
preocupările șl cu aptitudinile 
sale. Să dau un exemplu : ne-am 
propus să avem brigada noastră 
proprie de agitație artistică. 
Cînd am trecut la constituirea 
ei au dorit să participe aproape 
60 de tineri. Au fost însă aleși 
doar 15. Este sau nu, în ceea 
ce-i privește, o sarcină de orga
nizație participarea la repetiții, 
la spectacole ? Este, dacă ne 
glndim că întreaga organizație 
este interesată în reușita lor. 
Dar ei o fac din plăcere, din 
pasiune, ceea ce contribuie ho- 
tărîtor la realizarea unui ade
vărat spectacol artistic... Căutăm 
totdeauna să cerem tinerilor să 
facă ceea ce ar cere ei Înșiși. 
Asta presupune Insă să ne cu
noaștem foarte bine între noi...“

Am stat de vorbă și cu tinerii 
din secție. Vasile Paraschiv este 
membru în colectivul gazetei or
ganizației. Văzusem gazeta, ci
tisem articolele, nici unul mai 
vechi de două săptămîni. Erau 
materiale variate, unul dintre ele 
atrăgindu-mi în mod deosebit 
atenția : „Ne scriu din armată...“ 
Rînduri de la colegii care își 
fac datoria patriotică a serviciu
lui militar.

— Cum ai ajuns în acest co
lectiv ? — l-am întrebat pe Va- 
sile Paraschiv.

— în urma sarcinii primită în 
adunarea generală, atunci cînd 
a fost constituit colectivul gaze
tei. Dar nu ne ocupăm numai 
noi de gazetă. Cerem colaborări 
de la toți uteciștii. Unii — un 
exemplu aveți chiar acum, la 
gazetă, un articol despre cămi- 
nlști al lui Gheorghe Preda — 
ne aduc materiale chiar fără a 
fi solicitați. Ne scriu și prietenii 
din armată. Cu atîtea materiale 
trebuia să se ocupe cineva și cu 
selecția, nu ?

Cu Aurel Simion, unul din cei 
patru agitatori ai secției, am 
stat mai mult de vorbă. Expe
riența mi se părea interesantă 
și voiam amănunte. „S-a plecat 
de la ideea — ne-a spus el —că 
propagandistul cercului de în- 
vățămint nu poate fi chiar tot 
timpul tn mijlocul nostru. Era 
nevoie de o muncă continuă de 
agitație, de niște tineri care să 
poarte discuțiile mai de la om 
la om, fără cadru oficial, dar 
într-o acțiune continuă. Desenăm 
și lozinci, ori chemări la Între
cere, ori afișe popularizind frun
tașii, dar facem și informări po
litice „fulger“ cînd apare un 
articol interesant în ziar, ori cînd 
apar documente de partid și de 
stat, care solicită inițiative și 
răspunsuri imediate. Adunarea 
generală s-a gindit la noi, cei 
patru agitatori din schimbul 
acesta, dar singuri nu am putea 
face nimic...“

Intr-adevăr, singur n-ar putea 
face nimic, fără această respon
sabilitate comună, fără acest 
spirit de întrajutorare care do
mină viața organizației. Aici sar
cina de organizație nu este „o 
felie“ de activitate. Nu este o 
obligație, ci o necesitate a parti
cipării. Aceiași tineri, pe care 
i-am întîlnit sau de care am 
auzit în relatările interlocutori
lor mei ca fiind responsabili de 
o sarcină sau alta, sînt dintre cei 
maî buni muncitori din secție. 
Exemplul lor animă și pe acei 
tineri muncitori ce abia se for
mează — pe elevii și ucenicii 
din secție. Nu întîmplător fostul 
ucenic al Iui Aurel Simion, Va- 
sile Petrlcă, îi este acum bun 
prieten, adevărat tovarăș 
muncă, dar și de viață. „El 
și însurat pe Petrică“ — mi 
spus, mai In glumă, mai
serios, în secție. Alt ucenic, al 
lui Gheorghe Roșu, unul din cei 
mai buni strungari, membru al 
brigăzii artistice de agitație și 
instructor de pionieri la Liceul 
„23 August“ este acum și el cel 
mai bun muncitor al „promo
ției“ de anul trecut, lucrînd 
alături de fostul „meșter“.

Completînd armonios sarcinile 
de producție cu cele de organi
zație, propriile pasiuni cu ne
cesitățile colectivului, tinerii 
uteciști de aici se afirmă ca a- 
devărați membri ai organizației 
revoluționare de tineret, ca ade- 
vărați tineri comuniști. Sensul 
pe care sarcina de organizație 
l-a luat aici este acela al parti
cipării. Un răspuns, peste timp, 
întrebării pe care cîndva mi-o 
pusese un alt secretar al unei 
alta organizații...

150 de ani
de la naștere

Fote: VASILE RANGA

ORE DE
PRACTICĂ

(Urmare din pag. I)
ctte 5 ore (și cel din clasa aa

XII-a tot 5 ore de practică e- 
fectuează — de ce ?) se consi
deră că se poate învăța o me
serie...

Oricît ne-am străduit noi, nu 
am reușit să descoperim crite
riile care au . stat la baza aces
tui „sistem“. Ne-am consolat 
insă repede, deoarece nici to
varășul maistru instructor Eu- 
geniu Luca nu a putut să ni le 
spună Și dacă dumnealui ca 
autor... Dar și dumnealui, pînă 
la urmă, a recunoscut că prin 
acest „sistem“ se poate învăța 
de toate și nu se învață nimic.

Se ridică, desigur, întrebarea 
cum de această situație (în ciu
da vizitelor întreprinse aici de 
tovarășul prof. Dumitru Știu- 
bianu, directorul Liceului nr. 7, 
a altor inspecții) a rămas nes
chimbată, cum de nu a inter
venit în nici un fel nici orga
nizația U.T.C. a școlii, nici cea 
de la întreprinderea de trans
porturi orășenești ? Pasivitatea 
comitetului U.T.C. de la liceu, 
în timp ce elevii au zeci de pro
puneri pentru îmbunătățirea si
tuației, cînd își manifestă ne
mulțumirea față de modul în 
care sînt conduși în orele de 
instruire practică, este cel pu
țin ciudată. Trebuia oare aștep
tată intervenția comitetului ju
dețean U.T.C. (la ancheta de
clanșată de... apelul unui elev 
au luat parte și doi secretari 
ai acestui organ), a unui redac
tor al ziarului nostru ?

Intîlnirea pe care am pus-o 
la cale împreună cu cei doi re
prezentanți ai cotnitetulul ju
dețean U.T.C. între tov. Dumi
tru Știubianu, directorul liceu
lui și tov. Constantin Constan
tin, directorul întreprinderii de 
transporturi orășenești, între-

de
fost

prindere care patronează 
altfel școala In cauză, a 
rodnică. Tovarășul Constantin 
a împărtășit imediat ideea că 
un asemenea „sistem“ este total 
deficitar și ne-a argumentat că 
întreprinderea este interesată 
pentru o bună Însușire a unei 
.meserii de către fiecare elev al 
liceului, ceea ce s-a evidențiat 
și prin faptul că a propus pe 
loc soluțiile pentru remedierea 
situației î repartizarea defini
tivă a elevilor pe ateliere pen
tru a învăța o meserie și nu
mai una (dar bine), stabilirea 
răspunderilor ce revin șefilor 
de echipă din atelier, maiștri
lor întreprinderii în ce privește 
calificarea elevilor, repartiza
rea unor lucrări pentru a fi e- 
fectuate de elevi și numai de 
ei (ceea ce înseamnă plan de 
producție, așa cum se proce
dează în atîțea alte unități șco
lare), asigurarea locurilor 
cesare la mașini, în secții 
Bineînțeles, școala trebuia’ 
facă demersurile necesare, 
vină cu asemenea soluții, 
puneri, dar...

După stabilirea acestui 
tact fructuos între cele 
conduceri, trebuie desigur 
se insiste pe aplicarea soluții
lor propuse. Fără îndoială, aici 
trebuie început cu... începutul, 
cu alte. cuvinte, cu clasa a X-a 
și a Xl-a, în cazul celor de a 
XII-a fiind prea tîrziu. Să se 
pună deci bazele învățării me
todice a unei meserii, în așa 
fel îneît fiecare absolvent al li
ceului să poată fi 
muncitor calificat.
semenea context e 
ca și organizațiile 
cele două unități, din școală și 
din întreprindere, să înțeleagă, 
în sfîrșit, ce obligații le revin 
în ce privește instruirea practi- 
că-productlvă a elevilor.

ne- 
etc. 

' să 
să 

pro-

con- 
două 

să

atestat ca 
Intr-un a- 
de așteptat 

U.T.C. din

de 
l-a 
s-a 
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MARIAN »RIGORE

DEMOSTENE
Uniunea scriitorilor din Repu

blica Socialistă România, Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste șl Academia Republicii 
Socialiste România anunță cu

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA
★

Au încetat, după o îndelun
gată suferință, bătăile Inimii 
scriitorului Demostene Botez, 
slujitor de frunte al literelor 
românești — poet, prozator, pu
blicist — neobosit promotor al 
culturii în viața poporului.

Născut în anul 1893, în loca
litatea Trușești, județul Boto
șani, Demostene Botez s-a ma
nifestat încă din tinerețe ca un 
scriitor fecund, adueîndu-și, 
printr-o activitate laborioasă, 
neîntreruptă, desfășurată de-a 
lungul a peste 50 de ani, o con
tribuție Importantă la dezvol
tarea literaturii române.

încă de la primul volum pe 
care-1 încredințează tiparului în 
1918, culegerea de versuri și 
proză „Munții“, distinsă cu Pre
miul Academiei, activitatea lite
rară multilaterală a lui Demos
tene Botez a stat sub semnul 
unei vibrante iubiri față de pa
trie și popor, înscriindu-se cu 
cinste pe firul nobilelor tradi
ții ale culturii românești.

