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Să cunoaștem, să înfăptuim Hotărîrile Plenarei C. C al P. C. R.

Experiența
țăranilor

cooperatori
din Spanțov
județul Ilfov

confirmă :

EXTINDEREA ACORDULUI GLOBAL 
INFLUENȚEAZĂ PUTERNIC 

CRESTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

...Secție de strungărie. Nu
mai că de această dată ne 
aflăm la Complexul de sticlă 
și faianță unde se execută 
produse strunjite din faianță.

Foto : O. PLEC AN

DE-A IX-A CONFERINȚE A U.A.S.R.

A apărut, nu demult, Hotă- 
rîrea cu privire la extinderea 
acordului glob’al în agricultură.

Cum era și firesc, ea a avut 
un profund 'ecou in rîndul lu
crătorilor ogoarelor. „Peste tot, 
4n, satele țării, ultimele două 
sâptămini au prilejuit coopera
torilor dezbateri lucide privind 
sistemul de muncă în acord glo
bal, noi asistind la cîteva adu
nări unde oamenii și-au pus în
trebări, au căutat răspunsurile 
cele mai bune trecînd, apoi cu 
încredere și chibzuință la trea
bă, în spiritul recentului docu
ment. afirmă acum Iacob Toțo- 
lici. inginer șef la cooperativa 
agricolă din Spanțov, județul 
Ilfov. Pline de miez, discuțiile 
au evidențiat, deopotrivă, par
ticiparea lucidă la îndeplinirea 
obligațiilor ce decurg din acest 
document cît si adeziunea su-document cît și adeziunea

fletească a tuturor țăranilor co
operatori deprinși să munceas
că, acum, cu mai multă tragere 
de inimă „pentru că ce facem, 
facem doar, pentru noi dar cu 
alte rezultate“.

Inginerul șef afirmă mai de
parte că cei din Spanțov au 
trecut de întrebări. „Noi pri
cepem ce e de priceput din 
primul moment, atît că marile 
bucurii rămîn în sufletele oa
menilor ; la suprafață, ies doar 
vorbele unui gînd. Problema se 
pune ce facem noi, cum ne 
gospodărim pentru a avea re- 

— măsura acestui 
acord glo- 
serie în- 

___ =_ _ ____ . _ organizato
rice pe care trebuie să le luăm 
din primul moment. In același 
timp, avem în vedere și expe
riența de anul trecut cînd am

zultate pe 
gînd ? Lucrul 
bal presupune 
treagă de măsuri

în
o

aplicat peste tot acordul global. 
Rezultatele din 1972 sînt net 
superioare celor obținute în 
1971. în 1971 valoarea unei nor
me a fost de 35 lei, în 1972 a 
ajuns la 52 lei. Cîștigul mediu 
a fost de circa 1 900 lei față de 
numai 1 400 în 1971“.

Saltul, cum avea să demon
streze noua structură organiza
torică a cooperativei, măsurile 
luate pînă la ultimul amănunt, 
s-a produs în urma unor efor
turi considerabile. Sectorul zoo
tehnic care numără 5 000 capete 
porcine, 442 bovine și 1 000 
ovine a fost dotat în ultimul an 
cu : două maternități cu încăl
zire centrală pentru 400 scroafe: 
o îngrășătorie pentru 800 cape
te : o hală pentru tineret avînd, 
de asemenea, încălzire centra
lă ; două hale montă-gestație

prin reamenajări ; patru hale 
îngrășătorie reamenajate.

Discutăm mai departe cu pre
ședintele cooperativei agricole.

„Tot ce am făcut anul trecut, 
ce întreprindem acum este in 
vederea desfășurării acordului 
global în condiții optime. Ast- 

constituit ferme cu 
economică proprie 

de un specialist cu

fel, s-au 
gestiune 
conduse 
studii superioare, un tehnician 
și un economist. Referindu-mă 

i ferme zootehnice : 
pentru hrana ani- 

i recolta noastră 
porumb, 160 tone 

tone orz și 10 tone 
o instalație de mă- 
funcționează cu ca

pacitate de trei tone pe oră cu 
care pregătim nutrețuri combi
nate pentru porci la îngrășat și 
scroafe gestante. Pentru cate-

la cele două 
Am reținut 
malelor, din 
1 860 tone 
mazăre 200 
ovăz. Avem 
clr.are care 
pacitate de

goriile de porci 0—2 luni și 2—4 
luni trebuie să cumpărăm nu
trețurile deoarece nu putem 
procura, deocamdată, o seamă 
de ingrediente aduse din im
port. Insist asupra dificultăți
lor pe care le întâmpinăm în 
aprovizionarea cu nutrețuri 
deoarece anul trecut și din a- 
cest motiv am realizat doar 75 
la sută din plan. Am spus și 
deoarece la nerealîzarea planu
lui a mai contribuit construirea 
din mers a grajdurilor și ma
ternităților, efectivele de ani
male 
timp 
avea 
gorie 
0—2

aflîndu-se în tot acest 
în incinte. Dacă nu vom 
greutăți cu această cate- 
de furaje pentru vîrstele 
și 2—4 luni, și asta ne

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a Ill-a)
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O nouă șarjă de oțel la Combinatul siderurgic Galați. 

Foto : GHEORGHE CUCU

CADRELE-INVESTIȚIA CEA MAI DE PREȚ
• Completarea necesarului de 

muncitori pentru meseriile 

deficitare cere :

MĂSURI CONCRETE, BINE 

GÎNDITE, NU PALEATIVE I

• Trebuie îndrumat permanent 

spre producție

OXIGENUL COMPETENȚEI

DE VORBĂ CU TINERII 
CARE LUCREAZĂ IN INDUSTRIA 

ORAȘULUI CIMPINA

TINERI CU CARE NE MÌNDRIM : î/

Să înveți pentru 
tine, dar să știi 

pentru toți

UN CONTACT 
CU PRODUCȚIA 
MAI STRlNS, 
MAI EFICIENT!
• OPINII ALE UNOR 
DELEGAȚI LA ÎNALTUL 
FORUM AL STUDEN- 

ȚIMII

Rar mi-a fost dat să întâl
nesc un om care să vorbeas
că cu o atît de mare sfiiciu
ne despre meritele sale ca 
turnătorul Grigore Vlad de la 
Uzina mecanică pentru agri
cultură si industrie alimentară 
din Calați.

Despre meritele lui, una
nim recunoscute, vorbesc mai 
degrabă colegii de muncă.

— Deși are numai 29 de 
ani, este șef de echipă de pa
tru ani la noi și niciodată nu 
am auzit pe cineva spunind 
că cel mai tânăr șef de echi
pă al uzinei, Grigore Vlad, 
s-ar fi dat înapoi de la vreo 
treabă, îmi mărturisea Valen
tin Munteanu, secretarul co
mitetului U.T.C.

Intr-adevăr, îl cunosct drept 
unul dintre cei mai pricepuți 
turnători ai uzinei, nu s-a dat 
înapoi nici cînd a fost vorba 
de turnarea unei uriașe car
case necesară granulatorului 
pentru lucemă. Inițial, co
manda după prototip a fost 
dată turnătoriei de la S.N.G. 
Nu după mult timp insă ea 
a fost refuzată din pricina di
feritelor complicații ce ar fi 
apărut în timpul turnării.

— Am stat de vorbă cu 
băieții. Ne-am sfătuit și 
ne-am gîndit împreună Apoi 
am hotărît: o turnăm noi !

Șt au turnat-o. înregistrînd 
astfel în biografia uzinei un 
nou succes semnat de „bă
ieții lui Grigore". Am aflat 
că, în acest an. granulatorul 
a fost inclus în planul de

muncă al atelierului, trecin- 
du-se la producția de serie.

Evident „băieții lui Grigo
re" nu se opresc aici cu entu
ziasmul lor creator. Printre 
multiplele inițiative luate de ei 
se numără și reducerea consu
mului de combustibil și timp 
de lucru la cîteva repere. Ini
țiativa poartă pecetea unei 
noi raționalizări făcută de 
șeful lor de echipă, in urma

căreia s-a ajuns ca la o șar
jă de 1 800 kg. să se econo
misească 200 kg. de combus
tibil, redueîndu-se, totodată, 
și timpul de lucru cu jumă
tate de oră.

Sigur, să înveți pentru tine, 
dar să știi pentru toți cei 
care îi conduci, nu este un

VASILE CABURGAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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I SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI ]
Claudia R. din Cluj, ajunsese 

la cei 24 de ani ai săi să nu mai 
spere în steaua ei bună, care în
târzia să-i pregătească un prie
ten. Băieții pe care-i cunoștea o 
considerau doar camaradă, îi 
cereau notițele de la cursuri (căci 
Claudia era studentă) uneori, 
cîte unul i se și confesa, cerîn- 
du-i părerea cum să procedeze 
cu prietena intr-o situație, așa 
și pe dincolo; iar Claudia le 
asculta povestirile, lamentările, 
lăudăroșeniile, considerîndu-le 
din altă lume, incompatibilă cu 
ea. La un moment dat se con
solase, dăruindu-se studiului, ac
tivității științifice în cercul stu
dențesc, familiei sale, afișînd o 
nepăsare și o veselie menite să-i 
convingă pe cei din jur că pe 
ea n-o privesc și nici n-o vor 
privi vreodată mărunțișurile sen
timentale. Și totuși, iată, apare 
în viața ei un adevărat june

prim, Coco — pe numele său de 
dezmierdare, Nicolae A. — pe 
numele din buletin, student și 
el, in ultimul an, tot la Cluj. 
Dragoste mare, consternare in

luni, cu participarea unor pro
cente substanțiale din elita in
telectualității clujene, din care 
face parte și familia Claudiei. 
Pasămite, părinții fetei doriseră

lată-i, așadar, pe tinerii căsă
toriți, după ce Coco și-a scos 
papionul alb de ceremonie, cum 
pășesc apăsat pragul unui apar
tament proprietate personală, fă

FALSIFICATORII
DE SENTIMENTE

rîndul cunoscuților, fericire fără 
limite în familia Claudiei, obse
dată pînă atunci de perspectiva 
cenușie a însingurării fortuite a 
unicei fiice.

Căsătoria are loc după cîteva

să dovedească cunoscuților și 
prietenilor, cu fapte cît mai con
crete, că iubitul lor copil a reu
șit în viață și la acest capitol. 
Orgoliu explicabil, de altfel, pînă 
la un anumit punct.

cut cadou de părinții Claudiei, 
aflați, în continuare, pe aceeași 
culme a fericirii. După alte două 
luni, Coco absolvă facultatea. Nu 
prea strălucit. Totuși, legea e 
lege, iar apropierea între soți

trebuie a-părată. Pe de o parte, 
Decretul 15S din 1970, care re
glementează situația absolvenți
lor căsătoriți, pe de altă parte, 
familia cu influență a Claudiei, 
care găsește (în ciuda mediei de
rizorii a lui Coco) posibilitatea 
de a-i face rost de o opțiune no
minală din partea unei întreprin
deri clujene și, desigur, tânăra 
familie rămîne unită.

„Unită" într-un fel, pentru că 
dragostea de soț a lui Coco se 
evaporă cu repeziciune, omul 
„nostru" începînd să aibă o viață 
dublă, din ce în ce mai fățișă, 
alături de una, două, trei cunoș
tințe feminine, mai vechi și mai 
noi.

Au trecut doi ani... Intre timp, 
a fost pronunțat și divorțul. Cum

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a V-aj

La sediul Asociațiilor studen
ților Academiei de Studii Eco
nomice stăm de vorbă cu cîțiva 
studenți-delegați la cea de-a 
IX-a Conferință a U.A.S.R. Nu 
se simte nevoia unor impulsuri
— discuțiile se nasc firesc, în- 
trucit evenimentul este așteptat 
iar cei aleși ca delegați se pre
gătesc pentru o participare efec
tivă la reușita lucrărilor confe
rinței care va începe peste cite- 
va zile. Cum, in ce sens ?

— Mă pregătesc să iau cuvin- 
tul la conferință, intră direct 
în subiect Dinu Marian, anul 
IV, Facultatea de economie po
litică. Și, în aceste zile, îmi or
donez ceea ce vreau să spun 
incit să exprim cît mai exact 
gindurile mele și ale colegilor 
care m-au delegat, să aleg ceea 
ce este esențial. Iar la ora ac
tuală esențial este cum putem 
contribui noi, ca organizație po
litică a studenților, la realizarea 
dezideratului enunțat de secre
tarul general al partidului, la 
Cluj, la deschiderea anului uni
versitar, de a face din învăță- 
mînt, cercetare, producție un 
tot unit...

— O cale este să luăm foarte 
în serios practica de producție
— Intervine Mihail Mareș, anul 
III, Merceologie. Nu numai ca 
executanți ai programului • e- 
laborat de decanat. Și asta tre-

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a IV-a)

80 de ani

de la crearea

P. S. D. M. R.
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Cărți, librării, 
edituri

de PETRU POPESCU

Zilele Editurii Eminescu au fost, recent, un succes extrem 
de grăitor al unei bune poliției editoriale. M-am dus din 
interes pentru cărți și autori, și din curiozitatea mea obiectivă, 
mai veche, pentru reacțiile publicului. Faptul că fiecare seară 
a oferit cititorilor cite-un „cap de afiș", dacă nu mai multe, 
nu poate fi singurul element care să explice abundența și 
fidelitatea publicului de-a lungul acestui mic festival. Marino, 
Ivasiuc, Sergiu Dan, Cella Delavrancea, Lucia Demetrius, Dinu 
Săraru, Sorin Titel au fiecare audiența sa, mai veche ori mai 
nouă, după cum „Caietele Eminescu" topesc la un loc specii 
de cititori dintre cele mai deosebite. A fost plină în fiecare 
seară, dar nu cu aceiași oameni - semn foarte bun, de îmbo
gățire, diversificare și stratificare a publicului. Se vedea că 
publicul cunoaște și fizic pe autori, și că ascultă familiarizat 
pe Valeriu Ripeanu, Șerban Cioculescu, Aurel Baranga și 
Romul Munteanu, care au sintetizat direcțiile literare și mu
tațiile mai noi în gîndirea editorială. Vorbitorii, cu tot carac
terul fatal ceremonios al intervențiilor, n-au făcut concesii 
intelectuale, dimpotrivă s-au situat la un nivel academic de 
descriere și de disociere - alt semn că acest nivel e și el 
cerut de cei care veniseră să asculte, să cumpere, să ceară 
autografe.

„Cartea Românească" și „Eminescu" au fost, în ultimul 
timp, campioanele unor lansări fastuoase. Dar și celelalte 
edituri, și librăriile în genere, trăiesc o atmosferă de succes 
al cărții, al cărții noastre, scrise azi, pentru un public pe cit 
de viu intelectualicește, pe atît de patriot. Un sfert de veac 
de cultură nouă, un public nou, autori noi. Editurile, libră
riile și cărțile confirmă un succes deplin. Sîntem o nație care 
citește. O asemenea nație se va arăta echipată în fața isto
riei. Lectura e o neprețuită bogăție națională.

Intre aceste cărți, încă una cred că trebuie să fie scoasă 
în evidență, profitînd și de tirajul coloanelor noastre. Este 
„Dicționarul de idei literare" al lui Adrian Marino, al cărui 
prim volum, de la A la G, a fost lansat în a doua seară a 
Editurii Eminescu. Scînteia tineretului are aproape o datorie 
„publicitară" fată de această lucrare, pentru că ea, cu toată 
calitatea științifică ireproșabilă, ori tocmai din cauza ei, e 
adresată tinerilor, celor ce pot fi formați intelectual și este
tic, nu numai specialiștilor. Căci dicționarele și enciclopediile 
se consultă în anii de formare, și pot avea atunci un efect de 
orientare remarcabil.

(Continuare în nas o ll-a)
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COMBATEREA 
EXCESULUI DE APÀ

Tinerii din comuna Adunații 
Copăceni, județul Ilfov au 
ieșit cu toții pentru a săpa 
canale necesare pentru scurge

rea apei de pe ogoare.

Foto: GH. CUCU

accente;

ALPINIȘTII
IALOMIȚA O mare
concentrare de forțe

Excesul <Je apă care împovă
ra o bună parte a ogoarelor 
Bărăganului s-a. accentuat după 
căderea masivelor cantități de 
zăpadă de săptămina trecută. 
Există, potențiali in liliigiif Du- . 
nării si al Ialorrriței și pericolul 
de inundații. Iată de ce obiec
tivele prioritare ale muncii mii
lor de locuitori din satele jude
țului Ialomița sînt prevenirea 
inundațiilor șl evacuarea apelor 
în exces de Pe ogoare in vede
rea creării condițiilor optime 
de pregătire a terenului pentru 
semănat. Aceasta și explică par
ticiparea numeroasă in aceste 
zile a forțelor mecanice și ma
nuale pentru executarea rapidă 
a tuturor lucrărilor stabilite.

La Amara, bunăoară, peste 
409 de cetățeni, dintre care mai 
bine de 100 tineri, au lucrat la 
desfundarea canalului de scur
gere dintre Valea Cînepii și 
Crivaie. Pentru pomparea ape
lor din crovuri s-au instalat 
motopompe. De asemenea, s-a 
decolmatat șt canalul principal 
de desecare pe o lungime de 3 
kilometri. Lucrări asemănătoa
re au fost executate de tinerii 
mobilizați de organizațiile 
U.T.C. și în comunele Pcrieți, 
Bucu, Săveni, Sudițl. în partea 
de nord a județului unde lu
ciul de apă acoperea o supra
față însemnată de drum, au fost 
reluate cu intensitate sporită 
lucrările Întrerupte de ninsoa
re. Astfel, la Muntenli-Buzău 
cetățenii participă la desfunda
rea de zăpadă a canalului prin
cipal de desecare aflat în exe
cuția mecanizatorilor de la 
I.EJ.L.I.F.G.A. Călărași, pre
cum și a șanțurilor secundare 
care facilitează scurgerea anei 
tn acest canal colector. Con
stantin Dumitru, secretarul co
mitetului comunal U.T.C., aflat 
împreună cu oe.ste 100 uteciști 
pe cîmp. ne relata că organi
zația comunală U.T.C. și-a luat 
angajamentul să participe zil
nic la această acțiune impor
tanta. pină cînd întreaga can

titate de apă va fi eliminată 
de pe ogoare.

Aceeași mobilizare de forțe 
am întîlnit-o și intr-o comună 
învecinată, Andrășești. La 
punctul Oțboiești erau prezenți 
peste 100 de cooperatori care 
executau canale de evacuare a 
apei spre lacul Fundata. în. alt 
punct de lucru s-a întărit digul 
care apără terenurile coopera
tivei de riul Ialomița. Alături

ORGANIZAȚIILE U.T.C. 
DIN JUDEȚ Sl-AU FOR
MULAT ANGAJAMEN

TE PROMIȚĂTOARE 
SI ACȚIONEAZĂ E- 
NERGIC PENTRU ÎN

FĂPTUIREA LOR

de destoinicii cooperatori 
Gheorghe Zamfir, Dan Nico- 
lae, Cristea Vasile, Dan Sică, 
Stoica D Ion, lucrează șl tine
rii Ion E. Lupa, Mihai Zamfir, 
Dumitru Marin asigură mersul 
continuu al motopompelor, pe 
tinerele cooperatoare Georgeta 
Zamfir. Maria Popescu, Geor
geta Anghel. „Am efectuat pînă 
în prezent săpături ce depășesc 
cifra de 800 m c., canale de di
ferite dimensiuni pe aproape 
3 kilometri lungime — ne spu
nea Ștefan Roșu, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. Pu
team să facem mai mult, fără 
îndoială, dar nu am reușit în
să să antrenăm un număr mai 
mare de tineri, mai ales pe cei 
care sînt navetiști. Și aceștia 
sînt datori să ajute în aseme
nea momente grele'“.

La Dragoș-Vodă am întilnit 
la lucru si pe conducătorii uti
lajelor de desecare de la 
T.C.I.F, Imădiat ce ninsoarea a 
stat ei au continuat executarea 
canalului principal de evacuare

a apei, realizînd în ultimele 
zile 400 metri liniari, cu un vo
lum de săpături de 3 000 m.c. 
Tovarășul Anton Dugov, șeful 
de lot, cerea însă ca partici
parea canalelor de legătură să 
fie mai numeroasă pentru că 
numai așa se va accelera scur
gerea apei de pe suprafața a- 
fectată. Cei 30 kilometri de ca
nale realizați pînă în prezent 
și prin contribuția tinerilor din 
comună reprezintă un volum 
apreciabil de muncă, dar se 
vede că eforturile solicitate de 
situația existentă trebuie să fie 
și mai mari.

Tinerii din Perieți, sint, ală
turi de alți 400 consăteni, autori 
ai supraînălțării digului de a- 
părare Împotriva revărsării Ia- 
lomiței pe o lungime de 3 kilo
metri, treabă care a necesitat 
dislocarea și transportul a pes
te 3 500 metri cubi de pămînt. 
Tot ei au curățat și cele două 
canale de scurgere a apei de 
pe ogoare. Alexandru Suiu, 
președintele consiliului popular 
comunal ne aducea la cunoș
tință și faptul că pentru preîn
tâmpinarea unor surprize ' au 
fost pregătiți peste 1 000 de 
saci, sîrmă, baloți și alte mate
riale necesare.

Volumul de muncă necesar 
ducerii la îndeplinire a acestor 
acțiuni de mare importanță 
pentru soarta recoltei anului 
prezent este, desigur, foarte 
mare. Așa cum au dovedit si 
în alte împrejurări, ialomițenii 
au forța și priceperea necesare 
pentru realizarea acestui lucru. 
Revine și tinerilor de aici, ca o 
îndatorire patriotică, obligația 
de a participa în număr mare, 
cu toată energia, la prevenirea 
inundațiilor, la înlăturarea cît 
mai rapidă a apelor în exces, 
pentru ca la timpul potrivit 
lucrătorii ogoarelor să poată 
pune bazele recoltelor prevă
zute pentru al treilea an al 
cincinalului.

