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în ziua de 19 martie 1973 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C-R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție 
proiectul de lege privind tariful vamal al 
Republicii Socialiste România, precum și 
alte acte normative în legătură cu aplica
rea tarifului vamal. S-a stabilit ca, după 
îmbunătățirea prevederilor pe baza obser
vațiilor făcute în ședință, proiectul de 
lege să fie supus Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de ase
menea, proiectul de lege privind protecția 
mediului înconjurător și a stabilit să fie 
supus dezbaterii publice și apoi să fie 
înaintat Marii Adunări Naționale.

în vederea conservării și folosirii optime 
a fondului funciar, Comitetul Executiv a 
hotărît, pe baza propunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constituirea unui Or
ganism special — format din specialiști

de înaltă calificare — care să fie însărci
nat să elaboreze studii și să întocmească, 
într-o concepție unitară, un program na
țional de lucrări pentru eliminarea exce
sului de apă de pe terenurile agricole și 
pentru combaterea inundațiilor. S-a hotă- 
rît ca la elaborarea acestui program să 
fie atrași specialiști din cadrul Academiei 
de științe agricole și silvice, din institu
tele agronomice, precum și din alte insti
tute de profil, specialiști în hidrotehnică, 
hidrografie, geografie și în alte domenii. 
De asemenea, s-a hotărît ca Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, împreună cu consiliile populare 
județene să stabilească urgent un program 
de combatere a inundațiilor în toate 
zonele țării și, în special, în zonele afec
tate de căderile masive de zăpadă, care 
să fie aplicat în această primăvară.

în încheiere, Comitetul Executiv a re
zolvat unele probleme ale activității 
curente.

se strìnge tona

drept 
bun, nu 
putut as- 
nedume-

Avutul statului
avutul nostru.
Tinere, cum II
gospodărești ?

mai ales dacă

Cînd am aflat că în martie 
1973, după multe strădanii, tî- 
năra ingineră Ana Nicolescu a 
reușit prin schimbarea procedeu
lui de turnare a segmenților să 
determine reducerea cu 35 de 
grame a consumului specific de 
metal pe fieca
re piesă și că — 
aici la Uzina de 
autoturisme din 
Pitești acest re
zultat este con
siderat 
foarte 
ne-am 
cunde 
rirea.

— Bine, dar 
oricum, ni se 
pare că econo
mia astfel reali
zată este minimă,
avem în vedere, prin compara
ție, că în 1972 în aceeași acțiune 
de economisire a metalului s-a 
obținut nici mai mult nici mai 
puțin de 250 de tone. între cî
teva grame și mii de kilograme 
există totuși o diferență destul de 
mare...

— Numai aparent — preci
zează tovarășul Nicolae Uță, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Spun asta gîndin- 
au-mă că, de fapt, cea mai mare 
parte a cantității de metal cîști- 
gată pentru producție în anul 
trecut s-a datorat nu invențiilor 
spectaculoase care să atragă 
după sine „dintr-un singur foc“ 
zeci de tone, ci tocmai acestor 
„intervenții“ la nivelul gramelor.

— Și aceasta — avea să adau
ge tovarășa ingineră Arseneta

Duțulescu, șefa biroului norme 
și consumuri specifice — întrucât 
la noi, în condițiile unor serii 
mari de repere contează pînă și 
sutimile din unitatea de măsură 
despre care vorbim. La majori
tatea reperelor forjate, de pildă, 

consumul de 
metal a fost di
minuat în me
die „numai“ cu 
0,200 — 0,250 
grame pe pie
să. Cantități in
fime deci, la pri
ma vedere. Cînd 
însă zilnic, în 
cele trei schim
buri, se execută 
mii de astfel de 
semifabricate, în 
calcul trebuie să 
grame ci 0,200 

sau 2 000. 
astfel ob- 

sînt elocvente pentru 
exprimarea lor

luăm nu 0,200 
la puterea 1000 
Evident, rezultatele 
ținute 
că de astădată 
valorică va trece de la gram la 
kilogram și pe parcursul unei 
luni sau unui an la tone.

— Și încă ceva — continua 
tovarășul Nicolae Uță. Dacă, de
sigur, este foarte adevărat că la 
conceperea unei noi formule 
tehnologice, a unui nou dispozi
tiv care să contribuie la mai buna 
valorificare a metalului prin re
ducerea consumurilor specifice 
concură, inițial, unul sau mai 
mulți specialiști, dacă apoi la 
realizarea lor practică este antre-

GH. GHIDRIGAN

(Continuate in pag. o ll-a)

.Trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva 
consumurilor exagerate de materii prime și materiale, 
împotriva rebuturilor, a oricăror forme de risipă 
care măresc prețul de cost, diminuează venitul 
național, dăunînd prin aceasta însăși bunăstării poporului“
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luniu numai 3
în urmă la Fabrica 
de radiatoare și ca
bluri din Brașov a 
apărut inițiativa 
„Contul colector de

economii" menită să-și aducă 
contribuția la reducerea cheltu
ielilor materiale și a rebuturilor 
în așa fel incit fiecare angajat 
să se încadreze în consumurile 
stabilite și totodată să reducă 
normele de consum la materii 
prime și materiale. Inițiativa 
constă în introducerea unor car
nete de evidență a economiilor 
pe fiecare muncitor și echipă în 
parte, urmărindu-se consumul de 
materii prime și materiale, scule, 
combustibil etc. De la bun 
început trebuie subliniat faptul 
că Fabrica de radiatoare și ca
bluri este una dintre cele mai 
mari consumatoare de metale ne
feroase din întreaga țară. De 
aceea, rezultatele obținute în ca
drul inițiativei cumulate pe 3 luni

„Contul colector
de economii“

sînt deosebit de grăitoare : 3.500 
kg diverse metale, 450 kg vop
sele, Incuri, diluanți etc. în va
loare de 200.000 lei, cărora li se 
mai adaugă încă 215.000 lei co
respondentul valoric celor 7.500 
kg aliaj de lipit pe bază de co
sitor economisiți prin intrarea în 
funcțiune de la 1 februarie a.c. 
a celei mai recente inaeafii din 
fabrică ce se referă la „Cosită- 
rirea benzilor pentru confecționat 
tuburi plate“ printre ai cărei au
tori se numără și utecistul Teofil 
Bold, tinichigiu. Despre întrece
rea tinerilor în. cadnd acestei ini
țiative ne-a vorbit Gheorghe 
Udrea, secretarul comitetului 
U.T.C. al fabricii.

— Am să mă refer la tinerii

dintr-o singură secție — secția 
radiatoare — cea mai mare con
sumatoare de metal. Numărul ti
nerilor este preponderent (60 la 
sută), în contul lor de economii 
a fost consemnată pînă la această 
oră suma de 80.000 lei la meta
le neferoase și aliaj de lipit. 
Există aici un însuflețitor climat 
de întrecere, tinerii gospodărind 
cu grijă fiecare gram de metal. 
De altfel, organizația noastră de 
tineret și-a propus ca fiecare ti- 
năr să înregistreze în „Contul 
colector de economii" sume cit 
mai mari prin buna utilizare a 
materiilor prime și materialelor.

ADINA VELEA
(Continuare în pag. a Il-a)

Decret
privind încetarea stării de necesitate

instituită prin decretele

nr. 109/1973 și nr. 139/1973
Avînd în vedere măsurile care au fost luate, prin efortul colectiv al oamenilor 

muncii din unitățile socialiste, al militari lor, al întregii populații apte de muncă, pen
tru înlăturarea urmărilor căderilor masive de zăpadă și ale viscolului,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1 — Începînd cu data de 20 martie 1973, starea de necesitate instituită prin 

decretele nr. 109 din 14 martie 1973 și nr. 139 din 16 martie 1973, în municipiul Bucu
rești și în județele afectate de viscol și ninsoare, încetează.

■ Art. 2 — Pentru asigurarea desfășurării în condiții normale a transportului pe 
drumurile publice și pe străzile orașelor, se mențin următoarele restricții de circulație 
a autoturismelor :

a) pînă la data de 24 martie 1973, ora 24,00, unitățile socialiste din municipiul 
București și din județele menționate în decretele nr. 109/1973 și 139/1973 nu vor pu
tea scoate în circulație decît cel mult 50 la sută din numărul total al autoturismelor a- 
flate în parcul lor ;

b) pînă la‘aceeași dată se menține interzicerea scoaterii în circulație pe dru
murile publice și pe străzile orașelor din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute 
la litera a a autoturismelor proprietate personală. ,

Președintele Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU

Activitate intensă
Ne aflăm in plin sezon le

gumicol. Lucrările pe care 
trebuie să le execute în a- 
ceastă perioadă legumiculto
rii au fost considerabil în
greunate de viscol și zăpada 
abundentă care a căzut in 
județele din partea de Est 
și Sud a țării, deci acolo 
unde se află cele mai impor
tante bazine legumicole. Da
torită măsurilor energice 
întreprinse, în majoritatea u- 
nităților producătoare, con
dițiile propice pentru desfă
șurarea ciclului de vegeta
ție în sere și solarii, s-au 
menținut normale. Astfel, in 
cazul serelor încălzite cu a- 
jutorul termocentralelor s-a 
făcut o aprovizionare cores
punzătoare cu combustibil, 
pentru ca în permanență 
temperatura in interior să 
se mențină între 18 și 20 
grade. Acolo unde s-a înce
put recoltarea castraveților 
și a tomatelor, primele tran
șe ale producției au fost 
transportate fără întîrziere 
spre beneficiari. Continuă 
deszăpezirea drumurilor de 
acces la sere și solarii. Sînt 
însă județe ca Teleorman. 
Prahova, Olt. Argeș, unde 
solariile au avut de suferit. 
Echipele speciale de 
venție constituite au 
rat terenul de zăpadă, 
locuit folia, protejînd 
posibil răsadul. Ce măsuri se 
impun în situația cînd răsa
dul a fost afectat sau chiar 
pierdut ?

— In primul caz, pentru 
sporirea vigurozității, se re
comandă stropirea răsadului 
cu sulfat de cupru sau alte 
produse indicate, precum și 
fertilizarea suplimentară cu 
azotat de amoniu. în cel 
de-al doilea caz, data calen
daristică permite încă rein- 
sămințarea suprafețelor cu 
legume din soiuri extratim- 
purii, timpurii și chiar semi- 
timpurii.

în grădinile
Aradului

LEGUMICULTURA FIIND UN OBIECTIV IMPORTANT IN ÎNTRE
CEREA UTECISTĂ, TINERII DE LA SATE PARTICIPA ACTIV LA 
EFECTUAREA OPERATIVĂ Șl DE CALITATE A LUCRĂRILOR DE 

SEZON.
Tînărul frezor Edmund Likker, de la V.M.M.U.M. Baia Mare, 

se numără printre fruntașii secției mașini unelte.
Foto: GH. CUCU
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inter- 
elibe- 

au în- 
pe cit

Județul Arad a fost ferit de 
consecințele iernii tirzii care 
s-a abătut pe o bună parte 
din teritoriul țării. Aici primă
vara se face puternic simțită și 
aceste condiții favorabile au și 
declanșat o vie activitate pe o- 
goare. Aradul mai este cunos
cut ca un puternic centru legu
micol al țării și, ca urmare, a- 
cest sector concentrează acum 
o parte însemnată din forța de 
muncă a cooperativelor de pro
ducție și întreprinderilor agri
cole de stat. Cei care coordo
nează activitatea acestui sector 
la nivelul județului sînt satis- 
făcuți de modul în care evolu
ează activitatea în legumicul
tura iar această satisfacție are 
la bază cîteva argumente de 
necontestat. In primul rînd se
mănatul în cîmp a legumelor se 
desfășoară în ritm alert. S-au 
și însămînțat 41 hectare cu cea
pă, 67 hectare cu rădăcinoase și 
100 hectare cu mazăre păstăi. 
Desigur că pe lîngă aceste lu
crări țăranii cooperatori au e- 
xecutat și altele, cum ar fi : se
mănatul pentru produsul răsad, 
87 413 m.p. din care o pondere 
însemnată dețin tomatele timpu
rii, ardeiul gras, varza timpurie 
și vinetele. Apoi s-au repicat 
aproape 20 milioane fire de var
ză timpurie, tomate și ardei 
gras. In ceea ce privește pre-

Am urmărit, într-un articol anterior, vise și deliberări ale 
tinerilor înainte de alegerea tovarășului de viață, li însoțim 
acum în drumul pe care pornesc după ceremonia încheiată 
la ofițerul stării civile. Ne vom opri cu predilecție acolo 
unde nu se întîmplă nimic ieșit din comun, la acele cupluri 
„obișnuite“ de soți, pentru a 
lor fapte cotidiene din 
noastră.

AMARUL 
„LUNII DE MIERE"

O. M.
MARIAN OVIDIU

(Continuate in pas a li ai
(Continuare in pag. a Il-a)

care
zăbovi puțin asupra mărunte- 
se compune, în fond, viața

Din partea Comandamentului Central 
pentru înlăturarea urmărilor căderilor
masive de

Comandamentul Central pentru 
înlăturarea urmărilor căderilor 
masive de zăpadă ți ale viscolu
lui informează că prin aplicarea 
prevederilor Decretului Consiliu
lui de Stat privind instituirea 
stării de necesitate, situația a 
revenit la normal în toate ju
dețele afectate. S-a realizat de
blocarea într-un timp scurt a 
străzilor ți drumurilor publice, a 
căilor ferate, gărilor și triajelor, 
a căilor de acces spre unitățile 
industriale, comerciale ți spre 
fermele de animale, asigurîn- 
du-se funcționarea neîntreruptă 
a producției, a centralelor și u- 
zinelor electrice, aprovizionarea 
tehnico-materială normală a u- 
nităților economice ți a popu-

Căsnicia
la ea acasa

zăpadă și ale viscolului
lației eu produse agro-alimen
tare. Pentru înlăturarea efecte
lor viscolului ți normalizarea ra
pidă a activității economico-so- 
ciale în toate județele, organele 
ți organizațiile de partid, colec
tivele din întreprinderi ți condu
cerile acestora, unitățile militare 
și întreaga populație aptă de 
muncă a acționat zi și noapte, 
dovedind o înaltă răspundere și 
conștiință cetățenească.

Odată cu încetarea stării de 
necesitate, Comandamentul Cen
tral adresează călduroase mul
țumiri harnicei clase muncitoare 
- care s-a aflat permanent în 
fruntea acestor acțiuni, asigu- 
rind, totodată, desfășurarea fără 
întreruperi a producției din fa
brici și uzine - țărănimii și ce
lorlalți lucrători din agricultură, 
care au muncit cu dirzenie pen
tru a pune la adăpost și a feri 
de urmările viscolului avutul 
obștesc al cooperativelor ți al 
statului.

Comandamentul Central adu
ce, de asemenea, calde mulțu-

miri, militarilor armatei noastre, 
pentru contribuția lor hotăritoa- 
re la reușita acțiunilor de desză
pezire, precum ți tineretului, e- 
îevilor ți studenților care au ieșit 
in număr mare, alături de pro
fesori, la descongestionarea de 
zăpadă a arterelor de circulație. 

Tuturor oamenilor muncii - 
lucrătorilor din transporturi, din 
unitățile comerciale și de deser
vire publică, salariaților din in
stituțiile de stat, gospodinelor, 
pensionarilor - întregii populații 
din județele afectate, Comanda
mentul Central le exprimă vii 
mulțumiri pentru hotărirea cu 
care au răspuns chemării de a 

. participa la acțiunile de desză
pezire.

Comandamentul Central iți 
exprimă convingerea că întreaga 
populație va acționa in conti
nuare pentru înlăturarea defini
tivă a tuturor urmărilor viscolu
lui, ți pentru a face ca activita
tea să se desfășoare in bune 
condițiuni in toate localitățile.

Comandantul Suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 

România

E de-a dreptul uluitor ca, 
după ce ai spus „da“ și ai sem
nat un act care iți schimbă sta
rea civilă, să devii conștient că 
ai dobîndit noi libertăți și noi 
îndatoriri. Se vede că aceia 
care au găsit denumirea șugu
beață a primei luni de căsnicie 
erau ori niște optimiști senini, 
ușor iresponsabili, bucurîndu-se 
numai de libertățile omului 
căsătorit și ignorîndu-i datorii

le, ori, dimpotrivă, au apelat la 
gustul mierii ca să mai îndul
cească unele amărăciuni ine
rente și specifice lunii cu pri
cina. Care sînt anume acestea ?

Pentru a le înțelege, dacă nu 
putem face apel la date auto
biografice, să încercăm a ne 
transpune în locul fiecăruia 
dintre doi tineri căsătoriți.

Chiar foarte tineri fiind, 
vin din casa părintească cu 
numite deprinderi formate, 
xate, cu anumite obiceiuri
care așa le au de cînd se știu.

ei 
a- 
fi- 
pe

Nu este «deloc obligatoriu să 
fie o potrivire deplină între soți 
nu numai ca fire, ca gusturi, 
ci chiar sub aspectul altor com
partimente. De aici, motive de 
dispută.

,,Nu pot suferi să stau în ca
pot — spunea o tinătă — pe 
mama nu am văzut-o niciodată 
decît în rochițe simple, curate, 
special făcute pentru a fi pur
tate acasă. Soțul meu, de cîte 
ori se întoarce de la servici, 
pare iritat și mă întreabă cum 
intră pe ușă : „Unde pleci ?“ 
sau „Unde-ai fost, spune drept?“ 
Nu poate înțelege și accepta că 
o femeie e capabilă să' facă 
foarte bine 
altfel decît 
obișnuise el 
era mea“.

Fiecare dintre cei doi soți 
trebuie, deci, să renunțe la u- 
nele atitudini, la preferințe sau

capabilă să' facă 
treabă în casă și 
în capot, cum se 
să o vadă pe soa-

mici fobii care îl deranjează pe 
celălalt și, totodată, să încerce 
a se deprinde cu felul de a fi 
al acestuia, cu respectarea unor 
hotărîri pe care au convenit să 
le accepte — ca, de pildă, să 
pună întotdeauna capacul la 
tubul cu pastă de dinți sau să 
nu mai lase peria de haine, 
după întrebuințare, pe biblio
tecă.

Oricît de lipsite de importan
ță par fapte de tipul amintit, 
ele pot genera totuși furtuni. 
Seninul cerului căsniciei nu se 
menține de Ia sine, iar efortul 
de a alunga norii este destul 
de mare pentru cei doi tineri 
care nu sînt încă „rodați" intru

LUMINIȚA GHIVIRIGA 
cercetător principal la 

Institutul de științe pedagogice

(Continuare în pag. a Il-a)
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o ma re respo nsa bili ta te: 
politică și socială
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EXPERIENȚA POZITIVĂ 
SĂ FIE GENERALIZATĂ

din 
spu-

se

permite urmărirea 
* temelor și înles- 
mai ușor abordarea 
unor probleme teo- 
acesi fel, orele de

Recent am vizitat citeva co
mune din județul Prahova, in
ter esîndu-mă îndeosebi cum
funcționează cabinetele de ști
ințe sociale, cum sînt organiza
te și, mai ales, cum sînt utili
zate ca instrumente politico- 
educative. Intr-o discuție avută 
cu profesorul Ovidiu Dumitres- 
cu, de la liceul agricol 
Valea Călugărească, acesta 
nea :

— Eficiența cabinetelor 
vede în primul rînd, in proce
sul de invățămint. Esența acțiu
nilor întreprinse prin interme
diul acestor cabinete de științe 
sociale se simte, in primul rînd, 
prin efectul lor instructiv-edu- 
cativ. în privința predării știin
țelor sociale s-a realizat însă, 
poate cel mai mult : lecțiile se 
desfășoară numai la cabinetul 
de științe social-politice, unde 
este asigurat un climat optim 
pentru însușirea cunoștințelor. 
Aici sint planșe, epidiascoape. 
ziare, reviste și cărți de spe
cialitate, intr-un cuvînt, o în
treagă bogăție de material aju
tător care 
mai atentă 
nește mult 
concretă a 
retice. în ___ __
curs devin mai interesante, mai 
atractive și mai eficiente.

Am vizitat cabinetul de științe 
sociale din cadrul liceului agri
col și m-am convins astfel, de 
adevărul celor spuse de dînsul. 
Cabinetul este înzestrat cu 
peste 176 de planșe și grafice 
(cea mai mare parte dintre ele 
sînt confecționate de elevi), și 
peste 300 de cărți social-politi
ce. în dotarea cabinetului se 
mai află, de asemenea, și o 
serie de mijloace audiovizua
le (pickup, magnetofon, televi
zor. diafilme).

Sala cabinetului de științe 
sociale prezintă o atmosferă de 
lucru.» Pereții sînt îmbodobiți 
cu tablouri reprezentând chipuri 
de mi'litanți și teoreticieni ai 
mișcării revoluționare din țara 
noastră.

— Noi vrem să-i dăm o func
ționalitate mai mare acestui 
cabinet, incit să poată deveni 
un instrument politico-educativ 
mai activ în rindul sătenilor, 
îmi spunea tovarășul Dumitru 
Curcă, director adjunct. între
gul corp didactic este gata 
să-și dea concursul la atrage
rea tinerilor din sat la activi
tățile ce se desfășoară aici.

Pînă acum însă, totul a ră
mas numai o bună intenție ; 
am aflat că mulți tineri din co
mună beneficiază mai puțin de 
posibilitățile oferite de cabinet, 
participînd în mod sporadic la 
acțiunile pe care acesta .le des
fășoară.

Este necesară, credem, inter
venția- mai promntă a Comite
tului comunal U.T.C., pentru ca 
în. cele din urmă cabinetul să 
atragă la activitățile sale 
joritatea tinerilor din sat, 
drele didactice nu trebuie 
așteote „Ia infinit“ pînă 
colaborarea dintre tineri si 
fesori se va înfăptui de 
sine, ci să contribuie efectiv la 
realizarea ei.