Lirica lui Demostene Botez îl 
relevă drept o sensibilitate ar
tistică aparte, un spirit umanist 
și patriotic. în domeniul prozei, 
contribuția lui Demostene Botez 
este rodnică și pilduitoare pen
tru spiritul ei popular, pentru 
consecventa orientare către zu
grăvirea realistă a vieții, către 
problematica socială majoră.
UNIUNEA SCRIITORILOR 

DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA

în urmă cu un veac și jumă
tate, la 18 martie 1823, se năștea 
la Cîmpulung, în casa unui mo
dest slujbaș administrativ, des
cendent dintr-o veche familie 
moșnenească, viitorul istoric, 
publicist și om politic C. D. A- 
ricescu.

Debutul In lumea literelor șl-I 
face în 1846, in paginile „Curie
rului românesc" condus de I. 
Heliade-Rădulescu, care-i încu
rajează creația poetică și memo
rialistică.

Revoluția română din 1848, e- 
veniment de însemnătate isto
rică pentru destinele poporului 
nostru, a reprezentat și in viața 
lui C. D. Aricescu un moment 
de răscruce. EI participă activ 
la lupta revoluționară din Tara 
Românească, fie prin articolele 
cu conținut mobilizator publi
cate in ziarul „Pruncul român“, 
fie ca agitator și propagandist 
neobosit In mijlocul maselor ri
dicate la luptă. Pentru aceasta, 
atunci cind revoluția a fost înă
bușită, C. D. Aricescu a împăr
tășit soarta multor revoluțio
nari. fiind arestat și întemnițat 
timp de aproape un an de zile.

Abordînd scrisul istoric de pe 
poziții militante, pntr' iice, C.D. 
Aricescu a lăsat posterității un 
mare număr de lucrări mono
grafice și de culegeri de docu
mente ce îmbrățișează momente 
majore din trecutul de luptă a! 
poporului român șl au darul să 
contribuie la cunoașterea unor 
mari evenimente care au influ
ențat profund evoluția ulteri
oară a societății românești. Din
tre acestea se detașează mono
grafiile „Istoria Cîmpulungu- 
luf“, In două volume, (1855— 
1858), „Istoria revoluțlundl ro
mâne de la 1821“, (1874), volu
mele de documente cuprtazlnd 
„Corespondența secretă și acte 
Inedite 
române 
lume, 
„Acte
revoluțlunil române de la 1821“, 
(1874).

Format ea istorie Intr-o 
rioadă de mari frămîntări 
ciale asupra căreia și-a pus 
prenta gîndirea și acțiunea
nerației revoluționare pașoptiste, 
el Însuși democrat-revoluționar 
și patriot înflăcărat, C. D. Ari
cescu și-a înscris numele, ală
turi de Nicolae Bălcescu, Bog
dan Petriceicu Hașdeu și de al(i 
mari istorici ai timpului, prin
tre înaintașii de seamă ai isto
riografiei românești.

La împlinirea a 150 de ani de 
la nașterea sa, se cuvine a aduce 
un omagiu aceluia care a pus o 
piatră de temelie edificiului ști
inței istorice din România, să 
rostim un cuvînt de cinstire 
pentru opera sa care-șl păstrea
ză și acum valoarea pe care 
timpul « conferă tuturor ade
văratelor contribuții la progre
sul și propășirea poporului.

ale capilor 
de la 1848“ 
(1873—1874) 
justificative

revoluțiunil 
tn trei vo- 

preeum și 
din istoria

pe-
so-

am-
ge-

V. NICULAIB

OTEZ
profundă durere Încetarea din 
viață a scriitorului Demostene 
Botez, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, director al revistei

Viața românească, reprezentant 
eminent al literelor românești, 
creator al unei opere valoroase 
In domeniul poeziei, prozei șl 
publicisticii.

ACADEMIA *
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

După 23 August 1944. întreaga sa 
creație a dobîndit accente noi, 
viguroase, în consens cu înfăp
tuirile mărețe obținute de po
porul român sub conducerea 
partidului său comunist.

Umanismul cald care și-a 
pus pecetea asupra creației lui 
Demostene Botez caracterizează 
și activitatea lui socială, orien
tarea 
cistă 
vlstei

sa democratică și antifas- 
legată de programul re- 
Viața românească, din a

ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

DIN PARTEA COMISIEI DE ORGANIZARE
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor scriitorului Demos
tene Botez, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, comunică i

Pentru ca cetățenii să-și poa-

tă lua rămas bun de la scriito
rul Demostene Botez, sicriul cu 
corpul defunctului va fi depus 
la Casa scriitorilor „Mihail Sa- 
doveanu“ din Calea Victoriei 
nr. 115.

Publicul va avea acces luni

CONSILIUL CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

★

cărei conducere a făcut parte 
încă din perioada dintre cele 
două războaie mondiale și pînă 
la încetarea sa din viață. în a- 
nli construcției socialiste, De- 
mostene Botez s-a afirmat în 
primele rînduri ale intelectua
lității militante legate de aspi
rațiile poporului, a participat 
cu hotărîre și înflăcărare la ac
tivitatea pentru consolidarea re
gimului popular și pentru edi
ficarea socialismului în țara 
noastră. A îndeplinit importante 
sarcini sociale și obștești, a fost 
președinte activ al Uniunii scri
itorilor și deputat în Marea A- 
dunare Națională.

Pentru contribuția sa la pro
pășirea literaturii, Demostene 
Botez a fost distins cu patru 
premii ale Academiei Române 
precum și cu Premiul de Stat. 
Activitatea lui literară a căpătat 
o înaltă recunoaștere prin ale
gerea sa ca membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România si prin înal
tele ordine și medalii cu care a 
fost distins.

Literatura și cultura româ
nească suferă prin moartea 
scriitorului Demostene Botez o 
grea pierdere. Opera sa ge
neroasă și durabilă va rămîne 
mărturia unei vieți dăruite cu 
abnegație afirmării culturii și 
artei românești.

CONSILIUL CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

Ä FUNERALIILOR
între orele 17,00—19,00 și marți 
intre orele 10,00—12,00.

Adunarea de doliu va 
loc marți, 20 martie a.c. 
12,00, la Casa Scriitorilor,
înhumarea la Cimitirul Belu.

avea
ora
iar
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AMPLA MOBILIZARE 
DE FORTE PENTRU 

DESZĂPEZIREA CAPITALEI

DIN ZONELE BÌNTUITE DE VISCOL ÎN ULTIMELE ZILE

Organizațiile județene
C. transmit:

ea prim-ministru 
vă adresez felici-

Președintele Consiliului de Miniștri al Republici! Socialiste 
România, ION GHEORGIIE MAURER, a trimis următoarea 
telegramă primului ministru al Republicii Populare Bangla
desh, ȘEIC MUJIBUR RAHMAN :

Cu prilejul desemnării Excelenței Voastre 
al Republicii Populare Bangladesh, doresc să
țări călduroase, cele mai bune urări de noi succese în înalta dv. 
misiune, de progres și prosperitate poporului prieten din Ban
gladesh.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte în folosul popoarelor noastre, al 
întăririi cooperării internaționale.

Raidul nostru ne-a pus față In față cu do
rința bucureșteanului de a-și vedea cit mai 
curînd orașul degajat de zăpadă, scos de sub

Universitate, elevii școlii ge
nerale de 10 ani nr. 97, de la 
școala profesională I.R.M.A. Bă
noasa, împreună cu profesorii 
lor, inșiruiți de-a lungul maluri
lor Dîmboviței, au muncit cot la 
cot pentru deblocarea trotuare
lor, pentru redarea acestora cir
culației pietonilor. Pe B-dul 
Mărășești, de la ora 6 diminea
ța, cîteva sute de salariați ai 
I.D.G.B. au ajutat la încărca
rea autobasculantelor și celor
lalte mijloace afectate transpor
tului zăpezii. Pe Calea Văcă
rești, elevii Liceului nr. 43 șl 
ai Grupului școlar „Unirea“ au 
lucrat cu o energie admirabilă 
la desfundarea rigolelor și gu
rilor de canal ale arterei, mai 
ales că, aici, 
exista pericolul 
re a bălților și 
dare a caselor, 
este accidentat, 
ce lași obiectiv 
muncitorii de
pielărie și încălțăminte Bucu-

zenți 
talei, 
toate

• Ne aflăm In zona Fabricii 
de confecții București. Peste 
300 de muncitoare lucrează la 
degajarea trotuarelor și rigole
lor de pe Bd. Armata Poporu
lui și str. Ho-Și-Min. Fac parte 
din schimbul doi al fabricii, 
care a ieșt din tură la ora 
23,30. Schimbul I se află în în
treprindere, la lucru, de la ora 
6. „Vom degaja zăpada de pe 
500 de metri liniari, pină la ora 
10 — declară Aurelia Hoza, se
cretara organizației U.T.C. din 
secția a 2-a. La ora 10 ne 
schimbă alt grup, tot de 300 de 
persoane. Pină la ora 15, vor 
trece prin acest sector aproape 
o mie de oameni și, fără în
doială, îl vom lăsa curat. Re
țineți, că tot în cursul acestei 
zile, tovarășii noștri din schim
bul 1 vor da o producție egală 
cu cea din zilele noastre de 
virf“. Pe bărbații din Fabrica 
de confecții ii întîlnim in zona 
Favorit din Drumul Taberei, a- 
lături de salariații Fabricii de ți
garete, constituiți in subunități 
ale gărzilor patriotice. In total, 
peste 100 de persoane, care, în 
cele 4 ore de cind lucrează, au 
degajat circa 1 000 mp de tro
tuare și suprafețe de asfalt.
• în fața blocurilor de lo

cuințe 
traseu, foarte 
Oprim pe bulevardul 
Golescu. ‘ 
de Ia blocul B, nr. 23—25, a ieșit 
în întregime, dis-de-dimineață. 
Pină la această oră, a fost dată 
jos zăpada de pe acoperiș, au 
fost degajate suprafețele din 
fața și din spatele blocului, au 
fost curățate rigolele.

• In zona Gării de nord, foarte 
mulți studenți. Sînt de la In
stitutul politehnic, în număr 
de peste 3 000, alături de ma
joritatea profesorilor lor. Lu
crează în serii de cite 1 000. 
Lipsesc lopeți, sînt foarte puține 
autocamioane pentru căratul 
zăpezii. Auzim reproșuri la a- 
dresa reprezentanților sectoru
lui, care n-au pregătit suficiente 
unelte, deși li se anunțase din 
timp numărul studenților dornici 
să participe la deszăpezire. 
Totuși, se lucrează și așa.