OCTAVIAN MILEA

MUNCII

ARGEȘ
în toate localitățile județu

lui unde există pericol poten
țial de inundații se . lucrează 
continuu Ia evacuarea apei de 
pe ogoare, la întărirea diguri
lor. Alături de ceilalți locui
tori, tinerii din Rătești, Cor- 
nățel, Teiu, Recea au creat 
prin desfundarea podețelor și 
șanțurilor drum liber de 
scurgere a apelor acumulate 
din topirea zăpezii. Pentru 
preîntîmpinarea pătrunderii a- 
pci în incinta complexului de 
creșterea porcilor de Ia Izvoru, 
s-au săpat canale adinei de a- 
cumulare și drenare. Acolo 
unde există baraje Ia lacurile 
de acumulare, ca la cooperati
vele agricole din Buzoiești, 
Cornățel, Oarja, Mozăceni, s-a 
trecut la golirea treptată a ba
zinelor pentru a se evita peri
colul de revărsare sau de ru
pere a barajelor. Peste 50 de 
tineri cooperatori din comuna 
Bîrla alături de alți 200 con

săteni au săpat in timp record 
un șanț colector de peste 2 ki
lometri, pentru a facilita 
scurgerea apei spre riul Cot- 
meana.

BUZĂU
Eforturile cele mai mari au 

fost concentrate în zona sudi
că a județului unde excesul de

apă pe ogoare se semnalează 
de mai mulți ani și unde exis
tă deja în lucru sisteme de 
desecare. în perimetrele inun
dabile ale comunelor Pogoa
nele, Padina, Glodeanu-Si- 
liștea sau Glodeanu-Sărat, ti
nerii participă in număr mare 
la evacuarea bunurilor mate
riale : furaje, utilaje agricole, 
cit și Ia săparea șanțurilor ne
cesare scurgerii apei de pe te
renurile agricole. La Brădea-

nu, 600 de cooperatori au să
pat numai în ultimele zile 
peste 1 500 metri de șanțuri cu 
aceeași utilitate.

F OLT
Peste 50 000 de cetățeni, din

tre care jumătate tineri, au 
fost angrenați la sfîrșitul săp- 
tămînii în acțiunile vizînd pre
venirea inundațiilor. în comu
nele Greci, Băbiciu, Slătioara, 
Brastavăț, peste 2 500 de ti
neri cooperatori au contribuit 
Ia realizarea unui volum mare 
de lucrări necesare pentru de
secarea unei suprafețe de peste 
4 700 hectare teren agricol. La 
Scornicești, prin acțiuni ener
gice ale locuitorilor s-a evitat 
pericolul inundării complexu
lui avicol de către un pîrîu 
ale cărui cote crescuseră foar
te mult. Cu promptitudine s-a 
acționat și la Deveselu, întă- 
rindu-se barajul de la lacul de 
acumulare.

O. M.

t
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Focul
„Aseară pe la zece ore 

a izbucnit un fdc la ca
sele cele noi ale d-lui 
Ioje pantofarul de pe lo
cul fost a] d-lUi Cornes- 
cu. Acest incendiu a con
sumat toată clădirea, care 
era de o întindere și de 
o conStructiune măreață. 
Guvernul, 
auzit că 
Incendiu _ _ 
tocmai în centrul orașu
lui și aproape de palat, 
avind în vedere articolul 
din „Informațiunile buifU- 
reștene” despre formarea 
unei secțiuni a Interna
ționalei in Capitala Ro
mâniei, cea dinții preo
cupare a sa a fost să ia 
toate măsurile de sigu
ranță : pe loc armata a 
fost consigniată, artileria 
scoasă pe Piața Teatru
lui. jandarmeria pusă să 
închidă toate ulițele ce 
duc spre palat și pompi
erii și cealaltă putere 
polițienească au primit 
ordine a sta gata de a 
stinge un alt foc mai te
ribil decît toate focurile.

Dar văzînd că trece 
mai bine de o oră și In
ternaționala nu-și mai 
scoate capul tocmai a- 
tunci a schimbat ordinul 
și poliția cu 
au alergat să 
cui real.

Focul, cum 
spus, era mai 
frica tot a rămas în 
fletui miniștrilor, 
jandarmeria si tunurile 
din Piața Teatrului nu au 
fost ridicate decît foarte 
tîrziu după miezul nopții.

Ne așteptăm acum 
mai vedem Presa 
nului umplindu-șf 
întregi cu injurii 
Internaționalei".

îndată ce a 
un asemenea 
s-a declarat

pompierii 
stingă fo-
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caracteri-

am 
stins.

mai 
Dar 
su- 

căci

să 
guver- 
pagini 
contra

(Dian ziarul 
GRAFUL'*, 22 
1872).

„TELE- 
martie

doua jumătate a secolului al XlX-Iea se 
zeazâ printr-o puternică afirmare a proletariatului 
în viațo socială și politică a țării noastre. Este peri
oada în care clasa muncitoare din România cu
noaște o importantă creștere numerică. Documen
tele vremii atestă că intre 1850 și 1900 muncitorimea

română a înregistrat o creștere de peste 3 ori. Principala sursă 
de formare a proletariatului era țărănimea, care, lipsită de pă
mînt, începuse exodul către oraș, în condițiile începuturilor dez
voltării activității industriale în România.

Un alt aspect semnificativ pentru acele vremuri este intensifi
carea exploatării proletariatului, în condițiile dezvoltării capita
lismului și acumulării primitive de capital. Durata unei zile de 
muncă era de 13—14 ajungînd chiar la 18 ore, iar salariile con
tinuau să rămînă scăzute. Nici o lege nu asigura repausul dumi
nical. Intr-un manifest publicat de elemente din rindurile munci
torimii, România acelor vremuri era denumită „țara 
mici și a muncii îndelungate și neproteguite prin nici 
unde „exploatarea este cruntă, asuprirea crudă".

In aceste condiții a început să se dezvolte mișcarea 
rească, ca treaptă superioară a luptei de emancipare 
lor populare. In deceniile al V-lea șl al Vl-lea ale secolului al 
XlX-Iea au luat ființă primele asociații și societăți muncitorești, 
care au organizat cele dintîi acțiuni proletare. Desigur, ele se 
limitau la incercări de ameliorare a efectelor exploatării, la 
stringerea de fonduri pentru ajutorarea muncitorilor bolnavi sau 
invalizi.

Mișcarea muncitorească din țara noastră a început să se 
Organizeze și să se afirme pregnant în perioada în care fonda
torii socialismului științific, Marx și Engels, iși formulaseră ideile 
și concepțiile de bază, publicaseră celebrul Manifest al Partidu
lui Comunist și supuseseră criticii științifice concepțiile utopice. 
Cunoscînd ideile marxiste, înțelegînd valoarea lor universală și 
găsind în ele răspuns la problemele pe care le ridica însăși 
dezvoltarea societății românești, socialiștii români au întreprins 
o vie activitate de răspindire a marxismului, creînd cercuri socia
liste la București, lași, Timișoara, Arad, Ploiești și Galați, precum

salariilor 
o lege",

muncito- 
a mase-
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In cunoscuta lucrare „Ce vor socialiștii români ?“ — C. Dobro
geana Gherea expunea programul „Partidei socialiste“ din țara 

noastră.

și In alte centre. Răspîndirea și însușirea socialismului științific 
în țara noastră a avut drept cadru social-politic afirmarea miș
cării muncitorești din România, dezvoltarea luptelor sociale, in
tensificarea împletirii revendicărilor social-economice cu cele de 
ordin politic și național. Rezultatul imediat a fost că între anii 
1868 și 1871 elementele conștiente din rîndul muncitorilor și 
intelectualilor cu vederi înaintate au pus bazele primelor orga
nizații socialiste pe teritoriul României.

Documentele vremii relevă condițiile care au determinat afir
marea și consolidarea mișcării socialiste în România pe de o 
parte apropierea acestei mișcări de lupta spontană a muncito
rimii : pe de altă parte contactul cu ideile socialismului științific, 
trecerea pe pozițiile morxismului și pregătirea de pe această 
bază a premiselor creării partidului politic al clasei muncitoare.

Din deceniul al Vll-lea al secolului trecut s-a produs o tot 
mai puternică apropiere între asociațiile profesionale ale mun
citorilor și cercurile socialiste, procesul de unire a mișcării mun
citorești cu socialismul științific găsindu-și expresia în constituirea 
de organizații muncitorești cu caracter politic, bazate pe princi
piile luptei de clasă. Apariția în diferite orașe a cercurilor mun
citorești - ca prime organizații politice ale clasei muncitoare 
din România - și transformarea lor în cluburi muncitorești repre
zintă începutul procesului de unire a socialismului științific cu 
mișcareo clasei muncitoare.

Stadiul de dezvoltare atins de mișcarea muncitorească în ulti
mul deceniu al secolului trecut necesita unirea tuturor organi
zațiilor politice ole clasei muncitoare de pe cuprinsul țării în- 
tr-un partid politic unic muncitoresc. Cotidianul socialist „Drep
turile omului" scria în 1885 că muncitorii „trebuie să formeze un 
partid eu totul deosebit, care să nu aibă nici în clin nici în 
minecă cu partidele burgheze". Intr-un alt articol, același ziar 
arăta importanța alcătuirii unui „partid puternic, partid al celor 
săraci, dar mulți, al celor slabi aparte, dar puternici împreună".

Acestor necesități le-a răspuns constituirea, la congresul din 
martie 1893, a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din 
România.
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Document elaborat în 1890 
care punea bazele organiza
torice ale activității Clubului 
muncitorilor din București.

Idealul
trebuie sa

societății omenești 
iie bunăstarea tuturor

Intr-o zl de primăvară, in 
anul 1878, Nădejde, stînd de 
vorbă cu cîțiva prieteni, în
tre care Dubert, Micale și 
alții, scoase o broșură :

— Poftim ceva nou. citiți 
și dați-vă părerea. Dubert 
i-o luă repede din mină si 
uitindu-se numai la titlu :

— Marele Elisée Redus t 
Vrei să ne înveți geografie, 
lancule ?

— E ceva mai serios, răs
punde Nădejde.

— Slnt broșuri de propa
gandă comunistă. Le știm, 
am și eu vreo două numere 
din „La Rérmlte". dar la noi 
nu prinde marfă de asta. Cu 
toată revoluția din 48, țăra
nul tot iobag a rămas.

— O deosebire tot e. După 
tine popoarele înapoiate ar 
trebui să stea veșnic pe Ioc. 
Puțin ai înțeles din Darwm

dacă nu-i dai o aplicație mr>i 
largă, zise Nădejde.

— Evoluție și mereu evo
luție, dar cîte specii și cite 
popoare nu pier in acest

soarta nefericită a 
muncitorești, de mi- 
nedreptățiie, de tot 
bolile de care sufăr
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drum de mii și sute de ani, 
al acestor transformări.

— Bineînțeles, popoarele 
care se închilozează, pier.

— Voi citi broșura și sper 
că de hatirul tău, lancule. 
mă voi convinge. Voi fi cel 
dinții adept al tău.

In broșurile acestea se vor-

bea de 
păturii 
zeriile, 
felul și 
cei ce muncesc din greu. Do
ce cîțiva să se bucure de 
belșug și chiar lux, iar adr 
vărații producători ai bogă
țiilor să ducă numai lipsuri? 
Ele spuneau că bazele eco
nomice ale societății actuale 
sînt greșite, nedrepte și dău
nătoare omenirii. Se citau e- 
xemple din țările industriale, 
unde copii de cinci-șase ani 
erau întrebuințați în fabrici, 
iar femeile lucrau pînă la 
exterminare cîte 16 ceasuri 
pe zi Se arăta că idealul so- 
cității omenești trebuie să fie 
bunăstarea tuturor.

(SOFIA NĂDEJDE, 
„Amintiri din mișcarea 

socialistă“)

la o șe- 
motiv că 
fi, doam- 

criti-

de [ pria-i proiecție, de 
” I . . ’ for

mulat de el însuși. 
Așa și numesc u- 
nii autori această 
formulă de im
pulsionare a pro
gresului : „tras“-ul 
prin obiective, pu- 
nindu-l in contra
dicție cu altă 
todă, 
dar 
mai puțin eficientă, 
„împins“-ul oportu
nităților, mersul de 
nevoie.

Cunoscînd aces
te lucruri este ușor 
să ne dăm seama 
că în politica noas
tră în genere pro
iectarea de obiec
tive este arma nu
mărul unu a înain
tării. Nu ne lăsăm 
împinși de nevoi, 
le proiectăm pînă 
și pe acestea pen
tru ca și ele să se 
adauge obiectivelor 
fundamentale și să 
ne impulsioneze cu 
forța 
dispun, 
fiind 
mentele 
le, vom 
însă că 
tul de mulți 
purtați în sens po
zitiv de un aseme
nea curent, progre
sul unora ne adu
ce aminte de ursul 
îndărătnic dus de 
urechi la stupul cu 
miere. Pe vremea 
cind se folosea mai 
frecvent cureaua 
ca mijloc de edu
cație, bietul ins de 
acest tip se așeza 
oftînd în fața căr
ții și se apuca să-și 
îndoape mintea cu 
cine știe ce no
țiuni. „Trebuie să 
termini școala !“, i 
se spunea impera
tiv și, înghesuit 
între șirurile de 3 
și de 4 din catalog 
sălta, pină la ur
mă, gîfîind, la 5... 
„Trebuie să ai o 
slujbă...“, „trebuie 
să vii la timp la 
serviciu“..., „tre
buie să muncești...“. 
Și așa, din nevoie 
în nevoie, (și de 
nevoie) insul mer
gea și el înainte. 
Dar oare cazurile 
acestea au dispă
rut? Nu mai folo
sesc și astăzi atîția 
inși metoda 
greșului prin... im 
pingere ?

Mărturisesc 
am cunoscut (și cu
nosc) destui. De-a 
lungul anilor au a- 
juns să 
muncă, 
familie.
cu o 
bieți sărmani (chi
ar dacă afișează 
aere obraznice, u- 
neori îndeosebi în 
aceste situații). In 
timp ce alții, stă- 
pini pe aspirațiile, 
pe ținuta morală, 
pe demnitatea lor, 
se vor din ce în ce 
mai activi in me
diul social din ca
re fac parte, min
țile lor aruneînd 
mereu ancore spre I 
noi cote, ei, cei- I

„Accentele" de i. _ .
miercurea trecută, către scopul 
consacrate în in
tenția mea unui 
necesar îndemn la 
răspindirea și în
sușirea pe scară 
largă a preceptelor 
științei de a munci 
in epoca modernă, 
mi-au adus cîteva 
ecouri care confir
mă un interes sa
lutar față de pro
blema citată. Im
presionați de masa 
informațională care 
curge pe toate ca
nalele spre noi, 
speriați de goana 
timpului și de nu
mărul mare de 
sarcini, handica
pați de lipsa de 
deprinderi confor
me cu ritmul vieții 
în această a doua 
parte a secolului 
XX, mulți își pun 
într-adevăr pro
blema : ce facem ? 
învingem sau vom 
fi învinși ?

Firește, 
avut nici in cazul 
articolului prece
dent, nu voi avea, 
deci, nici azi, in
tenția de a oferi 
„rețeta universa
lă“, schema care să 
aibă o putere ega
lă cu „iarba fiare
lor“ și să deschidă 
toate lacătele. Dis
cuțiile purtate cu 
un număr de ti
neri, îndeosebi cu 
niște studenți. 
m-au convins că 
una dintre perde
lele care trebuiesc 
în primul rînd tra
se din fața celor 
care se zbat nepu
tincioși, sau trăiesc 
pasivi 
strimt în care s-au 
trezit fără partici
parea lor se referă 
la ceea ce. în une
le domenii, se nu
mește capacitatea 
de a progresa prin 
proiectarea de 
biective.

încercînd să 
mai explicit, 
voi referi la acea 
tactică pe care o 
cunoaștem și o ad
mirăm la alpiniști. 
Ce face alpinistul ? 
înarmat cu frîn- 
ghie, cuie și cîrli- 
ge el se duce Ia 
poalele muntelui, 
chiar și acolo unde 
peretele este per
fect vertical, pri
vește crestele cele 
mai înalte (dacă-l 
ajută forțele), sau 
cele mai joase 
(după puteri), și-și 
zice : acolo, sus, 
urmează să ajung. 
Aruncă pentru pri
ma dată „ancora" 
spre înălțimi și 
face primii pași ; 
unei cote cucerite 
Ii urmează astfel 
alta, și alta...

Ca și alpinistul, 
omul — de orice 
profesie —, care iși 
proiectează _ obiec
tive și acționează 
pentru realizarea 
lor, înaintează sau 
urcă, simțindu-se 
tras, în deplină 
cunoștință de cau
ză de către pro-

me- 
utilă și ea, 

incomparabil

n-am

în cercul

o-

fiu 
mă

de care 
Radiogra- 
comporta- 
individua- 

constata 
dacă des- 

sint

lalți. vin 
dință pe 
ar putea 
ne ferește !, 
câți la... gazeta de 
perete (au și ei 
amor propriu !). In 
timp ce unora nu 
le scapă o carte 
bună, căci in pro
iecția lor se vor 
oameni la curent 
cu valorile cultu
rale, politice etc., 
dumnealor, ceilalți, 
abia parcurg un 
fragment de bi
bliografie la invă- 
țămintul politic 
U.T.C. („dacă vine 
cineva din afară și 
ne întreabă și pe 
noi...?“).

Am observat un 
fapt interesant : 
printr-o tradiție, 
poate dintr-o do
rință de mai bine, 
justificată pină la 
un punct, mulți 
dintre cei ce intră 
in categoria im- 
pinșiior de la spa
te folosesc, totuși, 
și ei metoda „tras“- 
ului : cînd e vorba 
să-și sporească chi
verniseala perso
nală. în aceste ca
zuri ancorele sînt 
aruncate departe, 
uneori la distanțe 
total incompatibile 
cu resursele de 
care dispun. Intră 
în joc energii, spi- 
ridușii posesivului 
descoperă și meto
de, cinstite sau mai 
puțin cinstite. Pri
viți însă fie și o 

persoană 
limitează la 
poartă de 

(material)

pro-

că

presteze o 
să aibă o 
Mereu însă 
figură de

singură 
care se 
această 
progres 
deschisă prin pro
iecția de obiective : 
covoare ?, mobile ?, 
mașină ? — insul le 
dorește și, pină la 
urmă, le are ! Ei 
și ? El (sau ea) 
uită că nu în mod 
inutil se 
peste tot 
rele care 
aruncate 
tele care 
cucerite în primul 
rînd in profesie 
(fiindcă în muncă 
omul își valorifică 
ceea ce e mai bun 
în propria-i per
sonalitate, capaci
tatea de a realiza 
el însuși ceva, de 
a-și manifesta e- 
sența umană, de a 
fi creator...). Ei 
uită că nu inutil 
se vorbește de pro
gresul propriei per
sonalități prin cul
tură, de progresul 
prin șlefuirea 
rală, adică de 
cesul propriei 
toconstrucțîi. 
împinsul, uită

vorbește 
de anco- 
trebuiesc 
spre co- 
trebuiesc

mo- 
pro- 
au- 
EI, 

r <sau 
nu știe) multe !

De aceea, 
munte, după 
se vede, urcă 
mai unii. Cei 
doresc, pornesc și 
se luptă să ajungă 
acolo. In primul 
rînd cei care se 
simt trași de pro
pria aspirație...

pe 
cùm 
nu- 

care

EUGEN 
FLORESCU

CĂRȚI,
(Urmare din pag. I)
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Ceea ce e excepțional la acest dicționar e întîi domeniul. 
El e primul de acest gen la noi, și din păcate trebuie să 
acopere goluri și în alte direcții decît aceea pe care și-o pro
pune în chip strict, pentru că la noi lucrarea enciclopedică 
literară e rarisimă. Dar și în străinătate se mai găsesc doar 
cîteva specimene similare (am consultat cîteva, și le-am 
găsit inferioare). Lămurind termeni dintre cei mai importanți 
pentru înțelegerea artei, termeni care au suferit în ultimul 
timp de multe distorsiuni și confuzii (Actualitatea, Autentici
tatea, Avangarda, Clasic și Modern, Creația, Decadentismul, 
Dramaticul, Epicul, Estetismul, Experimentul, Formalismul, Ge
nurile literare etc.), dicționarul acționează ca un veritabil duș 
de adevăr etimologic și de dialectică a conceptelor, restabi
lind sensuri și reierarhizînd valori, într-o convenție critică și 
chiar o lume literară care au suferit de unele dezordini prin
cipiale. Contribuție specific românească la problematica exe
gezei actuale, dicționarul nu e doar instrument de lucru, sur
să de documentare și referință, ci și punct de vedere. Căci, 
constituindu-se rațional și normativ, respingînd parțialitatea 
temperamentală ori ideologică, el e un argument extrem de 
elocvent al criticii marxiste în general. Societatea nouă, și 
obștea ei artistică, fac eforturi să desăvîrșească, prin ansam
blul operelor, o estetică socialistă. Dar ea nu poate fi de- 
săvîrșită dacă nu pornim de la o cunoaștere completă a no
țiunilor, de la o privire cuprinzătoare a evoluției lor istorice. 
Ceea ce și începe acest dicționar, acest prim volum, a cărui 
urmare o așteptăm nerăbdători.