Reamintim Insă că adevărata 
funcționalitate pe care și-au 
dovedit-o pînă acum asemenea 
instrumente de cultură și edu
cație socialistă constă în atra
gerea tinerilor la dezbateri, a-

ma- 
Ca- 

să 
cînd 
pro- 

la

Gram cu gram
(Urmare din pag. I)

nat un colectiv mai mare sau 
mai mic de ingineri, maiștri și 
muncitori, cînd se pune proble
ma obținerii concrete, la locurile 
de muncă, a economiilor, în a- 
reastă fază esențială deci, a ma
terializării ideii, sînt implicați 
toți cei care efectiv produc. Or, 
cum. vîrsta medie a salariaților 
noștri nu depășește 21 de ani, 
deci vîrsta utecistă, lor, celor 
peste 6 500 de membri ai orga
nizației U.T.C., le revine în 
principal meritul de a fi reușit 
în 1972 realizarea celor 250 tone 
metal reintrate în fluxul tehno
logic, după cum tot ei sînt aceia 
pe umerii cărora cade responsa
bilitatea fructificării rezervelor 
încă disponibile la acest capitol 
în 1973.

Care din aceste resurse au fost 
depistate pînă la ora ac
tuală, ce se preconizează a se 
înfăptui în lunile ce urmează 
pentru ca din aceeași cantitate 
de materie primă să fie realizate 
mai multe repere ? — iată în
trebarea pentru al cărui răs
puns secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere ne-a 
invitat în secții, acolo unde se 
hotărăște nemijlocit soarta com
petiției cu gramul.

• Secția turnătorie aluminiu.

— De curind — ne informea
ză utecistul Gheorghe Andrei — 
am trecut la înlocuirea vechiu
lui procedeu de turnare statică 
în cochile prin turnarea sub pre
siune. Pînă în prezent totul 
merge bine, chiar de la primele 
„șarje“ reușind economisirea a 
peste 20 grame aluminiu la fie
care reper turnat.

• Secția forjă.

— Experimentarea forjării u- 
nor piese la mașina rotativă spe
cială — ne spune Nicolae Han- 
drea, secretarul organizației 
U.T.C. de aici — evoluează nor
mal. La reperele executate pînă 
acum se obține în medie o re
ducere a consumului specific de 
9-5 de grame. Din trimestrul doi 
trecem la producția de serie.

Intr-o altă secție, ni
vorbește despre introducerea 
unui nou procedeu de croi
re oombinată a reperelor stan
țate, procedeu ce diminuea
ză cu 25 de grame cantitatea de 

se

jutîndu-i să-și formeze o cul
tură politică, să traducă în via
tă problemele de politică gene
rală ale partidului nostru, să 
facă o legătură cu viața din 
sat, cu realitățile concrete ri
dicate de munca depusă de ei 
în cadrul cooperativei agricole 
de producție.

Numai așa. eficienta cabine

CABINETELE DE ȘTIINȚE !

SOCIALE 1LA SATE
telor de științe sociale se dove
dește cu adevărat reală. La 
Valea Călugărească. în cadrul 
cabinetului, au avut loc ac
țiuni interesante. dar tinerii 
din comună n-au participat la 
ele. Am aflat că s-au organi
zat întîlniri cu brigăzile știin
țifice. că s-au ținut informări 
politice de sinteză. S-a desfă
șurat și o emoționantă întîlni- 
re cu luptătorul comunist din 
ilegalitate. Dumitru Șerban, din 
județul Prahova. Elevii liceu
lui au auzit, prin viul grai al 
unui participant, despre lupta 
comuniștilor români înainte de 
eliberare. Din ce motive însă 
tinerii din sat au fost lipsiți 
de un astfel de prilej ?

Tn comuna învecinată, Ia 
Albești, activitatea cabinetului 
de științe sociale este mai bine 
ancorată în realitățile din via
ța satului și participarea tineri
lor este mult mai activă. Aici, 
am întîlnit tineri cooperatori 
cu o adevărată sete de infor
mații. La cabinet ei se pregă
tesc pentru învățămintul poli
tic, un loc foarte prielnic, unde 
dezbat probleme pe care-i in
teresează, își confruntă păre
rile. Despre utilitatea cabinetu
lui din comună, fată ce ne 
spunea. în citeva vorbe, tînăra 
cooperatoare, Elena Duță :

— De mare folos este pentru 
noi cabinetul de științe sociale. 
EI reprezintă singura sursă 
din comună unde ne putem in
forma si documenta mai bine. 
La Albești însă. înzestrarea 
cabinetului este mai sumară, 
dar această lipsă este compen
sată de preocuparea tinerilor 
(in majoritatea lor cooperatori) 
de a-1 îmbogăți cu planșe con
fecționate chiar de ei înșiși.

— Există Ia tinerii coopera
tori o dorință arzătoare pentru 
cunoaștere, pentru a-și perfec
ționa continuu pregătirea poli- 
tico-ideologică, spunea 
Cernat. secretara 
comună. Cînd au 
avem planșele și 
cesare, au mers și 
mutat din comuna vecină, Va
lea Călugărească și au reușit 
să confecționeze altele asemă
nătoare. Acum ne sînt de 
mare utilitate pentru învăță- 
mîntul politic. Ne-am îmbogă
țit. totodată și cabinetul cu peste 
20 de planșe.

La cabinetul de științe so
ciale, unde studiază intens dife
rite cărți și reviste social-poli- 
tice, tinerii aprofundează docu
mentele de partid, căutînd să 
înțeleagă mai bine tezele teore
tice ale partidului nostru, cum

Viorica 
U.T.C. din 
văzut că nu 

graficele ne- 
le-au împru-

metal necesară prelucrării; în 
următoarea despre introducerea 
extrudării la rece la un număr 
de 25 de piese, care va aduce 
anual pe lîngă economisirea a 
circa 80 tone metal, importante 
sporuri de productivitate. Co- 
roborînd aceste răspunsuri la 
cele spuse mai înainte de inter
locutorii noștri, adăugind că alte 
40 de tone metal se vor obține 
ca urmare a aplicării unor ino
vații, avem o imagine conclu
dentă a eforturilor susținute de
puse aici la Uzina de autoturis
me din Pitești pentru a transpu
ne în practică hotăririle plenare
lor C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie 1972 și 28 februarie- 
2 martie 1973, eforturi în care 
tinerii, organizația U.T.C. sînt 
conștient integrați, participarea 
lor activă, responsabilă consti
tuind o garanție că și în 1973, 
rezultatele obținute pe linia re
ducerii consumurilor specifice 
vor fi bune, în deplină concor
danță cu exigențele acestui an 
liotăritor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

..Contul colector
de economii“
(Urmare din pag. I)

Inițiativa „Contul colector de 
economii“ a pornit tocmai de 
aici din această secție, din 
schimbul condus de maistrul co
munist Constantin Drăgănescu. 
De aceea, tinerii din secție și-au 
propus în ultima adunare de 
U.T.C. ca 45 la sută din sporul 
de producție să-l realizeze el 
prin economisirea metalului. Și 
a început o luptă aprigă împo
triva risipei. La sfîrșitul fiecărui 
schimb tinerii colectează surplu
surile cate derivă în timpul pre
lucrării și astfel, cu rezidurile a- 
dunate cu migală timp de 2 săp- 
tămîni, care apoi au fost reto
pite, un muncitor poate lucra 
timp de o săptămînă fără a i se 
mai elibera alte materii prime 
Am întîlnit aici la loc de cinste 
în cadrul inițiativei „Contul co
lector de economii" înregistrate 
numele tinerilor din echipa nr. 

se aplică ele în practică. Cînd 
au anumite probleme neînțelese 
tinerii cooperatori primesc în
drumări din partea cadrelor di
dactice. Este un dialog viu și 
permanent între tineri și pro
fesori. La cabinetul de științe 
sociale din comună tinerii con
sultă planșele și graficele care 
prezintă cifre comparative din 

comună. Aici ei cercetează șl 
broșuri cu teme inspirate din 
munca lor în cooperativa agri
colă.

Modul cum a reușit să se in
tegreze cabinetul de științe so
ciale din comuna Albești în rea
litatea comunei. în viața tine
rilor din sat dovedește că a- 
cesta și-a format un profil pro-

(Urmare din pag. 1) 
ale înțelegerii, ale renunțării 
la tendințe egoiste. Ia comodi
tate. la ambiția de a avea me
reu ultimul cuvînt. Înțelepciu
nea, puterea de stăpînire, tactul 
vin, de obicei, după luna de 
miere, care, deci, nu poate fi, 
prin forța lucrurilor, cu totul 
și cu totul dulce

„NU ȘTIU SA FAC NIMIC" I
Așa era învățată o logodnică 

să declare viitorului ei soț, 
chiar în preajma căsătoriei. 
Sfătuitoarea — nevastă cu ex
periență — aducea argumente 
din propria ei căsnicie i „Cind 
bărbatul nu se așteaptă din 
partea ta la mare lucru, o să 
fie fericit pentru orice vede 
făcut de tine. Pe cînd, dacă 
îl asiguri de talentele tale gos
podărești. te-ai ars ! Pretenții 
și iar pretenții“.

Care dintre logodnice își ia 
riscul să-șl asume consecințele 
provocate de urmarea acestui 
sfat ? Și care dintre logodnici 
se încumetă să pornească la 
drum cu o nevastă atît de ne
pricepută (oricît ar fi ea de 
admirat pentru curajul și sin
ceritatea mărturisirii I) ?

Se cere însă gîndit și altfel ! 
pînă cînd va dăinui nedreapta 
credință că numai femeile tre
buie să șțip să facă treabă în 
casă, iar un bărbat — care habar 
n-aro de curățat cartofii, de 
fiert laptele sau de scuturat 
covoare — are dreptul să fie 
oricît de stingaci, să stîrnească 
— cel mplt — zîmbete îngădui
toare? Este de discutat aici nu

Taci din gură
cu „uritul“ tău!

De trei ani sînt prietenă cu 
un băiat. Incepînd de atunci 
ți pînă în prezent am mereu 
neînțelegeri cu părinții. Ei 
sînt de acord că băiatul are 
o ținută morală frumoasă dar 
îi deranjează fizicul lui și 
faptul că e de la țară. Știu, 
de la alte fete, că discută a- 
desea cu părinții lor despre 
prieteni, despre băieții la 
care țin. Și eu mi-aș dori să 
vorbesc despre asta cu mama, 
să-i povestesc despte băiatul 
pe care-l iubesc dar nici nu 
vrea să audă de asta. Cînd 
deschid cumva o discuție de 
acest fel iriă repede, îmi spu
ne să tac din gură cu „urî- 
tul“ meu. Aceleași neînțele
geri le am și cu colegele de 
la serviciu. Multe mă întreabă 
cum nu mi-e rușine să ies 
ou el la plimbare, eu fiind 
atît de drăguță iar el... Șl ele, 
dat mai ales părinții mă sfă
tuiesc ca, sub orice formă,

12 : frații Donca și Filimon Că
rămidă, Gheorghe Lupu, Con
stantin Șarpe, Ștefan Mirea, Va- 
sile Chiriac, Ion Roșiuță, Remus 
Apostolescu. La contul lor de 
economii figurează 40 la sută 
din cantitatea de metal econo
misit de întreaga echipă. Despre 
scopul final al inițiativei ar fi 
multe de spus — se urmărește 
astfel educarea oamenilor în spi
ritul bunei gospodăriri iar între
cerea dintre echipe vizează ca la 
sfîrșitul fiecărui schimb să pre
dea magaziei cît mai multe kilo
grame neferoase ori alte materia
le. Inițiativa s-a extins în întrea
ga fabrică. La ansamblări de 
exemplu, unde se utilizează aliaj 
de lipit, acesta este folosit cu 
mare grijă. La secția cabluri Unt 
valorificate toate capetele care 
se pierdeau înainte iar rezulta
tul este și el demn de consem
nat : circa 2.400 kg de cabluri 
și toroane economisite. 

priu, distinct, afirmîndu-se din 
plin ca puternic instrument de 
educație politică a tineretului, 
la formarea si dezvoltarea con
științei sale socialiste, militante, 
la angajarea întregii personali
tăți a tinerilor în munca prac
tică de înfăptuire a hotărîrllor 
partidului și statului nostru. A- 
ceiași interes susținut pentru gă
sirea unor forme cît mai adec
vate, pentru ancorarea cabinete
lor de științe sociale în viața și 
problemele care se pun în fața 
înaintării spre civilizație a satu
lui nostru, am întîlnit și în co
munele Ciorani si Filipeștii de 
Pădure.

în concluzie, am putea spune 
că este necesară o mai Intensă 
preocupare pentru îndrumarea 
și orientarea activității tuturor 
cabinetelor de științe sociale de 
la sate spre problemele majore 
care se ridică în fața tinerilor 
din comunele noastre, preocu
pare izvorîtă dintr-o cunoaștere 
exactă a realităților Concrete. 
Experiență bună există și ea se 
cere generalizată.

GH. STOICA

numai asupra semnificației prin
cipiale a îndatoririlor femeii și 
ale bărbatului, asupra statutu
lui lor în căsnicie, ci se cer a- 
vute în vedere și consecințele 
individualizate ale unor atare 
manifestări.

MEREU ÎMPREUNĂ?

Modul în care doi soți își pe
trec timpul liber oferă adesea 

CĂSNICIA
un indiciu al relațiilor dintre ei. 
Important este nu numai cu ce 
populează acest interval de 
timp ci, mai ales, dacă ei pre
feră sau nu să fie împreună la 
distracții, odihnă, recreere.

Bărbații sînt, de regulă, cei 
care revendică nevoia de ..li
bertate a mișcării“. Pentru 
mulți dintre ei, a nu dispune 
după bunul lor plac de timpul 
liber echivalează cil pierderea 
demnității, cu subordonarea lor 
față de „papucul“ feminin. Și 
ce poate fi mai grav, după ei, 
decît frustrarea dreptului mile
nar al supremației bărbatului ?

Nu e mai puțin adevărat că 
se manifestă greșeli, exagerări 
șt de partea „adversă“ care vine 
cu pretenții și revendicări ab
surde. O tînără ne răspunde 
categorie. Intr-o anchetă, Ia în
trebarea asupra petrecerii tim 

să mă căsătoresc cu un băiat 
de la orâș. In zadar am în
cercat să-i explic mamei că 
nu e bine așa cum gîndește 
dinsa, n-am ajuns la nici 
rezultat.

De ce trebuie să crezi 
un soț ideal înseamnă
chip frumos. oraș, aparta
ment, mașină ? Oare e nevoie 

atunci când te căsătorești 
te gîndești numai la situa- 
materială a viitorului soț? 
devii „materialistă“ și să 

ca 
să 
ția 
Să
uiți de fericirea și înțelege
rea în căsnicie ? Acestea sînt 
întrebările care mă frămîntă 
mult în ultimul timp. Aș dori 
să știu și părerea altor tineri. 
Tocmai de aceea am scris 
ziarului.

solariilor, 
semănatul 
din epoca 
ți întreți-

(Urmare din pag. I) 

gătirea terenului cifrele relevă, 
de asemenea, o activitate rodni
că i s-au pregătit 700 hectare 
teren pe care au fost adminis
trate și îngrășăminte în doze 
corespunzătoare. In continuare 
atenția este îndreptată spre lu
crările de acoperirea ’ 
plantatul în solarii, 
în cîmp a legumelor 
I și a Il-a. repicatul 
nerea răsadurilor.

Evident, această situație pre
zentată la județ se funda
mentează pe realizările obținu
te în unitățile productive, pe 
munca lucrătorilor ogoarelor 
care, puternic stimulați de Ho- 
tărîrea recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea organizării și retribuți
ei muncii în agricultură, vor să 
încheie anul cu un important 
spor de producție în compara
ție cu anii precedenți Este ca
zul și al cooperativei agricole 
din comuna Olari. Anul trecut 
cele două ferme legumicole de 
aici au adus un sfert din veni
turile cooperativei. Anul acesta 
trebuie să realizeze 5,3 milioane 
lei venituri ceea ce reprezintă 
aproximativ 27 la sută din ve
niturile ce trebuie realizate pe 
întreaga cooperativă. Pentru a

Voto: ȘT. WEISS

ca-
ale statu-

aduse 
de ve
al do- 
lucrări

grabnic o 
nu se știe

A

in orașul Satu Mare se construiește o nouă casă de mode tft cen
trul orașului.

■■ .■■■■■■■■■■

U.T.C.“

pului liber i „De. la ofițerul 
stării civile, niciodată singuri!“ 
E cam mult. Și, mai ales, e 
urît, pentru că înseamnă lipsă 
de încredere, suspiciune.

De comparat cu un alt 
răspuns, la aceeași anchetă i 
„Accept ca bărbatul meu să-și 
petreacă uneori timpul liber 
fără mine, fiindcă sînt sigură 
că nu face nimic rău... și apoi, 
poate că și eu simt uneori ne

și 
din 
că 

di-

Cu mulțumiri 
LEIJA NICANOR, 
comuna Dasoălu, 
județul Ilfov

un

automată a datelor din

Foto: ȘT. WEISS

că 
un

DAN DABIJA
Str. Victoriei 26, 
Curtea de Argeș

Oră de practică la Liceul de prelucrarea 
Cluj.

voia să fiu singură sau eu prie
tenele mele“. Am adăuga : e 
foarte bine. Cu condiția să nu 
se ajungă la situația cind aproa
pe întreg programul de odihnă 
și distracții al celor doi soți 
este separat.

„Al MEI" Șl „Al TAI"
Multe n-or ști tinerii căsăto

riți, dar de uri lucru sînt a- 
proape cu toții convinși t că e 
mai bine să stea singuri, nu cu 
părinții sau cu socrii.

Din încurcata rețea a relații
lor familiale, desprindem nu
mai unele linii de influență 
exercitată asupra tînărului cu
plu de părinții soților.

Se produce adesea o criză de 
autoritate i tinerii, ajunși Ia 
easa lor, se vor independenți, 
liberi să hotărască mai ales în

„Loz în
Intr-o discuție cu un tînăr 

de vîrsta mea, acesta mi-a 
spus că știe cu cine se va că
sători dar că încă nu o cu
noaște personal pe viitoarea 
lui tovarășă de viață. Intre- 
bîndu-l ce l-a determinat să 
ia o astfel de hotărîre, mi-a 
răspuns că a fost sfătuit de 
tatăl său, care l-a convins cu 
niște argumente „zdrobitoa
re" : tatiu fetei este proprie
tarul unei mașini „Renault 
16“ iar unica lui fiică dispu
ne de un carnet CEC cu vreo 
citeva zeci de mii lei.

Tatăl băiatului aflase, se 
pare, chiar din gura părinților 
fetei că mașina și banii ar 
constitui zestrea fiicei lor în- 
tr-o eventuală căsătorie. Asta 
e tot ce se știa despre ea, 
fata fiind pleoată în altă 
parte. Tînărul era așa de 
ferm în hotărârea lui incit 
mi-a fost imposibil să-l con
ving cît de grav greșește. 
Cine poartă vina acestei 
mentalități „curat“ burgheze, 
cum ar spune nenea Iancu ?

Părinții — la prima vede-

MOMENT IMPORTANT PENTRU PRODUCȚIA DE LEGUME A ANULUI
realiza aceste venituri în fer
mele legumicole nu s-a pierdut 
nici o oră bună de lucru. Sta
diul lucrărilor de pînă acum ne 
confirmă aceasta. Plantarea 
verzii timpurii care trebuie să 
acopere 2 hectare se află In
tr-un stadiu avansat. Terenul 
este pregătit în totalitate, var-

in grădinile

în 
fel

za repicată în ghivece iar 
continuare se plantează. La 
se prezintă situația și pentru 
celelalte soluri de legume. Tot
odată, s-au luat măsuri pentru 
irigat prin montarea pompelor 
de împingere a apei spre supra
fețele cu legume Se poate afir
ma, prin urmare, că lucrările 
de primăvară la cele două fer
me legumicole se desfășoară din 
ulin. La toate punctele de lu
cru alături de cooperatorii mai 
vîrstnici sînt prezenți și tineri. 
După cum ne spunea Petru Boz- 
gan, secretarul organizației 

ceea ce consideră ei a fi dome
niul de strictă competență per
sonală. Pe de altă parte, din 
înălțimea experienței de viață 
dobîndite și însuflețiți de bune 
intenții, „bătrînii“ simt de da
toria lor să intervină, să dea 
sfaturi, să atragă atenția la gre
șeli și chiar să țină parte unuia 
sau celuilalt dintre soți. Rare
ori însă imixtiunile acestei „In
stanțe“ superioare de judecată 
duc la împăcări, la lichidarea 
impasului. Fără martori — și, 
mai ales, fără avocați ! — „păr- 

.țile“ ar fi ajuns la înțelegere 
mai ușor. Cînd însă știe și al 
treilea... lucrurile nu mai pot 
fi atît de simplu trecute cu ve
derea, este lezat amorul pro
priu, ambiția.

Și unde mai pui că e și greu 
de stabilit cine este mai vino
vat dintre toți !

★
Despre relațiile dintre tinerii 

soți se pot scrie pagini înari
pate, adevărate poenie, idilic și 
optimist configurate, capabile 
să reducă în mod spectaculos 
numărul cititorilor celibatari.

Confruntați ulterior cu reali
tățile căsniciei, unii dintre cei 
Care ar lua ad liteWHȚp descrie
rea contrafăcută în tonuri pas
telate a vieții de familie, s-ar 
putea considera ca singurii ghi
nioniști.

Pe cînd semnalarea numai a 
citorva din secvențele cotidiene 
ale căsniciei așa cum c ea în 
unele cazuri — apreciem că 
poate fi mai de folos, știut fiind 
că un om avertizat face cît doi! 
El e pregătit si la bine, si la 

re; aceștia apar ca primii 
vinovați Un astfel de tîrg — 
fiindcă este un tîrg și nimio 
altceva — nu corespunde în 
nici un fel vremurilor pe ca
re le trăim.