In multe puncte de lucru îi 
reintilnim pe militari. Aceeași 
putere de muncă cu care ne-au 
obișnuit și in aceste zile, a- 
ceeași hotărire, de a participa la 
acțiunea de deszăpezire, alături 
de populația Capitalei. Din uni
tatea din care face parte ofi
țerul Nicolae Avarvarei, s-au 
distins sergenții Brăzeanu Con
stantin și Mihail Ion, precum și 
mulți soldați, printre care Lavric 
Mircea și Dlncă Nicolae.

• în zona Splaiului Unirii, a- 
proape 2 000 de studenți de la

întregul 
locatari. 

Dlnicu 
Asociația locatarilor

întilnim, pe 
mulți

amenințare* unor eventuale inundații in 
cartierele mai joase.

cu deosebire, 
real de forrna- 
chiar de inun- 
întrucit terenul 
in pantă. La a- 

au acționat și 
la Centrala de

ora la care am fost pre- 
in această parte a Căni

se lucra din 
forțele.

plin, cu

mobilizat 
în Capi-

• Campania albă a 
în ultimele două zile 
tală aproape 800 000 de cetățeni 
ai capitalei : salariați din între
prinderi și instituții, elevi și 
studenți. Comandamentele aces
tor uiltime zile au fost urmă
toarele : evacuarea zăpezii de pe 
principalele artere ds circula-

ție, deblocarea rigolelor și gu
rilor de canal, curățirea zăpezii 
și gheții de pe acoperișuri, asi
gurarea căilor de acces către 
depozitele de aprovizionare in
dustriale și pentru populație. La 
acest ultim punct, importante 
forțe — și trebuie amintiți in 
mod special ostașii — au fost 
alocate în perimetrul principa
lelor gări ale Capitalei.

In amplele acțiuni patriotice 
s-au numărat, numai ieri, sec
toarele 4 (95 000 de cetățeni), 6 
(90 000 de cetățeni) și 3 (87 000 
de cetățeni). Unanime aprecieri 
au obținut elevii (80 000 în ulti
mele 2 zile) și studenții (28 000). 
Toate comandamentele de sec
toare au apreciat ca deosebit de 
eficiente acțiunile de muncă ale 
studenților. în special ale celor 
de la Politehnică. Un exemplu : 
primarul sectorului 2 afirma că 
duminică, pe platforma indus
trială, în numai 4 ore, studen
ții au încărcat în autobasculante 
20 000 de mc de zăpadă.

Date fiind aceste bune rezul
tate, se recomandă cetățenilor 
— și tinerilor deopotrivă — să 
insiste în continuare în vederea 
evacuării zăpezii de pe toate 
arterele de circulație, de pe aco
perișuri, pentru definitiva nor
malizare a vieții cotidiene a 
Capitalei.

• IAȘI
Duminică, lașul a cunoscut e 

animație deosebită. Forțe 
termice, de ordinul 
mii, in rlndul cărora s-au înro
lat circa 40 de mii 
muncit la dislocarea 
pe toate străzile orașului, au fa
cilitat accesul spre obiectivele 
economice, magazine, la curăți
rea rigolelor și a gurilor ca
nalelor de scurgere a apei. Pe 
drumurile celor 8 comune apro
piate de orașul Iași, printre 
care Culeni, Do lh ești etc, auto
buzele circulă normal. In oomu- 
nele Belcești și Răducăneni, 
viața a reintrat în normal. La 
Bivolari, peste 150 de cetățeni, 
tineri și vîrstnici, au muncit la 
deszăpezirea sectorului grădi
nii de legume și la ferma zoo
tehnică, au luat măsuri de pre
venirea inundațiilor cărînd ză
pada cu toate mijloacele auto, 
Ia aval de rîul Jijia. Se lucrea
ză în continuare la deblocarea 
drumurilor Iași — Roman — 
Piatra Neamț, Iași — Voinești 
— Slobozia și Iași — Horlești. 
Aceeași acțiune continuă in o- 
rașele Hirlău, Tg. Frumos, Paș
cani.

- i

pu- 
zecilor de
tineri, au 
zăpezii de

Mare, Ion Creangă și Moldoveni 
au continuat munca de elibe
rare a drumurilor județene, a 
căilor de acces spre sectoarele 
zootehnice și aprovizionarea cu 
furaje. Ziua de duminică a fost 
o zi de muncă intensă în ora
șele Roman, Tg. Neamț, Bioaz 
otc lucrindu-se la deconges- 
tionarea străzilor de zăpadă. 
Numai în municipiul Piatra 
Neamț au fost mobilizați peste 
8 000 de tineri muncitori, elevi, 
studenți care au eliberat străzi
le de zăpadă.

• VRANCEA

• VASLUI

TRAIAN GÎNJXI
DRAGOMIR HOROMNFA 

EMANUEL ISOPESCU 
Foto : O. PLECAN

• NEAMȚ
Peate 7 000 de tineri din co

munele Urecheni, Brusturi, 
Răucești, Păstrăveni, Ștefan cel

In municipiul Focșani, 6 000 
de tineri acționează la elibera
rea străzilor, rigolelor, trans
portul zăpezii la rîul Milcov 
sau la curățirea căilor de ac
ces pe șantierele de construcții, 
de la Ceramica — Odobești, Fa
brica de matrițe Focșani, Con
strucția de locuințe. Căminul 
de nefamiliști. In unele comu
ne din județ zăpada este trans
portată pe albiile rîurilor, iar 
pe, cîmpuri, acolo unde s-au 
produs băltiri de ape, cum este 
în zona 
in zona 
comuna 
gint se
de șanțuri pentru scurgerea a- 
pei. Transporturile în comun 
s-au normalizat pe drumurile 
din orașe și pe cele județene.

In comunele Epureni, Lipo- 
văț, Hurdugi. Bunești-Averești, 
Alexandru Vlahuță, Zorleni, 
Vutcani, ziua de duminică a 
fost o zi fierbinte, in care zeci 
și sute de oameni au lucrat la 
deszăpezirea drumurilor jude
țene și comunale. S-au termi
nat acțiunile de deszăpezire în 
comunele Poenești, Mălusteni, 
Ștefan cel Mare, Deleni, Bogda
na, Berezeni, Tătărești, Oltenești 
și altele in care viata a intrat in 
normal. Se mai lucrează la 
descongestionarea zăpezii de pe 
drumurile de la Birlad la Ba
cău, de la Huși la Hurdugi.

Duminică dimineață, George 
Maco.ascu, ministrul afacerilor 
externe, a plecat la Oslo, prima 
etapă a vizitei oficiale pe care 
o va întreprinde în Norvegia și 
Danemarca, la invitația 
trilor afacerilor externe 
ceste țări.

miniș- 
din a-

CRONICA U.T.C.
Ieri, a părăsit Capitala de

legația Tineretului Comunist 
din Mexic, condusă de Joel 
Ortega Juarez, membru al 
Comisiei Executive a Comi
tetului Central al acestei or
ganizații, care, la invitația 
C.C. al U.T.C., a efectuat o 
vizită în țara noastră.

Buletin meteorologic

• BOTOȘANI

Nănești — Rîmniceoi, 
Gologanu I și IV, în 

Milcovul — Plrîul Ar- 
acționează la săparea

17 800 de tineri din comunele 
Cordăreni, George Enescu, Cris- 
tinești, Havîrna, Botoreni, Do- 
rohoi, Săveni, acționează sub 
conducerea comandamentelor 
locale la deszăpezirea căilor de 
acces din comune, unități eco
nomice, la sectoarele zootehni
ce. In municipiul Botoșani, toți 
cetățenii orașului au acționat la 
descongestionarea străzilor, 1« 
căratul zăpezii. Trenurile merg 
normal.

Marea 
I.T.A. au 
rent, iar
merge normal pe toate traseele.

De la meteorologul de servi
ciu aflăm că, duminică la ora 
14,000, cerul era variabil în 
toată țara, cu excepția nordului 
Crișanei, Maramureșului, și Mol
dovei unde s-au produs înnourări 
accentuate, iar vîntul s-a inten
sificat. Teritperatura oscila între 
minus 2 grade la Tecuci și Ad- 
jud și plus 11 grade la Sînico- 
laul Mare. La București termo
metrul indica plus 5 grade. Stra
tul de zăpadă era cuprins intre 
13 și 81 cm In Moldova, 13 și 16 
cm în Dobrogea de Nord, 3 și 
17 cm in Muntenia, exceptând17

cursul superior al nurilor Ar
geș, Ialomița și Buzău unde 
stratul de zăpadă era de 20—42 
cm. In zona de munte stratul de 
zăpadă măsoară 50—247 cm.

în următoarele 24 de ore, ce
rul se va Înnoura în Transilva
nia, Moldova, Dobrogea. sudul 
și estul Munteniei, zone’ în care 
vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie, iar în zona 
de munte lapoviță și ninsoare. 
Temperaturile vor fi cuprinse 
noaptea între minus 7 grade și 
plus 3 grade, iar maximele se 
vor ridica la plus 2—12 grade.

Plenara Consiliului
maiori tot» a curselor 
început să circule cu- 
începtnd de azi vor

«

Zona Gării de Nord : peste 3 000 de studenți ai Institu
tului politehnic au participat la degajarea ultimelor 

străzi.

Drumul Taberei : ca întotdeauna, militarii au fost în 
primele rinduri ale acțiunilor din „campania albă".

Șoseaua Viilor : printre miile de cetățeni care au des
zăpezit acest cartier s-au aflat fi muncitorii de la Între

prinderea „Autobuzul".

® UZINA DE MAȘINI GRELE Li* • 1 l

(Urmare din pag. 1)

50 M.W. pentru Termocentrala 
de la Brăila și cea de 330 M.W. 
pentru Rogojelu, liniile de ciment 
de 3 000 tone, sau coloanele de 
sinteză. Toate acestea trebuie să 
fie gata la termen. Hotărirea co
lectivului de a lucra suplimentar 
a fost generată de dorința de a 
raporta la sfîrșitul lunii realiza
rea integrală a planului.

— Ce producție se va obține 
astăzi la U.M.G.B.?

— Producția obișnuită a unei 
zile de muncă, împărțită în trei 
schimburi. Va fi o zi de mun
că obișnuită, adaugă secretarul 
U.T.C.