Dar a compune un asemenea dicționar este, pe lingă 
munca uriașă, un oct de generozitate, de scrutare a viitorului. 
A pregăti niște tineri e misiunea oricărui dascăl, și Adrian 
Marino nu disprețuiește apostolatul intelectual, și nu vrea să 
trăiască doar în prezent. El știe că o generație, la cotiturile u

D
D
P

istorice, trebuie să reziste sufletește, și că o asemenea rezis
tență depinde de o pregătire rotundă și umanistă. Apelul 
acestor rînduri este, pentru noi tinerii, să căutăm în dicționar 
nu numai explicații, ci și perspective, să folosim integral un 
depozit de cultură care participă, de azi, Io viitorul spiritual 
al unor serii chemate să construiască.

4
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Trebuie îndrumat permanent spre producție

OXIGENUL 
COMPETENTEI

PROIECTE DE LEGI 
ÎN DEZBATERE 

PUBLICĂCompletarea necesarului de muncitori 
pentru meseriile deficitare cere 

Măsuri concrete, 
bine gîndite, 
nu paleative!

Conducerea Direcției personal și învățămînt din Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei recunoaște că deficitul de muncitori 
calificați se perpetuează de ani mulți, dar cînd trebuie să indice 

modalități concrete de rezolvare numește numai alte organe
Continuăm ancheta noastră 

privind acțiunile întreprinse de 
ministere, pentru asigurarea ne
cesarului de cadre in anul 1973 
și în special măsurile menite să 
acopere acele meserii, conside
rate deficitare din punct de ve
dere numeric și calitativ. Din 
partea Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei, ne răspun
de astăzi ing. Adrian Vasilescu, 
director adjunct la Direcția per
sonal și învățămint.

în fața ministerului mai sus 
amintit, anul 1973 pune sarcini 
deosebite. în speță o creștere 
importantă a rezervelor de sub
stanțe minerale lichide și solide. 
Pe lingă alte măsuri menite să 
conducă la îndeplinirea, în con
diții optime, a acestor sarcini 
și în special pentru generaliza
rea schimburilor doi și trei. în 
întreprinderile ministerului nu
mărul cadrelor va crește pe a- 
nul în rurs cu 34 000 mun
citori, dintre care 24 600 ca
lificați. Aceștia din urmă ar tre
bui pregătiți prin rețeaua de 
școlarizare a ministerului. 
Spunem „ar trebui“, pentru că 
în ultimii ani Ministerul Petro
lului, Gazelor și Geologiei a în
registrat deficite mari chiar la 
unele dintre meseriile de bază. 
Vom lua de exemplu procentul 
reprezentînd realizarea planu
lui de școlarizare anul întîi la 
meseria mecanizator miner i 
32,6 la sută în anul școlar 1971— 
72 ; 10,5 la sută in anul 1972— 
1973, iar în anul în curs, la cît 
se ridică procentul, tovarășe di
rector ?

— 10 la sută.
— Vă rugăm să ne spuneți 

care sînt celelalte meserii de
ficitare și care sînt cifrele ce 
oglindesc raportul dintre planul 
propus și realizarea sa.

— La sondori de pildă ne-aro 
propus în plan un necesar de 
785 muncitori calificați și am 
realizat doar 104 (în anul șco
lar 1971—72 din 525 s-au realizat 
171 n.red.). La preparatori mi
neri din 365 am realizat 224 (în 
1971—72 din 235 s-au realizat 
181 n. red.)

— în concluzie, cîți dintre cei 
24 600 muncitori calificați vor 
fi pregătiți prin rețeaua de șco
larizare ?

— Doar 6 000
— Care sînt cauzele ce au ge

nerat această situație ?
— Meseriile deficitare din sec

torul nostru se practică în con
diții deosebite, tinerilor, cel pu
țin in timpul școlarizării, nu li 
se oferă avantaje, față de cali
ficarea in alte meserii și atunci 
se îndreaptă firesc, spre meserii 
mai ușoare.

— Alegerea este desigur la în- 
demina oricui, insă domeniul a- 
sigurării rezervelor de substanțe 
minerale este de primă impor
tanță în economia tării, nu poate 
deveni un sector căruia ținerii 
să-j intoarcă spatele definitiv. 
Ce măsuri ați luat pentru a nu 
se întimpla acest lucru ?

— Am apelat ia ziarele cen
trale, radio, televiziune. cine
matografie (am Comandat un 
film de scurt metraj) pentru 
popularizare ; comisii de la ser
viciile personal și învățămînt au 
întreprins raiduri pentru atra
gerea tinerilor din zone cu forță 
de muncă suplimentară ; am 
îmbunătățit condițiile de viață 
oferite cursanților, s-a supli
mentat planul de cămine, s-au 
organizat mai bine cantinele...

— Și totuși, măsurile pe care 
le enumerați n-au contribuit la 
sporirea numărului de candi
dați, dimpotrivă cifrele ne do
vedesc o scădere. Capacitatea 
rețelei școlare este suficientă ?

— Trebuia să se construiască 
mai mult în anii trecuți, au fost 
perioade cînd anumite școli au 
fost chiar suprasolicitate.

— Și atunci din ce cauză nu 
s-a mărit capacitatea de pregă
tire ?

_  Nu este suficienta. Nu 
ni s-au alocat fonduri.

(Dar si cînd fondurile au fost 
alccate, pentru suplimentări, nici 
ministerul, nici centralele, nici 
întreprinderile respective nu au 
făcut toate eforturile pentru ca 
investițiile să fie finalizate la 
timp. Așa s'-a întîmplat în 1972 
cînd planul de investiții nu a 
fost realizat în totalitate — prin 
întîrzierea lucrărilor de la Gura 
Humorului și Petroșani. Faptul 
este cu atît mai de mirare cu 
cit cele două școli urmau să ca
lifice țineri țocmgi pentru me
seriile deficitare — mecaniza
tori mineri, preparatori cărbune 
si minereuri, electricieni și lă
cătuși de mină. Numai la Pe
troșani finalizarea construcției 
echivala cu pregătirea suplimen
tară a unui număr de 450 elevi! 
Un alt exemplu. De la Ghelar 
ministerul a primit o cerere de 
a înființa pentru tineretul lo
calnic, dornic de calificare, O 
școală profesională pentru me
seriile mecanizator miner, elec
tricieni și lăcătuși de mină, a- 
dică tocmai meseriile de care 
ministerul duce lipsă. Care este 

răspunsul interlocutorului nos
tru ? Nu știu, nu ne-am hotă- 
rit încă, propunerea este în stu
diu, sînt unele greutăți, baza 
materială este cam răspîndi- 
tă... Primim acest răspuns la 
mijlocul lunii martie, cînd plă
nui pe întregul an la mecaniza
tori mineri, de pildă, a fost în
deplinit doar în proporție de 10 
la sută !

— Cîte școli cuprinde rețeaua 
școlară ?

— 21 și are înscriși la cursuri 
19 646 elevi. La cursurile de zi...

— Și la seral ?
— 59.
(La Ministerul Muncii ni se 

semnala ca una dintre principa
lele cauze ale neîndeplinirii pla
nului de școlarizare în unele 
ministere tocmai numărul scă
zut de elevi înscriși la cursurile 
serale).

— De ce numai 59 ?
— Pentru că mulți dintre ti

neri nu au școala generală ab
solvită, deci nu îndeplinesc con
dițiile pentru a se înscrie la se
ral.

— Și ce s-a întreprins centru 
a-i ajuta pe aceștia să -și termi
ne mai întîi școala generală ?

— Cred că întreprinderile ar 
trebui să acorde mai multă aten
ție acestei probleme...

— Deși planul de școlarizare 
nu a fost îndeplinit la multe 
meserii, necesarul de cadre pe 
1973 a fost acoperit? Prin ce 
mijloace ?

— Prin cursurile de calificare 
de scurtă durată.

— Cursurile de scurtă durată 
contribuie într-o proporție di
nainte stabilită la asigurarea ne
cesarului de cadre, insă, după 
cîte știm, nerealizarea planului 
de școlarizare nu poate fi 100'la 
sută înlocuit prin această mă
sură de. ultimă oră.

— Calitatea pregătirii .de scur
tă durată lasă mult de dorit , in 
domeniul nostru. Aceasta se da
torează . condițiilor speciale de 
lucru — în subteran nimeni nu 
are timp să învețe pe cineva. 
Elevii învață singuri, muncind, 
și asta cere în orice caz mai 
mult timp decît șase luni. Știm 
lucrurile acestea de prin 1950.

— Și dacă se știu „din 1950’', 
ce măsuri s-au luat?

— Am întreprins mai multe 
controale, am recomandat între
prinderilor să formeze un corp 
de instructori, maiștri sau cum 
vor să le spună, care în subte
ran să nu mai aibă altă sarcină 
decît instruirea elevilor. Dar. e 
just, calitativ vorbind, necesa
rul de cadre nu este asigurat.

(Afirmația este cu atît mai 
ciudată cu cît vine după două
zeci și ceva de ani de la înre
gistrarea constatării. După 
douăzeci de ani, de cînd minis
terul face controale si împarte 
recomandări, a căror eficiență .. 
sporită s-a putut observa de la 
an la an).

— La plenara din noiembrie 
s-a accentuat o dată în plus a- 
supra necesității de a se rezolva 
— cantitativ Și calitativ — pro
blema asigurării necesarului de 
cadre. Ce a întreprins, concret, 
ministerul din noiembrie pînâ 
astăzi ?

— Noi am pregătit planul de 
școlarizare, l-am trimis centra
lelor și întreprinderilor. încă 
din toamna anului trecut...,

(Deci totul era perfectat 1 Mai 
urma numai să se înregistreze 
frumos, pe coloane, deficitul și 
să se recurgă la soluția provizo
rie și nesatisfăcătoare, sub ra

(Urmare din pag. I)

străduim din toate puterile, în
deplinirea și depășirea planului 
nu constituie pentru noi o pro
blemă. Fac aici o paranteză i 
dacă primim ingredientele, pro
misiuni ni s-au făcut la nivel 
central, am putea noi fabrica 
nutrețurile respective la un 
preț cam de două ori mai mic 
decît cel la care le achiziționăm 
acum : în loc de 4 lei, ne-ar 
costa cam 1,85 lei. Avînd ingre
dientele respective am putea 
asigura necesarul de nutrețuri 
pentru încă patru ferme a cîte 
5 000 capete de porci. Moara, 
în acest caz, ar lucra cu în
treaga sa capacitate, noi econo
misind peste 120 000 lei pe an. 
Dar, și aici voiam să ajung, am 
evita nutrețurile de proastă ca
litate pe care ni le furnizează, 
uneori, fabricile, am evita „go
lurile“ ce se „întîmplă“ în 
aprovizionare din cauza acelo
rași fabrici și, deloc de trecut 
cu vederea, ar cîștiga și cele
lalte patru ferme cărora le-am 
furniza nutrețuri combinate de 
cea mal bună calitate și la 
timp. Se înțelege, am avea si 
noi de cîștigat devenind furni
zori. Tot în vederea acordului 
global am rezolvat mica meca
nizare in grajduri care constă 
în adăpatul automat și evacua

port calitativ, a înlocuirii pla
nului redactat „încă din toamna 
anului trecut“ prin cursuri de 
scurtă durată).

— Anul 1973 va fi un an al 
rezolvării acestor situații per
manentizate ?

— Nu.
— Ce măsuri credeți că ar pu

tea rezolva problema deficitului 
de cadre ?

— Ministerul Muncii, Finanțe
lor, Educației și Invățămintuiui 
ar trebui să acorde tinerilor 
care se pregătesc pentru meseri
ile deficitare, unele avantaje 
materiale. Ministerul învățămîn- 
tului și Muncii ar trebui să re
vizuiască stagiile necesare tre
cerii de la o categorie la alta. 
Tot Ministerul Invățămintuiui 
trebuie să insiste, să se depună 
mai multe eforturi în școli, pen
tru orientarea profesională spre 
aceste meserii. Consiliile popu
lare, din localitățile în care a- 
vem întreprinderi și comitetele 
U.T.C., să acorde mai multă a- 
tenție amenajării unor cluburi, 
terenuri sportive, pentru tineri, 
fiindcă în multe localități mi
niere sau petroliere viața e foar
te monotonă. întreprinderile să 
se preocupe mai mult de atra
gerea tinerilor către meseriile 
deficitare și mai ales de ridica
rea nivelului calitativ al cursu
rilor de calificare, la locul de 
muncă...

Și Ministerul Petrolului, Mi
nelor și Geologiei — ne permi
tem să întrebăm — ce va între
prinde ? Mai punem o dată în
trebarea. de data aceasta în 
scris, în speranța că se va da 
pînă la urmă un răspuns satis
făcător, răspuns care să con
ducă la rezolvarea unei proble
me care așteaptă cam de mult.

MONICA ZVIRJINSCHI

GoZga Andrei, de la Uzina „Teh nofrig“ din Cluj — secția II prelucrări mecanice — dezvă
luie celor mai tineri tainele mașinii. Foto : ST. WEISS

rea dejecțiilor ce sînt folosite 
după un timp ca îngrășăminte 
naturale. Vrem să introducem 
și administrarea hranei în mod 
mecanizat. In situația că vom 
primi ingredientele promise, din 
beneficiul obținut prin prepa
rarea nutrețurilor combinate 
vrem să cumpărăm o bucătărie 
furajeră automată care. prin
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împărțirea riguroasă a rațiilor, 
va aduce un beneficiu între 
500 000—800 000 lei anual.

La bovine, constatăm, situația 
este intrucîtva mai bună. In ve
derea obținerii celor propuse a 
fost introdus adăpatul automat ; 
s-a trecut la selecția rasei*roșii 
de stepă prin infuzie cu rasa 
Ilolchain, și prin introducerea 
rasei curate Holchain în pers
pectiva imediată. In mod pro
gresiv se va trece la adminis
trarea inlavitului la viței, în 
loc de lapte, economisindu-se, 
astfel, circa 50 000 Iei anual. Lu
cerna va fi folosită numai după 
ce va fi însilozată, evitîndu-se 
ca animalele să rămină fără

— Dezvoltarea masivă a In
dustriei orașului în anii care 
urmează impune o atenție deo
sebită pentru recrutarea și cali
ficarea viitoarelor cadre care 
vor lucra în noile fabrici și u- 
zine, in noile secții ce se vor da 
in exploatare. Numai pînă la 
sfîrșitul anului 1975 in orașul 
nostru vor lucra cu 10—12 000 
mai mulți salariati decît la în
ceputul actualului cincinal. Este 
o cifră care poate oferi, într-o 
măsură, imaginea eforturilor în
treprinse de organele locale 
pentru asigurarea acestui în
semnat fond de cadre — ne spu
nea, în cadrul unei discuții pre
liminare, tovarășul Niță Oltea- 
nu, inspector la Direcția pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale din Cimpina.

Cifra indicată mai sus, ca și 
afirmația că s-a trecut la treabă 
pentru a o. transpune în. viață, 
au fost punctele de pornire pen
tru o discuție pe care am pur
tat-o cu cîțiva dintre tinerii ca
re lucrează in uzinele din Cîm- 
pina. Am . urmărit, prin acest 
dialog, să evidențiem în ce mă
sură organele locale, organiza
ția orășenească U.T.C., factorii 
de conducere din întreprinderi 
au întreprins acțiunile necesare 
pentru o permanentă oxigenare 
cu competentă a industriei a- 
cestui vechi centru muncitoresc, 
am urmărit, de asemenea, să a- 
nalizăm împreună resursele 
încă existente pentru o mai hu
nă folosire a cadrelor actuale, 
pentru continua lor perfecțio
nare.

— Am să mă refer mai întîi 
la o măsură care este în curs 
de aplicare la noi în uzină, arăta 
Ion Lupușor, secretarul comi
tetului U.T.C. de la Uzinele „Po
iana“. Astfel, în conformitate cu 
directivele stabilite de Plenara 

-C.C-.al P.C.R. cadrele cu pregă
tire superioară care aveau atri
buții administrative au fost re
orientate "ătre acele locuri de 
muncă unde pregătirea lor poate 
fi mai bine valorificată. Este 
vorba de cîțiva ingineri care 
munceau ca șefi de secții și care 
se ocupau, astfel, mai mult cu 
probleme de organizare, cu te- 
zolvarea unor treburi simple, 
care nu necesită o pregătire 
specială. Ne-am gîndit — si res
pectivii tovarăși au gîndit la 
,fel. ceea ce e un lucru foarte 
bun — că de astfel de treburi 
se poate ocupa, cu aceeași efi
ciență, aproape orice maistru 
cu experiență. In timp ce, fără 
discuție, inginerii în cauză ar 

acest furaj în lunile mai, iunie 
cînd ploile împiedică scoaterea 
efectivului la păscut. Un obiec
tiv de maximă importanță t 
furajarea se va face în mod 
diferențiat, în funcție de poten
țialul maxim al animalului. Din 
experiența anului trecut am re
ținut că printr-o furajare ra
țională, perioada de trecere a 

junincii la gestație se poate 
reduce Ia 15—16 luni față de 
18. A fost înlăturată risipa de 
furaj prin amenajarea unor 
padocuri în aer liber, cu iesle 
de furajare și baterii de adăpă
tori automate

In mare, astfel se prezintă si
tuația în 'sectorul zootehnic al 
C.A.P. „Lunca“ Spanțov. Acor
dul global se bazează pe aceste 
realități, este condiționat de 
măsurile ce s-au luat și se vor 
lua în continuare pentru ca în
deplinirea planului în propor
ție de sută la sută, să fie, la 
sfîrșitul anului, un fapt consu
mat.

Nu în ultimul rînd trebuie 
spus că stabilirea tarifului in 

fi fost mult mai utili în servi
ciile tehnice. Așa au demonstrat, 
de altfel, faptele. Inginerii au 
fost cooptați în serviciul tehnic, 
la Constructor șef, la serviciul 
producție al secției motoare, 
unde participă cu real succes la 
activitatea de perfecționare a 
tehnologiei, la reproiectarea u- 
nor utilaje. Datorită activității 
lor în acest domeniu, efectiv le
gat de sarcinile și nevoile pro
ducției, consider că eficiența 
muncii acelor tovarăși ingineri 
s-a dublat sau triplat.

— Și la noi, la Fabrica de cio
rapi, utilizarea mai rațională a 
cadrelor este în atenția comite
tului oamenilor muncii pe între
prindere, a noastră, a uteciști- 
lor. ne mărturisea ing. Eduard
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Constantinescu, locțiitorul se
cretarului U.T.C. din această 
unitate. Și iată de ce. Fabrica 
este nouă, ' lucrăm cu utilaje 
foarte moderne, cu o tehnologie 
avansată. Cadre cu pregătire su
perioară sînt puține și acestea 
se ocupă efectiv cu organizarea 
și conducerea procesului de pro
ducție. Fabrica e în dezvoltare, 
vom avea nevoie de și mai mulți 
salariați —- numai pentru anul 
viitor trebuie să pregătim încă 
vreo 200 de tineri. In prima ju
mătate a lunii mai, spre exem
plu. vom începe un curs de ca
lificare Ia locul de muncă pen
tru meseria de tricotoare 80 de 
tinere, alte 70 urmînd a începe 
școlarizarea între 1 iiinie și 1 
august.

— Tinerele au fost deja re
crutate ?

— Da. Ne-am preocupat din 
timp de această problemă și, în 
colaborare cu tovarășii de la O- 
ficiul forțelor de muncă acțio
năm deja în perspectiva anilor 
următori. Necazul e că, totuși, 
această calificare la locul de 
muncă nu asigură un grad prea 
avansat de pregătire, in special 
sub aspect teoretic.

— E adevărat. Consider că 
Plenara C C. al P.C.R. a relevat 
in mod just neajunsurile din a- 
cest domeniu, a recrutării și ca
lificării cadrelor, indicind și mă

acord global s-a făcut ținîn- 
du-se cont de potențialul pro
ductiv al fiecărei grupe de ani
male. De exemplu, un îngriji
tor are o grupă de 16 vaci din
tre care : opt de 5 ani, trei de 
8 ani, trei juninci și două de 9 
ani. Acesta este efectivul cu 
care el va realiza producția pla
nificată. Trebuie menționat că, 

în zootehnie lucrează oameni 
cu o vechime în „branșă“ de 
8—10—12 ani și că sînt stabili
zați la locul lor de muncă în 
proporție de aproape sută la 
sută. Respectarea programului 
de lucru se face strict în litera 
legii, supravegherea sectorului 
fiind asigurată nu numai de 
inginerul, tehnicianul și econo
mistul respectiv, ci și de către 
conducerea cooperativei agri
cole.

O importanță deosebită am 
acordat-o retribuției care s-a 
făcut în felul următor : mini
mul de salariu al unui îngriji
tor avînd un lot de 16 vaci este 
condiționat de realizarea ur
mătoarelor procente i obținerea 

surile cuvenite pentru a opti
miza structura salariaților, a 
ținut să adauge Ion Lupușor. 
Uzin.ele „Poiana“ unde, lucrez, 
se află, ca Și alte întreprinderi 
din oraș, în plină extindere. Nu
mai că această extindere nu a 
fost din timp prevăzută în toată 
complexitatea ei sau nu a fost 
prevăzută la: timpul său recru
tarea și calificarea numărului 
necesar de cadre. Așa se face 
că, spre exemplu, din cei 300 de 
tineri muncitori care vor inlra 
in acest an in focul producției 
numai 38 sînt absolvenți de școli’ 
profesionale, âlți 23 calificați 
prin ucenicie la locul de muncă 
iar marea majoritate, adică 230 
de muncitori se vor califica prin 
cursuri de scurtă durată. Proble
ma e comună și altor întreprin
deri.