Dar părinții nu sînt singu
rii vinovați. Tinărul respectiv 
trăiește în mlilocul unui co
lectiv, crește alături de el și, 
totuși, nimeni n-a reușit (sau, 
poate, nici n-a încercat) să-i 
deschidă ochii. Oare de ce ? 
Refuz să cred că cei din ju
rul lui i-au dat dreptate. Și 
consider că, pentru a anihila 
asemenea concepții, colectivul 
în care trăiește un tînăr este 
singurul capabil să intervină, 
să lupte cu influențele nega
tive ale părințilo' (în acest 
caz) sau ale altor factori (lec
turi prost îndrumate, filme 
văzute fără discernământ). 
Dumneavoastră ce părere a- 
veți ?

mult
După 
Con- 

Hum-

U.T.C, din C.A.P., aici lucrează 
aproape 120 de tineri între care 
se evidențiază Florica Borod.
Robert Bartha, Mihai Racoți,
Agneta Intze. Florea Bosgan, 
Marja Nemeth, Ida Sloboda,
care sînt hotărîți ca pe parce
lele luate în lucru în acord 
global să depășească cu 
producțiile planificate, 
cum ne relatau inginerii 
stantin Folca și Francisc
mei, șefi de ferme la ferma I 
și respectiv ferma II, veni
turile sectorului legumicol pot 
fi realizate și chiar depășite, 
însă aceasta impune ca între
prinderea de valorificare a le
gumelor și fructelor, întreprins 
dere intermediară între coope
rativă și beneficiar, să se ocupe 
în egală măsură și exigență atit 
de. livrările la export cît și de 
cele la intern.

Lucrări avansate în legumi
cultura am întîlnit și Ia coo
perativele din Sîntana, Curtici. 
Dorobanți, Macea, Comlăuș. 
Vladimirescu, Fîntînele și Ara
dul Nou. Cooperatorii care lu
crează în legumicultura județu
lui Arad sînt. cum 
ferm hotărîți să facă 
tru obținerea unor 
sporite în anul 1973.

spuneam, 
totul pen- 

producții

• DIN NOU DES
PRE MATEI ANICA

In satul Valea Popii, co
muna Radovanu, județul 
Ilfov, trăiește o bătrlnă, Ma
tei Anica, in vîrsta de 71 de 
ani. In scrisoarea publicată 
în nr. 7351 al ziarului nos
tru. Ia' rubrica „De la om la 
om“ se afirma : „tovarășul 
președinte, Tabac Paraschiv, 
nu ridică un deget ca să-i 
facă acestei bătrîne o pensie 
cît de mică“. Prin răspunsul 
primit din partea conducerii 
C.A.P. — Radovanu, tovară
șul președinte „ridică un de
get“, nu pentru a o ajuta pe 
bătrîna care, într-adevăr nu 
are dreptul la pensie, pen
tru că nu este cooperatoare, 
ci pentru a-i arăta pe cei 
care au obligația de a o în
treține : fiica ei, căsătorită 
în București, domiciliată în 
str. Lînăriei nr. 47.

Tot în răspunsul primit se 
menționează că fiica îi tri
mite lunar o sumă de bani 
bătrinei. Dar cum poate trăi 
un om cu (generoși fiind) 
100 lei lunar ? Nu este oare 
mai firesc, mai omenesc să-și 
ia mama în București ?

Conducerea C.A.P.-ulul 
propune și o altă soluție : 
„dacă (fiica) nu vrea să o 
întrețină, să fie dusă tot de 
dinsa la căminul de jpătrîni 
din comuna Budești care se 
află la 10 km. de satul Valea 
Popii“ pentru că, se afirmă 
în continuarea răspunsului, 
„statul nostru a creat condi
ții destul de bune și pentru 
cei care nu se încadrează în 
anumite legi, tot 
lui"

Trebuie găsită 
soluție pentru că
cît timp mai poate aștepta 
Matei Anica, la cei 71 de ani 
ai săi.

\ • LIPSEAU... NU 
i NUMAI BALAMALELE

? In articolul „Din exemplul
> pozitiv lipseau... balamalele“ 
$ apărut în nr. 7351 al ziarului

nostru, autorul surprindea 
’ unele deficiențe existente în 
, activitatea de pregătire teh- 
; niep-productivă a elevilor
> JLiceuJui „Ion Slavici“ din
> Arad.
I In răspunsurile primite din 
’ partea Uzinei de vagoane și
> a Comitetului județean Arad 
I al U.T.C., se afirmă că „în 
J cadrul conferinței organiza-
> ției U.T.C. pe școală, s-a ri- 
î dicat această problemă 
J ș-au primit asigurări
> partea conducerii școlii,
> se vor crea condiții de
* versificare a activității, prin
> extinderea spațiului destinat 

atelierelor școlare“.
In acest sens, s-a trecut la 

amenajarea subsolului liceu
lui, care va oferi suficient 
spațiu pentru înființarea a- 
telierelor de. lăcătușerie, e- 
lectrotehnîcă și mecanică.

Au fost inițiate două în
tîiniri între reprezentanții 
liceului și ai întreprinderii 
patronatoare, stabilindu-se 
măsuri concrete pentru îm
bunătățirea acestei activități. 
Au fost stabilite unele îm-

Ce recomandă
Ministerul Agriculturii

(Urmare din pag. I)

Tovarășul inginer N. Ma
rinescu, director la Centrala 
de producere, valorificare și 
industrializare a legumelor 
și fructelor, care ne-a furni
zat aceste recomandări, ți
nea să precizeze că este ne
voie să se vegheze și în con
tinuare cu multă atenție la 
menținerea temperaturii in 
sere și solarii, pentru a pre- 
intimpina eventualele sur
prize meteorologice. După 
topirea zăpezii trebuie să sf 
treacă de urgență la evacua
rea apei in exces pentru ca 

bunătațin ce trebuie 
atelierului din punct 
dere organizatoric și 
tării. Pentru aceste 
uzina a pus la dispoziție o
serie de materii prime și 
materialele necesare.

Tn încheierea răspunsului, 
Comitetul județean Arad al 
U.T.C. mulțumește ziarului 
nostru „pentru sprijinul a- 
cordat în desfășurarea acti
vităților“.

• „DAR NU TOȚI 
DIRECTORII CU
NOSC REGULAMEN

TUL"

Articolul intitulat astfel, 
apărut în nr. 7338 al ziarului 
„Scînteia tineretului“, de
monstra necesitatea partici
pării secretarului U.T.C. la 
consiliile profesorale, criti- 
cîndu-se atitudinea conduce
rii Liceului „Mihail Emines- 
cu“ din București, care a 
permis discutarea și aproba
rea planului comun al șco
lii și organizației U.T.C., în 
consiliul profesoral, fără a fi 
de față secretarul U.T.C.

Din răspunsul primit din 
partea Inspectoratului școlar 
al municipiului București a- 
flâm că „In urma articolu
lui apărut, conducerea Li
ceului „Mihail Eminescu“ a 
luat măsura de a invita pe 
secretarul U.T.C. la toate 
consiliile profesorale la care 
participarea sa va fi necesa
ră, în spiritul unei mai 
strînse colaborări între 
drele didactice si organiza- $ 
ția ITrnr’“ ’ *

S-AU LUAT MÄ 
SURI

Tn urma publicării artico
lului „Bunele intenții nu 
sînt suficiente. Este nevoie 
de acțiune concretă" apărut 
în nr. 7362 al ziarului nos
tru, Comitetul județean 
Vrancea al U.T.C., a luat 
măsurile corespunzătoare 
pentru îndreptarea situației 
existente.

„S-a trecut operativ Ia n- 
plicarea instrucțiunilor Co
mitetului Central al U.T.C. 
privind organizarea activită
ții pouyco-îdeolpgiqț,.ș or
ganelor și organizațiilor 
U.T.C."

S-a dezbătut conținutul 
articolului tn cadrul cercu
rilor de pregătire politico- 
ideologică, stabilindu-se mă
suri de normalizare a situa
ției (aducerea la zi a teme
lor). Tn ședințele comitete
lor comunale U.T.C- s-a dis
cutat cu propagandiștii, cu 
responsabilii cu munca po
litico-ideologică și cu cei 
care au manifestat dezinte
res luîndu-se măsuri statu
tare.

Tn încheierea răspunsului. 
Comitetul județean Vrancea 
al U.T.C. ne asigură că mă
surile luate sînt de natură 
să ducă la îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice în 
cadrul acestor organizații co
munale U.T.C.

i«
ț

Redactorul rubricii : 
DOMNITA VĂDUVĂ

imediat ce vremea va per
mite să se inceapă insămin- 
țarea legumelor timpurii.

Așadar, se cer eforturi 
sporite, vigilență continuă 
din partea tuturor legumi
cultorilor, mai ales acolo 
unde povara zăpezii este 
mai grea. Cum în cele mai 
multe unități majoritatea 
brațelor de muncă angrena
te in fermele legumicole o 
reprezintă tinerii de aici 
responsabilitatea lor deose
bită, obligația de a nu-și pre
cupeți forțele pentru ca pro
ducția de legume a acestui 
an să nu sufere.
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Ne-mi obișnuit să vorbim de 
studenți nu numai ca tineri ai 
unei singure îndatoriri — învă
țătura. Pentru că învățătura a 
depășit tiparele clasice cînd tî- 
nărul aduna cunoștințe de folosii 
mai tîrziu.

Găsirea unor căi de a-l face 
pe tînăr să devină eficient încă 
în anii formării pentru profesie 
este în mod sigur unul din marile 
cîștiguri ale învățămîntului. Și o 
cale este cercetarea științifică 
studențească, fără de care, acum, 
viața universitară este de ne
conceput, Poate și de aceea la 
adresa activității cercurilor știin
țifice studențești se aduc mereu 
soluții de optimizare. Se dorește 
un raport mai perfect între cum 
și ce lucrează studenții și recep
tivitatea producției față de cute
zanțele creatoare ale acestora.

Dacă ne întrebăm încotro se 
îndreaptă cercetarea științifică 
studențească, răspunsul este că, 
sigur ea evoluează în sensul do
rit, ca o componentă a integrării 
învățămîntului în producție. Cum 
evoluează, ne înlesnește să apre
ciem chiar și numai datele pe 
care studenții le vor supune — 
după doi ani parcurși de la cea 
de a VlII-a Conferință — în 
discuția celei de a IX-a Confe
rințe a U.A.S.R.

Deci: Anul universitar 19701 
1971 avea înscriși în rîndurile 
studenților cercetători 22 032, ra
portați la numărul studenților în
scriși la cursurile de zi, ei re
prezentau 20,58 la sută; in ur
mătorul an universitar, raportul 
ajunge la 23,33 la sută, ca, în 
acest an, să deținem cifra de 
23,33 la sută studenți înscriși în 
cercurile științifice. Cifra, față 
de anul trecut, n-a crescut, dar 
nu înseamnă prin aceasta un re
gres, dimpotrivă, se demonstrea
ză existența unor criterii mai 
ferme de selecție, încît pe listele 
cercurilor să rămînă studenți ac
tivi în cercetare și nu nume. Ca 
număr de cercuri, cifra ultimă, 
de 1387, spune, credem, sufi
cient. Acum este bine să adu
năm : 7 793 cu 9 032 și cu 7 847 
reprezentînd numărul lucrărilor

abordate în anii universitari in
cluși între cele două conferințe 
și vom putea conchide că există 
un apetit și îndrăzneala de a-ți 
confirma vocația inovației sub 
oare să așezi, la 20 de ani, 
numele tău cu prefixul „student“, 
chiar dacă alături de această 
semnătură te simți dator să a- 
daugi numele îndrumătorului, a 
dascălului pe lingă care tu, 
ucenic, faci școala cercetării și-i 
ești partener. Iar numărul aces-

de îndrumător al cercului știin
țific — specialistul din produc
ție. O realitate deloc surprin
zătoare dacă avem în vedere că 
specialistul din producție este azi 

■colaboratorul preferat al școlii 
superioare, elementul om care 
concură la integrarea învățămîn
tului ; 303 asemenea specialiști 
și-au asumat sarcina de a în
druma cercuri științifice studen
țești, ceea ce ne dă voie să an
ticipăm un mod mai sigur de a

UNUI DIN PATRU
STUDENTI LUCREAZĂ 

ÎN CERCUL ȘTIINȚIFIC
tor dascăli îndrumători de cercuri 
studențești se ridică la 5 049 — 
deci aproape jumătate din tota
lul cadrelor didactice universi
tare. In mod cert putem spune 
că lucrurile merg din bine spre 
mai bine, se întrevede un drum 
mai scurt spre mult dorita idee 
a existenței mentorilor care-și 
formează în juru-le școli din 
rundul studenților. O afirmație 
justificată și de faptul că nume
roase oatedre au început să-i in
cludă pe studenții cei mai dotați 
în echipele de cercetare ale ca
drelor didactice pentru realizarea 
de lucrări contractate cu produc
ția. In anul universitar trecut, au

conduce studentul cercetător spre 
tematica producției. O altă cifră, 
ceva mai modestă, se întîlnește 
cu aceeași idee: 14 lucrări sînt 
realizate de către studenți în co
laborare cu tinerii din producție.

Radiografia datelor merită 
dusă mai departe. Deținem, ast
fel, o cifră: 3 500 lucrări științi
fice studențești au fost finalizate 
anul trecut în lucrări de diplo
mă. Asta presupune că atestatul 
de specialist este girat de o lu
crare de diplomă, o sinteză a 
studenției în care cunoștințele 
au fost convertite în inovație, în 
creație.

Intuim întrebarea celui care 
ajunge la acest punct al statisti
cii : „și ce s-a întîmplat cu lu

crările științifice studențești ?" E 
xistă destul de multe observații 
la acest punct numit „receptivi
tatea beneficiarilor pentru valo
rificarea contribuțiilor studen
țești" Un lucru este, totuși, va
labil : 234 lucrări științifice au 
fost valorificate în producție sau 
constituie invenții și inovații. Și 
pentru ca totul să devină mai 
convingător, să se poată înțelege 
ce reprezintă o lucrare valoroa
să preluată de producție, vă o- 
ferim, în final, cîteva exemple: 

„Proiect pentru laminorul de 
sîrmă Hunedoara, lucrare execu
tată de către studenții de la In
stitutul de construcții Bucu
rești“ ; Studii privind capacități
le portante ale piloților de probă 
încercați pe amplasamentul Com
binatului de îngrășăminte Arad, 
pentru Trustul de Construcții in
dustriale Arad — executată de 
către studenții Institutului poli
tehnic Timișoara; Eclipsoare e- 
lectrice pentru semnalizări nava
le pentru Navrom —- secția Căi 
Navigabile Giurgiu — executată 
de către studenții Institutului po
litehnic București; Studii pen
tru verificarea solicitărilor dina
mice și statice la Coșul C 101 
din Cîmpul 1 de la instalația de o- 
lefine de la Combinatul industrial 
petrochimic Ploiești — executa
tă de către studenții de la 
l.P.G.G. București; Cosimetru 
numeric, — executată de stu
dentul Dumitru Zapan pentru 
Automatica.

L. LUCREȚIA

INIȚIATIVE 
SIRIENE

Asociațiile studențești din 
foarte tînărul centru univer
sitar Sibiu au înscris anul 
acesta în agenda lor cîteva 
inițiative deosebite, specifice 
activității studenților care în
vață aici. Bunăoară, studen
ții anului 11 sînt antrenați în 
efectuarea unei practici in
formaționale în cadrul între
prinderilor municipiului Si
biu — la disciplina informa
tica și mașini de calcul. Re
zultatele cercetărilor arheolo
gice întreprinse de către stu
denții facultății de istorie se 
vor concretiza în realizarea u- 
nui laborator de arheologie.

în cinstea Conferinței a 
IX-a a U.A.S.R., asociațiile 
studențești și-au propus să 
lărgească colaborarea cu Co
mitetul municipal al U.T.C. 
Sibiu. această colaborare 
constînd, de pildă, în înfiin
țarea unui corp de lectori și 
propagandiști alcătuit din 
studenți, care să-și desfășoa
re activitatea în sprijinul te
nor organizații U.T.C: din 
întreprinderi, instituții și 
școli. Cercul de dezba
teri politico-ideologice și-a 
propus o temă intere
santă : „Marxismul și con
temporaneitatea", care va fi 
prezentată în cadrul Uzinei 
„Independența", acțiune or
ganizată de către A.S. și Co
mitetul U.T.C. al uzinei amin
tite.

V. ADINA

Studentul—raportat Ia 
îndatoririle sale profesionale

*

i

„Să fac cit mai mult, 
dar să fac bine“, gindu- 
rile acestea o însoțesc ca 
o umbră pe studenta Mă
ria Popescu din anul I 
al Facultății de fizică- 
chimie de la Institutul 
pedagogic de trei ani din 
Tg. Mureș.

întrebată de ce crede că 
a fost aleasă delegată la 
Conferință, studenta Kla- 
ra Vass mi-a răspuns 
simplu :

— Probabil au ținut 
cont de faptul că după 
prima sesiune de exame
ne, am obținut cea mai 
mare medie din an, ori

ființat 56 de contracte, valorîpd 
peste 4 milioane lei și în care 
studenții au fost implicați ca a- 
devărați colaboratori; în acest 
an, numărul de contracte care 
solicită și contribuția studențeas
că la activitatea catedrelor se ri
dică la 190, iar valoarea în bani, 
la peste 20 milioane.

Interesant este însă, că pe lin
gă îndrumători oarecum consa- 
crați prin meseria lor didactică, 
în acest an a apărut un alt tip

î

„Problemele colegilor 
sînt problemele mele“ 
s-au gîndit că eu voi face 
totul să-i reprezint cu 
cinste. îmi place să fiu 
realistă, să spun lucruri
lor pe nume și dacă în 
sinea mea mă bucur ne
spus de mult pentru ori
ce rezultat, mă mai zbat 
să caut și rezolvarea 
lipsurilor care mai per
sistă. Așa am făcut în 
liceu, așa fac in facultate. 
De fapt, dacă m-au ales 
în biroul Asociației stu
dențești pe an, colegii 
m-au investit cu respon
sabilitatea soluționării u- 
nor probleme.

B. MIRCEA

I
I
I

* 
I
I
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*

Foto: GH. CUCU

Intervenții active in problemele 
procesului de învățămînt

DELEGAȚI LA
CONFERINȚĂ

Un foarte bun

• DEFINIREA LOCULUI Șl PROFI- 

LULUI PRACTICII CONFORM FIECĂREI 

SPECIALIZĂRI.

zarea unor procese economice. In ciuda 
intervențiilor Consiliului U.A.S. și a ca
drelor didactice, situația este nerezolvată, 
cu excepția obținerii unor aprobări spe
ciale, dar în puține cazuri.

Studenții anilor I și II de Ia Faculta
tea de fizică realizează în atelierele 
școală ale Universității lucrări de spe
cialitate ; colegii lor din anii mari lu
crează în cadrul Institutului de izotopi 
stabili, în laboratoare de cercetare par- 
ticipînd direct la rezolvarea unor teme 
sub îndrumarea unor specialiști cu înal
tă calificare. Practica pedagogică a viito
rilor profesori nu se mai rezumă ia 
predare și asistență în cele mai bune 
licee ale orașului, ci s-a diversificat cu- 
prinzînd mediul rural, programul îmbo- 
gățindu-se cu o serie de activități nein- 
cluse pînă acum în acest stagiu : munca, 
cu pionierii, activități culturale și de docu
mentare, organizarea bibliotecilor, activi
tăți specifice taberelor de elevi. Stu
denții de la istorie și filozofie fac prac
tica în arhive, colaborează cu Comitetul 
județean U.T.C. la perfecționarea activi
tății de propagandă, participă la cerce
tări sociologice. Există certitudinea că 
întreaga practică de vară își va avea un 
corespondent ferm în profilul de pregă
tire al fiecărei facultăți. O deficiență 
semnalată și încă doar parțial rezolvată 
— practica de diplomă a studenților eco
nomiști, care nu beneficiază în docu
mentare de datele reale ale unor între
prinderi. Astfel se anulează și valorifi
carea lucrărilor ce își propun optimi-

• PRELUNGIREA CURSURILOR DE 

LA 3 LA 4 ANI LA FACULTATEA DE 
EDUCAȚIE FIZICă'

Beneficiind de o excelentă bază spor
tivă, de laboratoare, de un colectiv pro
fesoral bine pregătit, studenții acestei 
facultăți sînt antrenați într-o intensă ac
tivitate de cercetare, care nu se poate 
însă finaliza printr-o lucrare de stat (ac
tualul plan de învățămînt nu o prevede). 
Absolvenții sînt puși și într-o situație 
inechitabilă față de colegii din București 
deoarece pentru o echivalare a diplomei 
mai trebuie să urmeze 3 ani la fără frec
vență, în timp ce la I.E.F.S. se studiază 
4 ani la zi și doar 5 la fără frecvență. 
Propunerea a întrunit aprecierile U.A.S.R. 
și Ministerului Educației și învățămîntu
lui, unde «e află în studiu.

• SPORIREA BAZEI MATERIALE A 

ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE

în vederea susținerii corespunzătoare 
a unui program bogat de activități cul- 
tural-artistice s-a trecut la dotarea fie
cărei facultăți cu instrumente muzicale.

Se prevede ca această acțiune să fie ter
minată în decursul actualului an uni
versitar.

Prin muncă patriotică se va realiza în 
cursul lunilor martie, aprilie o grădină 
de vară afiliată clubului central univer
sitar pentru organizarea în aer liber a 
unui ’ ‘ '
Cele 30 
gătesc 
țese de

bogat program cultural-artistic, 
de formații universitare se pre- 
intens pentru festivalul studen- 
artă „Primăvara clujeană“.

INTRODUCEREA DE CURSURI

NECESARE INIȚIERII IN TEHNICA DO- 

CUMENTĂRII Șl ÎMBOGĂȚIREA FON- 

DULUI DE CURSURI Șl MANUALE.

în urma propunerilor asociațiilor stu
dențești, volumul de carte științifică al 
Bibliotecii centrale universitare a crescut 
în acest an treeîndu-se prin mijloacele 
centrului de multiplicare la retipărirea șj 
creșterea numărului de exemplare pen
tru titluri mai mult solicitate. La facul
tățile de chimie și biologie au fost in
troduse în planurile de învățămînt 
cursuri de inițiere în tehnica documen
tării bibliografice și a cercetării științi
fice. Pentru studenții celorlalte facultăți, 
Biblioteca centrală patronează un cerc 
de inițiere în biblioteconomie.

C. STANCULESCU

student și un foarte
bun activist

Adalbert Foldesi 
întîlnit simbăta tre

ia „Seara genera
și pediatrilor“,

Pe 
l-am 
cută 
liștilor 
organizată la Casa de cul
tură. In calitate de pre
ședinte al A.S. pe Facul
tatea de medicină genera
lă și pediatrie de la 
I.M.F. Tg. Mureș, era 
prezent nu ca simplu 
spectator, ci ca principal 
organizator.