Nu se poate vorbi despre a- 
oeastă duminică, transformată in
tr-o zi obișnuită de lucru, fără a 
aminti de acțiunile întreprinse de

colectiv în „săptămîrui albă" ce a 
precedat-o. lncepînd cu prima zi 
a săptăminii, s-a muncit intens, 
au fost deszăpezite căile de ac
ces, liniile ferate uzinale, gara 
uzinei, gara C.F.R. Berceni. In 
acest mod s-a asigurat aprovi
zionarea uzinei cu materii pri
me, fapt de mare importanță tn 
special pentru secțiile „calde" 
unde focul „n-are voie să se o- 
prească niciodată“.

„U“ Timișoara

lite

• UZINA „ELECTROAPARATAJ“
in finala C.C.E. la
handbal feminin

Național de Educație
Fizică și Sport

Sîmbătă, a avut loc tn Capi
tală pienara Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, care a dezbătut proble
mele mișcării sportive în lu
mina recentei Hotărîrl a Plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului.

La lucrările plenarei au parti
cipat tovarășii : Paul Nlculescu 
Mizil, Gheorghe Pană, 
Drăgănescu, — --
membri ai C.N.E.F.S., 'r——' 
zentanți ai conducerii federa
țiilor și cluburilor sportive, ai 
organelor centrale și organiza
țiilor de stat și obștești, care au 
sarcini în acest domeniu, cadre 
didactice de specialitate, antre
nori, sportivi, ziariști, alți in
vitați.

Au luat cuvintul numeroși 
participanți la plenară care au 
analizat pe larg problemele ma
jore ale mișcării sportive. Vor
bitorii și-au manifestat totala 
lor adeziune la Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului.

Emil
Petre Blajoviei,

7.. , repre-

0 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ

Finala Cupei tineretuluiM r

de la sate la schi
Ieri, la orele 6,30, clnd in 

mod obișnuit la Uzina „Elec- 
troaparataj“ începe programul 
de lucru, tinerii acestei unități 
industriale, alături de colegii 
lor mai vlrstnici, se aflau deja 
la locurile unde imperativele 
zilei, ale stării de necesitate o 
impuneau. O parte — ne infor
ma tovarășul Mihai Neboga, 
membru al comitetului U.T.C. 
— de-a lungul șoselei Panteli- 
mon, in acțiunea de înlăturare 
a zăpezii, cealaltă in comparti
mentele de bază ale întreprin
derii, in producție. Pe aceștia 
din urmă, schimbul I al unei 
duminici in salopetă, l-am în- 
tîlnit concentrați asupra muncii 
lor în secțiile prese mecanice, 
strungărie, bachelită, matrițe- 
rie și construcții metalice. Țin 
să precizez — ne spunea tova
rășul Ion Stancu, secretarul co
mitetului. de partid de la pri
mul sector amintit — că au ve
nit nu numai muncitorii care

din cauza timpului nefavorabil 
au fost împiedicați să ajungă 
în cursul săptăminii la timp în 
uzină, dar și — cei mai mulți 
de fapt — tinerii care nu au a- 
vut nici măcar o intîrziere. Și 
aceasta Intrucit — completa to
varășul maistru principal Radu 
Ilie — cu toții au înțeles că 
dacă am reușit să luăm un a- 
vans de 15 zile față de grafice, 
el trebuie menținut. Deziderat 
pentru a cărui împlinire — a- 
veam să ne convingem — nu a 
fost neglijat nici un amănunt. 
Clnd a început programul, sec
ția era deja deblocată de deșeu- 
rile adunate în timpul săptă- 
mînli și care n-au putut fi e- 
vacuate din cauza „scurt-clr- 
cuitării“ drumurilor de acces 
interuzinale ; la fiecare loc de 
muncă se aflau pregătite încă 
de cu seară materialele nece
sare, reglorii, printre care ute- 
cistul Voicu Cebec — veniți și 
ei „cu noaptea in cap“ pusese-

ră la punct mașinile. Firesc 
deci, dacă adăugăm și dorința 
tuturor celor prezenți de a 
munci cum se cuvine, ca rezul
tatele, odată cu trecerea ore
lor, să nu întirzie, la capătul 
schimbului 1 000 de magneți 
pentru contactoare, ultima mie 
din cele șase cit reprezenta to
talul „restanțelor“ față de a- 
vans să fie gata pentru montaj, 
tinerele presatoare Dobrița O- 
prișor și Ioana Pantelimon reu
șind chiar depășirea normei cu 
7 și, respectiv, 10 procente. Mai 
adăugăm că indiferent de sec
ția unde ne-am oprit apoi t 
strungărie, bachelită, matrițe- 
rie, construcții metalice, peste 
tot eforturile de a face din du
minica de ieri o duminică a re
zultatelor egale sau mal mari 
declt în celelalte zile obișnuite 
ale săptăminii.

GH. GHIDRIGAN

(Urmare din pag I) 
normalitatea împrejurărilor în 
care acționăm, pentru a jus
tifica o mișcare „au ralenti", 
o viteză de reacție înceată 
la solicitările exterioare ? Ni 
se pare atunci — deși păs
trăm, din fericire, destule în
doieli — că, menajîndu-ne, 
ne-am servi pe noi înșine 
fără a cauza totodată vreun 
rău cuiva. Pe urmă renun
țăm, de voie de nevoie, la a- 
semenea pledoarii călduțe, 
pentru a ne integra în ritmul 
colectiv, în dinamica gene
rală. Și trebuie să treacă un 
timp, și trebuie să se iveas
că un moment de intensă 
mobilizare a forțelor, și tre
buie să apelăm, brusc, la 
toate rezervele noastre lăun
trice, ca să înțelegem că 
ruda de sînge, ruda de con
știință avusese perfectă drep
tate. Fără exersarea sistema
tică, de durată, am pica la 
un examen cu atît mai se
ver, cu cit mai puțin aștep
tat.

.................

Dar exercițiul, ca impera
tiv al educației, nu ne-ajută 

bine 
ma
ma- 

in-

numai să trecem cu 
„hopurile". Răsplata lui 
ximă constă în calitatea 
terialului uman obținut, 
tr-o perspectivă deschisă pe 
toată durata vieții. Adesea, 
lăudați pentru o rezolvare

IMPERATIVUL
care nu ne-o cerut un efort 
deosebit, ci numai aplicarea 
unei deprinderi, ne pomenim 
murmurind „asta am invă- 
țat-o din copilărie...“. Memo
ria noastră a decorticat in
stantaneu, din vechiul înveliș 
de dojeni și povețe cam sî- 
cîitoare, miezul admirabil al 
experienței moștenite, prelua
te, asimilate. Capital intr-o 
investiție cu amortizare len
tă, exercițiul se fructifică cu 
multe mii la sută. Nu tot
deauna sîntem conștienți că

o asemenea unitate procen
tuală acționează, in noi și 
prin noi, in felul cum biruim 
asupra diferitelor circumstan
țe. Incontestabil însă, toate 
la un loc formează un stil de 
viață.

Cu rădăcinile in acest te
ren de formare a personali
tății, un interes major stăruie 
asupra tuturor frunților. Dacă 
un ins antrenat să susțină 
oricind bătălia ce i se im
pune este un învingător pro
babil, un popor întreg cu a- 
ceeași calitate învinge tot
deauna. Disciplina interioară 
a mulțimilor superior organi
zate va primi - nu o deco
rativă cunună de lauri — ci 
acea recunoaștere a Timpu
lui conform căreia nici un an 
și nici un anotimp, indiferent 
cite și indiferent cit de fu
rioase răzmerițe ale elemen
telor naturii s-ar stîrni, nu 
se încheie cu vreo abatere 
de la drumul pe care națiu
nea a învățat, in rinduri 
strînse, să înainteze.

Sîmbătă seara, sala Olimpia 
din Timișoara a găzduit partida 
retur dintre Universitatea Ti
mișoara și S.K. Leipzig contind 
pentru semifinalele cupei cam
pionilor europeni la handbal 
feminin. Peste 3 000 de specta
tori au urmărit o partidă ex
trem de disputată. După pri
mele 20 de minute scorul arăta 
egal : 3—3. De remarcat că în 
această parte a jocului studen
tele timișorence au ratat două 
aruncări de la șapte metri. In 
partea a doua a meciului jucă
toarele germane conduc in 
permanență și clnd totul părea 
pierdut cu trei secunde înainte 
de fiuierul final al arbitrului 
iugoslav, Eduard Domazt, un 
contraatac purtat in mare . vi
teză de Cristine Metzenrath a- 
duce egalarea 7—7. Datorită 
faptului că in prima manșă des
fășurată la Leipzig partida s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate (9—9), echipa care se 
califică în finală, potrivit literei 
regulamentului, este Universi
tatea Timișoara datorită numă
rului de goluri mai mar« în
scrise in deplasare.

CORNEL IONESCU

FOTBAL
STEAUA - F.C. ARGEȘ 4-2

• Intr-un meci amical de fot
bal desfășurat ieri dimineață în 
Capitală, echipa Steaua Bucu
rești a învins cu scorul de 4—2 
(2—0) formația F.C. Argeș Pi
tești. Au marcat Dumitru (2), 
Tătaru și Aelenei, respectiv 
Roșu și Dobrin (din lovitură de 
la 11 m).

★
Rezultatele înregistrate in 

partidele amicale de fotbal dis
putate în țară : Steagul Roșu 
Brașov-Metrom Brașov 6—1 ; 
Politehnica Timișoara-Univerai- 
tatea Craiova 3—0 ; U. T. Arad- 
C.F.R. Cluj 1—0 ; Corvinul Hu- 
nedoara-Jiul 
F.C. Petrolul 
Plopenl 1—1 , vxxixxxpxa -jatu- 
Mare-Sportul Studențesc Bucu
rești 2—1.

Petroșani 1—0 ;
Ploiești-Metalul 

; Olimpia Satu-

Timp de două zile renumita stațiune interna
țională Poiana Brașov a fost gazda fazei finale a 
Cupei tineretului de la sate la schi, una din cele 
mai importante și mai populare competiții de ma
să care a reunit la startul probelor în fazele an
te oare mii de tineri și tinere din toate colțurile 
țări.'.