In această direcție merită în 
mod special menționată propu
nerea unanimă a interlocutori
lor noștri — și anume ca școlile 
profesionale și liceele industria- 
le din Cîmpina să se profileze 
mai mult pe nevoile de cadre 
ale orașului. „Nu înțeleg, de ce 
s-a înființat aici un liceu, in
dustrial de silvicultură, cînd 
noi, în Cîmpina, nu avem o a- 
semenea industrie , și avem ne
voie de cu fotul alte categorii 
de specialiști“ — ne spunea A- 
driana Bilic, președinta Consi
liului orășenesc al elevilor.

Ce intenționează să întreprin
dă organizațiile U.T.C. pentru a 
ridica, totuși, calitatea . pregăti
rii noilor angajați din această 
categorie la nivelul cerințelor ?

— Pentru că una din marile 
cerințe ale producției este cali
tatea,. iar calitatea depinde, 
printre altele, și de gradul de 
calificare al muncitorului, am 
lansat deja o serie întreagă de 
cursuri pentru ridicarea califi
cării, ne șpunda Ion Lupusor.în 
plus, popularizarea făcută în 
jurul Cabinetului tehnic al uzi
nei a atras acolo numeroși ti
neri muncitori, care își îmbo
gățesc pe această cale orizon
tul teoretic.

— Plenara Comitetului Cen
tral, ca și alte documente ale 
partidului, solicită tuturor mun
citorilor, va să zică și tinerilor, 
Un aport sporit în producție. Să 
producem mai mult si de cali
tate mai bună e și interesul nos
tru, al fiecăruia. Tocmai de a- 
ceea organizația și-a propus u- 
nele acțiuni pe care le-am și 
pus deja în aplicare. Una din 
ele o reprezintă cursurile de 
ridicare a calificării — foarte 
necesare la noi, unde mulți se 
califică pentru început mai su
mar. Ne-am mai gîndit si la 
niște forme de a grăbi adapta
rea tinerilor ingineri veniți în 
uzină la nevoile producției, ac
țiune deja pusă în practică prin 
repartizarea și rularea lor în 
sectoarele de producție — re
lata Virgil Nuțu, membru în 
biroul organizației U.T.C. de la 
Uzina „Neptun“.

Iată, deci, că animați de sen
timentul răspunderii pentru 
soarta producției, a întreprinde
rii tinerii din Cîmpina, organi
zația revoluționară din care fac 
parte nu se mulțumesc să con
state niște neajunsuri, să se la
menteze in fața unor necazuri, 
firești, înV-un fel, pentru o a- 
semenea complexă și rapidă 
dezvoltare industrială.

Iată de ce, așa cum îmi măr
turisea fiecare dintre cei trei 
interlocutori, măsurile hotărâte 
de Plenara C.C. al P.C.R. au a- 
vut un ecou puternic printre 
tineri, au reprezentat o chemare 
la acțiuni concrete pentru a le 
da viață. Ceea ce tînăra genera
ție de muncitori ai Cîmpinei a 
și început să facă.

OV. PĂUN

a 31 000 litri lapte, 12 viței, în
grijirea permanentă a celor 16 
vaci. Pentru aceasta el primeș
te : 0,36 lei pentru fiecare litru 
de lapte, 180 pentru fiecare 
vițel obținut și înțărcat, 108 
pentru îngrijire și 45 pentru 
fiecare gestație confirmată.

„Așa se prezintă acordul 
global la noi, încheie inginerul 
șef lacob Totolici. Fiecare știe 
ce are de făcut, acționăm de 
asemenea manieră îneît nici un 
eveniment să nu ne prindă 
„descoperiți“, nici o fisură să 
nu devină posibilă. Marile în
lesniri făcute de stat atestă 
grija pentru țărănimea munci
toare și noi trebuie să venim în 
întîmpinarea acestor înlesniri 
cu cifre maxime“.

Spuneam la început că gene
ralizarea acordului global are 
o: însemnătate excepțională in 
viața oamenilor de la sate. In- 
cercînd să conturăm tabloul 
pregătirilor în vederea aplică
rii acestui țiou principiu de re
tribuție în Cooperativa Agri
colă „Lunca“ din comuna 
•Spanțov am evidențiat, în linii 
mari, ce anume și cum gin- 
desc țăranii de aici primul pas 
pe un drum care, după expre
sia unuia dintre ei, „a devenit 
mai încăpător și ca să fie și 
mai prielnic îl vom „asfalta“ cu 
venituri din ce in ce mai bune“.

LEGEA PRIVIND ÎNFIINȚA
REA ȘI FUNCȚIONAREA 
CÓNSIliUlIÌI PENTRU 
PROBLEMELE ORGANI
ZĂRII ECONOMICO-SOCIALE

• Cu privire la corelația dintre 
principiile organizatorice
și necesitatea introducerii 
prelucrării automate a datelor

în etapa pe care o trăim, așa cum subliniază, preambulul pro
iectului supus dezbaterii, creșterea .complexității- procesului 
de conducere economico-socială, g activităților reclamă intro
ducerea unor metode științifice,' care, în primul rînd. șă, vizeze 

.. problemele organizatorice. Legea infiitițâfii . Consiliului pentru 
problemele organizării economico-sociale creează tocmai cadrul 
pentru ca această necesitate obiectivă să-și găsească forma op
timă de exprimare. Noul organ va îndruma, linîtar. organizarea 
economico-socială, va contribui la elaborarea normelor, și cri
teriilor pentru perfecționarea acestei activități. Apreciez că a- 
tit capitolul I cît și capitolul II fundamentează cu claritate sar
cinile majore ale consiliului.

Conduc nu de mult timp Institutul central pentru sisteme de 
conducere cu mijloace de automatizare ; prin prisma, activită- 
ții mele în cadrul acestei instituții, menționez că ar mai fi ne
cesare unele completări. Și anume — este bine cunoscut că de 
cîțiva ani a apărut .un important domeniu ini conducerea unor 
proceșe .complexe — . informatica — cu opiecțul. .șăU, . utilizarea 
metodelor automate în tratarea informațiilor. Există o foarte 
strînșâ legătură între metodele.șimijlóatèlè utilizate* de infor
matică și nivelul de organizare al sistemului în gare, se folo
sește. Introducerea ei necesită o organizare adecvată, cu pre- 
cizàréa strictă a fluxului. iriformaționâX'ă.. nivelului.‘.la care se 
iau deciziile etc. Cu alte cuvinte, nu pumal îpfcjrmâțica se a- 
dapțează la organizare ci și aceasta trebuie concepută., prin po
sibilitățile oferite de informatică. Tocmai aici; ar trebui evi
dențiată atribuția noului consiliu de a analiza și directiva core
lația între principiile organizatorice și necesitatea introducerii 
sistemelor de prelucrare automată a datelor. In textul proiec
tului, această atribuție apare sub forma unei măsuri organiza
torice, care trece institutul cu baza sa materială, rețeaua de 
calcul, din subordinea Consiliului național pentru știință și teh
nologie in subordinea. noului consiliu. O formulare ca. cea de 
mai sugar atrage mai mult atenția conducătorilor de unități 
asupra grijii ce trébuie manifestată pentru introducerea siste
melor informatice. ■-

De asemenea, cred că ar fi necesar să se precizeze mai con
cret rolul noului sistem in promovarea și introducerea altor 
tehnici moderne care folosesc informarea operativă și permit 
nu numai cunoașterea la timp a sistemului condus ci și elabo
rarea corecțiilor corespunzătoare. Mă. refer ia modelarea ma- 

....^.ematica si în special- la stațiile de dispecerat dittate automat, 
deosebit de utile în domenii atît de variate cum ar fi asisten
ta medicală, organizarea.,  .șantierelor—vaste, a - -transporturilor, 

'.-.'urmărirea operativă a prpdpcțjet ele. îmi exprinY încrederea 
ZS&C-difă ’.fiind autoritatea-noului eorrsil-ru, T.e.S.CLM.A.l va putea 

sft-șr aducă o contribuție Sporită lă introducerea-sistemelor de 
conducere cu mijloace de automatizare în economia națională.

Dr. ing. DINU BUZNEA, 
director general al I.C.S.C.M.A.

• Sinț necesare subcomisii pentru 
principalele ramuri economice

. Cunoașterea și rezolvarea științifică a cerințelor pe care le 
1 ridică prpgresul tehnico-științific în condițiile complexității fe

nomenului economic și șOciăl.'în prezentai în viitor, reclamă în 
, ; mod imperios, pe de o parte,-. pțjbsJUecțRfea, previzionarea mo

dului de desfășurare a proceselor economico-sociale, perfecțio
narea metodelor și mijloacelor cu care se abordează cercetarea 
viitorului. Pe de altă parte, este reclamată, pe un plan similar 
ca importanță piajoră, promovarea constantă a-diferitelor for
me’ și metode științifice de organizare și conducere a tuturor 
domeniilor de activitate, ținîndu-se seama de valorificarea ple
nară a experienței noastre în inițierea și desfășurarea diferite
lor măsuri de organizare economico-socială, aplicarea creatoa
re la condițiile concrete ale țării noastre a patrimoniului de 
idei, metode, tehnici, sisteme de conducere, organizare și coor
donare.

Satisfacerea acestor cerințe își găsește o adîncă împlinire în 
proiectul de lege privind înființarea și funcționarea Consiliului 
pentru problemele organizării economico-sociale. Lectura pro
iectului oferă un sentiment de profundă satisfacție și mîndrie 
generat de larga viziune științifică în care Partidul Comunist 
Român se, preocupă constant și rezolvă problemele dezvoltării 
țării 'noaștre. întreaga cpncepție și conținutul'. legii, " reflectă 
pregnant politica științifică a partidului și statului . în care se 
regăsesc întrunite, într-un tot armonios, elaborarea unei con
cepții strategice privind problemele organizării..economico-so
ciale, promovarea de norme-unitare, elaborarea d§ propuneri 
privind perfecționarea cadrului organizatoric >de ansamblu al 

. organelor centrale și locale ale puterii și administrației.de stat.
Pleciiid de la sfera și natura atribuțiilor Consiliului,. precum 

și de la modul șău de .organizare și funcționare apreciez-că ar 
fi utile următoarele .

1. Completarea cu un articol nou, situat după articolul 14, 
care să prevadă modul de colaborare cu Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României, precum și sfera 
problemelor vizate de această colaborare.

2. La articolul 19, litera c., Comisia pentru coordonarea pro
blemelor de organizare să se denumească Comisia, pentru pro
bleme de metode și tehnici de organizare și conducere, expri- 
mind mai fidel rolul acestei comisii. . . ' . -~-

3. La articolul 19, litera a,să se prevadă organizarea..de. sub
comisii privind principalele ramuri ale economiei naționale. 
Este necesar acest lucru întrucît fiécare.ramură ridică-proble- 
me specifice activității sale.

VALERIÀN- CANDELA, 
Institutul de cercetări pentru 

economia-agrară și organizarea 
i.a.s. ' .

• Propun o mai largă participare 
a activului U.T.C. la activitatea 
noului organism

Integrîndu-se organic in ansamblul de măsuri stabilite de 
recenta. Plenară,, a Partidului Comunist Român, Proiectul de 
lege privind înființarea și funcționarea Consiliului pentru pro
blemele economico-sociale răspunde cu promptitudine unor ne
cesități, stringente ale dezvoltării societății noastre în etapa ac
tuală,_ îndrumării în mod unitar și perfecționării continue a or
ganizării economico-sociale, promovarea consecventă a forme
lor și metodelor științifice de conducere, eliminarea paralelis
melor și a verigilor intermediare. înființarea Consiliului va 
determina o îmbunătățire pe întreg ansarriblu al activității, eco
nomice, politice șl sociale, a fundamentării riguros; științific a 
deciziilor privind perfecționarea continuă a organizării muncii 
la toate nivelele. Avînd în vedere largul democratism al acestui 
organ de partid și de. stat, participarea la activitate a repre
zentanților organizațiilor de masă și obștești, și deci șj a re
prezentanților Uniunii Tineretului Comunist, propun antre
narea în vederea fundamentării măsurilor a uniij larg activ 
U.T.C. care să fie consultat, să studieze și să acționeze pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor Consiliului pentru problemele 
organizării economico-sociale. De asemenea, comisiile de spe
cialitate să aibă în subordine subcomisii și grupuri de lucru 
constituite din factorii care își desfășoară activitatea efectiv 
în producție, care să studieze problemele corespunzătoare cu 
specificul activității din diferite sectoare de activitate in scopul 
adoptării unor măsuri corespunzătoare unei etape actuale și a 
valorificării experienței cadrelor de partid și de stat, de spe
cialiști care își desfășoară activitatea direct in unitățile pro
ductive.

ION MINEA.
prim secretar al Comitetului județean 

Ilfov al U.T.C.

administra%25c8%259biei.de
organizarea..de
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O absentă care nu 
poate fi motivată

într-o sală de ședințe a Uzinei 
„înfrățirea“ din Oradea s-au a- 
dunat, într-o dimineață, 133 de 
tineri. Toți, uteciști din organi
zația nr. 5 montaj. La masa pre
zidiului — membrii biroului or
ganizației de partid din secție și 
ai biroului comitetului U.T.C. pe 
uzină. în sală, capete aplecate, 
priviri și gesturi vinovate.

Ce se întâmplase ? Cu o zi 
înainte, fusese convocată adu
narea generală a organizației 
U.T.C. din secție. Din 180 de 
membri, fuseseră prezenți 47. 
destul, cei 133, erau prezenți 
abia acum.

Li s-au cerut, cîtorva dintre 
cei din sală, explicații. Justifică- 
rilei celor care absentaseră su
nau pueril și fals. Tonul cu care 
se scuzau, privirile lor lăturalni
ce, cuvintele însele acceptau în 
mod tacit culpa.

Ședința s-a sfîrșit repede. Prea 
multe nu erau de spus. Rămînea 
însă un motiv de meditație atît 
pentru cei care absentaseră, cît 
și pentru cei care se adunaseră 
cu o zi înainte și fuseseră puși 
în situația de a amina adunarea 
generală.

Faptul avea în sine o gravita
te ce trebuia analizată. Trei 
sferturi dintr-o organizație, 133 
de uteciști, ignoraseră una dintre 
cele mai elementare obligații. O 
seamă de întrebări își căutau a- 
șadar răspunsul...

Ne aflăm în secția montaj, 
între uteciștii organizației nr. 5. 
Discutăm cu lăcătușul Ion De- 
mian.

— Ați participat la adunarea 
generală din ianuarie ?

— Da. A fost dezbătut proiec
tul de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste. De asemenea, 
a fost analizată chemarea la în
trecere a Biroului C.C. al U.T.C. 
— „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen“.

— După această dezbatere ați 
tras cumva concluzia că la adu
narea din februarie nu mai avea 
rost să participați ?

— Ba da, avea rost. Dar...
Și, bineînțeles, a urmat o scu

ză formală, fără temei. Ion De- 
mian este un muncitor harnic. 
Dar asta nu-1 scutea de parti
ciparea la o adunare generală

(Urmare din pag. I)

buie să obținem, întrucît mai 
sînt studenți care nu valorifică 
deplin orele de practică. Dar ca 
organizație să avem un rol ac
tiv, să oferim propuneri, solu
ții, să ne „batem“ cu argumente 
și probe .pențr.u a le dovedi efi
ciența. In consiliul profesoral 
noi am discutat foarte mult în 
jurul acestei chestiuni și, dacă 
voi lua cuvîntul la conferința 
U.A.S.R., voi arăta cîteva din 
problemele noastre, care poate 
nu sînt numai ale noastre — 
oferind cîteva posibile soluții.

— Iți propun să anticipăm : 
care sint problemele și la ce so
luții te-ai gîndit ?

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea la Cluj că viitorul spe
cialist nu poate fi specialist în 
adevăratul sens al cuvintului 
dacă nu cunoaște toate fazele 
producției în care urmează să 
aibă un rol conducător, cu alte 
cuvinte, dacă nu deține califi
carea profesională de la formele 
ei cele mai simple, pînă la aceea 
cerind studii superioare. în a- 
cest sens, eu cred că ar trebui 
instituit un sistem de atestare 
a calificării, începind cu anul I. 
în cazul facultății noastre, la 
absolvirea anului I, studentul ar 
putea obține, după anumite 
probe, calificarea de laborant. 
După anul II, pe cea de tehni
cian laborant, în anul III să fie 
considerat merceolog, urmînd 
ca, in final, odată cu susținerea 
examenului de diplomă, să de
vină merceolog economist.

— Ai dreptate. O asemenea ie
rarhizare s-ar putea face și la 
Politehnică, de pildă : lucrător 
calificat după anul I, tehnician 
după anul II, subinginer la ter
minarea anului III, urmînd ca 
ultimii doi ani de facultate să 
fie consacrați pregătirii ingine
rești...

— Aceluiași scop i-ar servi și 
angajarea studenților în timpul 
practicii de vară — își continuă

care trata pregătirea profesională 
a uteciștilor din secție. Cu atît 
mai mult, cu cît era unul din
tre cei mai în măsură să ofere 
soluții utile, izvorîte din propria 
experiență. •

Mulți dintre cei cu care am 
stat de vorbă încercau să își mo
tiveze absențele (repetate) de la 
adunările generale prin dificul
tățile ridicate de navetă sau prin 
faptul că urmau cursurile liceu
lui seral. Deși și ei, trebuie să 
subliniem, sînt muncitori buni 
care, la urma urmelor, doresc ca 
viața organizației să-și facă sim
țită prezența mod real.

Cu atît ms. mult întărea a- 
ceastă convingere Alexandru Ga- 
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vriș — un alt muncitor bun al 
secției — în spusele lui :

— Multe sînt adunările gene
rale în care nu se mai întîmplă 
nimic. Venim, stăm o oră îm
preună și plecăm. Nu cîștigăm 
nimic. Uneori ridicăm probleme 
pe care nu le rezolvă nimeni. 
Iată, noi am răspuns prompt la 
chemările organizației privind în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de producție, depășirea parame
trilor maximali de plan. In 
schimb, căminul tineretului este 
în continuare sub orice critică. 
Am ridicat acest aspect în adu
nări : nu sînt mese pentru stu
diu în camere, lenjeria e murda
ră, nu sînt cuiere... Timpul li
ber pe care îl avem nu ni-1 or
ganizează nimeni, așa cum stă 
bine unei organizații U.T.C. Este 
bine ? Este normal ?

Nu, nu este normal. Dar, pen
tru că aceleași lucruri le expri
mau și alții, printre care amintesc 
pe lăcătușii loan Sereș, Iosif 
Szabo și loan Meșter, să jude
căm. Pe de o parte biroul or
ganizației nr. 5 montaj nu a 
reacționat prompt și operativ la 
cerințele și dezideratele tinerilor 
din organizație. Nu trebuie să 
înțelegem greșit acest principiu 
al muncii. Realitatea a arătat că 
tinerii își fac datoria la locul de 
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ideea Mihail Mareș. Lucrînd, a- 
vînd deci responsabilități preci
se, studenții s-ar specializa. Eu 
am lucrat vara trecută și măr
turisesc că am reușit să sesizez, 
chiar subtilități ale muncii 
care, poate, altfel, în condiții de 
„privitor“, mi-ar fi scăpat.

încă cîteva lucruri legate de 
cercetarea științifică studențeas
că care e și ea o componentă a 
pregătirii noastre sub raport 
practic. Eu pledez pentru drep
tul cercurilor de a încheia con
tracte economice. Multe soluții, 
descoperite în cercuri, se pierd 
întrucît unitățile economice 

Contact cu produefia
n-au obligații contractuale și 
trec peste rezolvările pe care le 
dau studenții. Cred că activita
tea de cercetare nu trebuie în
treruptă în timpul verii. Nu știu 
acum cum s-ar rezolva, dar la 
nivelul centrului universitar sau 
al institutului s-ar putea crea o 
bază de practică care să facă 
posibilă continuarea cercetării și 
în vacanțe. Se pare că în facul
tatea noastră se vor crea pre
mise în acest sens. Sîntem pe 
cale să preluăm magazinul 
„București“, care să devină o 
bază de practică și de sondare 
a opiniei cumpărătorilor, de 
lansare a noilor produse, de 
prospectare, pe scurt, deci, o 
bază de studiu, de cercetare.

— Ce facem însă în cazul fa
cultății noastre, unde practica 
nu are încă un statut foarte 
ferm ? — revine Dinu Marian. 
Noi efectuăm o practică social- 
politică. Studenții sînt reparti
zați pe lingă comitetele U.T.C. 
de sector, care, la rindu-le, îi 
trimit în organizațiile din între
prinderi și școli să ajute la des- 

muncă, participă cu trup și su
flet la inițiativele organizației. 
Dar biroul a greșit tocmai în 
ceea ce privește apropierea tine
rilor de organizație : a cerut, 
dar nu a dat nimic în schimb. 
Fapt care a dus la subminarea 
încrederii tinerilor în înșiși liderii 
lor.

în același timp însă, absențe
le celor 133 de tineri constituie o 
abatere de la normele vieții de 
organizație. Pentru că acești ti
neri au uitat un lucru esențial: 
ei sînt organizația U.T.C. Prin 
ei, prin combativitatea, exigen
ța și spiritul lor critic, organi
zația crește în putere. Cine poa
te rezolva problemele organizației 
dacă nu înșiși membrii ei ?

Spre exemplu : de ce nu au 
luat imediat o atitudine hotărî- 
tă cei 47 de membri ai adună
rii generale, amînate, împotriva 
colegilor care lipsiseră? De ce, a- 
tunci cînd s-au constatat slăbiri 
de ritm în rezolvarea operativă a 
unor deficiențe semnalate, nu s-a 
luat o atitudine combativă, critică 
împotriva stilului de muncă al 
biroului organizației ? Alexandru 
Gavriș spunea că la ședințe s-au 
ridicat unele aspecte pe care nu 
le rezolvă nimeni. Dar cine ar 
fi tebuit să le rezolve, să le cau
te soluții dacă nu ei înșiși, și 
nu unul, doi dintre ei, ci toți la 
un loc ? Numai comitetul U.T.C. 
este obligat să rezolve treburile 
organizației ? Sigur, el trebuie să 
fie în frunte. De aici însă și pînă 
la ce pretind uteciștii e o cale 
lungă. Fiecare membru al orga
nizației, așa cum știe să-și achi
te cu conștiinciozitate sarcinile 
de plan, trebuie să fie conștiin
cios și în celelalte sfere ale vieții 
de organizație. Din ce anume, 
ca să dăm un exemplu, trebuie 
programat timpul liber al tine
rilor dacă nu din propriile pro
puneri ale uteciștilor din orga
nizație ?