Despre Foldesi ne-a 
vorbit tovarășul Ioan O- 
prea, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S. pe cen
trul universitar Tg. Mu
reș : Munca pe care a 
desfășurat-o începînd din 
anul I pe linie de asocia
ție l-a recomandat în a- 
nul acesta, al patrulea, 
de studenție ca președin
tele asociației studențești 
pe facultate. Este foarte 
bine pregătit din punct 
de vedere profesional și 
politic. în afară de aceas
ta, manifestă nu numai 
combativitate, ci și mult 
spirit de organizare. Dacă 
ar trebui să-i dau un ca
lificativ i-aș da : foarte 
bun student, foarte bun 
activist.

»

*
*

*
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— Sesiunea de examene cu 
rezultatele sale, prezintă garan
ții pentru onorarea Chemării 
lansate de către C.U.A.S. din 
Centrul universitar București 3

— Statistic vorbind, 64,68 la 
sută din totalul studenților 
fiind integraliști și ținînd sea
ma că ne situăm printre cen
trele universitare cu un bilanț 
aflat în progres față de anul 
trecut, rezultatele, deși nu ne 
mulțumesc pe deplin, le putem 
considera bune. Ne îndeamnă, 
însă, la reflecții mai ales fap
tul că la institutele tehnice 
procentajul de integraliști este 
mai scăzut. E adevărat că aici 
sîntem obligați să avem în ve
dere dificultățile datorate în
cărcăturii de proiecte, număru
lui de materii și de ore.

— Există deci o explicație sau 
o scuză ?

— Nu. Noi nu considerăm a- 
ceastă stare de lucruri o moti
vație, deoarece A.S. pot și tre
buie să intervină în senate și 
consilii profesorale pentru a so
licita modificarea structurii 
unor programe sau a cursuri
lor, cînd aceste schimbări sînt 
întemeiate, reclamate de viață.

— Atunci cum explicați par
tea din bilanț care cuprinde re
zultate nefavorabile ?

— Realitatea este că printre 
noi mai sînt studenți superfi
cial pregătiți, care se rezumă 
la o acumulare forțată de cu
noștințe, de obicei în preajma 
sesiunii, avînd drept scop în 
sine promovarea examenelor. 
Această mentalitate — sperăm 
pe cale de dispariție — se a- 
limentează din amintirea unor 
cazuri precedente, din fericire 
tot mai rare sau se bazează 
pe posibilitatea reexaminărilor.

O altă situație care scade 
procentul promovaților este, pa
radoxal, cea a studenților care 
vor numai note de 10, și în cel 
mai rău caz, de 9. în consecin
ță, preferă să nu se prezinte 
la examen, amînînd pentru o 
dată cînd vor avea mai multă 
siguranță.

— Ce li s-ar putea reproșa 
celor ce vor cu orice preț 10 ‘l

— Din păcate, o parte din cei 
la care ne-am referit nu vor 
să știe de nimic altceva de- 
cît de memorarea cursului, 
se cramponează de obținerea 
notelor maxime care să le asi
gure în final o medie priorita
ră Ia repartiția în producție. 
De regulă, tocmai din rîndul a- 
cestor studenți se ridică egoiștii, 
cei inactivi în viață de asocia
ție, pe care nu-i interesează și 
nu se amestecă în mersul co
lectivului ; la cercurile științi
fice ei participă numai pentru 
a fi bine văzuți de profesori. 
Nu întîmplător, după absolvi
re, mulți dintre aceștia se pierd 
în anonimat (și nu întotdea
una... în București). Lucrurile 
acestea țin, esențial, de aspec
tul educativ și nu trebuie tra
tate expeditiv ca un simplu re
zultat profesional. Tocmai de 
aceea noi, în cadrul asociației, 
ne punem problema să trans
formăm radical intervenția or
ganizației în problemele pro
fesionale, utilizînd mijloacele 
muncii politice, întrucît atitu
dinea față de învățătură tre
buie să fie o atitudine politică, 
în adunările generale de la 
început de semestru s-au ana
lizat în această lumină cauze
le deficiențelor scoase în evi
dență de recenta sesiune și toa
te A.S. sînt hotărîte să contri
buie la situarea — sub toate 
aspectele — a centrului nostru 
universitar în fruntea celor
lalte centre universitare.

— In ultimul timp se pune 
tot mai des problema legării 
învățămîntului de producție. 
Cum se realizează în C.U.B. a- 
cest proces ?

— Problema are două laturi. 
Una ne privește pe noi, studen
ții, deci privește asociațiile. în 
institutele de învățămînt supe
rior se desfășoară un larg pro
ces de concretizare a obiective
lor integrării. Pentru noi, stu
denții, rezultatul este că facem 
practică în instituții și între
prinderi. Această latură o pu
tem considera în linii mari 
realizată. Spun în linii mari, 
deoarece atribuția noastră, a a- 
sociației nu se poate rezuma la 
asigurarea prezenței studenților 
la locurile de muncă unde sînt 
repartizați. Nouă ne revine sar
cina de a crea o opinie sănă-

Interviu cu NICU CEAUȘESCU 
vicepreședinte al C.U.A.S. din 
Centrul universitar — București.

toasă, activă și combativă pen
tru ca ideea de practică pro
ductivă să fie bine înțeleasă și 
valorificată de studenți. Sub 
acest aspect nu putem spune 
că am făcut totul.

— Și care este a doua latură?
— Ea se referă la eforturile 

pe care trebuie să le facă în
treprinderile pentru ca efectiv 
noi, ca studenți, să ne comple
tăm cunoștințele acumulate la 
cursuri și seminarii, să ne fa
cem o imagine reală a ceea ce 
reprezintă munca în producție, 
pentru ca diploma de absolvent 
să fie într adevăr garanția unei 
pregătiri multilaterale, în con
cordanță cu progresul științei, 
dar și cu cerințele vieții. Un 
recent raid efectuat prin cîteva 
fabrici și uzine ne-a permis să 
constatăm diferențe mari de la 
o întreprindere la alta determi
nate de posibilitățile materiale 
ale acestora, dar, mai ales, de 
înțelegerea de care se bucură 
studenții din partea muncitori
lor, a maiștrilor și a celorlalți 
factori.

La Electromagnetica, Elec
tronica, U.M.M.R., Grivița Roșie 
de exemplu, studenții, încadrați 
între muncitori, sînt integrați 
în fluxul tehnologic. în raport 
de pregătirea lor, asistă la di
ferite stadii ale producției ast
fel că pînă la terminarea fa
cultății ei vor participa la toate 
fazele de execuție.

Cu totul alta este situația la 
F.M.U.A.B. Aici, studenții mai 
mult stăteau decît lucrau, de
oarece, în secția unde erau re
partizați, procesele sînt în mare 
parte automatizate, iar ei nu 
știau încă să programeze strun
gurile. La Autobuzul, studenții 
din anul IV efectuau o muncă 
necalificată care nu avea ni
mic comun cu pregătirea și for
marea lor.

Evident, aceste observații nu 
au rămas în carnetele celor 
ce le-au făcut. C.U.A.S. a in
tervenit și va insista să se a- 
corde o grijă sporită la alege
rea locurilor de practică, pen
tru ca studenții să simtă real
mente că sînt folositori produc
ției.

— Cercetarea studențească a 
condus la rezultate deosebite în 
ultimul timp. Este aceasta con
secința apariției unor talente ?

— înainte de a-mi exprima 
opinia, aș vrea să mă refer la 
marele nostru istoric, Nicolae 
Iorga, care spunea că „Școala 
cea mai bună este aceea în care 
înveți înainte de toate a învă
ța“. Eu cred că cercurile știin
țifice realizează cel mai bine 
acest deziderat. în ele domină 
o permanentă emulație științi
fică, generatoare dintotdeauna 
de mari succese. Aici studenții 
se obișnuiesc cu căutările fe
brile, cu perseverența în atin
gerea scopului, gustă din ine
galabila satisfacție a confirmă
rii unei ipoteze îndrăznețe, din 
bucuria unei descoperiri și în
vață să depășească inerentele 
obstacole, insuccese, eșecuri 
chiar, pe drumul aspru al cer
cetării științifice. Aici, în per
manenta confruntare dintre teo
rie și practică, în procesul ex
perimentărilor, în climatul unui 
neîncetat schimb de opinii, stu
dentul învață un lucru esen
țial ! să gîndească creator. în
vață să învețe, să se autoper- 
fecționeze, să se autodepă- 
șească.

Centrul studențesc de studii, 
cercetări și proiectări oferă un 
exemplu de utilizare a activi
tății creatoare a studenților ; el 
a încheiat numeroase contracte 
și urmărește cu multă atenție 
toate realizările științifee, pen
tru o cit mai rapidă valorifi
care a acesteia.

— O ultimă întrebare : cum 
prefațează cel mai mare centru 
universitar al țării, studenții 
bucureșteni, cea de-a IX-a Con
ferință a U.A.S.R. Ne gîndim, 
evident, în mod deosebit la 
compartimentul pe care l-am 
discutat — activitatea profesio
nală.

— După cum se poate obser
va, activitatea profesională este 
privită mult mal cuprinzător, 
ea incluzînd obligațiile tradițio
nale — curs, seminar, exame
ne — alături de o intensă trăire 
a vieții de student, care să ne

anticipeze integrarea viitoare 
în producție. Prefața la Con
ferință se constituie, de fapt, 
din toate activitățile cotidiene 
care concentrează efortul stu
denților în vederea autodepă- 
șirii propriilor rezultate ; inclu
dem aici cu prioritate, grija de 
a transforma disciplina univer
sitară într-o disciplină accep
tată și respectată de către fie
care student. Factura politică a 
acestei activități, obiectivele pe 
care vizăm să le atingem se 
află cuprinse In Chemarea la 
întrecere pentru ridicarea ni
velului calitativ al întregii acti- 
tăți profesionale lansată de cen
trul nostru universitar. Che
marea sintetizează în esen
ță, atmosfera existentă în rîn
dul studenților, dorința noa
stră de a ne ști implicați în 
efortul general de muncă al 
întregului popor. Rezultatele 
nu vor putea fi prezentate de
cît parțial la Conferință, întru
cît această Chemare are în ve
dere activitatea ce se va des
fășura de-a lungul întregului 
an universitar. Ea reflectă, în 
fapt, o angajare a studențimii 
de a veni cu partea sa de con
tribuție — materializată în în
vățătură, muncă științifică, ac
tivitate productivă — în ampla 
acțiune lansată de Biroul C.C. 
al U.T.C. sub genericul „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate“. După datele 
cunoscute de noi, din colecti
vele studențești, putem aprecia 
că punctele chemării au declan
șat un puternic spirit de emu
lație, dinamizînd activitatea 
profesională.

De bună seamă, conferința, 
ca forumul nostru politic stu
dențesc, va trebui să ne în
dreptățească dorința de a mar
ca, prin dezbaterile și măsurile 
sale, o ridicare de ștachetă în 
activitatea organizației noastre. 
Mă gîndesc și la faptul că, de 
la Universitatea bucureșteană a 
pornit inițiativa — preluată 
apoi de către toți studenții ță
rii — de a schimba denumirea 
organizației studențești în Uniu
nea Comunistă a Asociațiilor 
Studențești — aceasta reflec- 
tînd mai fidel caracterul re
voluționar al organizației noa
stre, faptul că noi, studen
ții, prin atitudinea angaja
tă, prin spiritul de muncă și 
conduita de viață ne dovedim 
a fi tineri militanți. Dacă pro
punerea va fj. aprobată de con
ferință, atunci denumirea va 
trebui să-și găsească și mai de
plin acoperirea în munca și re
zultatele obținute pe traseul a- 
nilor de studenție.

A. LUSTIG

DELEGAȚI LA
CONFERINȚĂ

„în tot ceea ce faci,
să Investești

pasiune“

COLOCVIU STUDENȚESC
Printre alte acțiuni studențești cu care U.A.S. din Institutul 

politehnic București întîmpină apropiata conferință, se numără 
și un colocviu științific desfășurat aici de curînd. Lucrările pre
zentate de către studenți au fost dezbătute în cadrul a patru 
secțiuni științifice: chimie industrială, automatică, T.C.M. și 
electronică.

*
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Gheorghe Andrișan, 
student în anul IV la In
stitutul politehnic Ga
lați, Facultatea mecanică, 
secția nave și instalații 
de bord, a obținut la ul
timul proiect calificati
vul maxim. • Cum
a reușit, ne explică prin- 
tr-o frază : „în timpul 
practicii desfășurate în 
Șantierul naval Galați, 
am observat, am schițat, 
mi-am notat totul“. In a- 
celași timp, Gheorghe 
Andrișan, ca vicepreșe
dinte cu problemele so
ciale în cadrul Consiliu
lui U.A.S. pe centrul u- 
niversitar, se bucură de o 
bună apreciere a studen
ților. Inițiator al multor 
acțiuni acest tînăr se nu
mără printre cei care au 
darul de a se apropia de 
cei din jurul său, de a 
uni colectivele, de a sti
mula inițiativele.

— In forumul studen
ților. ne spune Gheorghe 
Andrișan. aș vorbi toc
mai de îmbinarea activi
tății profesionale cu cea 
obștească. Eu cred însă că 
poți fi în același timp și 
foarte bun activist A.S. și 
foarte bun student. Deci, 
acei studenți foarte buni 
la învățătură nu au nici 
un motiv să fugă de sar
cini pe linie de A.S. To
tul este să-ți organizezi 
bine munca și intr-un 
sector și în altui, să fii 
consecvent.

Idee susținută și 
bine de 
dentului 
drișan.

rezultatele 
Gheorghe

mai 
stu- 
An-

I. CHIRIC
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Programul ideologic

la luptă a muncitorimii

dominatia 
desființarea 
desființarea 

politice și 
neegalități

ăluzeul din Timișoara.
Foto : ȘT. WEISS

O expoziție semnal
de SÂNZIANA POP

însufletitoare chemare

Procesul de maturizare poli
tică a clasei muncitoare, de 
continuă creștere a luptei sale 
revoluționare se reflectă cu 
claritate în conținutul docu
mentelor programatice ale miș
cării muncitorești și socialiste 
din ultimele decenii ale secolu
lui trecut. Din acest unghi de 
vedere. Programul adoptat la 
Congresul ,socialist național din 
31 martie-3 aprilie 1893 expri
mi pregnant nivelul ideologic, 
politic și organizatoric atins de 
m'șcarea muncitorească.

Programul răspundea. în pri
mul rind. sarcinii imperioase a

A apărut :

m 6 (martie 1973)
Sumarul publicației incepe 

_u articolele „Ridicarea efi
cienței întregii activități so
cial-economice“, „Dezvol
tarea continuă a educației 
fizice și sportului“, „Dezba
terea exigentă a căilor de 
dezvoltare a satelor“, „Un 
moment de însemnătate isto
rică in organizarea politică a 
clasei noastre muncitoare" 
(articol despre împlinirea a 
80 de ani de la crearea pri
mei organizații politice a cla
sei muncitoare din țara noas
tră — P.S.D.M.R.).

La rubrica intitulată 
„CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE 
ROLUL CONDUCĂTOR AL 
ORGANELOR ȘI ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID" 
Nicolae Tăbircă semnează 
articolul „Participarea co
muniștilor dinăuntrul orga
nismelor de stat, sociale și 
obștești la dezvoltarea eco- 
nomico-socială". Vasile Ghe- 
rasim — „In strînsă conlu
crare cu masele“, iar 
Sălișteanu — „Pentru o 
militantă, angajată".

Dintr-un sumar bogat 
alcătuită rubrica „C" 
NALUL ÎNAINTE DE TER
MEN". La rubrica „IN AJU
TORUL NOILOR BIROURI 
ALE ORGANIZAȚIILOR DE 
BAZĂ" Stelian Bărbulescu, 
Gheorghe Nicolescu semnea
ză articolul Rolul biroului 
organizației de bază între 
adunări.

Ca și în numerele ante
rioare revista continuă să 
publice ancheta „Ce se în
treprinde pentru realizarea 
programului de educație co
munistă a maselor" ? De 
astă dată răspunde tovarășul 
Alecu AI. Floares, șeful sec
ției de propagandă a Comite
tului județean de partid Iași.

Semnalăm, de asemenea, 
articolul „Practica elevilor 
in producție, preocupare ma
joră a comuniștilor" (conclu
zii desprinse de Simion 
Orban în urma unei „mese 
rotunde“ organizată la Comi
tetul județean de partid Ia
lomița).

Reține și de astădată 
atenția o bogată rubrică 
destinată învățămîntului de 
partid și propagandei prin 
conferințe, rubrică ce se. 
deschide printr-un grupaj de 
„Teme orientative pentru 
studierea documentelor ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie 1973".

Cititorii pot, de asemenea, 
găsi obișnuita rubrică de 
note critice, precum și răs
punsuri la întrebările citito
rilor, la sesizarea redacției, 
ecouri, poșta redacției.

I. B.

Ion 
artă

este 
•CINCI-

momentului — unirea într-un 
tot unitar, centralizat și deplin 
conștient de menirea sa, a or
ganizațiilor politice existente 
ale clasei muncitoare, organis
me locale ce își declaraseră a- 
deziunea la partidul muncitori
lor și la programul acestuia în
că din anul 1886. El era rezul
tatul afirmării tot mai susținu
te a mișcării socialiste în cli
matul politic al vremii, materi
alizată în puternicul suflu or
ganizatoric existent în cluburi
le socialiste, în creșterea acți
unilor greviste, în afilierea so
cietăților muncitorești la „par
tida muncitorilor“, în sărbători
rea deschisă a zilei de 1 Mai, 

în prezența deputațîlor socia
liști în parlamentul țării, în bo
gata activitate propagandistică, 
în cucerirea de noi aderenți lâ 
ideile marxiste. Tntr-adevăf, 
socialismul se impunea în epo
că ca o mișcare politică cu au
toritate, cu forță ideologică și 
spirituală. Socialismul. scria 
gazeta „Munca“ 
„a prins rădăcini 
puternice în țara 
putem zice chiar 
partid politic din 
partizaui mai sinceri și simpa
tii mai numeroase ca noi".

în aceste împrejurări, pro
blema programului socialist, 
care urma să fie votat de Con
gresul partidului, dobîndea o 
însemnătate deosebită. încă la 
începutul lunii iunie 1892 s-a 
format o comisie din reprezen
tanți ai tuturor organizațiilor 
cu misiunea de a elabora pro
iectul de program al partidu
lui, ce va fi dat. de altfel, pu
blicității la 13 decembrie 1892. 
în apelul ce însoțea proiectul 
de program se preciza că, acest 
document „cum e al nostru, tre
buind să fie expresia cea mai 
desăvârșită a opiniilor și a ce
rințelor tuturor membrilor săi, 
e de neapărată trebuință ca 
toți să se ocupe de el in mod 
cit se Va putea mai larg și mai 
amănunțit“.

Concomitent au avut loc con
ferințe, s-au publicat articole 
în presă, urmărindu-se expli
carea detaliată a punctelor pro
gramatice, s-au desfășurat dis
cuții ample în adunările gene
rale ale cluburilor, o intensă 
activitate, cu conținut ideologic, 
vizînd aspectele cele mai di
verse ale mișcării muncitorești 
analizate prin prisma idealului 
socialist. Reține atenția in toa
tă această muncă fructuoasă 
pregătitoare, pe lingă cunoaș
terea de către reprezentanții 
mișcării noastre socialiste, a 
cîștigurilor doctrinare și pro
gramatice ale socialiștilor din 
alte țări, insistența lor spre e- 
laborarea unui document fun
damental, care să reflecte rea
litățile specifice românești. Ca 
un laitmotiv revine ideea : 
„trebuie să studiem bine și cu 
de-a mănuntul toate nevoile ță
rii". trebuie „să stabilim un 
program practic bine adaptai cu 
cerințele și nevoile unei țări a- 
gricole ca a noastră“. în acest 
fel, programul a reprezentat 
expresia cuceririlor de pînă a- 
tunci ale gîndiriî socialiste din 
România, un produs al întregii 
mișcări muncitorești.

Programul votat la Congresul 
din 1893 a dat un răspuns ca
tegoric exponenților ideologici 
ai claselor dominante, sublini
ind ou vigoare faptul că socia
lismul nu este o imitație sau 
implantare străină, ci o necesi
tate (zvorîtă din condițiile soci- 
âl-economice și politice româ
nești, că „însăși dezvoltarea ță
rii noastre dă un argument de
cisiv și justificativ pentru exis
tența și dezvoltarea social-de- 
mocrației române“.

Evidențierea rolului istoric al 
clasei muncitoare și menirea 
partidului de a organiza și mo
biliza proletariatul și masele 
populare la îndeplinirea țelului 
final 1 făurirea societății socia
liste, constituie aprecieri pro
gramatice de o deosebită va
loare, principială și practică, 
proprii unui partid orientat

Socialismul. 
la 10 mai 1892, 

numeroase și 
românească, 
că nici un 
țară n-are

după principiile socialismului 
științific.

Partidul social-democrat al 
muncitorilor din România, 
lupta, se preciza în program, 
„nu pentru înlocuirea domina
ției unei clase prin 
alteia, ci pentru 
claselor, pentru 
oricărei neegalități 
economico-sociale. __ „__ _
de sex, rasă, națiune, religie“.

Tinind cont de particularită
țile societății românești — între 
care insuficienta dezvoltare a 
capitalismului, acuitatea pro
blemei agrare — sînt fixate si 
sarcinile partidului, care, toc
mai datorită acestor condiții 
concrete, avea „o situațiune 
incîtva deosebită, mai grea de
cît a fraților noștri din occi
dentul Europei'“. Aceasta impu
ne. remarca programul, ca 
..tactica și lupta practică a so- 
cial-democrației române... să fie 
adaptată condițiunilor speciale 
ale tării noastre“. In același 
timp, P.S.D.M.R. își afirmă a- 
deziunea deplină la principiile 
internaționalismului proletar, o- 
bllgîndu-se să îndeplinească 
toate îndatoririle ce decurg din 
această solidaritate.