Sîmbătă pe pîrtia Bradul s-a desfășurat proba 
de slalom uriaș (două manșe) coborîre fete și bă- 

, ieți. în seara aceleiași zile pe patinoarul artificial 
din Poiana Brașov a avut loc festivitatea de des
chidere a competiției. Duminică dimineața pe 
pîrtia din fața cabanei Vînătoru s-au desfășurat 
probele de fond. Mii de turiști au urmărit timp 
de două zile întrecerile viu disputate care au do
vedit dragostea tineretului pentru sport. La fes
tivitatea de premiere au participat toți concurenții 
oferindu-li-se primilor trei clasați, la fiecare pro
bă, medalii precum și obiecte și materiale spor
tive, iar cîștigătorilor tricourile de campioni na
ționali sătești la schi. Iată clasamentul: coborîre 
fete : locul I Gabriela Lazăr (Harghita) 26,3; locul 
II — Francisca Kramer (Harghita) 29; locul III Io
nela Plotogea (Brașov) 29,7; coborîre băieți : locul 
I Constantin Puchi (Brașov) 26,7; locul II și III

loan 1 
reș) 27,7; slalom uriaș : locul I 
branu (Harghita) 56,9 ; locul II — Florin Boboc 
(Brașov) 57,9 și locul III — Stelian Rusu (Har
ghita) 60,1; fond fete (2 lan): locul I Anișoara Arsu 
(Brașov), locul II Maria Nilă (Brașov), locul III 
Anthal Ida (Harghita) ; fond băieți 4 lan : locul I, 
Ionel Cioacă, (Brașov), locul II — Constantin 
Arsu (Brașov), locul III — Dumitru Costin (Mu
reș).

Precum se vede întrecerile finale au fost do
minate de reprezentanții județelor Brașov și Har
ghita, sosiți pe primele trei locuri în toate cele 
cinci probe de concurs.

Nu putem încheia această scurtă relatare fără 
a sublinia eforturile depuse de organizatori — 
C.C. al U.T.C. — pentru a asigura participanților 
condiții optime de concurs și recreere. De ase
menea, atenția acordată acestei competiții de masă 
de către organele de partid și de stat locale care 
au reușit să facă deosebit de plăcute cele două 
zile petrecute de finaliștii ediției de iarnă a Cupei 
tineretului de la 
tană.

MERIDIAN
• Turneul internațional femi

nin de șah de la Belgrad a con- 
.tinuat cu disputarea partidelor 
din runda a 10-a, în care maes- 
tra româncă Alexandra Nicolau 
a înscris un punct prețios, cîș- 
tigînd (cu piesele negre) în fața 
polonezei Erenska. Veroczi a în
vins-o pe Milivojevici. Pihailici 
a pierdut la Kalhbrener, iar 
Gordana Jovanovici a remizat 
cu Kozlovska.

înaintea ultimei runde, în cla
sament conduce Alexandra Ni
colau (România), cu 7 puncte și 
două partide întrerupte, urmată 
de Veroczi (Ungaria), 6,5 puncte, 
Kozlovska (U.R.S.S.) 6 puncte 
(1).

• „Cupa Libertadores" Ia fot
bal a programat alte două par
tide.

La Montevideo, echipa locală 
Penarol a terminat la egalitate : 
2—2 (1—1) cu formația braziliană 
Bota f oro. Intr-un alt joc, dispu
tat la Buenos Aires, campioana 
Argentinei, echipa San Lorenzo 
de Almagro, a dispus cu 1—0 (0— 
0) de River Plata.

Ercuș (Brașov) 27,2, Gheorghe Gagyi (Ms- 
I — Horia Do-

sate, în pitoreasca stațiune mon-

ADINA VELEA 
MARIAN GHIOLDUȘ

t

« Crosul tineretului
• Seelcționata feminină de vo

lei a Canadei va întreprinde tn 
cursul lunii mai a acestui an un 
turneu în R. P. Chineză. Volei
balistele canadiene vor evolua 
în orașele Pekin, Canton, Șan- 
hai și altele.

• La Budapesta, într-un meci 
contând pentru „Cupa ligii eu
ropene“ la tenis de masă, s-au 
intîlnit selecțoinatele U.R.S.S. 
și Ungariei. Sportivii sovietici 
au terminat învingători cu sco
rul de 6—1.

• In cadrul turneului interna
țional de tenis de la Alexandria 
s-au disputat primele partide 
semifinale. în proba de simplu 
bărbați, francezul Patrice Do- 
minguez l-a eliminat cu 6—2, 
6—0, 6—0 pe compatriotul său 
Georges Goven, iar Nowlcki 
(Polonia) l-a învins cu 6—2, 6—7,
6— 8, 8—6, 6—1 pe Ribarczyk
(Polonia).

La dublu mixt, perechea Flo- 
rence Guedy (Franța) — No- 
wickj (Polonia) a întrecut cu
7— 5, 6—3 cuplul Nathalie Fuchs 
(Franța) — Viorel Marou (Ro
mânia).

la Timișoara

a reunit la 
peste 5 000 de 
liceele și șco- 
din localitate, 
probelor, pe

Duminică la Timișoara s-a 
desfășurat „Crosul tineretului“, 
tradițională manifestare sporti
vă de masă, care 
startul întrecerii 
fete și băieți din 
Iile profesionale 
După disputarea
grupe de virste și sexe, organi
zatorii crosului — Comitetul 
municipal Timișoara al U.T.C. 
și Consiliul județean Timiș 
pentru educație fizică șl sport 
— au înmînat cîștigătorilor com
petiției, numeroase premii t cu
pe, medalii, diplome, echipa
mente sportive, obiecte de tu
rism.

Pe primele locuri s-au clasat 
reprezentanții liceului nr. 4 și 
cei ai școlilor profesionale tex
tile și electrotehnică din Timi
șoara.

In 
luat ___  _____
ghe Pană.

Plenara C.N.E.F.S. a adoptat 
In unanimitate planul de mă
suri cu privire la îndeplinirea 
prevederilor Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R., angajîndu-se să 
le înfăptuiască, printr-o activi
tate perseverentă, competentă 
și exigentă, pentru dezvoltarea 
sportului de masă și de performanță.

Plenara a hotărît unele mă
suri organizatorice. A fost ales 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S., 
președinte — Emil Drăgănescu 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor ; prim- 
vicepreședinte - general loco
tenent Marin Dragnea ; vice
președinți : Petre Blajovici, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra- 
ția Locală ; Lia Manoliu, ingi- 
ner la , Institutul de cercetări 
științifice pentru protecția 
muncii ; Adalbert Militz. secre
tar al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană din Republica Socialistă 
România ; Alexandru Kopandi, 
secretar al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din Republica Socialistă Ro
mânia ; Ion Șiclovan, rector al 
Institutului de educație fizică și 
sport ; secretari — Emil Ghibu 
și Miron Olteanu.

Luind cuvintul, tovarășul 
Etnii Drăgănescu s-a angajat, 
în numele C.N.E.F.S., să tra
ducă în viață in mod exemplar 
hotăririle recentei plenare a 
C.C. ai P.C.R. cu privire ia 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului.

Intr-o atmosferă de puternlo 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune ;

întrunit în ședință plenară, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, în numele 
tuturor sportivilor, profesorilor 
de educație fizică, antrenorilor, 
întregului activ al mișcării spor
tive de la orașe și sate, își rea
firmă totala adeziune la po
litica Internă și internațională, 
marxist-leninistă a partidului si 
statului nostru, nemărginita dra
goste și profunda recunoștință 
față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru statornicia și 
înflăcărarea cu care militați în 
vederea asigurării progresului 
rapid și multilateral al patriei, 
ridicării necontenite a nivelului 
de viață și civilizație a poporu
lui, făuririi omului nou, armo
nios dezvoltat, al României So
cialiste.

Dezbătînd ev exigență și res
ponsabilitate măsurile necesare 
înfăptuirii prevederilor I-iotărî- 
rii recentei Plenare a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, celelalte organi
zații de stat și obștești cu atri
buții in acest domeniu, se anga
jează să-și mobilizeze toate for
țele în direcția dezvoltării spor
tului de masă, cuprinderii tot 
mai largi a oamenilor muncii, 
a întregului tineret din unită
țile economice, școli și facultăți 
în practicarea exercițiilor fizice, 
sportului și turismului, în aer 
liber, prin folosirea judicioasă a 
bazei materiale _ existente și a 
unor forme simple, de largă 
accesibilitate.

în unanimitate, se spune în 
telegramă, participanții la ple
nară, exprimîndu-ne cu entu
ziasm sentimentele de profund 
respect și mulțumire pentru 
grija pe care o manifestați față 
de dezvoltarea acestui impor
tant domeniu al vieții sociale, 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu ne 
vom precupeți eforturile pentru 
traducerea în viață, la nivel ca*- 
litativ superior, a sarcinilor în
credințate de conducerea parti
dului și statului, de dumnea
voastră personal, contribuind 
astfel la afirmarea tot mai pu
ternică a mișcării sportive româ
nești, la dezvoltarea armonioasă 
a tinerei generații, a întregului 
nostru popor. (Agerpres).

încheierea discuțiilor a 
cuvintul tovarășul Gheor-
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CRIZA MONETARĂ

Redeschiderea piețelor 
valutare occidentale

Piețele valutare din capitalele țărilor membre ale 
C.E.E. vor fi redeschise luni, 19 martie, informează Un co
municat al Ministerului de finanțe britanic. Reamintim că 
reluarea pe piețele de devize occidentale, a tranzacțiilor 
sistate, începind de la 9 martie, a fost înlesnită de acor
dul realizat, vineri la Paris, cînd S.U.A. s-au angajat să 
sprijine dolarul pe piețele valutare internaționale.

La întoarcerea sa de la Paris, 
unde a participat la lucrările 
conferinței miniștrilor de finan
țe din 14 țări occidentale, mi
nistrul japonez de finanțe, Kii- 
chi Aichi, a confirmat că piața 
de schimb din Tokio își va re
lua luni activitatea. Aichi a 
menționat că guvernul japonez 
va acționa astfel îneît flotarea 
yenului să fie „curată“, adică 
fără ca Banca Japoniei să in
tervină pentru menținerea 
cursului dolarului. El și-a ex
primat, pe de altă parte, opinia 
că este greu de prevăzut, pen
tru viitorul apropiat, o nouă de
valorizare a dolarului american.