întrebările ar putea continua. 
Răspunsurile sînt și ele eviden
te. Dar trebuie să le ofere, să 
le materializeze însăși organiza
ția. Iar organizația nu trăiește 
decît prin fiecare din membrii 
săi și prin toți la un loc, prin 
participarea tuturor la activitățile 
tot de ei concepute.

EMANUEL ISOPESCU

fășurarea unor activități, să 
conducă cercuri. Nu există însă 
o concordanță între ziua de 
practică a studenților — aceeași 
în fiecare săptămînă — și calen
darul activităților din organiza
țiile U.T.C. Sigur, cei mai mulți 
dintre studenți nu sînt pasivi, 
nu se formalizează, merg în or
ganizații și în alte zile decît cea 
de practică, atunci cînd n-au 
cursuri sau alte obligații profe
sionale. Dar. oricum, practica 
noastră nu are continuitate, cu 
atît mai mult cu cît nici măcar 
un lucru elementar n-a fost per
fectat pînă acum și anume : 

studentul să-și facă practica în 
aceeași organizație, în toți anii 
de studiu. Așa, cred eu, s-ar 
putea aprecia volumul și cali
tatea muncii depuse. Altminteri, 
totul scapă de sub control și 
chiar dacă nu acesta este prin
cipalul lucru, studenții nu pot 
ajunge la satisfacția unor tre
buri făcute de ei de la inceput 
pină la sfîrșit.

— Problema este interesantă 
și vizează și alte facultăți — 
Filozofia, Istoria...

— Da, poate pentru noi ar fi 
mai utilă o practică comasată, 
la început sau la sfîrșit de se
mestru, n-are importanță. Avînd 
însă mai mult timp la dispozi
ție, am putea interveni în anu
mite domenii, am finaliza ini
țiative, activități începute...

— Latura practică a învăță
turii noastre ne preocupă foarte 
mult, intervine Mlrcea Purcă- 
rea, anul III, Facultatea de e- 
conomia producției. De aceea, 
nu trebuie să surprindă pe ni
meni dacă, pregătindu-ne pentru 
Conferința U.A.S.R. o privim

n aproape toate 
cluburile tineretu
lui am întîlnit cîte 
o expoziție de artă. 
La Ecran-club o 
expoziție a Liceu- 

de artă plastică „N. Toni-lui
tza“, la Ateneul tineretului o 
expoziție a membrilor propriu
lui cerc de creație, la Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa“, o expoziție în care 
s-au prezentat premianții expo
ziției studențești pe țară, închi
nată celei de a XXV-a aniver-
sări a Republicii, la Universal- 
clUb, o expoziție documentară, 
organizată în colaborare cu Co
mitetul de cultură și educație 
socialistă al municipiului Bucu
rești, intitulată „Muzee bucureș- 
tene la a XXV-a aniversare a
Republicii“. Clubul T4 are des
chisă, de pildă, în această peri
oadă o expoziție documentară 
(foto și produse realizate în în
treprinderile sectorului), pe tema 
„Cincinalul în patru ani și ju
mătate“. La Tehnic-club ase
menea manifestări sînt mai rare. 
Spațiul impropriu, face ca aici 
expozițiile să se organizeze mai 
mult vara, atunci cînd cercurile 
clubului iau, ca să zicem așa, 
vacanță, eliberînd astfel spațiul 
necesar. Modern-club a renunțat 
la „saloanele“ sale lunare de 
cîtva timp datorită unei mici 
neînțelegeri între inițiatori și 
„furnizorul“ expozițiilor (Cen
trul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de amatori al municipiului 
București). Sondajul făcut de noi 
nu are la urma urmelor nic' o 
substanță dacă nu-1 raportăm 
la o activitate anterioară. Con
statările pe care le-am făcut au 
un caracter de generalitate. 
Majoritatea expozițiilor sînt 
deschise de amatori, și asta cu 
destulă inconsecvență, majori
tatea expozițiilor sînt recrutate 
din zona unor relații destul de 
periferice ale conducerilor clu
burilor, exceptînd firește, chili
pirurile neașteptate, solicitările 
care nu dau bătaie de cap și 
ornamentează plăcut, asemenea 
flcușilor și cactușilor, cîteva 
săptămînî, intrările și holurile. 
In principiu nu avem nimic îm
potrivă ca și amatorii să-și ex-

Clubul tineretului din Satu 
expoziția pictorului Cornel 

din diverse unghiuri, în vede
rea discutării tuturor implica
țiilor sale. în fond, prin con
tactul cu producția, trăim pre
liminariile integrării noastre 
profesionale și cui ii este in
diferent cum se va desfășura 
acest proces ? în facultatea 
noastră se petrece acum o expe
riență foarte interesantă. S-au 
încheiat convenții cu F.M.U.A.B., 
Danubiana și Policolor, pentru 
studierea și introducerea unei 
noi metode de organizare a 
muncii și producției : pe loturi 
constante. La F.M.U.A.B. — 
unde s-a început lucrul — se 

apreciază că în urma aplicării 
acestei metode productivitatea 
poate crește cu un procent de 
7 la sută. Ceea ce este foarte 
mult. S-a format un colectiv, 
cuprinzind cadre didactice, eco
nomiști din uzină și 80 de stu
denți din anii II, III și IV. 
Sintem ajutați de sociologi și 
de alți specialiști. Vă dați sea
ma ce reprezintă pentru stu
denți să participe la o lucrare 
de o asemenea anvergură, să 
fie intr-un contact nemijlocit 
cu probleme reale ale produc
ției cerind rezolvări eficiente și 
operative. Faptul că profesorii 
noștri și specialiștii uzinei ne 
tratează ca parteneri, grăbesc 
maturizarea noastră profesională 
și netezesc drumul integrării 
noastre viitoare. De aici aș ex
trage ca o obligație pentru aso
ciație: să desfășoare o muncă 
politică foarte vie printre stu
denti în scopul creșterii respon
sabilității lor față de latura 
practică a obligațiilor școlare. 
Pentru că atunci cînd o catedră 
atrage la îndeplinirea contrac- 

punâ producția artistică în Clu
buri. Credem numai că lipsa u- 
nei consecvențe, a unui program 
expozițional ce urmărește lim
pede un scop, lipsa unor autori 
și lucrări de ținută, in fața că
rora se pot realiza și cele mai 
convingătoare demonstrații, fac 
ca aceste intenții de o generozi
tate cam vagă, să fie pîndite de 
superficjalitate ți diletantis"1

CLUBURILE 
TINERETULUI 
\SE MENȚIN 
LA PERIFERIA 
ARTISTICULUI ?

Explicațiile pe care le-am primit 
semănau atît de bine între ele, 
de parcă deveniseră hotărîri 
comune, ferme, în urma unei 
consfătuiri. Să le înșirăm și 
noi : spațiu impropriu, imposi
bilitatea de a acorda securita
tea cuvenită unor lucrări de 
valoare, refuzul, firește pre
zumtiv al unor artiști prestigi
oși de a „onora“ pasămite, 
cluburile tineretului etc. Dacă 
conducerile cluburilor n-au 
aflat încă, vrem să le în
științăm pe această cale urmă
toarele : Pictorul Constantin 
Piliuță a acceptat în urma unei 
simple solicitări să expună la 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa". Mai mult, 
s-a oferit să mai invite și alți 

Mare găzduiește în aceste zile 
Mureșan. Foto : ST. WEISS• •••••

tului și studenți n-o fac for
mal ; profesorii se bizuie pe ini
țiativa noastră, pe capacitatea 
noastră de muncă, pe dorința de 
a pătrunde în intimitatea pro
fesiei, incit. Ia repartizarea în 
producție să nu mai avem ne
voie de lungi perioade de acli
matizare.

— înțeleg că s-a acumulat o 
experiență care se cere comu
nicată. confruntată și Confe
rința U.A.S.R. este un cadru 
propice pentru descoperirea și 
însușirea modalităților care să 
ducă Ia perfecționarea vieții de 
asociație. Totuși, unde anume

s-a dovedit asociația studen
țească din Academie mai puțin 
în „ofensivă“ ca inițiativă, ca 
acțiune ? Pentru că și discuta
rea răminerilor in urmă in 
cadrul conferinței este un mij
loc de depășire a dificultăți
lor, de perfecționare a stilului 
de muncă.

Ion Pascu, președintele consi
liului A.S.: Putem vorbi de o 
participare efectivă a studenți
lor la conducerea treburilor A- 
cademiei în consiliile profesio
nale și în senate ; se prezintă 
materiale, se ajută la definiti
varea unor concepții. Și totuși, 
mai avem de muncit pentru ca 
reprezentanții studenților să re
flecte cît mai larg și adînc 
opinia lor, punctul de vedere 
exprimat este în destule cazuri 
mai mult al cadrelor-de organi
zație și mai puțin al masei stu
denților, pentru că nu se dezbat 
suficient problemele în grupe, în 
ani.

în altă ordine de idei, cred 
eu că n-am creat niște structuri 

pictori, colegi de generație ! Ca 
să nu mai reamintim excelen
tul dialog susținut cîteva z'le 
in șir de către pictorul Ion Să- 
lișteanu, cu publicul in fața 
unor lucrări de artă contempo
rană, de faptul că prestigioase 
personalități ale vieții artisti
ce sînt găzduite, cînd sînt in
vitate, și de casele de cultură.

Ca să nu mai amintim despre 
frumoasa acțiune de la clubul 
uzinelor Vulcan, unde au ex
pus artiști reputați. In spatele 
tuturor obiecțiilor pe care unii 
conducători sau instructori al 
caselor de cultură le aduc des
coperim de fapt atitudini co
mune : inerție, anchilozare, si
tuarea pe linia minimei rezis
tențe, tendința de a deforma 
prin justificări lungi, obositoa-

NOTE DE LECTOR
ION OMESCU:

SEMNUL IRONIEI
Ion Omescu este la a doua 

carte dedicată teatrului shakes
pearian. Dacă cea dintîi dis
cuta opera cea mai comentată a 
lumii „Hamlet“, următoarea se 
preocupă, parcă printr-o delibe
rată polemică, de texte pasio
nante, care nu au consti
tuit însă centrii focali ai aces
tei dramaturgii inepuizabile. E 
vorba de „Măsură pentru mă
sură“ și „Coriolan“. Ion Omescu 
evită expunerea savant orches
trată sau comentariul abuziv e- 
rudit.în favoarea notației spon
tane,* rapide, aparent invitînd 
la lectura unor fișe de lectură 
și studiu. Doar aparent, căci do
cumentația e bogată, planurile 
vaste, iar organizarea e subtil 
disimulată. Ceea ce îi displace, 
sau e poate manifestarea unui 
fel de scepticism tipic shakes- 
pearolog-ului modern, este ex
punerea detaliată, cu tentația 
epuizării temei.

Azi despre Shakespeare se 
scrie ca și cum ai comenta chiar 
existența și Omescu o spune : 
strada din Viena pe care trece 

'Vincențio e strada noastră. A- 
cestea sînt lucrările eficace 
pentru un regizor, căci de astă 
dată analiza înseamnă de fapt 
expunerea unui preliminar 
punct de vedere pentru o vir
tuală punere în scenă.

Omescu doar maschează orga
nizarea, căci de fapt el începe 
sistematic cu o discuție despre 
baroc, despre ale cărui dispo
ziții și caractere preia comen
tarii celebre. Interesantă apare 
justificarea teatralității barocu
lui : „poate că barocul ni se 
pare teatral pentru că teatrul 
în sine este o artă barocă“. Pro
poziție discutabilă azi cînd se 
tinde către esențializarea tea
trului prin reducerea la rapor
tul fundamental pe care se sus
ține : întîlnirea dintre actor și 
spectator, dar care privită în 
contextul teatrului aristocratic â 
l’italien apare ca deplin vala
bilă, revelantă chiar. Respec- 
tînd o ordine a expunerii capi-• • e • e
concrete, favorabile preluării 
unor sarcini de mai mare am
ploare. Mai ales în domeniul 
cercetării științifice ; cercurile 
științifice antrenează cam o pă
trime din numărul studenților, 
un număr la fel de mare sînt 
antrenați în activitatea de cer
cetare a catedrelor. Și, totuși, 
surprinzător, studenții nu apar 
ca autori sau coautori ai unor 
reușite, munca lor este încă a- 
nonimă deși și printre ei sînt 
creatori, inițiatori ai unor idei 
foarte interesante.

în sfîrșit, deși cu asta ar fi 
trebuit să încep, socotesc că, 
cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut în munca 
politică, ideologică — ca urmare 
a conducerii nemijlocite de 
către organizația de partid — 
mai avem destule de făcut în a- 
ceastă direcție. Unele din ac
țiunile noastre pe linia pregăti
rii politice, ideologice a stu
denților sînt inițiate la nive
lul consiliului și nu pornesc in
vers, cum ar fi normal, de la 
sugestiile studenților. E aici un 
aspect de cunoaștere mai exactă 
a preferințelor și preocupărilor 
lor reale și, din acest punct de 
vedere, sper să aflăm de la co
legii din alte institute, modali
tăți maj eficiente decît cele fo
losite de noi. Pe aceeași linie, 
cred că n-am practicat pe 
scară mai largă dialogul dintre 
studenți și personalități ale 
vieții noastre politice și științi
fice, deși, chiar în Academie, 
activează numeroase asemenea 
personalități. Dacă mai adaug 
că n-am găsit in toate cazurile 
căi mai eficiente de colaborare 
cu organizațiile U.T.C. din între
prinderile unde facem practică, 
atunci aveți in față un program 
pe care ni-1 propunem pentru 
perioada imediat următoare în 
scopul creșterii calitative a 
muncii politice pe care sîntem 
chemați să o desfășurăm în aso
ciații, în grupe și ani de 
studiu. 

re, „pornite din inimă“, evi
dența. Descoperim destul de des, 
încă, necunoașterea unor nece
sități și a căilor adecvate de 
împlinire a lor. „Unde să-i caut 
pe artiști ? La Fondul plastic?“ 
— ne întreba un metodist

Dictonul după care se călă
uzește omul cu mentalitatea a- 
mintită ar fi „există numai 
ceea ce cunosc“. Un director 
de la club nu trebuie să fie un 
critic de artă. Trebuie să fie un 
bun organizator însă care pen
tru domeniul discutat (ca șl' 
pentru altele), trebuie să se in
formeze, să se sfătuiască.

Toate aceste lucruri pot fi 
demonstrate cu încă o serie de 
fapte. Cluburile tineretului mai 
au și cercuri de creație (Ate
neul tineretului, Casa studenți
lor „Gr. Preoteasa“, Modern
club, T4, oitînd dintre cele care 
au și alte posibilități și condiții 
materiale) prin a căror activitate 
se rezolvă de altfel și multe din 
necesitățile de decorare a loca
lului. Nu Ia ele ne referim, fi
ind vorba de aptitudini specia
le asupra cărora își concentrea
ză atenția și alte instituții 
(centrele de îndrumare a miș
cării artistice de amatori, 
Școala populară de artă etc.), 
ci asupra acțiunilor cu caracter 
informativ, instructiv, educativ 
deci asupra acțiunilor prin care 
tinerilor li se arată, li se expli
că ceva. Tocmai bilanțul aces
tora din urmă este surprinzător 
de sărac. Față de inițiativele 
pe care le au unele cluburi (am 
citat acțiunea de la Vulcan) și 
care demonstrează că se poate 
interveni mai energic pentru 
sporirea frumuseții spațiului în 
care trăim și muncim, este cler 
că posibilitățile trebuie mai stă
ruitor valorificate.

C. R. CONSTANTINESCU

toiul următor privește piesele 
problemă din dramaturgia sha
kespeariană, definite cel mai 
frecvent prin atacarea unor 
chestiuni etice care permit o 
sumă de răspunsuri contradic
torii. Titlurile incluse aici di
feră de la exeget la exeget, con
stantă fiind doar menționarea 
Măsurii pentru măsură. Ion O- 
mescu destul de precaut pre
feră și introducerea lui Corio
lan în această serie. în ceea ce 
privește clarificarea conceptului 
de piesă-problemă nu se aduc 
contribuții decisive, meritul lu
crării stînd în excelenta ana
liză a „Măsurii pentru măsură“. 
Variate sînt planurile de discu
ție, unghiurile de atac al operei, 
includerea în contextul istoric 
ca și în contemporaneitate. A- 
ceste rlnduri se citesc cu tensi
unea cu care te stăpînește un 
roman bun. Inițial se contestă 
asimilarea propusă de Wilson 
Knight a ducelui cu divinitatea 
prin examinarea diverselor 
tehnici întrebuințate de Vin- 
cențio : se deghizează, mimează, 
ascultă la ușă. Omescu conchide: 
„Divinitatea adusă pe scenă 
trebuie să primească obrazul o- 
mului, dar nu și natura lui tran
zacțională... Minciuna, febrilita
tea și mimezisul nu fac parte 
din protocolul cerului, mai de
grabă din al celor izgoniți de 
acolo" (pag. 60).

Omescu își asumă riscul de a 
propune o interpretare nouă a 
piesei. Din variatele ipoteze pla
uzibile o preferă pe aceea a co
mentariului despre mecanismul 
conducerii. Vincențio îl deleagă 
pe Angelo pentru a execu
ta o schimbare care lui i-ar 
fi atras ura cetățenilor vienezi. 
Locotenentului îi revine obliga
ția de a restabili ordinea și mo
ralitatea rigidă, dar de fapt este 
aruncat într-o cursă. Angelo re
prezintă doar o perioadă tranzi
torie pentru a cărei înfăptuire 
Vincențio îl sacrifică. Ducele 
vizează reîntoarcerea cînd va 
ajunge la un echilibru între li
beralismul dinaintea fugii sale 
și oprimarea impusă de Angelo. 
Subtil, Omescu observă că Vin
cențio nu se dezice de politica 
generală a lui Angelo, ci, prin- 
tr-un subterfugiu, pentru a mul
țumi Viena, îi găsește o vină în 
alt domeniu, oel al moralei. 
Dar ducele nu vrea să-și încea
pă a doua domnie cu o execuție 
și penitența lui Angelo îl bucu
ră, aceasta o știe și el, căci ast
fel îi permite lui să se arate 
generos. „Ceilalți funcționari vor 
fi și ei iertați odată cu An
gelo, cu asasinii și codoșii, scrie 
Omescu. Vor fi eliberați din 
funcție, vor fi scoși la pensie 
sau li se vor da sarcini de mai 
mică răspundere. Peste cîțiva 
ani cînd dulcele dezmăț o să 
se-ntindă din nou, ducele va 
pleca la fel de misterios ca pri
ma oară sau va considera opor
tun să se îmbolnăvească pe ne

SÀ ÎNVEȚI PENTRU TINE
(Urmare din pag. I) 

lucru chiar așa de ușor. Acest 
adevăr îl cunoaște și comunis
tul Grigore Vlad. Răsfoind în 
urmă filele calendarului am 
consemnat în „notes" cifra de 
100. Ce reprezintă ea ? Este 
cifra care exprimă numărul 
de ucenici calificați de pre

A apărut:

ERA 
SOCIALISTĂ

nr. 6/1973

revistă teoretică și social-politică 
a Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român

DIN SUMAR :

înaltă răspundere pentru dez
voltarea social-economică a ță
rii • Constantin Florea : O po
litică internațională activă, de 
pace și prietenie între popoare
• Ion Stanciu : „Prețul“ cheltu
ielilor neeconomicoase • Oliviu 
Rusu : Orientări în valorificarea 
creației tehnice • Stan Măgu- 
reanu : Marketingul și planul 
național unic. • Gh. Leuchter : 
Un domeniu modern al esteticii
• Ion Drăgan : Vasile Conta — 
precursor al psihologiei mate
rialiste din România.

Proiectul de norme al vieții 
și muncii comuniștilor : Elena 
Zamfir : Responsabilitatea co
munistă.

Rubricile : • Opinii, • Știin- 
ță-învățămînt • Programul de 
educație comunistă a maselor • 
Creația literar-artistică • Cu
rente și idei • Din mișcarea 
comunistă și muncitorească mon
dială • Viața internațională • 
Cărți și semnificații • Revista 
revistelor • Cuvîntul cititorilor.

așteptate“. (pag. 81). Dincolo de 
această mișcare esențială a pie
sei Omescu face analize aproape 
exemplare a unor scene, de e- 
xemplu cea dintre Angelo și 
Isabela, sesizlndu-le înrudirea, 
„același viciu al absolutului îi 
consumă pe amîndoi, aceeași 
zăpadă țe curge prin vine“ 
(pag. 93), de asemenea remarcă 
polisemia replicilor shakespea
riene, mutațiile în orizontul me
taforei odată cu cele din con
diția personajelor, de exemplu 
trecerea de Ia sfințenie spre 
pervertire care coincide cu o 
cădere în olfactiv și digestie. 
Nu se evită nici tema impor
tantă a legalității, urmărindu-se 
colizia milei cu legea. „Mila 
înseamnă primatul părții asu
pra totului... Dreptatea res
tituie prioritatea totului“. 
Dar pentru refacerea a- 
cestuî echilibru omul trebuie 
să fie atins de „Semnul sfîrși- 
tului" și de aceea judecătorul 
nu poate fi decît bîtrîn, ca ul
timă ipostază a bărbatului îna
intea trecerii în neființă. Eseul 
complex „Cărțile din mina stin
gă“ dedicat „Măsurii“ oferă 
bucuria unei lecturi convingă
toare și pasionante.