După precizarea țelului 
perspectivă privind __ 1.
socialistă, programul se 
asupra unor revendicări 
diate, social-economice și 
caracter general-democratic 
linia celor mai înaintate 
rințe ale vremii. în vederea îm
bunătățirii sociației maselor 
muncitoare se înscriau ca de
ziderate : opt ore de muncă, 
repaosul duminical complet, a- 
sigurări muncitorești, interzice
rea muncii copiilor și reglemen
tarea muncii femeilor, învăță- 
mint gratuit și obligatoriu pen
tru toți copiii. De asemenea, e- 
rau vizate și obiectivele majore 
impuse de epocă, reclamind du
cerea pînă la capăt a revoluției 
burghezo-democratice, referi
toare la rezolvarea problemei 
agrar-țărănești, instaurarea u- 
ndi regim de autentice libertăți 
democratice (vot universal, 
drept de asociere și de intru-, 
nire, impozit progresiv pe ve
nit. revizuirea în spirit demo
cratic a Constituției etc.) pen
tru masele largi ale poporului 
muncitor.

Mișcarea socialistă nu înțele
gea aceste obiective ca un scop 
in sine, ci ca o etapă necesară 
în dezvoltarea luptei clasei 
muncitoare. Aceste revendicări 
semnifică — se arăta în Pro
gramul din 1893 — „numai ace
le reforme care s»ar putea rea
liza chiar în societatea actuală 
și a căror îndeplinire ar fi un 
pas uriaș către idealul nostru, 
prin faptul că s-ar stabili ' o 
stare mai prielnică pentru în
temeierea unei societăți socia
liste“.

Programul adoptat la Con
gresul de constituire al 
P.S.D.M.R. impresionează și as
tăzi prin caracterul înaintat, 
revoluționar al prevederilor sa
le, care îl impuneau în viața 
țării ca cea mai înaintată for
ță politică. El reprezintă oglin
da sintetică, cu plusuri și unele 
fninusuri, a nivelului evoluției, 
maturității atinse de mișcarea 
muncitorească și socialistă 
acea vreme. Principiile 
fundamentale fac dovada . 
zenței în România acelor tim
puri a unei înaintate conștiin
țe de clasă luminată de ideile 
socialismului marxist. în aceas
ta rezidă semnificația majoră a 
momentului 1893 în istoria miș
cării noastre muncitorești, 
„moment — așa cum arată to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
de însemnătate istorică în dez
voltarea luptelor sociale din ta
ra noastră, în organizarea cla
sei muncitoare pe plan națio
nal...“.

Filme documentare

de 
societatea 

oprea 
ime- 

cu 
pe 

ce-

în 
sale 
pre-

ION MAMINA 
cercetător științific 
Institutul de Studii 
torice și Social-Politice 
de pe lingă C.C. al 

P.C.R.

la 
le

IE-AM PROPUS ACUM TRE 1 LUNI1
Programul de activități adop

tat în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri nu a 
fost chip să-l mai găsim. Secre
tarul îl tot întreba pe locțiitor, 
locțiitorul pe casieră, casiera pe 
șeful său de birou (un om la 
vreo 50 de ani) dacă nu l-a vă
zut el cumva prin niscaiva hîr- 
tii. ...Și pentru că nimeni nu 
știa nimic, am zis și eu ca și 
ei că se mai întîmplă. Se pierd 
ele documente mai importante 
și se reconstituie. Așa că am 
propus o discuție pe marginea 
programului de activități pe tri
mestrul I, el însuși fiind de fapt 
o parte a programului adoptat 
în noiembrie.

— Ioana, s-a adresat atunci 
secretarul casierei, tu ești cu 
hîrtiile, tu știi ce este și cu a- 
cest program așa că dă relații.

zează angajamentele asumate în 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri și am stat mult timp de 
vorbă nu numai cu dumnealui, 
ci și cu alți tineri. Cu toți, dis
cuțiile se legau repede, tinerii 
aveau multe de spus despre șan-

dreptate. Ioana Bălăceanu, ca
siera organizației U.T.C., scoțînd 
o coală de hîrtie — programul 
de activitate pe trimestrul I — 
citește două paragrafe care în 
cîteva fraze generale vor să spu
nă că organizația nu este străi-

Aniversării 
sfert de veac 
naționalizarea . 
cipalelor mijloace de 
producție în țara 
noastră, creatorii de 
la studioul „Alexan
dru Sahia“ îi con
sacră filmul docu
mentar „Răspunde
rea stăpînilor“. Re
gizorul 
Boiangiu 
pune să transpună 
pe peliculă mărturii
le unor participant!

unui 
de la 
prin-

Alexandru 
își pro-

la importantul eve
niment din istoria 
poporului român.

„Gheorghe Petraș- 
cu“ se intitulează 
filmul dedicat apre
ciatului pictor, re
prezentant de seamă 
al artei românești 
contemporane. Fil
mul, a cărui regie 

este semnată de Nina 
Behar, oferă un pri
lej de întilnire 
cu opera artistului, 
evidențiază contri-

buția sa la dez
voltarea plasticii și 
culturii naționale. 
La rîndul său regi
zorul Mirel Ilieșu va 
reda în film momen
te semnificative din 
viața și creația unui 
alt mare artist ro
mân, sculptorul Di- 
mitrie Paciurea. Pe 
genericul celor două 
filme 
mele 
Doru

întîlnim nu- 
operatorului 

Segal.
(Agerpres)

Cred că ascensiunea vertiginoasă a repor
tajului este, în clipa de față, o situație gene
rală, afișată de toate graficele artei contem
porane. Chiar așa : reportajul o modalitate a 
artei. Un fenomen de domeniul strict al li
teraturii semnalat cu oarecare neîncredere, 
acceptat greu de critică, se manifestă acum 
în întreg sectorul creației. Ce părea iluzo
riu, a devenit concret: muzica, teatrul, dan
sul, artele plastice, prin structură și tehni
că, absorb cu o putere fantastică lumea ime
diată, moda artei este chiar moda zilei, cre
ația se supune obsesiilor cotidianului.

Observațiile acestea mi le prilejuiește o 
expoziție de artă plastică, patronată zilele a- 
cestea de galeriile „Apolo“. Mai exact, o ex
poziție de sticlă și grafică, sub semnătura ti
nerilor artiști Monica Damian-Scurtu, Teo
dora Moisescu Stendl și Ion Stendl. Și mai 
exact — suportând personal toate riscurile 
cestei afirmații — o expoziție de reportaj 
domeniul artelor plastice.

Reportaj în artele plastice ? Ce poate 
reportaj într-o expoziție, de grafică ? se poa
te spune. Ce poate fi reportaj într-o expo
ziție de serigrafii și xilogravură ? se poate 
spune. Dar într-o expoziție de desen ? Dar 
într-o expoziție de sticlă ? Iar eu răspund : 
tot. Atitudinea este reportaj. Temele sint re
portaj .Tehnicile sînt reportaj. Atitudinea ar- 
tistului-pictor nu față de lumea eternă ci fa
ță de lumea imediată. Ochiul artistului-pic- 
tor inregistrînd nu imaginile fanteziei ci ima
ginile lumii concrete. Talentul artistului-pic- 
tor folosind nu aurul și argintul și marmura 
ci hîrtia, cerneala, foaia de plastic, fotogra
fia, sticla. Ieșirea din canoane este reportaj. 
Libertatea de a demonstra că orice formă a 
realității poate deveni obiect al artei. Liber
tatea de a demonstra că orice material poa
te deveni limbaj al artei. Libertatea de a. de
monstra că dincolo de orice aparență banală 
se ascunde o semnificație. Realitatea este a- 
totputernică și vie, obișnuința este a omului. 
Artistul care izbutește să trezească o conști
ință umană nu numai vizavi de viață și 
moarte, de iubire și ură, nu numai în legă
tură cu temele predilecte ale literaturii și 
filozofiei ci și vizavi de întâmplarea mă
runtă a unei zile obișnuite demonstrîndu-i 
toate valențele de dramă și de problemă, de 
bine și rău, artistul care izbutește să active
ze o conștiință pînă în punctul de a se lua 
atitudine față de timpul prezent este un ar
tist al actualității.

a-
în

fi

Fără îndoială că Monica Damian și soții 
Stendl merită comentarii separate. Șt, mai 
ales, comentarii de specialitate. Expoziția 
fiecăruia dintre ei atinge un nivel profesio
nal remarcabil. Iată insă că expoziția aceas
ta are și caracterul acesta comun de apel, de 
mesaj, de pledoarie în sensul cel mai bun al 
cuvîntului. Ea are un caracter de semnal. 
Pentru că temele gravurilor lui Ion Stendl, 
de pildă, teme alese fără prejudecată din u- 
niversul comun al străzii și al orașului, teme 
pe care le oferă deopotrivă asfaltul, zidul și 
galantarul unui magazin, sint teme capcane, 
cuțite cu două tăișuri, lumea contemporană 
este un prilej de incantanție, dar șt un motiv 
de alarmă, ea are deschideri către lumină, 
dar și limite. In sensul acesta, o mașină pe 
patru roți este, desigur, în primul rind un 
automobil, un accesoriu de mare confort al 
lumii civilizate, dar o mașină pe patru roți 
este, în una dintre cele mai frumoase gravuri 
ale lui Ion Stendl, și un simbol al izolării, 
alergarea tăcută în benzi paralele pe o au
tostradă, șoselele liniștii, cimitirele de mașini 
ale liniștii, locurile în care oamenii nu mai 
vorbesc, nu se simt, nu se văd, nu se întâl
nesc. Și temele desenelor Teodorei Moisescu 
Stendl au caracter de semnal.
mult: artista oferă soluții, In problema a- 
ceasta a dezvoltării universale 
prin ritmuri tehnice torențiale, 
transformări și mișcări înainte, prin agitație 
și concentrare, prin dispersie. Teodora Moi
sescu Stendl reamintește principiul materni
tății eterne ca simbol al rămînerii și rădă
cinii, al continuității, al liniștii și siguranței, 
al rostului uman elementar. In aproape toa
te desenele foartei talentate pictorițe există 
o păpușă, singurul element figurativ cert, 
limpede, dincolo de care exploziile care se 
întâmplă sînt neputincioase, sint numai de 
fond. Si chiar în sticla Monicăi Damian-Scur
tu se poate descifra un semnal. îndrăzneala 
de a folosi sticla, nu pentru sticle și pentru 
pahare, nici pentru eprubete și pentru vaze 
ci pentru obiecte de artă tridimensională — 
asemenea sculpturi, colorată — asemenea pic
turii, cutezanța de a înnobila un material pe 
care sîntem foarte obișnuiți să-l spargem, 
ambiția de a demonstra că arta poate începe 
oriunde dacă există inteligență și dacă exis
tă talent, ambiția aceasta este tot semnal. 
Iar în expoziția patronată de galeriile „Apo
lo“ inteligența și talentul sînt peste tot.

Ba și mai

caracterizată 
prin perpetue

LUMINATOR AL SATULUI Ca o frunză
Fiind martor involuntar al u- 

nei discuții ce avea Ioc în tre
nul ce circula de la Tg. Mureș 
la Brașov ani hotărît să aban
donez (inia călătoriei și să co
bor in stafia Deda. Am înțeles 
că discutau două tinere cadre 
didactice în localități diferite din 
Valea Mureșului. Printre impre
siile de vacanță, pe care una 
dintre ele și-o petrecuse intr-o 
tabără de instruire organizată de 
către Comitetul județean Mureș 
al U.T.C., prezentau bucuriile și 
greutățile primului trimestru, 
gindurile pentru vuitorul timp al 
anului școlar, Și toate erau le
gate de oamenii in mijlocul că
rora lucrează, de elevi și cetă
țenii comunei, de fondul de timp 
al unui profesor și gospodări
rea lui, în mediul rural.

Informațiile spicuite din dis
cuția ce s-a desfășurat pe par
cursul a aproape două ore de 
mers imi erau suficiente pentru 
un portret colectiv al intelectua
lilor din Deda, mai ales că nu
mele satului l-am mai intilnit 
cu ocazia a numeroase confrun
tări folclorice, dansatorii de aici 
reprezentind cu cinste țara noas
tră în urmă cu doi ani la Festi
valul internațional de folclor ce 
s-a ținut Ia Budapesta. Voiam 
doar să Ie autentific, și de ce nu. 
să discut cu cițiva dintre eroii 
reportajului. Astfel rn-am înfă
țișat la comitetul comunal de 
partid unde l-am intilnit pe di
rectorul căminului cultural, loc
țiitor de secretar al organizației 
comunale de partid, tovarășul 
loan Băndilă, cu întrebarea :

— Ce puteți să ne spuneți in 
legătură cu integrarea tinerelor 
cadre didactice și a celorlalți in
telectuali în viața comunei ?

In loc de răspuns interlocuto
rul imi arătă o situație statistică 
a activităților care au avut Ioc 
în anul trecut in cadrul cămi
nului. în dreptul rubricii : ma
nifestări cultural-educative era 
scrisă cifra 190.

— Dacă socotim, a continuat 
el, cam la trei zile și ceva a a- 
vut Ioc o asemenea manifestare. 
Excludem de aici spectacolele ci
nematografice, activitatea cercu-

rilor politice, lectoratele pentru 
femei, a cercului de cusut și artă 
populară, a cercului de folclor. 
Toate acestea și altele eviden
țiază prezența intelectualilor 
noștri, și am in vedere pe toate 
cele 40 de cadre didactice, pe 
medicii și inginerii care lucrea
ză la noi. în viața culturală a 
satului, rolul lor in dinamizarea 
acesteia.

Prezentîndu-mi programul de 
activitate al căminului in dome
niul muncii de propagandă, ai 
muncii cultural artistice la ru

dețean al culturii și educației so
cialiste care a aprobat, deocam- 

o 
populară cu trei

respectiv „Mică encicio- 
..Școală, familie, educa- 
,.Cunoștințe medicale“, 
fi conduse de către tine-

dată cu titlu experimental, 
universitate 
cursuri, 
pedie", 
ție“ și 
Eie vor
rii prof. Alexandru Gheorghiu, 
Constantin Bordoază și medicul 
Cristofor Duha,

Am prezentat eiteva dintre ac-

Titlul onorat de tinerele

briea Cine răspunde? erau trecu
te. aproape în exclusivitate, nu
mele profesorilor și învățătorilor 
de aici. Cele trei formații de tea
tru — una a cadrelor didactice, 
brigada de agitație, grupul vo
cal. formația de montaj literar- 
muzical, ansamblul folcloric. 
„Cununa spicului“, corul compus 
din 80 de persoane, sint conduse 
de instructori cadre didactice. 
Nume ca Dumitru Borzău, Ioan 
și Silvia Buta, Vasile și Eugenia 
Mureșan, Silvia și Constantin 
Bordoază, Ioan Matepiuc, Stela 
Buzatu, Iuliana Zah, Maria 
Sțrăuț, Elena și Aurel Tudoran, 
Liana Șerban. Alexandrina De- 
mian. Alexandru Gheorghiu, și 
multe altele figurează ca regi
zori și conducători de formații 
artistice, propagandiști ai cercu
rilor de invățămint politic, lec
tori ai ciclurilor de conferințe, 
deputați activi în cadrul consi
liului popular, cu responsabili
tăți onorate în diverse activități 
obștești.

— Experiența cîștigată pînă a- 
cum în cadrul ciclurilor de con
ferințe, a intervenit tinărul Io- 
sif Pîrlea, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., ne-a îndreptățit 
să propunem și Comitetului ju-

tivitățile care umplu timpul ex- 
trașcolar al cadrelor didactice 
din Deda, eiteva modalități prin 
care ele se străduiesc să răspun
dă prezent menirii lor de lumi
nători ai satului.

— Ceea ce facem noi în afara 
școlii, îmi mărturisea Vasile Mu- 
reșan. nu-i altceva decît o con
tinuare a activității profesionale. 
Căci tinerii din comună sînt 
foști elevi ai noștri. Cei mai 
virstnici sînt părinții actualilor 
elevi și nu cred că am putea trăi 
altfel printre ei. Noi. in oreie de 
instrucție și educație, le vorbim 
deseori despre răspunderile ce
tățenești, despre pasiune în pro
fesie, despre dăruire intereselor 
obștești. Și atunci ne gindim 
cum am apărea în fața genera-

(iilor pe care le-am educat, as
tăzi oameni maturi, care, dacă 
n-am. proceda așa cum proce- 
dânțțj pu ne-ar califica altfel de- 
cit ca pe niște demagogi.

Una dintre sătence, Rafila Bu- 
culeu îmi spunea că ..merge cu 
drag la căminul cultural deoa
rece „întotdeauna parcă este mai 
frumos ca altădată“. Cum ați 
reușit să treziți această curiozi
tate, această convingere in rîn
dul. maselor că venind la cămin, 
învață, fac cunoștință cu noul ?

Dedenii, după cum mi-au re
cunoscut mulți, s-au obișnuit cu 
gindul că pentru a cunoaște tre
buie să înveți. De aceea căminul 
cultural cu acțiunile pe care le 
găzduiește a devenit pentru ei 
o a doua casă, o școală serală a 
adulților cu lecții de muzică, 
dans, de teatru, de istorie con
temporană. Profesorii sînt cei pe 
care ziua ii intilniin în sălile de 
clasă, luminind drumul spre cul
tură și civilizație școlarilor. Din
tre aceștia 14 sint tineri uteciști. 
Felul in care se integrează in 
viața comunei, entuziasmul cu 
care răspund comandamentelor 
profesiei și calității de tineri co
muniști conturează o perspectivă 
frumoasă perfecționării activită
ții de culturalizare a maselor, de 
formare a noilor conștiințe. Și 
poate universitatea populară la 
care se referea secretarul comi
tetului comunal este un însemnat 
pas ciștigat in amintita direcție.

Două din emisiunile săptămî- 
nii trecute — lăsînd deoparte 
reportajele, poate mal puțin 
febrile și astfel mai puțin edifi
catoare decît ar fi fost firesc, 
despre înzăpeziri și deszăpeziri 
— ancheta „Conviețuire“ de 
Carmen Dumitrescu și investi
gația „File dintr-un jurnal al 
indiferenței“ de Vartan Arache- 
lian, mi se par a fi pornite din 
mult prea rarele, încă, străduin
țe ale televiziunii de a observa 
viața noastră cu acea privire 
lucidă care, singura, fără în
doială, ne va purta în cele din 
urmă spre anotimpul unor ar
monii morale. Cine a călătorit 
zilele acestea cu autobuzul (și 
cine n-a călătorit?) nu se poa
te să nu fi simțit pe propria 
piele că ideea de conviețuire, 
fie .și pe scara de tablă a mij
locului de transport în comun, 
este o idee extrem de concretă 
și extrem de divers interpretată.

CRONICA

ca cel puțin 20 de uteciști să se 
aboneze lunar la presă și pen
tru ca în fiecare adunare gene
rală să se organizeze informări 
politice curente și de sinteză pe 
marginea evenimentelor interne 
și internaționale. Acesta-i tot 
programul. Ce s-a realizat din 
el ? Absențele nimeni nu le-a 
urmărit; nu s-a efectuat nici o 
oră de muncă patriotică ; infor
mări și adunări generale nu s-au
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Un program de activități

și un petic de hîrtie

a venit la mine tovarășul Arse- 
ne de la municipiu, mi-a zis să 
iau o hîrtie și un creion, dum
nealui a dictat și eu am scris. Și 
atunci cine să-l realizeze ? Eu 
singură ? Sînt casieră și nici mă
car cotizațiile nu știu de la cine 
să le strîng. Din decembrie am 
dat secretarului de comitet pe 
grup doar vreo 180—190 de lei. 
Mi-a zis că sînt buni și ăia și 
să mă preocup să strîng mai 
mulți. Dar de la cine ? Se spu
ne că organizația ar avea vreo 
60 de uteciști. Eu nu am însă 
nici o evidență a lor. Am tot în
trebat, am tot cerut să mi se 
dea cel puțin un tabel cu ei, 
dar degeaba. Mi 
descurcă-te I

— Și cei 180—190 
ce bază i-ați depus ?

—• Pe nici o bază.
pe masă că am eu grijă 
și nu mi-a dat nici o hîr-

s-a zis :

de lei pe

Mi-a zis :

tier, despre satisfacțiile și neca- 
__  _ __ ___ . zurile muncii lor, dar se opreau 

Cu mine? dumnealui s-a mai în- brusc cînd le sugeram să le pri- 
tîlnit și ieri în șantier.

Cu secretarul organizației 
U.T.C., inginerul Valentin Si- 
mionescu, mă întîlnisem într-a- 
devăr și cu o zi înainte. Veni
sem în șantierul nr. 2 „Lami
noare" pe platforma industrială 
din Tîrgoviște cu intenția de a 
afla cîte ceva despre felul în 
care organizația U.T.C. își reali-

vească și prin prisma organiza
ției U.T.C. Unul dintre ei, pe 
nume Grigore Enciu, dulgher Ia 
lotul nr. 1, mi-a și zis :

— Credeți că aici e vreo or
ganizație ? Eu lucrez pe acest 
șantier de un an de zile dar nu 
m-â întrebat nimeni de nimic 
și sînt utecist. Pe hîrtie o fi...

Grigore Enciu avea multă

nă de folosirea la 
maximă a mașinilor 
și de ridicarea nivelului politico- 
ideologic al tinerilor. Cum însă ? 
Nici o precizare. Continuă apoi 
spunînd că organizația și-a pro
pus să se îngrijească pentru ca 
tinerii să nu aibă nici o absen
ță nernotivată, pentru ca fiecare 
utecist să presteze pe lună pa
tru ore de muncă voluntar-pa- 
triotică în vederea înfrumuseță
rii și îngrijirii șantierului, pentru

capacitatea 
și utilajelor

făcut pentru că nu s-a ținut nici 
o adunare, iar abonament nici 
măcar secretând organizației nu 
are. In concluzie, nu s-a făcut 
deci nimic.

— Nu știu ce să mai zic, în
cepe să-mi explice casiera. Se
cretarul v-a trimis la mine pen
tru că lui i-o fi fost mșine să 
spună adevărul. Acest plan nu e 
făcut de nici o organizație. Nu 
știe de el nici un tînăr. într-o 
zi, pe la sfîrșitul lunii ianuarie.

lasă-i 
de ei 
tie.

Să _  __ __ ____ ,_ ____
cînd e vorba de luat bani încît 
să nu se găsească nici un petic 
cît de mic și să fie atît de ief
tină cînd e vorba de întocmit 
programe de activități formale 
și rapoarte fictive ?