La Washington a fost dat pu
blicității un rezumat al textului 
intervenției lui Pierre-Paul 
Schweitzer, director al Fondului 
Monetar Internațional, cu sediul 
în capitala S.U.A., în cadrul 
conferinței lărgite a „celor zece“ 
(reuniunea miniștrilor de finanțe 
din 14 țări occidentale — n.r.), 
desfășurată la Paris. Potrivit tex
tului, Schweitzer a apreciat că 
structurile cursurilor de schimb 
stabilite după devalorizarea do
larului din 13 februarie a.c. sint 
rezonabile fi a cerut țărilor occi
dentale să-ți unească eforturile 
pentru a apăra aceste parități 
El a apreciat că, în momentul de

• DIN INIȚIATIVA 
U.N.C.T.A.D., Un grup de ex- 
perți vor studia, la Geneva, 
între 19 șl 30 martie, practi
cile comerciale restrictive u- 
tilizate de companiile mul
tinaționale și efectul acestor 
practici asupra tendințelor 
comerțului internațional. Vor 
fi examinate, în acest cadru, 
activitățile cartelurilor, acor
durile de împărțire a piețe- 
lor, practicile monopoliste, 
precum și modalitățile de 
constringere în domeniul a- 
provizionării. 1

Experții urmează să exa
mineze prejudiciile pe care 
practicile comerciale restric
tive le aduc țărilor în curs 
de dezvoltare și să elaboreze 
recomandări privind evitarea 
acestor prejudicii.

Conduiisi celor 267 pufnii...
• Un raport care redeschide discuția privind reorganizarea federală 

din R. F. G. • Doar șase landuri ? • Adepții și adversarii proiectului...

La 20 februarie, o comisie formată din 12 experți, condusă de 
fostul secretar de stat în Ministerul federal de interne, Werner 
Ernst, a prezentat cancelarului Willy Brandt, după studii meticu
loase desfășurate timp de doi ani, un raport conținind propuneri 
privind reîmpărțirea teritorial-administrativă a Republicii Fede
rale Germania. Cele 267 pagini ale raportului readuc în aten
ția opiniei publice vest-germane o problemă a cărei importanță 
nu a fost niciodată contestată, dar care a stîrnit întotdeauna 
vii controverse.

odul actual de or
ganizare a terito
riului a suscitat 
discuții de la bun 
început. El satis
făcea tradițiile is

torice, dar neglija în mare mă
sură geografia și condițiile e- 
conomice și sociale concrete. 
Intre cele 10 landuri sfnt dispa
rități crase.

Astfel, landul Brema, format 
din vechiul oraș hanseatic și 
împrejurimile sale, cu 700 000 
de locuitori și cîteva sute de 
km. p., se află pe picior de e- 
galitate cu Renania de nord- 
Westfalia (17 milioane locuitori) 
și cu Bavaria, care are o supra
față de 70 000 km. p. Diferențe 
apreciabile există și în dezvol
tarea economică și socială. Da
tele statistice arată, spre exem
plu, că față de media federală, 
în Schleswig — Holstein pro
dusul social brut pe cap de lo
cuitor reprezintă 84,8 la sută, 
resursele financiare 79,2 la su
tă, nivelul salariilor 92,7 la su
tă, iar gradul de industrializare 
numai 53,7 la sută. Dacă lan
durile industrializate (Ham
burg, Renania de nord — West
falia, Baden — Württemberg, 
Brema și Hessa) dispun de con

față, în politica monetară se im
pune ca țările occidentale să-fi 
concentreze eforturile pentru a 
menține, în primul rînd, o situa
ție ordonată pe piețele de schimb 
și, în al doilea rînd, pentru a se 
menține un sistem mondial mo
netar unit. Fondul Monetar In
ternațional — a arătat Schwei
tzer — se așteaptă să joace un 
rol util în acest domeniu.

In ce privește reforma siste
mului monetar, directorul F.M.l. 
și-a exprimat opinia că prio
ritățile privind diversele ele
mente ale acestei reforme ar 
trebui să fie reconsiderate, in lu
mina evenimentelor recente. El 
a apreciat că dispozițiile apro
bate în cursul conferinței lărgite 
a „celor zece“ ar putea constitui 
o etapă spre restaurarea unui 
sistem mondial monetar cu pari
tăți fixe, funcționînd în interiorul 
unor marje considerate adecvate.
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Declarația secretarului 
general al O.U.A.

• Intr-o declarație făcută la 
întoarcerea ia Addis Abeba, 
după primul său turneu oficial 
în țările din Africa de nord 
(Egipt, Tunisia, Algeria, Maroc 
și Libia), secretarul general al 
Organizației Unității Africane, 
Nzo Ekhangaki, și-a exprimat 
satisfacția față de rezultatul 
convorbirilor pe care le-a avut 
în capitalele respective. El a 
menționat că aceste convorbiri 
au fost consacrate, în special, 
situației din Orientul Apropiat, 
precum și unor probleme pri
vind decolonizarea completă a 
Africii și viitoarea conferință 
la nivel înalt a O.U.A., progra
mată pentru începutul lunii 
mai. in capitala etiopiana.

In context, Nzo Ekhangaki a 
relevat contribuția țărilor vizi
tate la activitatea Organizației 
Unității Africane.
• In cadrul programului de 

dezvoltare economică a Egip
tului. un nou obiectiv se adau- 

diții social-economice superi
oare mediei federale, fondurile 
financiare ale landurilor care 
au o pondere mai mare a agri
culturii sau industrii mai puțin 
moderne și rentabile se află net 
sub acest nivel (77,7 la sută în 
Saar, 82,5 la sută în Schleswig 
— Holstein, 83,5 la sută în Sa
xonia inferioară etc). De altfel, 
legea fundamentală (Constitu
ția R.F.G.) prevede, în art. 29, 
că „teritoriul federal trebuie 
reîmpărțit potrivit principiilor 
legăturilor regionale, contextelor 
istorice și culturale, funcționa
lității economice și structurii 
sociale". Această prevedere con
stituțională nu a putut fi apli
cată încă in practică din diver
se motive. Pină în 1955 a existat 
o împotrivire a puterilor de o- 
cupație ; după aceea, reforma 
administrativă a fost blocată 
de ex-cancelarul Adenauer, ca
re se temea că O restructurare 
federală ar putea favoriza opo
ziția social-democrată, apoi de 
interesele locale ale unor ținu
turi și landuri. Raportul celor 
„12 înțelepți", cum a fost bo
tezată Comisia Ernst, propune 
mai multe variante de reorga
nizare federală, care prevăd re
ducerea numărului landurilor In

SCHIMBĂRI IN 
CONDUCEREA

P. S. D.
Vicepreședintele Partidului 

Social-Democrat (P.SJJ.) din 
R.F. Germania, Herbert Weh
ner, a anunțat intenția sa de 
a se retrage din funcție, la 
10 aprilie a.c., „din motive 
personale“, Wehner, unul 
dintre cei doi vicepreședinți 
ai P.S.D., al cărui lider este 
cancelarul Willy Brandt (cel 
de-al doilea vicepreședinte 
al partidului este ministrul 
de finanțe, Helmut Schmidt), 
îndeplinește această funcție 
din anul 1958.

în comunicatul oficial, Her
bert Wehner își exprimă do
rința de a rămîne purtătorul 
de cuvînt al partidului său 
în Bundestag și, de aseme
nea, de a candida în alege
rile pentru prezidiul P.S.D., 
alcătuit din 11 membri, ca și 
în cele pentru Comitetul e- 
xecutiv național, in a cărui 
componență intră 35 de mem
bri.

Comitetul executiv «1 
P.S.D. a hotărî t să propună 
candidatura lui Heinz Kiihn, 
primul ministru al landului 
Renania de nord (Westfalia), 
pentru funcția de vicepreșe
dinte al P.S.D., în cadrul ale
gerilor care vor avea loc cu 
ocazia Congresului partidului, 
la Hanovra.

gă fabricilor construite în ulti
mele două decenii — Fabrica 
de supramine (produs cu înalte 
calități nutritive, bogat în pro
teine și larg folosit în alimen
tația copiilor). întreprinderea 
a fost construită în colaborare 
cu U.N.I.C.E.F.

• La RIO DE JANEIRO. 
un copil în vîrstă de trei ani 
«•întărește 42 de kilograme, 
iar greutatea lui crește, săp- 
tămînal, cu peste un kilo
gram. Băiatul, care, după 
cum s-a dovedit, suferă de 
un grav dezechilibru glan
dular, ar fi murit în numai 
citeva săptămîni dacă nu ar 
fi fost internat, de urgență, 
în spital, unde a primit tra
tamentul corespunzător.

i • Veniturile furnizate de in
dustria petrolieră bugetului Ve- 
nezuelei au crescut, în anul 
1972, cu 887 milioane de boli
vari, comparativ cu anul pre
cedent — se arată într-un ra
port al Ministerului Minelor și 

cinci sau șase, prin înglobarea 
orașelor hanseatice in landurile 
vecine, prin contopirea unor 
landuri și schimbarea aparte
nenței unor ținuturi sau dis
tricte. Varianta favorizată de 
Comisia Ernst prevede o fede
rație compusă din șase landuri:

• Renania de nord — Wes- 
falia și Bavaria ar rămîne a- 
proape neschimbate, cu 17,1 mi
lioane locuitori și 35 230 km. p„ 
respectiv 10,3 milioane locuitori 
și 70 220 km. p. Restul teritoriu
lui ar trebui să fie reîmpărțit 
in 4 landuri, după cum urmea
ză :
• Landul „Nord-Est", format 

prin contopirea landurilor Ham- 
burg și Schleswig — Holstein și 
9 districte din Saxonia inferi
oară, ar fi, cu puțin peste 5 mi
lioane de locuitori și 24 576 km. 
p., cel mai mic stat al R.F.G., 
dar ar beneficia de marea forță 
economică și financiară a Ham- 
burguiui ;

• Landul „Nord-Vest" s-ar 
compune din actualele landuri 
Brema și Saxonia inferioară 
(minus cele 9 districte propuse 
a fi cedate Nord-Estului), ar a- 
vea o suprafață de 39 600 km. p. 
și o populație de aproximativ 7 
milioane locuitori, beneficiind, 
de asemenea, de resursele de
loc neglijabile ale Bremei 1

• Landul „Centru-Vest" ar 
îngloba teritoriul actualului land 
Hessa și ținutul Renaniei din 
landul Renania — Palatinat. a- 
jungind la o suprafață de 33 617 
km. p. șl o populație de aproa
pe 7,3 milioane locuitori ;

• Landul „Sud-Vest“, consti
tuit prin alipirea Ia Baden — 
Wfirttemberg a landului Saar

BELFAST : O placă comemorativă așezată pe gardul unei bise
rici amintește numărul victimelor războiului civil, care s-a ridicat 
— din 1969 și pină in ziua apariției impresionantului „memento" 

- la 736.