Următoarea parte a cărții e in
discutabil mai puțin relevantă. 
Despre Coriolan observațiile re
iau vechi constatări deseori doar 
mai pregnant formulate. Despre 
integritatea și unitatea Iui Co
riolan nu putem vorbi ca despre 
ceva inedit, de asemenea nici 
raporturile cu cetatea nu se pun 
într-o lumină convingătoare. 
Ceea ce captivează este ipoteza 
despre Volumnia, considerată ca 
personificare a mamei ce-^L în
coronează suprem ființa cu mari 
virtuți civice. Omescu, mai ales 
în scena finală a capitulării lui 
Coriolan, îi demască apetitul de 
grandoare și importanță în 
viața cetății, trădîndu-i „secreta 
suferință aceea de a nu fi băr
bat“. Nu insist asupra lucrurilor 
comune din ultima parte deoa
rece prefer observarea celor mai 
pasionante și fertile. Două mi 
se par că pot fi incluse aici. 
Discuția despre conflictul din
tre societate si individul exem
plar care-i justifică existența, 
despre, spune Omescu, „integra
rea excepției în viața socială". 
Este aceasta una din probele 
prin care orice societate își ve
rifică valoarea. O a doua ches
tiune privește raportul dintre 
spontaneitate și permanentă în 
actele omului. A-ți fi executorul 
fiecărui impuls fără nici o dero
gare de la natura ta este defi
niția exemplară a unei persona
lități, dar Coriolan ascultă doar 
vocile clipei și „cînd clipa de
vine scop în sine, totalitatea cli
pelor adică viața, se golește de 
finalitate". Iată o concluzie la 
care nu poți medita fără neli
niști. Cîți dintre noi transcen
dent clipele ?

GEORGE BANU

țuitul turnător de la Uzina 
mecanică pentru agricultură 
și industria alimentară Galați. 
Din tot ceea oe a învățat a- 
tunci cînd a frecventat școa
la profesională și din ceea ce 
l-a învățat „școala vieții" 
Grigore Vlad a împărtășit tu
turor celor care s-au perindat 
prin atelierul lui.



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 21 MARTIE 1973

fi
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, a trimis tovarășului RODNEY ARIS- 
MENDI, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Uruguay. următoarea telegramă :

„Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, mă alătur tuturor celor care vă transmit cordiale 
felicitări, urări de sănătate și viață îndelungată, noi succese în 
activitatea pe care o desfășurați în fruntea Partidului Comunist 
din Uruguay.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea continuă a legăturilor 
de solidaritate internaționalistă și colaborare tovărășească sta
tornicite între partidele noastre va sluji extinderii, pe planuri 
multilaterale, a raporturilor dintre România și Uruguay, dintre 
popoarele noastre, în interesul unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru triumful cauzei libertății, independenței naționale și 
progresului social, a păcii și înțelegerii internaționale“.

Marți a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Socialist De- 
sturian (P.S.D.) din Tunisia, con
dusă de Nabib Chatti, membru 
al C.C. al P.S.D., directorul ca
binetului președintelui Republi
cii Tunisiene, Habib Bourguiba, 
care, la invitația C.C. al P.C.R,. 
va face o vizită de prietenie în 
România. Din delegație fac par
te Tijani Makni și Mekki Alaoui,. 
primi-secretari ai comitetelor re
gionale Sfax și Gafsa ale P.S.D., 
Aicha Bellagha, președinta Uniu
nii Naționale a Femeilor din 
Tunisia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Stelian 
Grindeanu, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.

La Ambasada Greciei din 
București a avut loc marți sea
ra festivitatea înmînării Ordinu
lui Phoenix în gradul de co
mandor, conferit de guvernul 
grec prof. dr. M. Popescu Bu- 
zeu, președinte de onoare și 
secretar general al Uniunii me
dicale balcanice, pentru merite 
deosebite în activitatea științifică 
și contribuția adusă la lărgirea 
relațiilor de colaborare și prie
tenie între oamenii de știință 
din țările peninsulei balcanice, 
înmînînd acest ordin savantului 
român, ambasadorul Greciei la 
București, Aristote Phrydas, l-a 
felicitat, urindu-i noi succese in 
nobila- sa activitate spre folo
sul științelor medicale româ
nești și al prieteniei dintre po
poarele român și grec.

în decorul 
tablourile lui 
cu prezente

pe care-1 oferă 
Gheorghe Petraș- 
în expoziția de 

pictură deschisă la Muzeul de
Artă al Republicii Socialiste 
România, a avut loc marți, o 
seară muzeal-artistică dedicată 
marelui pictor și desenator. 
Manifestarea, organizată de Co
misia națională pentru UNESCO 
și secția de popularizare, studii 
și documentare a Muzeului de 
Artă, constituie încă un omagiu 
adus memoriei acestui repre
zentant de seamă al picturii 
noastre, de la a cărui naștere 
s-a împlinit anul trecut un 
secol.

în cadrul unei alte seri consa
crate lui Gheorghe Petrașcu, 
care va fi organizată săptămina 
viitoare la același muzeu, vor 
fi evocate amintiri despre viața 
și creația remarcabilului artist.

Demostene Botez

de
Și 

re-

în Capitală au avut loc marți, 
funeraliile scriitorului Demos
tene Botez, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, director al 
revistei „Viața Românească“, 
reprezentant eminent al litere
lor românești, creator al unei 
opere valoroase în domeniul 
poeziei, prozei și publicisticii.

în jurul catafalcului, aflat la 
Casa scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu“, erau depuse coroane 
de flori din partea Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri, Biroului Marii Adunări 
Naționale, Academiei Republicii 
Socialiste România, Uniunii 
Scriitorilor și altor uniuni 
creație. Consiliului Culturii 
Educației Socialiste, unor 
viste și publicații, instituții cu 
caracter literar și științific.

Pe o pernă de catifea vișinie 
erau rînduite ordine și medalii 
românești, acordate scriitorului 
Demostene Botez pentru meri
tele sale.

în cursul dimineții, au adus 
defunctului un ultim omagiu a- 
cademicieni, scriitori, persona
lități ale vieții noastre litera
re, ziariști, studenti, numeroși 
bucureșteni.

La adunarea de doliu au luat 
cuvîntul acad. Alexandru Phi- 
lippide. membru al Prezidiului 
Academiei Republicii Socialiste 
România, președintele Secției de 
literatură și artă a Academiei, 
Ion Dod-u Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, — Radu Bo- 
ureanu, membru al Biroului U- 
niunii Scriitorilor, Valeriu Râ- 
peanu, directorul Editurii „Mihai 
Eminescu“, și Mircea Radu Iaco- 
ban. directorul Editurii „Juni
mea“ care după cuvintul său a 
dat citire unui vers omagial a- 
dresat de poetul George Lesnea, 
ca o ultimă scrisoare prietenului 
său Demostene Botez.

A fost intonată apoi „Inter
naționala“.

După încheierea adunării de 
doliu, oortegiui funerar s-a în
dreptat către, cimitirul Belu, 
unde a avut'loc înhumarea. în 
fața mormîntului, a adus un 
ultim omagiu defunctului, ing. 
Octav Luchian, din partea foș
tilor elevi ai Liceului internat 
„Costache Negruzzi“ din Iași.

(Agerpres)

Noi reglementări in organizarea 
și desfășurarea învățămintului

de arhitectură
Educației și învă- 
a stabilit noi re
in organizarea și

Ministerul 
țămîntului 
glementări .. _
desfășurarea învățămîntului de 
arhitectură. După promovarea 
anului III al secțiilor de con- 
ductori-arhitecți — care func
ționează în centrele universita
re București, Cluj, Iași și Ti
mișoara — și, respectiv, după 
obținerea diplomei, absolvenții 
pot trece în anul IV, în vede
rea obținerii titlului de arhi
tect, — la Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu“ din Capi
tală — în ordinea mediilor ob
ținute în decursul studiilor.

Cifra de școlarizare pentru 
învățămîntul superior de arhi
tectură, a precizat lectorul uni
versitar Gheorghe Burloiu, di
rector adjunct în Ministerul 
Educației și învățămîntului, este 
— anul acesta — de 40 la sută 
din numărul conductorilor ar- 
hitecți, locurile fiind reparti
zate, proporțional, între 
patru centre universitare 
care funcționează secții de 
ductorj-arhitecți.

cele 
in 

con-

Iași 
in

Teatrul de păpuși din
și-a schimbat denumirea _
„Teatrul pentru copii și tine
ret“. Adoptarea noii denumiri 
a fost determinată de faptul 
că, în ultimul timp, păpușarii 
ieșeni au trecut la diversifica
rea repertoriului pe genuri de 
spectacole-animație, poezie, 

. pantomimă, păpuși, măști. De 
la începutul stagiunii, pe scena 
păpușarilor din Iași și în parcu
rile orașului au fost prezentate 
patru piese din dramaturgia ro
mânească și universală, dintre 
care trei în premieră pe țară.

Astăzi
• RAPID - LEEDS UNITED IN 

MECI RETUR

pe
Ca-

• Astăzi după-amiază, 
stadionul „Republicii“ din 
pitală, în meci retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor" la fotbal, echipa Rapid 
București primește replica va
loroasei formații engleze Leeds 
United. După cum se. știe, in 
primul joc, victoria a revenit 
echipei engleze cu 
5-0. Jocul începe 
și va fi transmis 
noastre de radio

sporul de 
la ora 16,00 

de posturile 
și televiziune.

★

Alte două echipe românești 
de fotbal sint angajate astăzi 
în competiții oficiale. Echipa 
națională de juniori va juca la 
Atena în compania echipei Gre
ciei, într-un joc contînd pentru 
preliminariile turneului U.E.F.A. 
Echipa A.S.A. Tg. Mureș va în- 
tîlni în deplasare formația iu
goslavă „Sutjeska—Niksici în 
cadrul „Cupei Balcanice“.

• ALEXANDRA NICOLAU CIȘ- 
TIGÀTOARE A TURNEULUI DE 

ȘAH DE LA BELGRAD

• Cea de-a 9-a ediție a tra
diționalului turneu internațio
nal feminin de șah de la Bel
grad s-a încheiat cu victoria 
reprezentantei României, Ale
xandra Nicolau, care a termi
nat concursul neînvinsă, reali- 
zînd un procentaj remarcabil, 9 
puncte din 11 posibile. In ul
tima rundă, maestra româncă 
a remizat cu șahista maghiară 
Suzana Veroczi.

• Tradiționala competiție in
ternațională de patinaj artistic 
pentru „Cupa Prieteniei“ se va 
desfășura anul acesta între 28 
și 31 martie, pe patinoarul par
cului sportiv „23 August“.

(Urmare din pag. f)

apartamentul prea fericitei pe
rechi fusese înscris pe numele 
ambilor soți, Coco s-a ales cu o 
garsonieră frumușică în urma u- 
nui schimb făcut prin mica pu
blicitate. Deci, o garsonieră și 
un post în Cluj, obținute fără 
nici un efort suplimentar în a- 
fara unui slalom bine „chibzuit“ 
printre sentimente false și lovi
turi de teatru în viața personală 
a lui și a Claudiei.

— Nu-mi vine să cred, declară 
Claudia, că m-am putut înșela 
atît de mult în privința lui. Vă 
rog să mă credeți, pentru mine 
el era un idol, era un sfînt... Ce 
să fac, a trebuit să fiu de acord 
pînă la urmă cu divorțul; a 
trebuit să inventăm motive plau
zibile, Coco îmi spusese deschis 
că nu mă iubește, că nu m-a 
iubit niciodată, că... viața e via
ță, dură vasăzică, omul trebuind 
să știe să se descurce într-un fel 
sau altul... Nu-i surîdea deloc 
perspectiva de a fi 
absolvirea facultății, 
parte de Cluj.

— Era clujean P
— Nu era. Dar 

jul e totuși Cluj, un oraș care

Nu-i surîdea deloc 
trimis, după 
undeva, de-

vedeți, Clu-

timp

înțeles să 
asemenea 
ț
mai sus

seama de 
comisă : furt să- 

Teatrul „Ion

actualitatea

l&Tieiììa
MAI INTII A DISPĂRUT

I
I
I Aleea Moldoviței

I
I
I
I

DORU MOȚOC I
I A CĂZUT ȘI... CORTINA

I

destul deun nou 
Nord se 
creștere

la Fe- 
13.15;

Muzeului 
din Sibiu

avînd 
lupta 

a po- 
urmată 
artistic

: 13,30; 
(orele

VINTULUÎ ru- 
(orele 10; 14.30;

VINDE FLORI t

membrii 
cinci" era 

de

Vreunul din 
grupului „celor 
amator de spectacole 
teatru ? Puțin probabil, mai

Sub egida organizației U.T.C. 
al Grupului școlar de chimie 
din Rm. Vilcea au fost inițiate 
o serie de acțiuni notabile, me
nite să contribuie la educarea 
politică patriotică și estetică a 
tinerilor. între acestea, mani
festările mixte desfășurate săp- 
tămînal in cadrul ciclurilor 
„Din istoria poporului român" 
și „România pe calea dezvoltă
rii social-economice multilate
rale". Ultima manifestare de 
acest gen, cu tema „Figuri de 
eroi ai neamului", a prilejuit 
o reușită intîlnire a elevilor cu 
profesorul Sergiu Purece, cer
cetător al Filialei Vilcea a Ar
hivelor statului, care le-a vorbit 
despre Ștefan cel Mare și epo
ca sa. Atît expunerea cit și pro
iecția filmelor „Io. Ștefan Vo
ievod“. ,.De la străbuni la ne
poți" și „Nicolae Iorga“, au 
constituit puncte de plecare 
pentru discuții și dezbateri pa
sionante.

Viitoarea manifestare, 
ca temă „Momente din 
pentru eliberare socială 
porului român“, va fi 
de proiecția filmului 
„Răscoala". Interesul viu mani
festat de elevi pentru acest gen 
de acțiuni probează incontes
tabila lor utilitate și impune 
continuarea consecventă, în 
forme tot mai atractive, a ini
țiativei.

UNIVERSITATE 
UZINÀ

Turnări „fulger"
împreună cu studenții facul

tății de construcții a Institutu
lui Politehnic din Timișoara 
profesorul inginer Marin Pău- 
nescu experimentează pe diver
se șantiere o serie de tehnologii 
noi pentru industrializarea lu
crărilor de fundații ale unor 
obiective industriale și social
culturale. Pe baza contractelor 
încheiate cu Ministerul Con
strucțiilor industriale, cu diver
se întreprinderi specializate a 
fost realizată o tehnologie de 
înalt randament pentru turna
rea pe loc, prin vibrare, a pilo- 
ților necesari fundațiilor. Noul 
procedeu, aplicat deja cu suc
ces pe mai multe șantiere din

Mîine
• începe campionatul de

HOCHEI PE GHEAȚA (GRUPA B)

• Orașul austriac Graz găz
duiește, începînd de miine, cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață grupa B, la care parti
cipă opt echipe ; S.U.A., R.F. 
Germania, Elveția, Italia, Româ
nia, Iugoslavia, Japonia și Au
stria. Potrivit comentatorilor a- 
gențiilor internaționale de pre
să. principala favorită este 
echipa S.U.A., în timp ce pen
tru celelalte locuri candidează 
cu șanse aproximative egale 
selecționatele R.F. Germania, 
Iugoslaviei, României și Elve
ției.

Echipa României va susține 
primul meci miine, în compa
nia selecționatei Austriei.

PE MICUL ECRAN

22,40
(în-

22.35

Joi 22 martie : ora 11,00 — 
Ș.U.A. — Japonia (direct) ; 
22,30 — România — Austria 
(înregistrare)

Sîmbătă 24 martie :
— România — Japonia 
registrare).

Duminică 25 martie :
— România — Italia (înre
gistrare).

Marți 27 martie : 22,45 — 
România — R.D.G. (înregis
trare).

Miercuri 28 martie : 15,00
— România — Elveția (di
rect).

Vineri 30 martie : 11,00 — 
România — S.U.A. (direct).

Sîmbătă 31 martie : 15,00
— România — Iugoslavia (di
rect).

tentează, Coco își făcuse pe aici 
tot felul de relații, avea mulți 
prieteni și prietene, într-un fel, 
eu îl și înțeleg... Ceea ce mă 
doare și mă rușinează in același 
timp, e că și-a bătut joc de buna 
mea credință! de sentimentele 
mele, de credulitatea de care am 
dat dovadă cu mult prea mare 
ușurință... Cred că am fost și 
măgulită că el, băiatul bine și 
spiritual, care în tot cursul stu

FALSIFICATORII
denției s-a bucurat de atenția 
oricărei fete care i-a plăcut, s-a 
opri-t pînă la urmă la mine... Am 
crezut în metamorfoza lui, capa
bilă să-l facă să descopere în
tr-o fată și părțile bune care se 
ascundeau nu neapărat sub o 
înfățișare nemaipomenit de agre
abilă...

Claudia vorbește măsurat și, 
la cei abia douăzeci și șase de 
ani ai săi, mă surprinde imobili
tatea de sfinx a chipului, privi
rile neobișnuit de mature, bătrîne 
și mă gindesc că, cel puțin pen- 

Reșița și Timișoara, va fi ex
tins și pe o serie de șantiere 
din Deva, Iași și alte orașe.

Cursurile pentru surori 
într-un număr al „Actualită

ții“ din toamna anului trecut a- 
nunțam deschiderea, în întreaga 
țară, a cursurilor pentru pregă
tirea surorilor de Cruce Roșie, 
amplă acțiune menită să con
tribuie la îmbunătățirea asisten
ței medicale. Sîntem în măsură 
să prezentăm acum citeva nou
tăți „la zi“ în această privință, 

în întreaga țară funcționează 
peste 180 cursuri de acest profil 
(cu circa 7 000 eleve) ; în unele 
centre a fost necesară efectua
rea unor selecții, dat fiind nu
mărul foarte mare de solicitan
te. Cursurile sînt frecventate de 
către muncitoare, funcționare, 
tehniciene, inginere, infirmiere 
și casnice, în mare parte ute- 
ciste. Pregătirea cursantelor se 
desfășoară, atft teoretic, cit și 
practic, în unitățile spitalicești, 
în perioada celor doi ani de 
cursuri, tinerele vor dobîndi cu
noștințe și deprinderi pentru or
ganizarea locului de muncă, 
sprijinirea personalului medico- 
sanitar în îngrijirea bolnavului, 
asistența la domiciliu, acordarea 
primului ajutor.

De pe „panoul de onoare“ al 
acestei ample acțiuni reținem 
numele citorva eleve remarca
te în mod deosebit : Cofița Zoi- 
ca, muncitoare. Tătărușanu Ro- 
dica. economistă la Uzina me
canică navală, Crețeanu Ovidia 
de la întreprinderea poligrafică 
— din Galați, utecistele Stoian 
Elena, muncitoare la Fabrica 
de confecții și Popa Angela 
muncitoare, ambele din Craiova, 
Pătruță Ana din Caransebeș, 
Martin Ana de la întreprinde
rea „Flamura roșie“ Sibiu, Chi- 
seliță Ruth din Bocșa, bucu- 
reștencele Nicolae Elena de la 
Centrala de construcții, Bigza 
Maria. muncitoare la „Suveica“, 
Mustețea Rada, muncitoare la 
Combinatul fondului plastic, 
Dcroftei Maria, Niculae Niculi- 
na, muncitoare la Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii etc.

cadrele di- 
universitar

era de nu
de 24 de

Dimineață însorită pe pîrtia 
de la Clăbucet.

»5-

Avanpremieră : 
Litoral’73

In cursul acestui an sînt 
teptați să sosească pe litoral 
peste o jumătate de milion de 
turiști de peste hotare, și un 
număr aproximativ egal de tu
riști români. Sîntem informați 
astfel că numărul sporit de ho
teluri, vile, sate de vacanță etc, 
vor ridica capacitatea de găzdu
ire a litoralului la circa 115 000 
de locuri pe serie.

Eforturile se îndreaptă atît 
către sporirea capacității de ca
zare, cit și către îmbunătățirea 
condițiilor’ de confort, gradului 
de dotare al spațiilor turistice. 
In stațiunile Venus și Neptun, 
de pildă, se afla într-un stadiu 
final lucrările de realizare a 
unui mare hotel cu aproape opt 
mii de locuri și nu mai puțin 
de opt restaurante. La Mamaia, 

tru cîțiva ani, sufletul ei a fost 
mutilat.

Tatăl tinerei e părtaș la dra
mă. O simte, poate, cu o inten
sitate sporită, dragostea paternă 
o adîncește, remușcările nu-i dau 
pace ziua, dar mai ales noaptea. 
Omul aflat în pragul pensionării, 
cu o situație materială excelentă, 
care a pus imediat la picioarele 
lui Coco un apartament bun, 
separat, și promisiunea unei ma

șini care era cit pe ce să fi fie 
cumpărată, se consideră princi
palul vinovat:

— Intuisem de la bun început 
caracterul fostului ginere.

Mă declar surprins.
— Da, întărește tatăl. Expe

riența de viață te învață să ob
servi lucrurile mai în profunzi
me, dincolo de pojghiță... Mă 
preocupase, chiar o anumită u- 
șurătate a lui, ne ajunseseră la 
urechi și citeva din aventurile 
pe care le avusese, una dintre 
ele cu totul scandaloasă. Mă m-

Faptele pe care le con
semnăm sînt deosebit de 
triste. Despre ce este vorba? 
Totul a început cu dispari
ția de acasă a minorei Elena 
Stan. Scăpată de sub supra
vegherea părinților, aceasta 
a părăsit domiciliul familial 
aflat în 
nr. 4. din Capitală, pentru o 
adresă necunoscută ; au tre
cut citeva zile : tinără nu a 
reapărut.