Cîtă dreptate avea dulgherul 
Grigore Enciu...

fie atît de scumpă htrtia

N. COȘOVEANU

MIRCEA BORDA

Una dintre sălile de lectură ale bibliotecii municipale din Oradea, 
l'oto: ȘT. WEISS

Pînă una alta, însă, convie
țuim cel mai adesea destul de 
complicat, cum pomeneam. în 
autobuz. în magazine, pe stra
dă, pe scările blocurilor, ori
unde, desigur, ne adunăm 
mai mulți de unul și încercăm 
sau nu să fim, așa cum am în
vățat sau ar fi trebuit să în
vățăm, ceea ce bănuim cîteodată 
exasperați că ar fi un om ci
vilizat. Nu este ușor. Dar tre
buie.

Pentru că fetă, cea de a doua 
emisiune comentată cu acest 
nou prilej critic. „File dintr-un 
jurnal al indiferenței“, dove
dește că alterarea din motive 
mereu obscure a sentimentelor 
de bună omenie lovește cel 
mai adesea în ființele mereu 
suave care sînt adolescenții 
cutreierați încă de candori se
vere. Acel băiat orfan rămas 
în afara gestului birocratic al 
înregistrării de către autorita
tea tutelară, care i-ar fi dat 
totuși un plus de siguranță 
pentru ziua de mîine (căpătat, 
de altfel, In urma investigației), 
și ajuns printre lucrătorii aba
torului din Birlad, si trăind din 
mila acestora (! ?), din cei clțiva 
lei strecurați o dată cu îndem
nul grosolan de-a se apuca de 
furat, de-a sparge un magazin, 
de a face o ticăloșie ca să fie 
trimis astfel într-'o școală de 
corecție unde să învețe carte 
și o meserie, băiatul acela pe 
care zîmbăreața și călduros 
îmbrăcata ingineră, secretară a 
organizației U.T.C. l-a gonit de 
mai multe ori din abator în 
coșmelia fără geamuri, fără usă 
cu acoperișul rupt, bîiguind in 
neștire parcă niște convingeri 
despre „omenia în cadrul legii“, 
băiatul acela deci mai avea pu
terea și noblețea sufletească să 
mulțumească pentru ceea ce i 
se cuvenea, pentru ceea ce i se 
refuzase.

„Ca o frunză în vînt“ — cum 
scria o femeie de treabă televi
ziunii chemînd-o să intervină 
(remarcabilă promptitudinea re
dacției pentru tineret) pentru 
a-1 smulge pe acel băiat neferi
cit din prăbușirea către care 
era purtat nu atît poate de in
diferența celor din jur (evident, 
condamnabilă), cît mai cu sea
mă de promiscuitatea morală 
unde fără voia lui se pomenise 
trăind — nu pare să fie doar 
amintirea unei romanțe cintlnd 
suferința din amor. Ci imperati
vul omeniei cu adinei rădăcini.

CONSTANTIN STOICIU
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Luni seara, s-a înapoiat în 

Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bri al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului de conducere, rec
tor al Academiei „Ștefan Ghe- 
orghiu", care, la invitația C.C. 
al P.S.U.G., a participat la Con
ferința internațională de la 
Berlin, organizată cu prilejul 
împlinirii a 125 de ani de la 
apariția Manifestului Partidului 
Comunist.

'Delegația a fost întîmpinată 
dă tovarășul Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
ClC. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei R.D. Germane la 
București.

rît să stabilească relații diplo
matice, la nivel de ambasadă, 
începînd cu această dată.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit din 
pMrtea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Bohuslav Chnoupek, 
o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările adresate cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări a vic
toriei din februarie 1948 a oame
nilor muncii din Cehoslovacia.

R.D. Germane la

★

din Berlin, dele-La plecarea
gația a fost salutată de ' Georg 
Ewald, membru -up.eant al Bi 
roului politic al C.C. al P.S.U.G., 
activiști ai C.C. al P.S.U.G., 
precum și de ambasadorul 
României, Vasile Vlad.

In timpul șederii în R.D.G., 
delegația a vizitat Institutul su
perior de științe economice,
Școala superioară de partid 
C.C. al P.S.U.G., așezăminte
culturale din Dresda.

a

Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Statelor 
Unite Mexicane, dornice să faci
liteze schimburile dintre cele 
două țări în toate domeniile de 
activitate și să întărească priete
nia între popoarele lor, au hotă-

împlinirea a 300 de ani de la 
moartea marelui autor dramatic 
francez Moliere este marcată 
prin numeroase manifestări.

Luni seara, în Capitală, în sala 
Teatrului Mic, a avut loc o ma
nifestare consacrată eminentului 
om de teatru francez.

După un cuvint de deschi
dere, rostit de artista emerită 
Dina Cocea, vicepreședintă a 
Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzi
cale, prof. univ. Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga și prof. univ. Șer- 
ban Cioculescu, au evocat 
marcabila personalitate a 
Moliere.

Un colectiv al Teatrului 
a interpretat apoi cunoscuta 
medie a lui Moliere — 
niile lui Scapin".

La manifestare au asistat per
sonalități ale vieții noastre cul
turale și artistice.

Au fost de față Francis Levas- 
seur, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai amba
sadei.

re
lui

Mic 
co- 

,Vicle-

actualitatea

• Recent, Comitetul județean
Brăila al U.T.C. a organizat faza 
județeană a „Olimpiadei tînăru
lui mecanizator", ediția a IlI-a. 
Dintre cei 200 de mecanizatori 
participanți la olimpiadă, au fost 
desemnați următorii ciștigători : 
locul I : Constantin Mihalea 
(I.A.S., I.M.B.) ; locul II :
Gheorghe Croitoru (S.M.A.-Ba- 
răganu) ; locul III : Dan Vasile 
(I.M.A.-Gropeni). După această 
întrecere, 100 de tineri mecani
zatori au efectuat o excursie de 
două zile în București și Brașov. 
(EUGEN M.).

• Covoarele lucrate la Hune
doara se bucură de o binemeri
tată faimă în R.F. Germania, 
în Italia, Franța, Olanda etc. 
Țesătoarele din cadrul secțiilor 
de covoare ale Cooperativei „U- 
nirea" își îndeplinesc și depășesc 
norma lunară, executînd în loc 
de 1,30 m2 covor, cit este prevă
zut, 1.50 m2. Cîteva dintre cele 
mai bune țesătoare, tinerele : 
Ana Codrea, Maria Iobagiu, E- 
lena Ardelean, Ana Popa. (IOAN 
VLAD).

• La Casa corpului didactic 
din Zalău s-a deschis o intere
santă expoziție de pictură „Pri
măvara copilăriei", care cuprin
de lucrări aparținînd membrilor 
cercului de artă plastică de la 
Casa Pionierilor din Jibou. Pes
te 100 de peisaje, portrete, as
pecte de pe șantiere, din coope
rative agricole de producție, na
turi statice etc. sînt admirate 
zilnic de numeroși vizitatori. 
(VASILE MOROSAN).

• Recent a apărut la Tulcea 
volumul „Filatelia și Educația" 
care tratează subiecte privind 
rolul pe care îl are filatelia în 
educația socialistă. Lucrarea cu
prinde materiale ce au fost pre
zentate ia simpozionul de refe- 
rjte și comunicări științifice, 
desfășurat la Tulcea. (J. GIU- 
MALA).

pîndit cu iuțeală, astfel că orga
nizatorii vor trebui să răspundă 
unor noi solicitări, între care și 
a colectivului de la întreprinde
rea „Crasna" din Cărei.

TEODOR CURPAȘ
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La Satu Mare, sub egida Ca
sei corpului didactic și a Inspec

toratului școlar județean a luat 
ființă o „Școală a părinților“. A- 
lături de profesori și diriginți, 
la „catedră“ au fost invitați pro
curori, judecători, psihologi, me
dici, ofițeri — adică toți factorii 
care cin în contact cu tineretul, 
toți cei care, într-un fel sau altul, 
cunosc și sînt chemați să se ocu
pe de instruirea și educația tinerei 
generații. Prima lecție s-a desfă
șurat. in incinta Fabricii „23 Au
gust" din localitate. Copiii mun
citorilor de aici sînt elevi ai Li
ceului nr. 3, patronat de între
prinderea amintită. Părinții ou 
pus întrebări, specialiștii au răs
puns. S-a făcut un larg schimb 
de opinii, s-au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea procesului 
instructiv educativ, pentru o mai 
strînsă și mai eficientă colaborare 
între fabrică și școală, intre pă
rinți și cadrele didactice. La ur
mătoarea lecție vor fi dezbătute 
cazurile a doi copii „problemă". 
Vestea acestei inițiative s-a răs- I

SE ACȚIONEAZĂ CU FORȚE SPORITE PENTRU
PREVENIREA EXCESULUI DE UMIDITATE

• SUCEAVA:
După o muncă intensă de cî

teva zile pentru deblocarea căi
lor de acces spre Suceava, un
de marile întreprinderi aștep
tau peste 500 de navetiști, tine
rii din comuna Udești au fost 
chemați din nou de organele 
locale de partid. Pericolul nu 
fusese înlăturat. După înceta
rea viscolului, dacă temperatu
ra va crește, cele trei pîraie 
mari care traversează satul și 
tarlalele cooperativei agricole 
de producție ar putea inunda 
sectorul ovin precum și silozu
rile de cartofi. Tinerii au înțe
les. Era vorba de cartofii de 
sămînță care le adusese anul 
trecut’ marea bucurie : „Ordi
nul Muncii clasa 1“. Constituiți 
într-o brigadă avînd în frunte 
pe secretara comitetului U.T.C., 
Munteanu Elena, cei peste 250 
de tineri au pornit alături de 
ceilalți membri cooperatori la 
treabă. S-au desfundat, în pri
mul rînd, cele trei pîraie, apoi 
s-au adîncit canalele de dese
cări, s-au întărit cu piatră anu
mite porțiuni din maluri. S-a 
trasat drum sigur apelor pe o 
lungime de peste 4 km pînă în 
riul Suceava. în felul acesta ce
le peste 1 500 de oi și silozurile 
de cartofi sînt în afara orică
rui pericol.

• VRANCEA:
în comuna Vulturul și satele 

componente, cel 300 de tineri și 
vîrstnici au continuat după în
lăturarea zăpezii acțiunea de 
combatere a băltirii apelor în

zona Hîngulești — Maluri, o 
zonă mai joasă față de nivelul 
celorlalte terenuri, pe o supra
față de 50 ha, lucrînd la crea
rea unor canale de scurgere a 
apei spre albia riului Milcov. 
Aceeași acțiune are loc și în 
zonele Nănești-Rîmniceni, Golo- 
ganu I și IV.

400 de tineri din municipiul 
Focșani și-au îndreptat forțele, 
ajutați de un excavator, lopeți.

scurgere a apelor pe o suprafa
ță de 1 200 de hectare. Acțiunea 
continuă.

In comunele Dobrotești, Dră- 
gănești de Vlașca, Țigănești, 
Brînceni, Pietroșâni, Drăcșănei, 
Talpa, Tătărăștii de Jos, Boto- 
roaga, Siliștea. Purani, Moșteni, 
Bogdana și altele, tinerii, con- 
stituiți în echipe și brigăzi, au 
participat activ la acțiunile de 
desecări pe terenurile agricole.

ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE U.T.C. TRANSMIT
la ridicarea unui dig de pămînt 
în zona riului Sturza din apro
pierea orașului, pentru prein- 
timpinarea unei eventuale re
vărsări de ape prin, topirea ză
pezii. în zona Pîrîului Argint, 
tinerii din comuna Milcovul 
înalță malul mai sus la nivelul 
unei posibile creșteri a apei.

• TELEORMAN
deTopirea zăpezii, cauzată 

creșterea temperaturii, precum 
și precipitațiile căzute în ulti
mul timp, au creat necesitatea 
desfășurării unor acțiuni de 
masă ale organizațiilor U.T.C. 
pentru combaterea excesului de 
umiditate. In zilele de 17—18 
martie, peste 7 000 de tineri, e- 
levi, muncitori, cooperatori, au 
lucrat la săparea canalelor de

• DÎMBOVIȚA:
Organizațiile U.T.C. din jude

țul Dîmbovița au mobilizat mii 
de tineri care, alături de țăra
nii cooperatori, participă la ac
țiunile de combatere a băltirii 
apei și eroziunii . solului în zo
nele afectate de umiditatea ex
cesivă. In comuna Odobești 
peste 300 de tineri au contribu
it la finisarea canalelor de. scur
gere pe o lungime de 1200 m. 
Au săpat 500 m. canale pentru 
eliminarea excesului de apă, au 
înlăturat straturile de zăpadă 
de pe solarii Ia cooperativele 
agricole de producție Crovu și 
Odobești. In comuna Răcari 
peste 150 de tineri muncesc a- 
lături de țăranii cooperatori la 
decolmatarea canalelor de scur
gere pe circa 1 000 m. De aseme-

nea, se acționează în continua
re, în comunele Potlogi. Nucet, 
Văcărești, Băleni, Mătăsaru, 
Dobra. pentru preîntimpinarea 
eventualelor inundații din re
vărsarea rîurilor Potop, Neaj- 
lov, Ilfov, și pentru eliminarea 
excesului de apă pe o suprafa
ță de peste 250 hectare.

• VILCEA:
La Măldărești,' Oteșani, Slă- 

tioara, Cernișoara, Mateești, Bă- 
beni, Grădiștea, sute de tineri 
au lucrat la curățirea izlazurilor 
comunale. Muncind intr-un ritm 
susținut, uteciștii din Orlești. au 
săpat doi kilometri de canal 
pentru desecări. Lucrări simi
lare au realizat colegii lor la 
Laloșu și Făurești. 125 de tineri 
din Lădești au defrișat 13 hec
tare teren care au fost astfel re
date circuitului agricol. La Ma- 
laia și Grădiștea s-a lucrat con

comitent la imprăștierea pe o- 
goare a îngrășămintelor chimi
ce. Alte diverse acțiuni au re
unit pe tinerii din Onești, Peș- 
ceana, Tetoiu, Budești, Galicea, 
Măciuca.

După cum ne-a declarat tova
rășul Aurel Vlădoiu, președin
tele Consiliului tineretului sătesc 
al Comitetului județean Vîlcea 
al U.T.C., bilanțul pozitiv al a- 
cestor zile constituie preludiul 
unor acțiuni de o și mai mare 
anvergură care se vor desfășura 
în perioada imediat următoare.

Ostași la datorie
Detașamente alcă

tuite din sute de 
ostași au definitivat 
lucrările de deszăpe
zire pe unele drumuri 
din raza județelor 
lași. Botoșani și Bu
zău, precum și din 
numeroase triaje și 
gări. Deși munca a 
fost grea, pe schim
buri, noaptea și ziua, 
la terminarea opera
țiunilor, nici un mili
tar nu se arăta cople
șit de oboseală. Dim
potrivă, cînd le-au 
fost aduse la cunoș
tință mulțumirile și 
felicitările adresate de 
organele locale de 
partid și de stat, nu
meroși ostași din de
tașamentele coman
date de ofițerii Vasi
le Lupea, Nicolae 
Ciobotaru, Viorel Va- 
siliu sau Florian Ro
venta au ținut să 
sublinieze : „Ne-am 
făcut și ne vom face 
datoria oriunde țara 
ne cheamă".

Subunitățile din 
care fac parte ofițe
rii Vasile Zaharia și 
Ion Murariu, subofi
țerii Mihai Saiz și 
Ion Bănuț, abia sosi
seră. de la tragerile 
antitanc unde obți
nuseră rezultate foar
te bune. Era în miez 
de noapte și unitatea 
alcătuia noi detașa
mente în vederea u- 
nor intervenții urgen
te la unele obiective 
economice și pe căi 
rutiere județene în- 
troienite. Mtilți din 
ofițerii și subofițerii 
unității se evidenția- 
seră in acțiunile de 
deszăpezire anterioa
re, în care au salvat 
peste 150 de persoa
ne din autovehicule
le blocate pe șosele, 
precum și sute de o- 
vine din saivanele a- 
coperite de nămeți. 
După asemenea efor
turi urmau să rămină 
în cazarmă. Toți au

ieșit la raport, cerînd 
să fie încadrați în 
noile detașamente. - 
In misiunile ce au- 
urmat, ofițerii și- 
subofițerii și-au fă
cut, alături de subor
donații lor, datoria.

Adăugăm cuveni
tele laude și pen
tru militarii care au- 
luat parte activă la' 
definitivarea opera
țiunilor de deszăpezi
re din cartierul Ber- 
ceni, din gările Chi
tită și Filaret, de pe 
părțile laterale ale 
aeroportului Otopeni, 
ca și pentru sutele de 
ostași din detașamen
tele ce au luat cu 
asalt troienele din 
triajele gărilor Nico
tină Iași. Adjud, Băr
boși, Mărășești și 
Focșani, de la unele 
silozuri sau de pe șo
seaua Tecuci — Bir- 
lad.

Lt. col. 
M. NEGURA

□
mului, făcută de tînărul critic li
terar Augustin Cosmuță, redac
tor al ziarului „Pentru socia
lism“, autorul „Muntelui alb“ a 
oferit cîteva sute de autografe.

N. HERȚEG

miine ia București

Scurtă

Leeds United joacă

Casa de cultură „Petofi 
Sandor" din Capitală a săr
bătorit duminică 18 martie 
a.c., 150 de ani de la nașterea 
poetului maghiar Imre Ma- 
dâch. Cu acest prilej, scriito
rul Geza Domiikos, direc
torul editurii Kriterion, a evo
cat viața și personalitatea 
poetului, participant la revo
luția burghezo-democratică 
de la 1848, autorul poemului 
dramatic de substanță roman
tică, „Tragedia omului". 
Fragmente din această frescă 
sociogonică, înrudită tema
tic cu „Legenda secolelor" de 
V. Hugo, „Memento mori" 
de Mihai Eminescu sau „Pa
radisul pierdut" de Milton 
au fost auzite pe scena casei 
de cultură în interpretarea 
lui Kovacs Gijorgy, artist al 
poporului, de la Teatrul 
Nord din Satu Mare, Laszlo 
Gero și Vitalyos Ildiko, actori 
de la Teatrul Maghiar din 
Cluj.

SPECTACOL PENTRU 
TINERET

Recent pe scena Naționalului 
clujean a avut loc o notabilă 
premieră — „Soldatul de plumb“ 
de Sașa Lichy.

Repertoriul teatrului nostru — 
ne mărturisea regizorul specta
colului, George Gherasim — era 
deficitar la capitolul spectacole 
pentru tineret. Spre a elimina 
această carență, am pus in sce
nă „SoldatuLstei plumb“. Avem, 
de asemenea, în lucru o a doua 
piesă pentru tineret s „Dănilă 
Prepeleac", în dramatizarea lui 
C-tin Paiu. Ambele piese ridi
că cîteva probleme etice și filo
zofice deosebit de interesante. 
Autorul „Soldatului de plumb“ 
este, nu numai dramaturg, ci și 
actor, regizor și actualmente 
director al Teatrului de copii și 
tineret din Ostrawa — Ceho
slovacia. îndrăznim să spu
nem că am făcut un spectacol 
bun. Succesul de sală ne-o con
firmă. în distribuție, o serie de 
actori tineri : Anca Neculce Ma- 
ximilian face în acest spectacol 
primul său rol de comedie, 
realizarea sa îi deschide 
drum nou în acest gen ; 
Iul soldatului de plumb 
Nicolae Iliescu; în alte 
Gh. Radu, Ion Marian, 
Stan, Cosmin Ghiară. E 
cu alte cuvinte, despre un spec
tacol reușit, jucat de tineri pen
tru un public tînăr 1

CRISTINA BOHACIU

Și 
un 

în ro- 
apare 
roluri 
Bucur 
vorba,

I. M.
Foto: ȘTEFAN WEISS

DEBUT i”
Ieri cu prilejul lansării volu

mului de debut „Muntele alb" 
al tînărului prozator maramure- 
șan George Maria Banu, apărut 
recent în Editura „Eminescu“ la 
librăria centrală din Baia Mare, 
membrii cenaclului „Nord“ au 
susținut un recital de poezie 
din creația proprie. Manifestarea, 
la care au participat numeroși 
tineri muncitori, elevi și stu- 
denți, a fost organizată de Co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă, în colabo
rare cu Comitetul județean al 
U.T.C. După prezentarea volu-

LICEENII ÎN UZINA
Cercul de chimie al Liceului 

„Nicolae Bălcescu" din Rm. Vîl
cea își desfășoară activitatea în 
incinta instalațiilor și labora
toarelor Grupului industrial de 
chimie din localitate. Această 
inițiativă — rod al colaborării 
celor două organizații U.T.C. — 
a debutat promițător cu cîteva 
zile în urmă, cînd elevii, pasio
nați de tainele reacțiilor din 
retorte, componenti ai cercului 
condus de profesoara A. Vasi- 
lescu, au făcut un prim popas 
pe platforma chimică vîlceană.

Intilnirile cu operatorii, iabo- 
ranții, tehnicienii și inginerii 
chimiști, discuțiile animate care 
au avut loc cu acest prilej au 
reușit să evidențieze posibilita
tea unei viitoare colaborări din
tre cele mai fructuoase. S-a ho- 
tărît astfel ca reuniunile de lu
cru ale cercului să aibă o pe
riodicitate săptăminală urmînd 
ca pe măsura inițierii elevilor 
în tainele și ritmurile activității 
productive, pe măsura familia
rizării lor cu problemele com
plexe ale cercetării aplicate să 
poată lucra nemijlocit pe teme 
de cercetare independente în 
laboratoarele grupului,

DORU MOȚOC

înființat în 1904. sub numele 
de Leeds City, clubul de astăzi 
a trăit doar 15 ani în fotbalul 
amator, trecînd la profesionism
— schimbîndu-și totodată „fir
ma" în Leeds United — ca ur
mare a... excluderii echipei din 
circuitul amator, demonstrîn- 
du-se că jucătorii săi nu aveau 
buzunarele prea goale !