Succese ale patrioților
din Guineea-Bissau

și Insulele Capului Verde
Intr-un comunicat difuzat la 

Dakar de Partidul African pen
tru Independența Guineei Bis- 
sau și a Insulelor Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) se arată că, în pri-

localitatea italiană 
situată în apropiere 
Statuile măsurau a- 
70 de cm înălțime.

Industriei Petrolului. Documen
tul subliniază că această creș
tere a fost realizată ca urmare 
a Întăririi controlului statului 
în domeniul exploatării și va
lorificării petrolului.

O Potrivit unui comunicat o- 
ficial dat publicității în capita
la niponă la sfirșitul anului 
trecut, populația Japoniei a a- 
tins cifra de 107 650 000 locui
tori.
• Trei statui sculptate în 

lemn au fost furate dintr-o bi
serică din 
Tricesinio, 
de Udine. 
proximativ 
Acesta este al 17-lea furt înre
gistrat în acest an, în bisericile 
italiene.
• Cu un bilanț de cel puțin 

doi morți și un număr încă ne
determinat de răniți s-a soldat 
cutremurul înregistrat sîmbătă 
în Filipine. Cutremurul de sim- 
bătă — al cărui epicentru a fost 
localizat la circa 246 km sud-est 
de Manila — este a patra miș
care tectonică semnalată in Fi
lipine, în ultimele 15 zile.

Așa ar arăta după varianta favorizată de Comisia Ernst partea de 
nord și de sud a teritoriului R.F.G. (granițele actualelor landuri 
sint însemnate cu linie continuă, cele ale landurilor propuse cu 

linie punctată).

și a ținutului Palatinat din lan
dul Renania — Palatinat, ar 
ocupa, cu aproape 11,7 milioane 
locuitori și 44 821 km. p., locul 
al doilea atît în ce privește su
prafața cit și populația.

Avantajele reașezării fede
rale ar fi multiple, consideră au
torii raportului. S-ar ubține o 
structură federală mult mai o- 
mogenă, raportul dintre cel mai 
mic și cel mai mare land ur- 
mînd să scadă în ce privește 
teritoriul de 35 de ori (de la 
1/100, cît reprezintă In prezent 
Brema față de Bavaria, la 1/2,8), 
iar în ce privește populația de 
7 ori (de Ia 1/25 la 1/3,4). Orașe
le hanseatice Brema și Hamburg 
ar fi eliberate de hainele teri
toriale prea strimte, găsindu-.și, 
în calitate de capitale ale noilor 
landuri, posibilități mai largi 
de expansiune, de pe urma că
rora ar profila din plin zonele 
învecinate și landurile ca ata
re. In plus, ținuturi cu structuri 
mai puțin adaptate societății 
moderne, cum sînt unele zone 
din Schleswig — Holstein, Sa
xonia inferioară, Saar și Re
nania — Palatinat, ar obține 
șanse sporite de dezvoltare prin 
cuplarea lor la centre cu o di

mele zàle ale aoestei luni, for
țele patriotice au supus unui 
susținut tir de artilerie principa
lul centru urban din sudul Gui
neei Bissau — orașul Catio, pro- 
vocînd trupelor portugheze im
portante pierderi în oameni șl 
materiale. Comunicatul semna
lează de asemenea lupte violen
te în sudul Guineei Bissau, în 
apropierea taberei de la Nam- 
pata.

In nordul țării, forțele patrio
tice au bombardat mai multe 
tabere portugheze și au inițiat o 
serie de acțiuni de hărțuire, 
mai ales în zona Pirada. Tot
odată, combatanții P.A.I.G.C. au 
respins, la 15 martie, asaltul tru
pelor portugheze aeropurtate îm
potriva punctului central al for
țelor patriotice care operează în 
Nord. După cum menționează 
comunicatul, majoritatea efecti
velor aruncate în luptă de por
tughezi au căzut într-o ambus
cadă.

Hotărîre la Lima
din 
gu- 
ca-

a Ministerul Agriculturii 
Peru a anunțat hotărîrea 
vernului de a expropria, în 
drul înfăptuirii reformei agrare, 
18 000 hectare de terenuri în de
partamentul Ayacucho. In aceas
tă lună vor mai fi expropriate 
27 de latifundii în departamen
tul Cajamarca.

namică industrial-economică 
superioară.

Cu toate acestea, reorganizarea 
federală întîmpină încă rezis
tență. Obstacolele sint cele deja 
menționate : temerile U.C.D. că 
reforma i-ar fi defavorabilă și 
unele interese locale. Orașele- 
stat Brema și Hamburg nu 
par dispuse să renunțe la sta
tutul loi privilegiat. In acest 
context, presa vest-germană 
subliniază însă că legea privind 
reorganizarea federală nu nece
sită aprobarea guvernelor <i 
parlamentelor landurilor și nici 
pe cea a Bundesratului, fiind 
suficientă adoptarea ei de către 
Bundestag. Cu toată majoritatea 
de care dispune guvernul în 
prima cameră a parlamentului, 
opoziția creștin-democrată (care 
și-ar vedea șansele restrinse la 
landurile sudice Bavaria și Ba
den — Württemberg, în cele
lalte contîndu-se pe o prepon
derență social-democrato-libe- 
rală) ar putea bloca legea în 
cazul in care reprezentanții 
Bremei și Hamburgului In Bun
destag ar prefera menținerea 
actualei soluții.

BAZIL ȘTEFAN

Impasul 
lui Ion Noi

Izolarea militarâ și 
polificâ a regimului de 

la Pnom Penh se 
accentueazâ

Sîmbătă, puțin Înainte de ora 
13,30, un avion „T-28" și-a făcut 
apariția deasupra reședinței lu‘ 
Lon Noi. Era un aparat bimotor, 
de tipul celor aflate in dotarea 
armatei de Ia Pnom Penh. Ni
mic nu lăsa să se sconteze e- 
pllogul. Părea un zbor de ru
tină, înscris în obiceiurile sub
alternilor lui Lon Noi. Avionul 
a zburat peste palat, a coborit 
puțin dar — surpriză — după a- 
ceea a lansat mai multe bombe. 
Palatul și cazarma învecinată au 
fost lovite. In cazarmă s-a de
clanșat un violent incendiu care 
a provocat explozia unor muni
ții și a transformat în torțe con
strucțiile de lemn din apropiere. 
Panica & cuprins anturajul lui 
Lon Noi. încercarea de a regăsi 
și, eventual, de a dobori avionul 
care a executat atacul a eșuat. 
A urmat un comunicat laconic 
care a semnalat bilanțul bom
bardamentului : 20 morți șl 35 
răniți. S-a proclamat imediat 
starea de urgență. Toate ziarele
— cu excepția celor ce aparțin 
autorităților de Ia Pnom Penh
— au fost suspendate. Aeropor
tul a fost închis traficului.

Nu este, desigur, prima oară 
cînd Pnom-Penhul devine scena 
unor operațiuni de luptă. FRAN
CE PRESSE enumera 11 atacuri

Frontul 
social

Mișcarea grevistă dîn 
Marea Britanie

Anglia cunoaște o amplă miș
care revendicativă a celor ce 
muncesc. își continuă gravele 
personalul nemedical din spi
tale, muncitorii din industria 
gazului, lucrătorii vamali, func
ționarii guvernamentali. Greve
le se desfășoară pe fundalul 
confruntării sociale care dom
nește în Marea Britanie, agra
vată în cursul ultimei săptă- 
mîni, reprezentînd reacția ce
lor ce muncesc față de politica 
guvernamentală, care, contro- 
lînd strict salariile, îngăduie 
majorarea prețurilor Ia o serie 
de produse esențiale.

Bugetul pe anul 1973 prezen
tat de către Anthony Barberi 
urmărește în linii mari capito
lele celui de anul trecut. IN
TERNAȚIONAL HERALD TRI
BUNE sesiza, însă, că „foarte 
puține s-au spus, pentru poto
lirea miniei mișcării sindicale 
față de programul guvernului 
de înghețare a salariilor și pre
țurilor". In Camera Comunelor, 
dezbaterile asupra bugetului au 
marcat, «lupă cum era și de aș
teptat, riposta hotărîtă a lideri
lor sindicali și laburiști care au 
criticat deficitul bugetar estimat 
la 10 miliarde dolari. Aplauze 
s-au auzit numai din partea re
prezentanților Confederați®! 
cercurilor patronale cărora bu
getul le asigură rentabilitatea 
investițiilor lor. TIMES scria 
că. in schimbul combaterii in
flației pină în 1974, cu prețul 
unui deficit mare al balanței de 
plăți și al inghețării salariilor, 
„ar fi de preferat o strategie 
vizînd o trecere mai lină la o 
rată constantă de dezvoltare a 
economiei, cu prețuri și o ba
lanță externă stabile pină în 
1975". Pentru ca „programul an- 
tiinflaționist" să opereze Înspre 

La Lisabona, după recentele explozii care au lovit instituții 
militare.