Recent a fost identificată 
ca autoare a unei serii de 
furturi comise în cartierul 
Drumul Taberei, Ia Liceul 
pedagogic de educatoare. A 
reieșit că E.S. s-a strecurat 
aici neobservată, (o vreme, 
evident) pentru a sustrage 
diverse obiecte de la eleve.

De asemenea, s-a stabilit 
că aceeași minoră este și 
autoarea altor infracțiuni 
similare, semnalate pe raza 
sectorului cinci.

va fi dat în funcțiune 
grup de vile, la Eforie 
va extinde plaja. în 
substanțială față de anii trecuți 
se află și efectivul piscinelor, 
punctelor de agrement, al tere
nurilor sportive, precum și 
zonelor verzi, care vor da, 
înțelege, litoralului un dIus 
atractivitate, de inedit.

al 
se 
de

• Noul orar al curselor aerie
ne interne „Tarom" intră în vi
goare lnceplnd cu data de intîi 
aprilie. In comparație cu anul 
trecut, se va realiza o substan
țială îmbunătățire a transportu
lui de călători, îndeosebi pe u- 
r.ele trasee ce leagă Capitala de 
o serie de municipii din Moldo
va și Transilvania.

Citeva exemple concrete în a- 
cest sens : între București și O- 
radea, Arad. Timișoara vor cir
cula zilnic cite trei curse ; între 
Capitală și Clui sint prevăzute 
a fi puse la dispoziția călăto
rilor nu mai puțin d? șase zbo
ruri pe zi. Tot la sase se ri
dică și cifra zborurilor zilnice 
între București și Aeroportul in
ternațional „Mihail Kogălnicea- 
nu", denumit pe drept cuvînt 
„Poarta litoralului“ (amintim că 
anul trecut, numărul curselor pe 
această linie aeriană 
mai două, în decurs 
ore).
• Elevii, studenții, 

dactlce« din Centrul 
București sînt invitați de către 
Institutul de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale“ 
la o interesantă Masă rotundă 
pe tema „Teatrul și poezia“, 
care are loc astăzi orele 17, la 
sediul Institutului din strada 30 
Decembrie nr. 9. Participă : 
Nina Cassian, Dan Nasta, Emil 
Botta, Tina Ionescu-Demetriad, 
prof. dr. Horla Deleanu.

care va 
construc- 
de apar-

sudică a

• Recent a fost dat în folo
sință la Buzău o nouă fabrică 
de parchete, unitate 
furniza materiale de 
ție pentru circa 3 500 
tamente.

• Știați că zona
Clujului este poreclită de că
tre localnici „Mica Londră" ? 
Aceasta deoarece, mai ales în 
timpul iernii, ceața constituie 
aici un fenomen extrem de 
frecvent. De asemenea poate 
nu cunoașteți faptul că, în me
die, în timpul iernii, poleiul și 
chiciura apar doar o singură zi 
pe an, iar viscolul și mai rar, 
odată la cinci, șase ani, și a- 

teresasem discret și la facultatea 
pe care o urma, știți, am prin
tre profesorii de acolo foarte 
buni prieteni. Am comentat cu 
soția cele aflate și cele bănuite, 
însă am sperat amîndoi într-o 
redresare Oricum, aveam încre
dere în forța de înrîurire a Clau- 
diei asupra lui. E un copil foar
te bun. Un copil serios. Cu pi
cioarele pe pămînt. Claudia, fi
rește. Ce deziluzie, pentru ea...

— Spuneați că l-ați intuit pe 
Nicolae A. Atunci, de ce nu 
v-ați oprit fiica la timp ? De ce 
nu i-ați recomandat să mai aș
tepte, să se cunoască și ei mai 
bine, doar nu se sfîrșeau tocmai 
atunci 
minau 
ții au 
veni...

— Asta e,

zilele 
băieții 
uneori

fi nici nu se ter- 
de însurat... Părin- 
datoria de a inter-

că m-am temut să 
nu rămînă fată bătrînă... Știți, 
gura lumii, apoi și condiția fe
meii necăsătorite... In viață e 
necesar să ai alături un umăr de

ales dacă ținem 
„isprava“ 
vîrșit la ______ ___
Creangă“ din București, fapt 
ce reprezintă singura mo
dalitate pe care , în ul
tima vreme, Traian Ochea, 
Dumitru Drăgănescu, Con
stantin Sanda, Dan Duță și 
Valeriu Iorgu au 
ia contact cu o 
instituție culturală

Tinerii amintiți 
locuiau Ia aceeași adresă : 
Bulevardul Magheru nr. 18 ; 
ca atare își petreceau o 
bună parte din timp îm
preună.

— Să mergem și noi pe Ia 
teatru, ca oamenii, ce ziceți? 
rostește unul dintre mem
brii „formației“.

— Hai pe la „Ion Crean
gă" că au repertoriu bun (!) 
și... termină spectacolele 
maf devreme ; avem 
de „lucru" berechet...

Acestea sînt faptele, 
ra li se mai adaugă și 
spargere comisă, 
cartier, dintr-o 
particulară. Peste 
zut, în mod firesc, 
In ce fel anume, 
puiți, desigur.

căro- 
o altă 

în același 
locuință 

ele a că- 
,.cortina“, 
vă închi-

tunci în forme 
derate.

• Cercetătorii 
științe naturale 
identificat în Delta Dunării un 
exemplar de pasăre nemaiîn- 
tîlnit pînă în prezent la noi. 
Este vorba despre un specimen 
înrudit cu sitarul, avind cor
pul nu mal mare decît 
pumn, un colorit deosebit 
variat, ciocul lung și încovoiat. 
Deobicei această pasăre mi
grează din nordul Uniunii So- 

Africa
ne- 
tra- 

spus

un 
de

vietice către Australia, . 
de est. Explicația acestei 
prevăzute modificări de 
seu ? Cercetătorii nu și-au 
cuvîntul încă...

• Hibrizii românești de 
rea-soareliii dețin 
în culturi 
mai puțin 
Institutul 
cereale și 
Fundulea ___ _ _.
de semințe. Sporurile de pro
ducție obținute de pe urma lor 
— atît la producția de semințe, 
cit și la cea de ulei — sînt cu
prinse între 15 și 55 la sută.

floa- 
supremația, 

comparative in nu 
de opt țări, -cu care 

de cercetări pentru 
plante tehnice de la 

efectuează schimburi

COMBINATUL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
TIRGU JIU — JUDEȚUL GORJ 

Tel. 11322 - Telex 016514 
PRODUCE Șl LIVREAZĂ 

pe bază de comandă fermă

PANOURI
TERMOIZO
LATOARE

tip. Sandviș din plăci de azbociment

Panoul termoizolator tip Sandviș este un element alcătuit din 
două foi (plăci plane presate) din azbociment, avind la mijloc 
miez de polisteren expandat.

Datorită capacității de izolare termică conferită de polisteren 
(conductivitate termică = 0,035 Kcal/m2.h. C°), rigidității dată 
de plăcile plane presate din azbociment și greutății reduse a 
materialelor din care se execută, panoul tip Sandviș reprezintă 
un material excelent pentru executarea pereților de închidere a 
halelor (industriale, agrozootehnice etc.), a pereților cortină în 
toate construcțiile, precum și a unor construcții ușoare (chioșcuri, 
căsuțe turistice, cabane etc.).

Panourile se execută cu dimensiunea maximă de 3600 mm si 
lățimea 1300 și 1200 mm ; din plăci plane presate cu grosimea 
de 4 și 6 mm, iar grosimea miezului termoizolator de 24, 36, 48 
și 72 mm neignifugat și ignifugat).

care să te poți sprijini... Iar pă
rintele, e tot părinte!

L-am căutat și pe Nicolae A, 
alias Coco, Își luase citeva zile 
de concediu. Recuperare. Pleca
se undeva, mi s-a spus, la schi, 
împreună cu o tinără. Cu care 
tinără anume, nu mi s-a putut 
explica, doar Coco, știți, mi-au 
zîmbit îngăduitori șefii lui, e o- 
mul neprevăzutului, cînd e vorba 
de cuceriri; era cit pe ce să 

plătească o pensie alimentară 
chiar aici, la noi în întreprinde
re ; o minune dom'le, că a scă
pat, o minune, noroc, dibăcie, 
spune-i cum vrei, dar asta e, știe 
băiatul oum să se distreze fără 
urmări dezagreabile...

De falsificarea, premeditată și 
cultivată cu consecvență, a așa 
ziselor sentimente ale lui Nicolae 
A, ne-am putut convinge din 
relatări și din situațiile prin care 
a trecut... „descurcîndu-se“. 
Căci, despre ce altceva poate fi 
vorba, cînd omul își distribuie

Știință, tehnică
Vă prezentăm cîteva din lu

crările — realizate de către Edi
tura tehnică — pe care le veți 
putea găsi în curînd în librării. 
O singură observație prelimina
ră : este vorba despre cărți care, 
prin tematica abordată, contri
buie la perfecționarea continuă a 
cadrelor, tinerilor cercetători, spe
cialiștilor, la îmbogățirea cu noi 
cunoștințe la nivelul exigențelor 
culturii tehnico-științifice actuale. 
Rezultate de ultima oră în dome
niul energeticii și electronicii sînt 
cuprinse în lucrările „Circuite e- 
lectrice nelineare și parametri
ce“, „Utilizarea energiei electri
ce în industrie și agricultură“, 
„Mașini electrice de mică pu
tere“, „Rețele electrice“. In do
meniul construcției de mașini vor 
apărea, printre altele, „Mecanica 
tractoarelor“, „Manualul ingine
rului mecanic“ (volumul doi), 
„Tehnologia -programării numeri
ce a mașinilor-unelte“.

Alte lucrări: „Chimie organi- 
“, „Algebre“, „Paleontologia 

stratificată a României", dicțio
nare tehnice și științifice biling
ve, „Manualul inginerului geo
dez“, „Proiectarea armării ele
mentelor de beton cu plase su-

TN EDITURA
ȘTIINȚIFICĂ

• ANASTASIE IORDACHE 
Viața politică in România

1910-1914.
• ALAN MONTEFIORE
Introducere modernă în fi

lozofia moralei.
• S. A. BARNETT
„Instinct" și „inteligență".
• I. POGANYși M. BANCIU 
Metode fizice și chimia or

ganică.
• Volumul IV din lucrarea 

„Călători străini despre Ță
rile Române“.

• Volumul V din ciclul 
„Sociologia militans".

Rubrică realizată
de ANDREI BÂRSAN

inima la bursa întîmplării, por- 
ționînd-o cu diverse destinații 
mai mult sau mai puțin pasa
gere ? Mai curioase ni se par 
însă îngăduința celor din jur, ad
mirația cu care e privit, încă, de 
unii, donjuanismul aureolat de ca
lificativul „băiat simpatic", com
plicitatea zîmbăreață în înlesni
rea unora sau altora dintre jon
gleriile sentimentale, chiar cunos- 
cîndu-i-se antecedentele marcate- 
de o suită întreagă de „recidive“ 
pe care legea nu le aduce în in
stanță. Mai este însă o lege, le
gea omeniei și a bunului simț, 
pe lingă care nu trebuie să tre
cem nepăsători. „Eu așa îl ve
deam pe om — mai spunea Clau
dia R., fostă A. — 11 vedeam 
punînd în sentimente multă sin
ceritate, și nu să le folosească 
drept platformă pentru căpătuia
lă, rotindu-și-le apoi cu 180 de 
grade...“.

Adică, cum Claudia P 11 vedeai 
doar cîndva pe om în felul a- 
cesta ? Experiența nedorită prin 
care ai trecut nu te poate deter
mina la capitulare, la pierderea 
încrederii în fondul cu adevărat 
bun al celor mai mulți dintre oa
menii care ne înconjoară. Socie
tatea nu se rezumă la un individ.

MIERCURI, 21 MARTIE 1973
O ANCHETA DIFICILA ; rulea

ză la Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,39).

COPILUL SĂLBATIC i rulează 
la Capitol (orele 9.31); 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).

CLOVNII : rulează la Doina 
(orele 10,45; 12,45; 15,15; 17,30; 20), 
La orele 9 30 program pentru co
pii.

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

‘ Favorit
18; 20,30), 
13,30; 16;

Infrâ- 
Popu-

16, 18,30; 21)
11. 13 30; 16; 18,30; 21) 
(Orele 10; 12,30; 15,30;
Gloria (orele 8.45; il; 
18,30: 20,45).

EXPLOZIA i rulează la 
ți rea (orele 15,30, 18; 20,15), 
Iar (orele 15,30; 18; 20 15).

ORGANIZAȚIA : rulează 
roviar (orele 8,30, 10.45:
15,45; 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
8.45; 11; 13,30; 16, 18,30; 21), Me
lodia (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 8.30; 
11, 13,30; 16: 18,30; 211.

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 -----------------
lează la Patria 
19.15).

FATA CARE ______ ______ _
rulează Ia 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 14 30; 17).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Buzești (ora 19,30).

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Viitorul (ora 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTI . rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18). Floreasca (orele 
15 30- 18: 20.30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Tomis (orele 
9; 12.30: 16: 19,30).

CU MlINILE CURATE • rulează 
la Lira (orele 15 30: 18: 20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Arta (orele 15; 17.45: 20.30), 
Giulești forale 15,30; 18: 20.30).

EGOR BULIC1OV Șl ALȚII : 
ruleaza la Drumul Sării (orele 18: 
20,13).

ANONIMUL VENEȚ1AN ; ru
lează la Drumul Sării (orele io; 
15.30).

ÀDIO ARME ! : rulează la Cen- 
* — ,D; 16; 19,30), Vol-

12,30; 16; 19,30), Fia- 
9; 12,30; 16; 19,30). 
ruleaza ia Cotrocenl

MARȚI, E BELGIA : 
Cotrocenl (orele

trai (orele 9; 12,30
ga (orele 9; 
mura (orele

TINERII ;
(ora 20.15).

DACA E 
rulează la 
15.30; 18).

ZESTREA : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18: 20,15), Progresul 
(orele 15.30: 18; 20.15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA rulează la Dacia 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18 45;
20,30). •

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

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

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

Opera Română : GISELLE — ora 
19; Teatrul de Operetă : VOIEVO
DUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI -- ora 20: Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
O, MEMPIIIS — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL _
ora 20: Teatrul Mic : TESTAMEN
TUL ClINELUI — ora 19,30: Tea
trul Ciulești : COMEDIE CU OL
TENI - ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : SICILIANA — o>-a 
19,30; Teatrul „Țăndărică" (La 
Sala Studio a Teatrului Giulesti) • 
COPILUL ȘI CIOCIRLIA — ora 
15; Circul „Globus" : FRAȚII LUI 
FLIPPER — ora 19,30.

MIERCURI.

PROGRAMUL

21 MARTIE 1973

I

9,00 Curs de 
ția a 45-a. 9 30 
10,00 Telex.
,.Conviețuire". 10,45 Film _____ _
„Pe urmele lui Caplja" — episodul 
VIII. 11,45 La ordinea zilei. Azi 
județul Constanța.' 12,00 Revista li- 
terar-artistică TV. 13,00 Telejur
nal. 15,55 Foțbal : Rapid Bucu
rești — Leeds United — meci re
tur în sferturile de finală ale „Cu
pei Cupelor“. Transmisiune direc
tă de la Stadionul Republicii. 17,45 
Curs de limba germană. Lecția a 
45-a. 18,15 Telex. 18,20 Semnifica
ții. Manifestul comunist — operă 
de căpătii a marxismului. 18,45 In 
dezbatere publică : « Proiectul le
gii privind dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către populație 
șl construirea de case de odihnă, 
proprietate personală. « Proiectul 
legii privind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea ra
porturilor dintre proprietar și chi
riaș. Emisiune de Marin Stănescu. 
19,00 Timp și anotimp In agricul
tură. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal, Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20.00 Cîntecul săptămînii. 20.05 
Teleobiectiv. 20,25 TeleclnemateCa. 
Ciclul Ingrind Bargman. „Vă pla
ce Brahms ?" Regia Anatole Lit- 
vak. 22,20 „24 de ore". România 
în lume. 23,00 Stadion — emisiune 
de reportaje, anchete, opinii din 
lumea sportului.

limba engleză. Lec
ticii meșteri mari. 

10,05 Anclieta TV. : 
serial :

PROGRAMUL II

20,00 O viată pentru o idee : 
Gheorghe Spacu. 20,30 Program de 
circ. 20,40 Agenda. 20.50 Tineri In
terpreti. 21.30 Ghișeul. 21.50 Meri
diane literare. 22,10 Roman foile
ton • „Piatra lumii" — după ro
manul lui W. Collins. Regia Paddy 
Russell (ultimul episod).



de peste hotare
ZIUA ROMÂNIEI

Ă

LA IIRGH

DE LA TRIPOLI
Cu prilejul zilei României 

la Tirgui internațional de 
la Tripoli, pavilionul țării 
noastre a avut ca oaspeți re
prezentanți ăi ministerelor 
de externe, economiei, agri
culturii Și petrolului, precum 
și ai altor instituții și orga
nisme din Libia, șefi ai mi
siunilor diplomatice și ai 
reprezentanțelor comerciale, 
membrii conducerii Tîrgulüi 
internațional, directori ai 
pavilioanelor țărilor partici
pante, numeroși oameni de 
afaceri, ziariști.

Televiziunea, țibiană a re
zervat’tin-spațiu important 
transmiterii unor aspecte din 
pavilionul României.

Pavilionul țării noastre 
continuă să se afle în cen
trul atenției oamenilor de 
afaceri, al publicului vizita
tor și al presei libiene. Pină 
acum au fost semnate im
portante contracte privind 
exportul de utilaje de con
strucții, , excavatoare, rulouri 
compresoare. concasoare, 
mobilă și alte produse ro
mânești prezentate ia tirg.

Vizita ministrului de externe
român în

Marți, ministrul afacerilor ex
terne al României, George Ma
covescu, a fost primit de pri
mul ministru al Norvegiei, Lars 
Korvald.

Ministrul român a transmis 
primului ministru, din partea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate pen
tru poporul norvegian. La rîn
dul săli, primul ministru nor
vegian, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei un cald și cordial Salut, 
Urări., de succese 
poporului român, 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială.

și bunăstare
Întrevederea

a-

★

Cu prilejul vizitei oficiale a 
ministrului afacerilor externe 
al României, George Macoves- 
cu, în Norvegia, guvernul nor
vegian a oferit, luni seara, un 
dineu la care au luat parte 
personalități ale vieții politice 
din țara gazdă

în toastul rostit cu acest pri
lej, ministrul de externe norve
gian a relevat interesul cu care

Convorbirile dintre cele două
părți sud-vietnameze

începerea convorbirilor între cele două părți sud-vietnameze 
constituie un moment important în lupta dusă de populație 
pentru cucerirea dreptului de a hotărî asupra problemelor sale 
interne fără amestec din afară — a declarat conducătorul de
legației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sudj Nguyen Van Hieu, după prima ?,.con,"
vorbirilor, desfășurată luni, .în suburbia pariziană Saint Cloud.

în cursul convorbirilor, a 
continuat Nguyen Van Hieu, 
trebuie soluționată importanta 
sarcină a reglementării proble
melor interne ale Vietnamului 
de Sud, in conformitate cu 
principiile și conținutul Acor
dului de la Paris și în spiritul 
înțelegerii naționale. Reclamă o 
soluționare urgentă garantarea 
libertăților democratice și rea
lizarea înțelegerii naționale, 
crearea unui consiliu al înțele
gerii naționale format din trei 
elemente, organizarea de ale
geri libere : și democratice.

Guvernul Revoluționar Provi
zoriu, a Subliniat Nguyen Van 
Hieu, va depune, toate eforturi
le pentru a stinge aceste sco
puri nobile. Agenda de. lucru 
propusă de noi — a continuat 
reprezentantul G.R.P; — este 
indivizibilă : nu poate fi exa
minată cu seriozitate problema 
înțelegerii naționale fără

rantarea 
ce, fără 
de primă 
ților politici 
saigoneze. Fără garantarea 
bertăților democratice nu poate 
fi soluționată nici importanta 
problemă, inscrisă în Acordul 
de la Paris, a organizării de 
legerî libere și democratice 
Vietnamul de’Sud.

libertăților democrati- 
rezolvarea problemei 
importanță a deținu- 

din închisorile 
li-

a-
în

20• La Phenian, au sosit, la 
martie, membrii delegației sud- 
coreene Ia cea de-a cincea run
dă a convorbirilor dintre Orga
nizațiile 
Nordul 
urmează 
R.P.D. 
A.C.T.C.

de Gruce Roșie din 
și Sudul Coreei, care 
să aibă loc în capitala 
Coreene anunță

țara sa urmărește progresul e- 
conomic rapid al României, suc
cesele sale, activitatea desfășu
rată pe plan internațional. Ex- 
primindu-și satisfacția pentru e- 
voluția ascendentă a legăturilor 
norvegiano-române, care se ca
racterizează printr-o tendință 
de extindere în multiple pla
nuri, ministrul Dagfinn Vaarvik 
a subliniat interesul comun, pen
tru promovarea unei politici de 
contacte și cooperare tot mai 
strînse pe continentul nostru, 
faptul că ambele țări depun e- 
forturi pentru construirea unor 
relații bazate pe înțelegere reci
procă și colaborare între toate 
statele europene. în acest con- 
text, vorbitorul a remarcat
tenția deosebită pe care cele 
două țări o acordă conferinței 
europene pentru securitate și 
cooperare.

în încheiere, ministrul norve
gian a toastat în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
pentru poporul prieten român, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
norvegiano-române.