Pînă în 1927, Leeds United nu 
a jucat decît, două sezoane în 
prima ligă. Pînă în primii ani 
de după război echipa a circulat 
neîntrerupt pe itinerarul din
tre primele divizii engleze, cînd 
promovînd, cînd retrQgradînd, 
în ciuda unor nume de primă 
mărime care-i apărau culorile, 
ca Wief Copping sau Bert Spos- 
trom, ultimul de 11 ori interna
țional. Dar să h‘e ‘oprim, pe 
scurt, asupra cîtorva celebrități.

Galez de origină, fiu de mi
ner din Swansea, John Charles
— cel mai celebru fotbalist le
gitimat cîndva la Leeds — a a- 
părut pe gazonul din Elland 
Road la 15 ani, debutînd ca... a- 
părător, pentru a ajunge, după 
cinci campionate, cel mai scump 
centru atacant al Europei ! In 
ciuda contribuției acestui triplu 
golgeter — ce va fi transferat, 
în 1957, la Juventus Torino pen
tru o sumă fabuloasă — Leeds 
va juca în anii aceia îndeobște 
în divizia secundă, reușind ’să 
revină în prima ligă abia în 
1956, pentru a retrograda în... 
anul următor!

Cu Don Revie vine succesul. 
Celebru ca jucător la Leicester, 
Manchester City și Sunderland. 
Don Revie a devenit antrenor 
la Leeds — după un stagiu de 
cîteva luni ca fotbalist profesio
nist în cadrul clubului — în 
martie 1961, reușind la prima 
acțiune un transfer senzațional, 
aducîndu-1 în „Elland Road“ pe 
Bobby Collins, „locomotiva“ de 
la Everton. un scoțian cu exce-

La Rapid
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lente calități de coordonator. 
Beneficiind de serviciile unui 
antrenor intransigent, serios și 
neostenit, Leeds reapare în pri
ma ligă în 1964 și ocupă în se
zonul următor — surpriză — 
locul secund în „high-life“-ul 
fotbalului englez, cedînd coroa
na de campion lui Manchester 
United la golaveraj !!! Acor- 
dînd o deosebită atenție echipe
lor inferioare din incinta clubu
lui, promovîndu-i cu curaj pe 
Kennedy și Lumsden, deveniți 
imediat internaționali, Don Re
vie impune in fotbalul englez o picioare * primele ‘ghete de fot- 
echipă socotită întotdeauna de bal. Remarcîndu-se de la bun

„C.O.T.“) nu au darul de a con
vinge rezervata opinie publică 
engleză, Don Revie și elevii săi 
— între care strălucește acum 
Jackie Charlton — își’ adjudecă 
titlul de campioni, cu un pal
mares unic : 77 de puncte și
doar două înfrîngeri...

înalt (1,88 m.), subțire (73 kg.), 
simpatic, Jackie Charlton — 
fratele celebrului Bobby, retras 
de curînd din gruparea iui 
Manchester United a dorit să 
devină... polițist și numai prin
tr-o simplă întîmplare a pus în

Bremner, Sprake, Hibbit, Lorimer și... „Cupa U.E.F.A", ediția 
1968, în fața sediului clubului Leeds United A.F.C.

„mîna a doua", Izbutind, după 
două încercări nereușite, să cu
cerească, la 11 septembrie 1968, 
Cupa Orașelor Tîrguri (azi Cupa 
U.E.F.A.). întrecînd în finală pe 
Ferencvaros.

In același an, apreciind că 
performanțele pe plan interna
țional (Leeds a fost prima echi
pă britanică cîștigătoare a

vor reintra

început printr-o mare dîrzenie 
și un joc aerian excepțional, 
„Girafa“ a devenit în scurt timp 
căpitanul lui Leeds și jucător de 
bază în echipa lui Ălf Ramsey, 
în componența căreia a evoluat, 
pînă în 1970. de 35 de ori. Intre 
Don Revie și Jackie Charlton, 
socotit un „imprudent“ și un 
neprotocolar în fotbalul englez 
— lui Jackie i s-a interzis orice 
acces în echipa națională, în 
urma unor declarații făcute la 
televiziune și considerate nea
venite — domnește o atmos
feră de profundă prietenie, mul-

te fiind vocile care îl anunță pe 
cel mai mare dintre frații 
Charlton (37 de ani) drept „ad
junctul“ lui Revie, în sezonul 
următor.

Cu o echipă „mozaic" — alcă
tuită din internaționali englezi 
(Charlton, Clarke, Hunter, Rea- 
ney, Madeley, Cooper), scoțieni 
(Bremner, Gray, Lorimer). ir
landezi (Gilles) sau galezi (Spra
ke) — Leeds și-a continuat, în 
ultimele sezoane, ascendența, 
izbutind o nouă performanță de 
prestigiu internațional i dobîn- 
direa ultimei ediții a Cupei 
U.E.F.A., după o finală drama
tică contra „bătrînei doamne" 
din Torino.

Animatoare a competițiilor 
interne, Leeds a fost adesea ur
mărită de ghinion, poticnindu-se 
la... picioarele piedestalului : în 
1970. pierde finala „Cupei“ în 
meciul cu Chelsea. iar în 1971, 
ratează, cu un punct, cîștigarea 
campionatului, deși la jumăta
tea lui deținea un avans de 12 
puncte față de Arsenal, ajunsă 
prima la potou...

în ciuda acestor jumătăți de 
izbîndă (în 1972, Leeds a cîști- 
gat „Trofeul 100“, cupa acordată 
cu ocazia sărbătoririi a 100 de 
ani de fotbal oficial englez, 
3—0 în finală cu Birmingham, 
dar aceasta a fost o slabă con
solare...) clubul pare să acuze 
unele dificultăți materiale, da
torate. între altele, faptului că 
primele șase etape ale noului 
campionat echipa —suspendată 
după confruntarea cu Arsenal — 
n-a avut dreptul să joace pe 
„Elland Road". Socotit pînă nu 
de mult cel mai bogat club de 
pe Insulă, Leeds a trebuit să 
renunțe la cumpărarea — anun
țată cu tobe și trompete — a 
lui Hartford pe care, afirma 
Don Revie la momentul opor
tun, West Bromwich a cerut o 
sumă exagerată...

Eventualele minusuri din casa 
de bani nu au Impietat asupra 
formei jucătorilor și echipa lui 
Don Revie, în care fiecare com
ponent a evoluat măcâr o dată 
într-o echipă reprezentativă A !, 
amenință tot mai serios poziția 
de lider a Iui Arsenal...

• Tumeuț internațional mas
culin de șah, care are loc în Ca
pitală, a continuat luni cu des
fășurarea partidelor incluse în 
runda a 12-a. Ungureanu a cîș- 
tigat la Stanciu. Knaak (R. D. 
Germană) a obținut victoria în 
partida cu Ostoici (Iugoslavia). 
Partidele Partos-Gheorghiu și 
Rukavina (Iugoslavia)-Talmanov 
(U.R.S.S.) s-au încheiat remiză. 
Restul partidelor au fost între
rupte, urmind să fie continuate 
astăzi dimineață.

In clasament conduce sovie
ticul Taimanov cu 8 puncte (1), 
urmat de Honfl (Ungaria) — 7 
puncte, Partos (România) 6,5 
puncte (1), Knaak (R. D. Ger
mană) 6,5 puncte, Ghizdavu 
(România) 6 puncte si trei par
tide întrerupte. Astăzi după a- 
miază de la ora 16,00 se dispută 
runda a 13-a.

• Aseară la Ploiești s-a dis
putat a doua întîlnire internațio-

MERIDIAN
nală de lupte greco-romane din
tre echipele României și Polo
niei. Ca și Jn primul meci, dis
putat în Capitală, gazdele au 
cîștigat cu același scor : 6—1.

• Maestra româncă Alexan
dra Nicolau și-a asigurat pri
mul loc în turneul internațio
nal, feminin de șah de la Bel
grad, indiferent de rezultatele 
ce vor fi înregistrate în ultima 
rundă. Din cele două partide 
întrerupte pe care le avea de 
disputat, Alexandra Nicolau a 
realizat 1 punct și jumătate • 
victorie în partida cu maestra 
bulgară Gheorghieva șl remiză 
cu iugoslava Katia Jovanovici. 
înaintea rundei finale, repre
zentanta României are un a- 
vans de 2 puncte față de a do
ua clasata Suzana Veroczi (Un
garia).

• Turneul internațional de 
box „Memorialul Strandjata", 
desfășurat în orașul lambol 
(Bulgaria), a prilejuit o fru
moasă victorie tînărului pugi- 
list român Mihai Ploeșteanu, 
clasat pe primul loc la cate
goria pană. La acest turneu au 
participat sportivi din U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia 
și Bulgaria.

• In cadrul turneului inter
național de lupte libere, desfă
șurat la Bratislava, luptătorul 
român Petre Brîndușan s-a cla
sat pe locul doi în cadrul cate
goriei 48 kg. Locul întîi a re
venit sportivului bulgar N. Fi- 
lipov.

Ràdutami. Dumitriu II și Peireanu
Rapid a efectuat, ieri dimineață, în sala Giulești, ultimul an

trenament dinaintea meciului-retur cu Leeds United, contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cupei cupelor". în timp ce ju
cătorii se aflau angajați într-o pasionantă dispută baschetba- 
listică, Ion Ionescu, numit în urmă cu două zile antrenor se
cund al giuleștenilor, ne-a declarat t

„Cred că mîine, în fața Iui Leeds United, Rapid va face un 
joc bun. Starea de spirit a echipei s-a ameliorat în ultimele 
zile. Toți jucătorii sînt fermi și unanimi în dorința de a se re
abilita in fața suporterilor. însănătoșirea lui Răducanu, Dumi- 
triu II și Petreanu reprezintă o garanție a creșterii forței de 
joc și a optimismului giuleștean. O eventuală victorie in fața 
echipei Leeds, echipă „dezlănțuită" realmente în campionatul 
englez, ar fi o performanță excelentă, de mare prestigiu și, evi
dent, de palmares. Rapid va începe meciul în următoarea alcă
tuire : Răducanu — Codrea — Pop, Grigoraș, Mușat, Ștefan — 
M. Stelian, Savu — Năsturescu, Dumitriu II, Neagu".

Partida se va disputa mîine, pe stadionul Republicii, cu în
cepere de la ora 16 (organizatorii, normal, exclud posibilitatea 
reprizelor de prelungire...). Suprafața de joc a fost degajată de 
zăpadă, dar este moale și acoperită, pe alocuri, de apă. Tribu
nele stadionului au fost, de asemenea, curățate de zăpadă, ast
fel încît spectatorii pot urmări meciul în condiții bune.

D. V.

Crosul internațional al tineretului de la Pitești
Duminică, în parcul Triva- 

le din Pitești s-a desfășurat 
concursul internațional de 
cros „Prietenia", care a deve
nit o tradițională manifestare 
sportivă de masă reunind la 
startul întrecerii peste 2 000 
de sportivi, băieți și fete, de 
la cluburile sportive, liceele 
și școlile profesionale din 
țară. De asemenea, la acest 
concurs a participat și echipa 
de atletism a Clubului sportiv 
Spartak Pleven din Republi
ca Populară Bulgaria.

La sfîrșitul întrecerii pe 
primele locuri s-au clasat ur
mătorii : 500 m. fete — Ră-

dulescu Florentina, Liceul ex
perimental de atletism Cîmpu- 
lung; 800 m. fete — Barbu 
Pena, Clubul sportiv „Olim
pia" București; 1 500 m. fete 
— Bocra Vasilica, Liceul ex
perimental de atletism Cîmpu- 
lung; 2 000 m. fete — Ion A- 
neta, Clubul sportiv munici
pal Pitești; 4 000 m. băieți, 
Cliban Iulian, Liceul experi
mental de atletism Cîmpu- 
lung; 6 000 m. tineret, Soare 
Nicolae, Clubul sportiv mu
nicipal Pitești; 1000 m. bă
ieți, Bodoiu Florin, Liceul ex
perimental de atletism Cîmpu- 
lung; 1500 m. băieți, Stan 
Nicolae, Clubul sportiv C.F.R.

Pitești și 10 000 m. băieți, 
Hristo Ivanov, Clubul sportiv 
Spartak Pleven R.P. Bulgaria.

„Cupa Prieteniei“ a revenit 
Clubului sportiv al municipiu
lui Pitești, iar premiul oferit 
de juriu pentru cei mai buni 
sportivi participanți la con
curs a fost decernat Liceului 
„Nicolae Bălcescu" din Pi
tești. Câștigătorilor concursu
lui le-au fost înmînate din 
partea organizatorilor — 
Comitetul Municipal U.T.C. 
Pitești și Comitetul județean 
de cultură fizică și sport Ar
geș — diplome și premii în 
obiecte.

V. MARIAN

MARȚI, 2« MARTIE 1973
O ANCHETA DIFICILA : rulea

ză la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 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 8.30; 11; 13.30; 16; 18.30: 21), 
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 11: 14; 17; 20).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Luceafărul (orele 8,30: 11; 13.30; 
16, 18,30; 21), 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 Infră-

tlrea (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), Excelsîor (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 8,30; 
li; 13,30; 16; 18,30; 21).

EU NU VAD TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează la 
Gnvița (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9 ; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.30).

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

FATA CARE VINDE FLORT : 
rulează la Aurora (orele 9,30; 12: 
15,30; 13; 20,30), Vitan (orele 10; 
15.30; 18; 20,30).

CUPA GLORIEI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 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

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

DRAGOSTE : rulează la Viitorul 
(orele 10; 15.30), Floreasca (orele 
15.30; 18; 20,30)..

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

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

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

EGOÎ-Î BULICIOV ȘI ALȚII : 
rulează la Drumul Sării (orele 18; 
20.15).

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

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

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează Ia Cotroceni (orele 
15,30; 18).

ZESTREA : rulează Ia 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 
Ia 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).

Opera Română : DON CARLOS 
— ora 19; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20: (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTI
NA — ora 20: Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : BUNĂ 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
19 30: Teatrul Mic: DRAGOSTEA 
NOASTRĂ — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : CASA CARE A FUGIT 
PE UȘA — ora 19.30: Teatrul

..Țăndărică“ (La Sala Studio a 
Teatrului Giulești) : COPILUL ȘT 
CIOClRLTA — ora 10: Teatrul
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVINTUL — ora 
13,30; Circul „Globus" : FRAȚII 
LUI FLIPPER — orele 17,30 și 
19,30.

PROGRAMUL l

9,00 Teleșcoală. Biologie 9.30 Li
teratura română. 10,00 Telex. 10,05 
Publicitate. 10,10 Avanpremieră. 
10,15 Tele-enciclopedia. 10,55 Mo-

ment coregrafic. 11,10 Telecinema- 
teca pentru copii : „Căpitanul“. 
12,25 Cîntece și jocuri populare. 
12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. 13,00 Telejurnal. 17,30 Curs 
de limba rusă. 18.00 Telex. 18,45 
Publicitate. 18,10 Steaua polară. 
Emisiune de orientare școlară șl 
profesională. 18,40 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20,10 Cîntecul săptăminli : „îmi 
place să trăiesc cu fruntea sus“. 
20.15 Reflector. 20,30 Seară de tea
tru : „Moartea guvernatorului“ de 
Leon Kruczkovaki. 22,45 „24 de
ore“. 22,30 Gala maeștrilor.

PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret, »mi
siune realizată în colaborare cu 
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din București, dedicată ce
lei de a IX-a Conferințe a U.A.S.R. 
• Cel mai mare amfiteatru al ță

rii « In înttmpinarea Conferinței 
U.A.S.R. • Primăvara baladelor — 
invitație la festivalul studențesc de 
muzică și poezie, dedicat celei de 
a IX-a Conferință a U.A.S.R. • 
Seminar la Universitate : Cum ți
nem pasul cu progresul științei •
• Hai să etntăm, hai să dansăm 
la Student-Club. Cîntă : Anda Că- 
lugăreanu, Mihai Constantinescu, 
Olimpia Panciu și Marius Țeicti.
• Pasiunea de vacanță — pro
ducție a cineclubului centrului u- 
nivereitar • Cit frecventăm insti
tuțiile culturale ale Capitalei ? « 
Singure într-un oraș mare — su
biect de meditație pentru fete • 
Umor în patru • Clubul actuali
tăților • Moment folcloric cu an
samblul „Doina" al Casei de cul
tură a studenților • Mediciniștii 
la ore de noapte • Corul de ca
meră al Casei de cultură a stu
denților. Realizatori : Emil Ghițu- 
lesccu șl Luminița Dumitrescu- 
Suciu.
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C
ele opt pagini ale 
revistei „Festival" 
poartă amprenta 
febrilității pregăti
rilor in vederea ma
nifestării tinerești 

pe care Berlinul le va găzdui in 
miez de vară, Articoîe succinte 
și ilustrații sugestive vorbesc des
pre gazdele Festivalului, despre 
tinerii R.D. Germane. Numărul 2 
al revistei, pe care l-am primit 
zilele acestea, dedică o pagină 
întreagă tineretului țării in care 
Festivalul se va desfășura, ini
țiativelor acestuia. Peste un mi
lion și jumătate de membri ai 
Tineretului Liber German desfă
șoară acțiuni concrete în vede
rea sărbătorii tinerești din iulie. 
Un mare număr de tineri iau 
parte la acțiuni de muncă pa
triotică.

Răsfoind paginile revistei in-

in diferite țări sint inserate nu
meroase informații. Aflăm că in 
Panama, Comitetul Festivalului 
grupează 50 de organizații. In 
Finlanda, Comitetul pentru Festi
val grupează 16 organizații care 
exprimă tendințe dintre cele mai 
diferite. Intr-un interviu acordat 
revistei Christian Bjorklund, de
putat in parlamentul finlandez, 
președintele Comitetului națio
nal al Festivalului, sublinia că 
in acest comitet împreună cu ti
nerii comuniști, socialiști, social- 
democrați, centriști și liberali sint 
prezenți reprezentanți ai Organi
zației centrale a sindicatelor, U- 
niunii sportive muncitorești, U- 
niunii naționale a studenților, 
Uniunii liceenilor etc.

Relatări privind pregătiri ne 
sint oferite de o rubrică denu
mită „telexul Festivalului“. Tine
rii din U.R.S.S., Polonia, Uru-

Festivalului. Dar, in același timp, 
ei răsfoiesc împreună cu citi
torii și albumul cu amintiri. In 
nr. 2 al revistei, regăsim o ima
gine de la Festivalul pe care 
intre 2-16 august 1953 l-a găz
duit Bucureștiul. 30 000 de băieți 
și fete, veniți din 111 țări, au 
luat parte la cel de-al IV-lea 
Festival. Ei au putut cunoaște 
tineretul unei țări în plin avint, 
un popor harnic, încrezător in

In paginile revistei „Festival“ întîlnim o imagine din Bucureștiul anului 1953 : tinerii buca- 
reșteni salutind cu căldură pe participanții la Festivalul găzduit atunci de capitala noastră

tilnim relatări privind ecoul Fes
tivalului în diferite țări - expre
sie a dorinței forțelor progresis
te ale tinerei generații de a face 
din intilnirea de la Berlin o am
plă și cuprinzătoare manifestare, 
deschisă tuturor celor ce mi
litează pentru pace, indepen
dență națională, libertăți demo
cratice și innoiri sociale. După 
cum se remarca și în editorialul 
revistei, participanți, năzuind ca 
Festivalul să intârească unitatea 
tineretului democrat al lumii, a 
organizațiilor sale, vor străba
te mii de kilometri pentru a în- 
tilni la Berlin tineri animați de 
aceleași idealuri nobile.

Despre pregătirile care au loc

guay, Republica Populară De
mocratică a Yemenului etc. în- 
timpină Festivalul in forme va
riate, potrivit condițiilor speci
fice din fiecare țară. In U.R.S.S. 
se desfășoară o întrecere intre 
organizațiile comsomoliste de la 
sate, in Yemen sint populariza
te ideile Festivalului, in Uruguay 
sint selecționați membrii delega
ției. Citim despre un afiș editat 
in Norvegia in 10 000 de exem
plare și despre o tabără orga
nizată în Elveția care va reuni, 
în această primăvară, aderenți 
ai organizațiilor ce fac parte 
din Comitetul național pentru 
Festival.

Redactorii revistei ne poartă 
către lunile viitoare, către zilele

forțele sale, entuziast și ospita
lier. Revista amintește că progra
mul Festivalului de la București 
a fost bogat : 198 întîlniri între 
delegații, 17 seminarii, 6 adu
nări studențești ; pe scenele sale 
au evoluat 3 711 artiști din 32 
țări (83 ansambluri) iar la star
tul competițiilor s-au aflat 4 366 
sportivi din 57 țări.

Declarația finală a Festivalu
lui sintetiza gindurile celor 
30 000 de participanți Ia sărbă
toarea tinerească din Bucu
reștiul anului 1953 : „Noi aspi
răm la fericire. Noi dorim fier
binte victoria păcii și prieteniei 
care să deschidă drumul către 
un viitor luminos".

E. O.

Schimburile valutare
sub semnul
Principalele burse de 

devize occidentale au fost 
redeschise luni, după o 
pauză de 17 zile, cauzată 
de agitația speculativă ca
re a urmat devalorizării cu 
zece ța sută a dolarului, 
ia 12 februarie.

Reluarea schimburilor valu
tare a fost așteptată cu nerăb
dare, pentru a se aprecia capa
citatea măsurilor adoptate in 
ultimele două săptămîni — între 
care flotarea comună a devize
lor unui număr de șase membri 
ai Pieței comune — de a contri
bui la soluționarea situației de 
criză și la pregătirea condițiilor 
pentru introducerea unui nou 
sistem monetar. La sfîrșitul zi
lei de luni, comentariile agenți
ilor de presă remarcau nota de 
precauție care a caracterizat 
schimburile valutare pe diverse 
piețe, ilustrată în primul rind

• Luni, în ultima zi a 
„Tîrgului internațional de 
agricultură și zootehnie" de 
Ia Verona, aflat, în acest an, 
ia cea de-a 75-a ediție, mi
nistrul comerțului exterior 
al Italiei, Matteo Matteotti, a 
vizitat standul României. In 
discuția purtată cu directo
rul pavilionului românesc, 
ministrul italian a avut cu
vinte de apreciere pentru 
mașinile agricole românești 
prezentate la tîrg, relevînd, 
cu acest prilej, cursul as
cendent al relațiilor econo
mice dintre România si Ita
lia.