ale torțelor rezistenței popu
lare de Ia 1 decembrie 1970 și 
pină ia sfirșitul anului trecut 
De la aruncarea iu aer a unui 
pod pe un braț al Megkongulul, 
chiar in centrul capitalei cam
bodgiene, desfășurată in octom
brie 1972, bombardamentul do 
sîmbătă este apreciat de agen
ția pariziană drept „acțiunea 
cea mai spectaculoasă“ a adver
sarilor lui Lon Noi. Forțele pa
triotice din Cambodgia dove
desc, în multiple forme, capaci
tatea lor de a acționa pe între
gul teritoriu al țării, inclusiv în 
interiorul capitalei. Wilfred 
Burchett arăta în GUARDIAN 
că „Pnom Penh, capitala, este 
Înconjurată, fiecare din cele 
șapte șosele și căi ferate care 
pornesc de aici fiind strict con
trolate de forțele de rezistentă 
sau, ca in cazul șoselei nr. 1 
care duce la Saigon, ușor de 
blocat ori de clte ori se dorește 
acest lucru“. Datele cele mai 
recente indică faptul că ZONA 
ELIBERATA, ADMINISTRATA 
DE GUVERNUL REGAL DE 
UNIUNE NAȚIONALĂ, CON
DUS DE PRINȚUL NORODOM 
SIANUK, REPREZINTĂ 90 LA 
SUTĂ DIN SUPRAFAȚA ȚA
RII, AVÎND 5 MILIOANE ȘI 
JUMĂTATE DE LOCUITORI. 
Sub conducerea F.U.N.K., for
țele rezistenței populare au dat 
grele lovituri inamicului, de- 
monstrind hotărîrea poporului 
cambodgian de a asigura, cu 
arma in mină, independența, 
pacea, neutralitatea, suverani
tatea și integritatea teritorială 
a țării. Administrația Iui Lon 
Noi, care supraviețuiește numai 
datorită ajutorului american, nu 
mai dispune decit de o zonă re- 
strînsă, limitată în special la 
cîteva centre urbane. Cursul e- 
venimentelor, după lovitura de 
stat din martie 1970, a dezvăluit 
caracterul antipopular al politi
cii Iui Lon Noi. Nici un fel do 
subterfugiu electoral, nici o ma

finalitatea scontată, comentato
rii britanici , onsideră ca abso
lut necesară îndeplinirea cîtor- 
va condiții : deficitul balanței de 
plăți să nu anuleze creșterea 
economică, iar faza a doua a 
„programului antiinflaționist" 
să fie do scurtă durată. Ace
iași comentatori își exprimau 
îndoiala față de posibilitatea în
deplinirii acestor două condiții.

Cei 800 000 de greviști brita
nici condamnă „programul anti- 
inflaționist" care limitează po
sibilitățile de creștere a salarii
lor pe o perioadă îndelungată. 
Oamenii muncii sînt neliniștiți 
de decalajul dintre salarii și 
prețuri. Numai în ultimele trei 
luni, costul vieții a înregistrat 
o majorare de 3,5 la sută (17 
la sută în doi ani) și lunile ce 
vor veni se anunță favorabile 
escaladării lui în continuare.

Aproximativ pe vremea aceas
ta, în anul trecut. Anglia era 
zguduită de două mari greve — 
una a minerilor, cealaltă a fe
roviarilor. Guvernul Heath a 
insistat atuhei că nu va ceda și 
a sfătuit conducerile direcțiilor 
respective să rămînă inflexibile 
și. totuși, pină la urmă, greviș
tii au repurtat victorii răsună
toare. Era de fapt dubla Infrî- 
gere a primei faze a aceluiași 
„program antiinflaționist“.

Cursul frămintărilor sociale 

nevră Întreprinsă na Izbutește 
să amelioreze poziția șubredă a 
lui Lon NoL Izolarea grupului 
de politicieni și de vlrfuri mi
litare de la Pnom Penh, este 
accentuată atit de repetatele jn- 
fringeri de pe front, cit șl de 
criza economică care bintuite și 
pe care slujbașii lui Lon Noi se 
dovedesc incapabili să o stăvi
lească. Mișcările greviste se în
mulțesc iar împotriva represiu
nii polițienești se ridică forțe 
largi ale opiniei publice. Auto
ritățile de la Pnom Penh recurg 
la teroare spre a Înfricoșa pe 
cei ce protestează. Sîmbătă, Ia 
facultatea de pedagogie, învăță
torii aflați în grevă au ținut un 
miting. Oratorii au criticat 
„inerția“ oficialităților in fața 
creșterii prețurilor. Militari in 
civil au azvîrllt grenade asupra 
greviștilor. S-au înregistrat doi 
morți și opt răniți. FRANCE 
PRESSE relevă că „militarii în 
civil" care au lansat grenadele 
aparțineau celei de a 15-a bri
găzi comandată de actualul mi
nistru de interne de la Pnom 
Penh și... frate cu Lon Noi.

Forțele patriotice sub condu
cerea Guvernului Regal de U- 
niune Națională, singurul gu
vern legal al Cambodgiei, sint 
hotărlte să ducă pină la capăt 
lupta lor eroică. Intr-un recent 
mesaj adresat națiunii khmere 
de Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, se reafirma 
că nu va negocia cu regimul Lon 
Noi și se exprima hotărîrea 
F.U.N.K. de a elibera teritoriul 
Întregii țări. Continuarea bom
bardamentelor americane asu
pra zone] eliberate — bombar
damente recunoscute de coman
damentul de la Honolulu — nu 
pot să modifice realitatea clm- 
pului de luptă. Superfortărețcle 
„B-52" nu vor reuși niciodată 
să fnfrîngă voința de libertate 
și Independență a poporului 
cambodgian.

M. RAMURA

pare să tindă spre o grevă ge
nerală, prima după cea din 1926, 
și este probabil ca guvernul con
servator să prefere abandona
rea prevederilor legii îngheță
rii salariilor în sectoarele afec
tate «le grevă decit să riște de
clanșarea unei greve generale 
care va paraliza întreaga viață 
economică. O alternativă care 
circulă în cercurile conserva
toare — organizarea de alegeri 
generale are puține șanse de ma
terializare acum, cînd la setuti- 
nurile parțiale s-a înregistrai 
„inerția" electoratului, „o scur
gere a voturilor de Ia amin- 
două partidele. Este clar — 
scria TIMES — că deocamdată 
nici o circumscripție electorală, 
fie laburistă, fie conservatoare, 
nu poate fi considerată sigură. 
Și cînd te gîndești că zeci de 
ani de-a rîndul, majoritatea au 
rămas fidele opțiunilor tradi
ționale...“. In astfel de circum
stanțe, alternativa alegerilor 
apare riscantă, amintind de 
eșecul laburist din 1970 cau
zat în mare parte de a- 
ceeași „inerție" a alegători
lor. Confruntarea de pe planul 
social se anunță de lungă du
rată. Zilele care s-au scurs n-au 
adus ncl o destindere pe acest 
front.

DOINA TOPOR

AVIOANE 
PORTUGHEZE 

DOBORÎTE 
ÎN MOZAMBIC

ln cursul ultimelor 48 de 
ore forțele militare portughe
ze au pierdut in Mozambic 
două avioane, se arată într-un 
comunicat al înaltului coman
dament portughez. Primul a- 
parat a fost doborît în timp 
ce efectua o misiune de re
cunoaștere deasupra regiunii 
Niassa, în timp ce al doilea 
— un avion de vînătoare cu 
reacție — s-a prăbușit ln re
giunea Tete.

ffinerna
LUNI, 19 MARTIE IM»

O ANCHETĂ DIFICILA : rulea
ză la Lumina (orele 9; 11,15; 1S.30; 
ÎS; 18,15; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

COWBOY : rulează la Scala 
(orele 9,15; 12: 14,45; 17,45; 20,45), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21).

DODES’KADEN : rulează la
Central (orele 10; 13; 16; 19,30).

CLOVNII : rulează la Doina 
(orele u; 14: 17; 20).

ALFRED CEL MARE : rulează 

la Luceafărul (orele 8,30; 11; 13.30; 
10; 18,30; 31), Festival (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21). Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18: 20,30), 
Gloria (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

EXPLOZIA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20,15), Popu
lar (orele 15,30; 18: 20,15).

ORGANIZAȚIA : rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Me
lodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele »,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 10; 
18,15: 20.30), Miorița (orele 9 ; 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,30).

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

FATA CARE VINDE FLORI :
rulează la Aurora (orele 9,30; 12;
15,30 ; 18; 20,30), Vltan (orele 10;
15.30; 18; 20,30).

CUFA GLORIEI : rulează la
Timpuri Noi (orele 9—20,15 In con
tinuare).

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

MARIA STUART : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18: 20,30).

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Viitorul (orele 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Viitorul 
(orele 10; 15,30), Floreasoa (orele 
15,30; 18; 20,30).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Arta (orele 15; 17,45: 20.30), 
Giulesti (orele. 15,30; 18; 20,30).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII : 

rulează la Drumul Sării (orele 18;
20,15).

ANONIMUL VENEȚIAN : ru
lează la Drumul Sării (orele 10; 
15 30).

ADIO, ARME 1 : rulează la Volga 
(orele 9; 12,30: 16; 19,30), Flamura 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TINERII : rulează la Cotroceni 
(ora 20,15).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18).

ZESTREA: rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15), Progresul 
(orele 15.30: 18; 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,45;
20,30).

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

URSUL YOGI : rulează la Ra- 
hova (orele 15,30; 18).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20,15).

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Lecția a 46-a (reluare). 18,00 
Telex. 18,05 La ordinea zilei. Azi. 
județul Constanța. 18,20 Căminul.

Teatrul „C. I. Noftara“ (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FARA NE
VESTE — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19,30; 
Circul „Globus“ : FRATU LUI
FLIPPER — ora 17.30; 19,30.

19,00 Ecranul. 19,20 1001 de seri. 
19,30; Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauza întregului 
popor. 20,00 Cîntecul săptămînii. 
Inii place să trăiesc cu fruntea 
sus de Edmond Deda. 20,06 Mai 
aveți o Întrebare 7 — Marile pro
iecte ale omenirii : Exploatarea 
oceanului planetar. 20,45 Roman- 
foileton. Cîntec la apusul soarelui 
dramatizare de Bîll Craig — după 
romanul «ni același nume. 21,35 
Revista llterar-artistjeă TV. 22,35 
24 de ore. 22,50 Luminile rampei.

PROGRAMUL n

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii. Delfinul 
Flipper (reluare). 20,30 Film do
cumentar : Mahmudia. 20,45 Dans 
și muzică de pretutindeni. 21,15 
Film artistic : Vis de dragoste 
(partea I).
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