Vizita ministrului 
de externe român 

in Norvegia
Cu prilejul vizitei sale în 

Norvegia, ministrul afacerilor 
externe al României, George 
Macovescu, a fost primit de re
gele Olav al V-lea. Cu acest 
prilej, ministrul român a trans
mis Maiestății Sale și poporului 
Norvegiei un mesaj de priete
nie din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Regele 
Olav a exprimat, calde mulțu
miri pentru acest mesaj și l-a 
rugat, la rîndul său, pe minis
trul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
urările sale de fericire și să
nătate.

*

In prima zi a vizitei sale o- 
fieiale în Norvegia, George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe al țării noastre, a avut 
o intîlnire cu Leif Granli, vice
președinte al Parlamentului 
norvegian. Ministrul român s-a 
întîlnit, apoi, cu omologul său 
norvegian, Dagfinn Vaarvik. în 
continuare, au avut loc convor
biri de lucru la Ministerul A- 
facerilor Externe al Norvegiei.

Cei doi miniștri au procedat 
la un schimb de vederi referi
tor la stadiul relațiilor româno- 
norvegiene, apreciind că ele se 
dezvoltă favorabil și că există 
dorința și condițiile propice 
pentru a le extinde și a- 
dîncl în viitor. In cadrul con
vorbirilor, cei doi miniștri au 
examinat unele probleme inter
naționale de interes comun și, 
îndeosebi, cele europene. Ei au 
apreciat rezultatele pozitive ale 
reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki, subliniind necesitatea 
definitivării, intr-un timp cît 
mai scurt, â ordinii de zi, a di
rectivelor pentru comisiile Con
ferinței de securitate și coope
rare în Europa. Cei doi miniștri 
au apreciat că s-au creat con
dițiile necesare convocării Con
ferinței în următoarele luni.

• Aproximativ 50 de persoane 
au murit, iar alte șase au fost 
grav rănite, in urma unor ex
plozii de gaz care s-au produs, 
duminică seara, la mina de căr
buni a societății „Indian Iron 
and Steel Company" de lingă 
localitatea Dhanbad (Statul in
dian Bihar). Echipe speciale 
continuă lucrările de salvare.

precauției
prin volumul redus, în compa
rație cu perioada agitației spe
culative, al tranzacțiilor. în 
cercurile bancare, acest aspect 
este explicat pe de o parte, prin 
intenția de a se acorda un nou 
credit dolarului și, pe de alta 
prin expectativa, în noile con
diții? generate de măsurile ofi
cialităților financiare, a specu
latorilor.

România la Tîrgul 
internațional de la Cairo

La Pavilionul României din cadrul Tîrgului internațional de 
la Cairo a fost înregistrat duminică al 250 000-lca vizitator, in
ginerul Seif Sakoury, director la direcția de import a firmei 
„Engineering General Co.“. Cu acest prilej, dirfectorul pavilio
nului românesc, inginerul Luca Vasile, i-a înmînat oaspetelui 
insigna tricoloră și un cadou constînd în obiecte de artă popu
lară- , , . „ ,Vizitînd expoziția românească din cadrul complexului Gezira, 
situat pe malul Nilului, Seif Sakoury a spus : „Am luat de mult 
cunoștință de tractoarele românești, care se bucură de aprecieri 
elogioase in Egipt, fiind utilizate cu succes pe păminturile din 
valea Nilului, redate agriculturii, și pe acele smulse deșertului". 
Apreciind linia de asamblare inaugurată anul trecut la Heluan. 
unul dintre puternicele centre ale industriei egiptene, Sakoury 
a afirmat : „La mai puțin de un an, noi, în colaborare cu spe
cialiștii români. — de la care personalul nostru a asimilat cu
noștințele necesare — am realizat circa 1000 de tractoare“.

R.S.A. — O lună după valul de greve de la Durban, demonstrațiile muncitorilor de culoare con
tinuă. lată in fotografie o manifestație a muncitorilor fabricii de hîrtie din marele oraș - port.

Misiunea 
„Lunohod-2“

Agenția TASS informează 
că în cursul ședințelor de 
legătură prin radio cu apa
ratul sovietic autopropulsat 
„Lunohod-2“ din zilele de 17 
și 18 martie, vehiculul sele
nar a parcurs o distanță de 
5 346 metri. Pe traseu, el a 
efectuat măsurători asupra 
proprietăților magnetice și 
situației radiațiilor, iar în 
timpul staționărilor, a făcut 
analiza chimică a solului lu
nar și a transmis pe Pămint 
imagini panoramice ale pei
sajului străbătut.

ï

Petrolul $ 
dezvoltarea

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

Consultările multilaterale de 
la Helsinki privind pregătirea 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au conti
nuat, luni, în cadrul unei șe
dințe plenare, în centrul schim
bului de opinii situîndu-se exa
minarea unor propuneri Vizînd 
perfecționarea aspectelor me
todologice ale activității pe care 
urmează să o desfășoare, în pe
rioada următoare, grupul de 
lucru al Reuniunii Consultative.

Tot în dimineața zilei de luni, 
s-a desfășurat și o întîlnire a 
grupului de lucru — constituit 
din reprezentanții tuturor sta-

telor participante — care 
a început să dezbată problema
tica celui de-al doilea capitol 
al ordinii de zi a Conferinței 
europene, referitor la dezvolta
rea schimburilor comerciale, a 
cooperării industriale în dome
niul schimburilor tehnico-științi- 
fice și în cel al protejării și a- 
meliorării mediului înconjură
tor.

In cadrul ședinței, prezidată 
de reprezentantul Ciprului, s-au 
formulat propuneri pentru ela
borarea unei scheme orientative 
cuprinzînd termenii de referin
ță ai instrucțiunilor destinate 
comisiei corespunzătoare aces
tui capitol al agendei.

Premierul iranian Ami» 
Abbas Hoveida anunța du
minică in Senat că „Iranul 
va asuma. începînd de la 21 
martie, controlul deplin asu
pra industriei sale petrolie
re“. El a precizat că țara sa 
„își va exercita deplina su-' 
veranitate asupra ansamblu
lui resurselor sale petroliere 
și a exploatării acestora". 
Coincizind, calendaristic, în 
mod simbolic și fericit cu 
noul an iranian, dizolvarea 
actualului „consorțiu inter
național" al societăților ex
ploatatoare de petrol din 
Iran și constituirea unei noi 
societăți petroliere sub con
ducere iraniană va marca 
sfîrșitul unui regim tranzi
toriu in cadrul căruia soci
etățile străine dețineau 
conducerea operațiunilor de 
explorare, producție și co
mercializare a petrolului.

Potrivit surselor informate 
din Teheran — citate de a- 
genția FRANCE PRESSE — 
noua societate petrolieră 
iraniană va fi o societate 
mixtă, în cadrul căreia vor 
fi reprezentate, alături de 
Societatea Națională Irania
nă a Petrolului (S.N.I.P.) și 
membrii vechiului „consor
țiu internațional“. Această 
societate, în care S.N.I.P. va 
avea drepturi și puteri pre
ponderente, va fixa volumul 
producției și exportului de 
petrol (astfel incit produc
ția să atingă — așa cum a- 
nunța în discursul său din 
23 ianuarie a.c. Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi — la 8 milioane de 
barili zilnic). Noua societate 
va avea, totodată, ca o atri
buție de prim ordin, pregăti
rea tehnicienilor iranieni 
chemați să înlocuiască, trep
tat, tehnicienii străini anga
jați de vechiul „consorțiu".

• „Maramureșul" 
la Khartum

Ambasada Republicii Socia
liste România din Khartum a 
oferit, în colaborare cu Minis
terul Informațiilor și Culturii 
al Sudanului, un spectacol de 
gală prezentat de ansamblul 
„Maramureșul". La această ma
nifestare au participat ministrul 
sănătății, Abdul Găsim Moha- 
med lbrahini, ministrul planifi
cării. Lawrence Wol, ministrul 
resurselor naturale, Abdalla EI 
Hassan El Khidder, adjunctul 
ministrului afacerilor externe. 
Fadl Bbeid, adjunctul ministru
lui informațiilor și culturii, 
Bona Malwal, alte personalități 
oficiale, oameni de cultură și 
artă, ziariști, oameni de afaceri, 
șefii misiunilor diplomatice și 
un numeros public. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

• Colaborare 
sovieto-americanâ

„Uniunea Sovietică intențio
nează să dezvolte în continuare 
colaborarea tehnico-științifică 
sovieto-americană“ — a decla
rat acad. Vădim Trapeznikov, 
vicepreședinte a) Comitetului de 
Stat al U.R.S.S. pentru știință 
și tehnică, cere conduce dele
gația sovietică la prima sesiu
ne a Comisiei mixte sovieto- 
americane de colaborare tehni
co-științifică, care urmează 
să aibă loc in Statele Uni
te. „La această sesiune — a 
declarat conducătorul delegației 
sovietice înainte de plecare — 
vor fi analizate propunerile și 
recomandările grupelor mixte 
de experți. care au elaborat 
programe de colaborare în do
meniul energeticii, utilizării ma
șinilor electronice de calcul în 
conducere, agricultură și în 
alte domenii".

• Bilanțul total al victimelor 
cutremurului care a avut loc 
în Filipine, simbătă, se ridică 
Ia 13 persoane ucise șî peste 
100 rănite. Seismul, de intensi
tatea șase pe scara Richter, a 
pricinuit, de asemenea, impor
tante pagube materiale, fiind 
afectate îndeosebi liniile de 
înaltă tensiune si căile ferate 
din regiunea sud-vestică a țării.

Potrivit Administrației geofi
zice și astronomice filipineze, 
după cutremurul de sîmbătă 
s-au înregistrat alte 33 de u- 
șoare zguduiri seismice.

Președintele Columbiei. 
Misael Pastrana Borrero, și 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, aflat la 
Bogota, s-au pronunțat, în 
alocuțiuni rostite cu prile
jul vizitei în Columbia a se
cretarului general al O.N.U., 
pentru promovarea unei coo
perări internaționale care să 
vină în sprijinul țărilor in 
curs de dezvoltare, relatea
ză agenția FRANCE PRESSE.

O asemenea cooperare, a 
spus președintele columbi
an, nu trebuie să mascheze 
tentative de neocolonialism. 
Totodată, președintele Pas
trana Borrero a apreciat ca 
necesară stabilirea de ur
gență a unui sistem mone
tar international menit să 
apere statele sărace de e- 
fectele eventualelor crize e- 
conomice și monetare ce a- 
fectează statele industriali
zate.

Secretarul general al 
O.N.U. a afirmat, la rîndul 
său, că una din principalele 
sarcini ale organizației in
ternaționale este aceea de a 
contribui la micșorarea de
calajului dintre țările indus
trializate și cele slab dezvol
tate.

• La Moscova a avut loc o în
trunire, Ia care au participat 
reprezentanți din peste 50 de 
țări, consacrată pregătirii con
gresului mondial al forțelor iu
bitoare de pace, ce urmează să 
fie convocate în capitala sovie
tică.

Din România a luat parte o 
delegație condusă de prof. Jean 
Livescu, membru al Biroului 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii.

• Ședința Comitetului 
C.A.E.R. în domeniul 
planificării

La Moscova a avut loc cea 
de-a patra ședință a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborarea 
în domeniul activității de pla
nificare.

La ședință au fost examinate 
probleme referitoare la mersul 
realizării programului complex 
al adîncirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și hotărîrile sesiunii a 
XXVI-a a C.A.E.R., în proble
mele colaborării țărilor în do
meniul activității de planificare.

Comitetul a ascultat informa
rea despre pregătirea proiectu
lui Convenției generale cu pri
vire la colaborarea în construi
rea pe teritoriul U.R.S.S. a 
Combinatului de înnobilare a 
minereului de azbest de la 
Kiembaevsk.

• Scrisoare a lui
Salvador Allende

Președintele chilian, Salva
dor Allende. a adresat preșe
dintelui coaliției guvernamen
tale „Frontul Unității Populare“, 
o scrisoare în care recomandă 
convocarea primului Congres 
Național al forțelor democratice 
din Chile.

Ciudad de Panama

Sesiunea 
specială 

a Consiliului 
de Securitate

După o pauză de două zile, 
s-s.vrea specială a Consiliului 
de Securitate de la Ciuda d de 
1 ar.ama a ur.rat. luni, în cea 
de-a doua etapă, dezbaterile a- 
vînd loc numai în prezența ce
lor 15 membri. In cursul di
mineții și-au expus punctele de 
vedere privind problemele de 
pe ordinea de zi reprezentanții 
Trinidad-Tobago, Zambiei, R.P. 
Chineze, Indoneziei, Iugoslaviei 
și Australiei. Ei au relevat spri
jinul guvernelor pe care le re
prezintă față de cererea justă 
a Republicii Panama, subliniind 
dreptul suveran al poporului 
panamez asupra zonei Canalu
lui.

In cursul aceleiași ședințe, 
Panama și Peru au supus spre 
dezbatere Consiliului de Secu
ritate un proiect de rezoluție 
privind suveranitatea statelor 
asupra resurselor lor naturale. 
Proiectul recomandă adoptarea 
unor măsuri împotriva încer
cărilor unor întreprinderi străi
ne de a exercita presiuni asu
pra statelor Americii Latine.

de la Teheran

în fața snack-baru- 
Iui din Hyde Park gă
sești întotdeauna du
minica o foarte lungă 
„coadă". Sute de per
soane așteaptă să ia o 
cafea sau un ceai. A- 
ceasta pentru că res
pectivul local consti
tuie una din rarele 
excepții londoneze ale 
regulilor „duminicii 
engleze“. în Anglia, 
potrivit unei seculare 
tradiții, a șaptea zi a 
săptăminii este un 
„imperiu al liniștii și 
nemișcării absolute“ 
— cum nota intr-una 
din causticele sale 
„însemnări din Albi- 
on“ Karel Capek.

Duminica, în An
glia. cafenelele și res
taurantele sînt închi
se. teatrele nu au 
spectacole, competi
țiile sportive sînt sus
pendate. Chiar viața 
la domiciliu îmbracă 
o notă de sobrietate șî 
sedentarism plicticos 
(faimoasa „duminică 
engleză în halat și 
papuci“) : și mîncarea 
este în ton, adică fa
dă : un puding și o 
friptură rece cu ma
zăre conservă. Iar a- 
tunci cind, totuși, ie
se, englezul are grijă

să fie îmbrăcat cît se 
poate de cenușiu.

Cu toate că este în
că adine înrădăcina
tă, tradiția acestei du
minici excesiv de so
bre, dacă nu somno
lente, a început să fie 
serios periclitată. Tra

gi și organizații de a- 
celași gen, boicotează 
strict orice activitate 
publică duminicală, e- 
dițiile de duminică 
ale unor ziare, ex
cursiile de sfîrșit de 
săptămină și chiar vi

SFÎRȘITUL 
„DUMINICII 
ENGLEZE“?

diționaliștii fervenți 
se tem că intrarea 
Angliei în Piața co
mună ar putea însem
na începutul sfîrșitu- 
lui „duminicii engle
ze“. „Ne este teamă 
de duminica europea
nă“, se alarmează 
H. J. W. Legerton, se
cretarul general al A- 
sociațieî londoneze 
oLord’s Day Obser- 
vance Society", care 
de 142 de ani luptă 
pentru ca „duminica 
britanică să rămină 
britanică“. Asociația 
amintită, ca și alte a- 
proape o sută de li

zitarea bolnavilor in 
spitale duminica.

La începutul actua
lului secol, aceste or
ganizații erau atît de 
puternice și influente 
incit au izbutit, pen
tru o scurtă perioadă, 
înaintea primului răz
boi mondial, să obți
nă interzicerea circu
lației duminicale a 
trenurilor. Numai du
pă o acerbă luptă cu 
asemenea asociații a 
reușit guvernul brita
nic să impună, înce- 
pînd din 1896. deschi
derea muzeelor in zi
lele de duminică. Vre
me de zece ani, din

1922 pînă în 1932, sub 
presiunea organizații
lor „pentru duminica 
engleză“ cinematogra
fele și-au suspendat 
spectacolele dumini
cale.

Acum, treptat-trep- 
tat, „duminica engle
ză" primește noi a- 
fronturi. O legislație 
aflată in dezbaterea 
parlamentului preve
de că teatrele vor pu
tea da spectacole du
minicale și micile lo
caluri vor putea pre
lungi programul lor 
duminical de la 3 ore 
la 7 ore. Pentru pri
ma oară, Expoziția in
ternațională a auto
mobilului de la Lon
dra a fost deschisă 
duminica, iar finala 
campionatului de te
nis de la Wimbledon 
a fost disputată — în 
pofida obiceiurilor — 
intr-o duminică. Chiar 
și prințul Philip a 
disputat luna trecută 
un meci de polo cu 
echipa sa într-o du
minică ; mai mult în
că : regina Angliei a 
asistat la acest meci.

Așadar, „Old En
gland“ este pe cale să 
renunțe la încă o tra
diție...

E. R.

Convorbiri politice 
între cele două părți 

sud-vietnameze
în suburbia pariziană Saint 

Cloud s-a desfășurat, luni, 
prima ședință a convorbirilor 
politice între cele două părți 
sud-vietnameze. Ședința a du
rat două ore și 45 de minute. 
Părțile au convenit să se în- 
tî-lnească din nou joi, 22 mar
tie.

Concurența aviației scoate la 
pensie o serie de nave 
transatlantice, lată o imagine 
de pe bordul luxosului vas 
),Michelangelo" devenit... 

școală de dans.

Forme de viață pe Titan?
Titan, unul din cei zece sa

teliți care gravitează în jurul 
planetei Saturn, ar putea a- 
dăposti forme de viață, a afir
mat astronomul american Tho
mas Donahue, profesor la Uni
versitatea Pittsburg (Pennsyl
vania).

Potrivit datelor furnizate de 
savantul american, atmosfera

de pe Titan ar conține o serie 
de gaze a căror combinație, sub 
acțiunea razelor ultraviolete, 
poate da naștere unor molecule 
de structură organică. O ipo
teză similară a fost emisă, cu 
cîteva luni în urmă, și de un 
alt savant nord-american, Cari 
Sagan.

După cum s-a stabilit, Titan 
este cel mai mare satelit al pla
netei Saturn, diametrul său a- 
tingînd 4 950 km. Acest fapt este 
considerat ca un argument în 
plus în favoarea tezei emise : 
masa acestui corp ceresc — de 
două ori mai mare decît cea a 
Lunii — este suficientă pentru 
a reține o „atmosferă“.

Savanții sînt unanim de a- 
cord cu faptul că, atît timp cît 
cercetările asupra satelitului 
Titan vor fi făcute de pe Pă- 
mînt, ipoteza asupra unor even
tuale forme de viață pe acest 
corp ceresc nu poate fi confir
mată. Există însă șansa ca, în- 
tr-un interval de nouă ani, pro
blema să fie privită mai îndea
proape, iar în viitorii 20 de ani 
să fie complet elucidată.

ȘEDINȚA COMISIEI 
ECONOMICE MIXTE 
R. D. VIETNAM — 

S.U.A.
Le Centrul parizian de con

ferințe internaționale de pe A- 
venue Kleber, a avut loc, luni, 
cea de-a doua ședință a Comi
siei economice mixte R. D, 
Vietnam — S.U.A., comisie crea
tă în conformitate cu Acordul 
de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
m Vietnam.

Următoarea ședință va avea 
loc la 22 martie.

AVIAȚIA AMERICANĂ 
A BOMBARDAT 

CAMBODGIA

Reprezentanți ai Comanda
mentului forțelor militare ale 
S.U.A. din zona Oceanului Pa
cific au anunțat că unități ale 
aviației americane, inclusiv 
bombardiere strategice de tip 
„B-52“, au efectuat, duminică, 
noi bombardamente asupra 
teritoriului Cambodgiei.

In esență, deci, în mod prac
tic, membrii vechiului „con
sorțiu“ pierd prerogativele 
de „companii exploatatoare" 
și primesc un statut de „cli- 
cnți privilegiați".

Sîntem astfel martorii u- 
nui moment care semnifică, 
fără îndoială, un nou pas pe 
calea utilizării bogatelor re
surse naturale ale Iranului 
în folosul dezvoltării țării, 
al prosperității poporului 
iranian.

Trebuie remarcat că deci
ziile luate la Teheran se 
circumscriu unui proces mai 
larg, de notabilă semnifica
ție : afirmarea hotăririi ță
rilor producătoare de petrol 
de a folosi deplin „aurul 
negru" pentru promovarea 
propriei dezvoltări. Comuni
catul final publicat la Viena 
la închiderea celei de-a 32-a 
sesiuni, extraordinare, a
Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.)
relevă că în opinia celor 11
țări participante obiectivele 
esențiale ale organizației
sînt : sprijinirea eforturilor 
de a se asigura accesul la 
tehnologia și piețele țărilor 
dezvoltate, valorificarea su
perioară a resurselor de hi
drocarburi ale statelor mem
bre, precum și protejarea a- 
decvată a veniturilor obți
nute din exploatarea și co
mercializarea petrolului. Es
te semnificativ, în cel mai 
înalt grad, faptul că în cen
tru) dezbaterilor ultimei 
conferințe O.P.E.C. — con
vocată din inițiativa Vene- 
zuelei — au stat problemele 
folosirii petrolului ca armă 
a dezvoltării.

„Ceea ce trebuie obținut — 
sublinia în acest sens mi
nistrul venezuelean al pe
trolului, Hugo Perez la Sa- 
lavia — este o distribuire 
mai echitabilă a beneficiilor 
industrializării între țările 
bogate și cele în curs de 
dezvoltare. Țările bogate 
și-au fondat expansiunea 
lor pe petrolul nostru. Acum 
trebuie ca ele să-și deschi
dă barierele vamale și să ne 
ajute tehnologic astfel incit 
și noi să ne dezvoltăm in
dustria și să putem găsi 
piețe"

Importanța politică a unor 
asemenea evoluții ca hotărî- 
rea Iranului și dezbaterile 
Conferinței O.P.E.C. din 
capitala austriacă este mai 
mult decît evidentă. Elibe
rarea de dominația monopo
lurilor petroliere, afirmarea 
deplină a suveranității asu
pra bogățiilor naturale con
stituie, în același timp, o a- 
firmare politică, un factor 
fundamental al independen
ței naționale.

EM. RUCÂR
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