Răspunzînd, ministrul George 
Macovescu a mulțumit pentru 
aprecierile la adresa României 
și a politicii sale externe.

Ca țări europene — a relevat 
el — România și Norvegia sînt 
vital interesate în edificarea 
sistemului de securitate și 
cooperare pe continent, care se 
impune în prezent ca un dezi
derat comun al tuturor națiu
nilor Europei. Rezultatele po
zitive obținute pînă acum la 
lucrările pregătitoare ale Con
ferinței de securitate și coope
rare de 
după 
rarea 
ordinii de zi și a mandatelor, 
pentru a proceda la stabilirea 
datei Conferinței. Aceste docu
mente trebuie să răspundă 
obiectivului final de înfăptuire 
a securității în Europa, con
cepută ca un sistem de anga
jamente liber consimțite, clare 
și precise, din partea tuturor 
statelor interesate. însoțite de 
măsuri concrete care să asigure 
tuturor țărilor condițiile ne
cesare dezvoltării lor libere, în 
conformitate cu propria voință.

Subliniind cursul ascendent 
al relațiilor bilaterale, George 
Macovescu a relevat că atit con
tinuarea contactelor la nivel gu
vernamental. preoum și a con
sultărilor între ministerele afa
cerilor externe, cit și colabora
rea fructuoasă în cadrul sesiu
nilor Adunării Generale a O.N.U. 
și. la reuniunea de la Helsinki 
sînt de natură să confere noi 
dimensiuni, colaborării românb- 
norvegiene.

Ministrul de externe al țării 
noastre a toastat în încheiere 
în sănătatea regelui Olav al 
V-lea, pentru prietenia Și co
laborarea ron.ăno-norvegiană.

la Helsinki permit, 
părerea noastră, elabo- 
într-un termen scurt a

CONSULTILI
MULTILATERAIE

După cum informează agenția de presă „Eliberarea" repre
zentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au predat delegaților Administrației de la Șai- 
gon, pe aeroportul Thien Ngon, 30 de ofițeri ai armatei saigo
neze capturați in anii războiului.

In fotografie, militari sud-vietnamezi eliberați de G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud sosind cu elicopterele la Bien Hoa.

Consultările multilaterale 
pentru pregătirea Conferinței 
in problemele securității și 
cooperării in Europa au con
tinuat marți, la Helsinki, în 
cadrul grupului de lucru for
mat din reprezentanții tutu
ror statelor participante. 
Dezbaterile, care au fost con
duse — potrivit principiului 
rotației ■— de reprezentantul 
Danemarcei, s-au axat, in 
continuare, pe examinarea 
aspectelor legate de coopera
rea in domeniul economic 
între statele continentului.

Securitate ce m desfășoară pe !
argentinieni

panoramic

asupra

a spus 
necesar
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Președintele Ornar Torijos vorbind la sesiunea Consiliului de 
pâmîntul panamez«

Hollywood reînvie...
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Pentru
discriminării rasiale
Ziua de 21 martie a fost proclamată zi internațională de 

luptă, pentru eliminarea discriminării rasiale, de către Orga
nizația Națiunilor Unite, în memoria victimelor masacrului de 
Ja Sharpeville (Republica Sud Africană) care a avut loc cu 
13 ani im urmă. La 21 martie 1960 poliția din Republica Sud- 
Africană a deschis focul asupra populației de culoare ce ma
nifesta pașnic împotriva unei legi rasiale. Bilanțul atacului a 
fost zguduitor : 69 de morți și 180 de răniți, printre care multe 
femei și copii. De 13 ani în această zi forțele democratice, o- 
pinia publică de pretutindeni afirmă hotărîrea fermă de a mi
lita pentru a se pune capăt discriminării rasiale, de a se res
pecta drepturile omului și libertățile fundamentale pentru toți, 
fără distincție de rasă, sex, limbă sau religie, drepturi consfin
țite în Carta O.N.U.

Discriminările la care sint supuși locuitorii unor țări, pe 
criterii naționale sau rasiale, apar nu numai ca un anacronism 
flagrant, dar și ca o sfidare la adresa comunității internațio
nale, o serioasă piedică în calea instaurării unui climat de 
pace și colaborare în lume. Este cazul Republicii Sud-Africa- 
ne care a proclamat ca politică de stat teoria „superiorității 
rasiale“ a albilor și ca urmare 3,5 milioane de albi asupresc 
o populație de PATRU ORI mai numeroasă formată din a- 
fricani, metiși și asiatici. Așa zisa politică de „dezvoltare se
parată" a raselor, cunoscută sub denumirea de apartheid, o 
aplică rasiștii de la Pretoria și în Namibia, teritoriu ocupat 
ilegal de către R.S.A., în pofida hotăririlor Adunării Generale 
a O.N.U. O situație asemănătoare intilnim și in Rhodesia sau 
în așa zisele „teritorii de peste mări" ale Portugaliei — Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, unde 
africanii — adică imensa majoritate a locuitorilor — sînt men
ținuți în stare de flagrantă discriminare și asuprire. Dar forme 
ale segregației rasiale, practici și măsuri discriminatorii, se 
intilnesc și in alte zone de pe glob, inclusiv in unele țări a- 
flate pe o treaptă superioară a dezvoltării economice.

Sprijin aspirațiilor 
poporului panamez

Rasismul a fost condamnat cu tărie într-o serie de docu
mente ale O.N.U., ale altor organisme internaționale, defi- 
nindu-se apartheidul drept „o crimă împotriva umanității". 
Conștiința umanității respinge rasismul în toate variantele sale.

România socialistă, care militează cu consecvență pentru 
egalitatea deplină in drepturi a tuturor țărilor, pentru dreptul 
tuturor popoarelor de a fi stăpîne pe destinul lor, a sprijinit 
la O.N.U. și în toate forurile internaționale propunerile și re
zoluțiile care cheamă la lichidarea apartheidului, a oricăror 
practici rasiste, condamnind colonialismul și neocolonialismul. 
Republica Socialistă România, care a asigurat in practică de
plina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții economice, 
politice și sociale, își manifestă profunda sa solidaritate cu 
lupta pentru independență a popoarelor, a mișcărilor de eli
berare națională. „Țara noastră — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — condamnă cu energie politica de apartheid și 
discriminare rasială dusă de cercurile conducătoare din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia, se ridică cu fermitate împo
triva politicii imperialiste de dominație și dictat, a tuturor 
practicilor anacronice care încalcă brutal drepturile și liber
tățile fundamentale ale omului“.

Tineretul român, alături de întregul popor, este hotărit să 
sprijine și pe mai departe eforturile tuturor popoarelor de a 
lichida cit mai grabnic vestigiile colonialismului, politica de 
apartheid și discriminare rasială, contribuind și pe această 
cale Ia întărirea păcii și la progresul omenirii.

GH. SPRINȚEROIU

Lucrările Consiliului de Securitate
La Ciudad de Panama 

au continuat lucrările 
sesiunii speciale a Con
siliului de Securitate.

Panama, Peru și Iugoslavia 
au prezentat un nou proiect de 
rezoluție cu privire la dreptu
rile suverane ale țărilor Ame- 
ricii Latine asupra bogățiilor 
lor naturale. Proiectul cheamă 
statele să adopte măsuri pentru 
a împiedica acțiunile acelor 
companii care, în mod delibe
rat, încearcă să exercite presi
uni asupra țărilor latino-ame- 
ricane. Totodată, proiectul cere 
statelor să se abțină de la apli
carea sau încurajarea oricărei 
măsuri coercitive în regiune.

Reprezentantul Repu
blicii Populare Chineze, Huan 
Hua, a subliniat, în cuvintul 
său, că întrunirile Consiliului de 
Securitate în Africa și America 
Latină au fost dictate de pro
fundele schimbări produse in 
viața și în relațiile internațio
nale, de marele avînt al miș
cării de eliberare a popoarelor 
de pe aceste continente. Referi
tor la problema Canalului Pa
nama, vorbitorul a arătat că 
tratatul inegal, impus paname
zilor In 1903, reprezintă o vio
lare a integrității teritoriale și 
a suveranității statului Panama. 
Exprimind sprijinul total al 
R.P. Chineze față de cererea 
Republicii Panama, el a spus că 
țara sa aprobă în întregime 
dorința panamezilor de a se 
pune capăt regimului colonial 
în zona Canalului, de a se a- 
broga acest tratat inegal și de 
a se ajunge treptat la exercita
rea de către Panama a unei 
jurisdicții totale asupra zonei 
Canalului.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Lazar Moisov, a subliniat, în 
cuvintul său, că zona Canalului 
este o parte inseparabilă a Re
publicii Panama. Sesiunea de la 
Ciudad de Panama a relevat 
legătura organică existentă in
tre democratizarea vieții inter
naționale și aspirațiile autenti
ce ale Republicii Panama, ale 
Americii Latine, ale întregii co
munități internaționale, a arătat 
vorbitorul.

La rîndul său, reprezentantul 
U.R.S.S., lakov Malik, după ce 
a șubliniat că relațiile țării sale 
cu statele latino-americane se 
bazează pe egalitatea în drep-' 
turi, respectarea suveranității, 
neintervenție și cooperare re
ciproc avantajoasă, a declarat 
că, U.R.S.S. va vota în favoarea 
proiectului cu privire la suve
ranitatea permanentă 
resurselor naturale.

Delegația U.R.S.S. — 
vorbitorul — consideră 
să se pronunțe în sprijinul u- 
nei soluționări a problemei Ca
nalului Panama, care să ducă 
la respectarea suveranității de-

pline și jurisdicției totale a sta
tului Panama asu-pra întregului 
său teritoriu și să asigure li
bertatea navigației internațio
nale. El a menționat că delega
ția sovietică sprijină proiectul 
de rezoluție cu privire la Ca
nalul Panama, prezentat de de
legațiile republicilor Panama și 
Peru, în care se cere anularea 
tratatului din 1903 cu privire la 
Canal, precum și respectarea 
principiilor Soluționării echita
bile și juste a acestei probleme.

în intervenția sa, reprezen
tantul S.U.A. în Consiliul de 
Securitate, John Scaii, a decla
rat că „Statele Unite ale Ame
rică sînt gata să încheie ime
diat un nou tratat referitor la 
Canalul Panama, dar că este 
necesar ca S.U.A. să mențină 
controlul asupra Canalului și 
asupra operațiunilor de apărare 
a acestuia pe o perioadă a cărei 
durată constituie unul din punc
tele negociate“.

Au luat, de asemenea, cuvîn- 
tul reprezentanții Tanzaniei, 
statului Trinidad-Tobago, Aus- 
trei, Australiei.

vor sprijini 
pe Campora

Partidul Comunist din Ar
gentina va sprijini activita
tea guvernului Hectar Cam
pora, liderul partidului jus- 
tițialist, desemnat președinte 
al Argentinei. în timpul re
centelor alegeri generale din 
țară — se arată într-o de
clarație a C.C. al P.C. din 
Argentina. Partidul comunist 
— relevă documentul — se 
pronunță In sprijinul Îmbu
nătățirii condițiilor de trai 
ale muncitorilor si funcțio
narilor, pentru naționaliza
rea băncilor, anularea legi
lor represive, stabilirea de 
relații diplomatice cu Cu
ba, R.D. Vietnam și R.P.D. 
Coreeană — puncte înscrise 
in programul președintelui 
Hectar Campora.

Declarația subliniază-, că 
P.C. din Argentina va milita 
pentru adoptarea de măsuri 
antiimperialiste și pentru 
stabilirea unor relații mai 
strînse între Argentina și 
țările socialiste.

PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PÉ5 SCURT

• Agenția TASS anunță că, 
Ia 20 martie, la reprezentanța 
S.U.A. de pe lingă sediul 
O.N.U. de la Geneva, a avut loc 
o intilnire ordinară a delegații
lor sovietică și americană, care 
poartă tratative cu privire la li
mitarea armamentelor strate
gice.

TINERETUL LUMII » TINERETUL LUMII » TINERETUL LUMII < TINERETUL LUMII

rin reducerea duratei legisla
turii de la 4 la;3 ani, în sep
tembrie 1973 in Suedia vor 
avea loc alegeri parlamen
tare. Partidul de guvernămînt, 
șocial-dcmocrații, se află 
după aprecierea observatori

lor, in vizibilă „pierdere de viteză“, dato
rită unei situații încordate pe frontul so- 
cial-economjc. 
stagnează. --- ------ ----- -----------------
cu numai 2 la sută, anul bugetar s-a în
cheiat cu 
roane, în __ .- .. .
8 la sută, la produsele alimentare prețu
rile crescînd chiar cu 12 la sută față de 
anul anterior. Fenomenului de „stagflație" 
(stagnare economică insoțită de inflație) și 
impozitelor pe venituri tradițional foarte 
ridicate în Suedia li se adaugă rata de 3.8 
Ia sută a șomajului — cea mai înaltă din 
perioada postbelică. Nivelul record al șo
majului este considerat „problema nr. 1“ 
în această țară.

Deosebit de îngrijorător este procentajul 
înalt al șomajului juvenil. 45.000 de tineri 
sînt în prezent în căutare de lucru. Dintre 
aceștia, aproape un sfert sînt posesori de 
diplome universitare. Conform datelor co
municate Ja sfirșitul lunii trecute de sin
dicatul absolvenților învățămîntului supe
rior din Suedia (S.A.C.O.), peste 10.000 de 
diplomați universitari sînt în prezent fără 
ocupație sau lucrează în profesii care nu 
necesită studii înalte (muncitori necalifi
cați, șoferi de taxi etc.), Această cifră co
respunde, potrivit S.A.C.O., UNEI DU
BLĂRI A NUMĂRULUI DE ȘOMERI CU 
PREGĂTIRE SUPERIOARA ÎN CURSUL

tii încordate pe frontul so
ri ultimii doi ani, economia 
Produsul social a crescut în 1972

un deficit de 3,6 miliarde co- 
timp ce rata inflației a fost de

Șoma j cu 
diplomă

Probleme acute

ale tinerilor suedezi

UNUI SINGUR AN — o creștere alarman
tă a șomajului intelectual. Avind în ve
dere că, potrivit S.A.C.O., numărul total 
al diplomaților universitari sub 35 de ani 
este de 90 000, înseamnă că peste 11 la sută 
sau FIECARE AL NOULEA ABSOLVENT 
DE FACULTATE ȘOMEAZĂ SAU DES
FĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI INFERIOARE 
PREGĂTIRII LOR. Cei mai mulți — 7 000 
— sînt șomeri totali.

Perspectivele, la rîndul lor, nu sînt de
loc încurajatoare. Numărul absolvenților 
învățămîntului superior a crescut de la 
80 000 în 1960 la 150 000 în 1972 și cu toate 
că „inflația" de diplome universitare în
cepe să aibă un efect demoralizant asupra 
candidaților Ia Alma Mater, anual se în
registrează 20 000 de noi admiteri în învă-

țămintui superior. In acest ritm, se con
tează pînă în 1980 cu o „armată“ de 120 000 
de noi absolvenți, din care, potrivit calcu
lelor, doar o treime va putea găsi un loc 
de muncă adecvat pregătirii lor. Restul va 
trebui fie să accepte locuri de muncă 
care nu necesită o pregătire superioară, fie 
să se recalifice, pe cheltuiala proprie sau 
a contribuabilului, fie să îngroașe rîndu- 
rile din fața ghișeelor, oficiilor de plasare. 
Aproximativ 2 000 sau o cincime din șo
merii intelectuali urinează deja, potrivit 
S.A.C.O., cursuri de recalificare pentru ra
muri în care mai există unele necesități 
de muncitori calificați.

Situația șomerilor cu diplomă universi
tară este agravată și de faptul că aceștia 
sînt obligați să restituie statului în rate 
anuale bursele primite pentru studii, in
diferent de faptul că au obținut sau nu un 
loc de muncă. Și, deși sumele acordate 
drept burse sînt scutite de dobindă, ratele 
cresc în fiecare an cu procentul respectiv 
al inflației. Or, cu 8 la sută in ultima 
vreme, rata inflației este cu mult mai 
înaltă decît dobînda practicată de bănci.

Și, în timp ce disputa continuă în jurul 
cauzelor și efectelor acestui fenomen (dacă 
el se datorează unor lacune ale sistemului 
de învățămînt suedez, sau evoluției nesa
tisfăcătoare a economiei), în timp ce ofi
cialitățile declară că au promis asigurarea 
dreptului la învățătură, dar nu și dreptul 
la un loc de muncă corespunzător pregă
tirii fiecăruia, numărul de diplome fără 
valoare de întrebuințare continuă să 
crească, punind sub semnul întrebării un 
întreg sistem.

• DELEGAȚIA CULTURALĂ 
ROMANĂ, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, care se află în 
R. P. Chineză, la invitația Gru
pului pentru cultură de pe lingă 
Consiliul de Stat, a vizitat pro
vinciile Țiansu, Cefian și Guan- 
dun, orașele Nankin, Șanhai, 
Hanciou și Canton.

Pretutindeni, membrii delega^ 
ției române au fost întîmpinați 
cu căldură tovărășească și cor
dialitate. Delegația a fost înso
țită de Șî Șao-hua, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, secretar ge
neral al Grupului pentru cultu
ră de pe lingă Consiliul de stat, 
și de alți membri ai Grupului 
pentru cultură, precum și de Ni
colae Gavrilescu, ambasadorul 
României în R. P. Chineză.

Prelungirea 
mandatului 

președintelui 
Turciei

Tekin Ariburun, președin- 
Senatului turc, candidat al 

Faruk
fele
Partidului Dreptății, și
Giirler, senator din contingen
tul prezidențial, și-au retras, 
marți, candidatura la președin
ția 
că, 
tin 
din 
ținut sufragiile necesare.

Retragerea celor doi candidați 
permite, in aceste condiții, pre
lungirea mandatului actualului 
președinte al țării, Cevdet Su- 
nay, cu încă doi ani.

republicii, datorită faptului 
în cele șase tururi de scru- 
care au avut loc, nici unul 
cei doi candidați nu au ob-

Incident la frontiera
irakiano - kuweitiană

BAZIL ȘTEFAN

KUWEIT 20 (Agerpres). — Un 
comunicat al Ministerului 
kuweitian de Interne, reluat de 
agențiile France Presse și Reu
ter, anunță că trupele irakiene 
au pătruns 3 km în interiorul 
teritoriului Kuweitului, au ocu
pat postul Al Samita, au atacat 
cu artileria postul de poliție 
Oum Kasr și că în timpul in
cidentelor au fost înregistrați 
morți și răniți.

Adunarea Națională a Kuwei
tului a fost convocată în sesiu
ne specială pentru a examina 
situația creată în urma atacu
lui. La sfîrșitul reuniunii a fost 
dată publicității o declarație, în 
care se cere guvernului irakian 
să-și retragă trupele din regiu
nea de frontieră și să respecte 
acordul asupra delimitării fron
tierei, intervenit între 
două țări in anul 1964.

cele

BAGDAD 20 (Agerpres). — 
Postul de radio Bagdad a difu
zat o declarație a Ministerului 
de Externe al Irakului, în care 
se arată că responsabilitatea 
pentru incidentul 
marți, la frontiera 
kuweitiană, revine Kuweitului 
— informează agențiile France 
Presse și Reuter. Declarația 
menționează că „forțele armate 
kuweitiene au lansat un atac 
în momentul în care unitățile 
irakiene au efectuat manevre 
de rutină în interiorul Irakului“. 
Forțele noastre au fost 
strînșe să riposteze. Este 
gretabil că agresiunea 
tiană 
care 
să-și 
arată 
postul de radio Bagdad.

survenit 
irakiano-

eon- 
re- 

kuwei- 
are loc în momentul în 
cele două țări încearcă 

consolideze relațiile — se 
In comunicatul difuzat de

Actori, regizori, 
tehnicieni au inva
dat din nou Holly- 
vvoodul, ca în „cele 
mai bune timpuri“ 
ale cetății filmului 
american. Studiou
rile sint ocupate zi 
și noapte. După ani 
de stagnare, casele 
de filme s-au po
menit cu o ploaie 
de contracte.

Reînvierea, a- 
proape neașteptată, 
a Hollywoodului

nu are suficiente 
spații de filmare. 
Societatea a închi
riat peste 500 de 
camere de hotel 
pentru a se putea 
descurca cu necesi
tățile de spațiu 
pentru diverse bi
rouri și cabine, 
pînă la terminarea 
unui nou complex 
de clădiri. La rîn
dul lor „Univer
sal Picture“ și 
„Warner Bros“ își

82 la sută din to
talul producției pe 
acest an a metro
polei filmului ame
rican. Și, paralel, 
o mulțime de in
vestiții pe terenul 
noului avînt al fil
melor „de vară“. 
Astfel, concernul a- 
limentar Quaker 
Oats Company fi
nanțează un lung 
serial artistic și ' a 
dat cinci milioane 
de dolari pentru

Pe unul «lin platourile de filmare ale lui „Warner Bros" :
150 de filme pentru televiziune.

se datorește unui 
proaspăt partener 
care, pînă mai ieri, 
era concurentul 
principal și perico
lul nr. 1 : televi
ziunea. Actualmen
te, în studiourile 
metropolei filmu
lui din California 
se lucrează la nil 
mai puțin 1 de 150 
de filme comanda
te de diferite rețe
le de televiziune. 
„Fosta noastră ri
vală, televiziunea, 
ne oferă acum 
nouă, producăto
rilor de film pli
ne cu unt“ — con
stată satisfăcut ma
nagerul lui „War
ner Bros“, Richard 
Lederer.

Cu numai un an 
în urmă, în pofi
da succesului uno
ra dintre filmele 
produse, Holly- 
woodul arăta ca o 
așezare muribun
dă. Multe firme 
mici au dat fali
ment și chiar o a- 
semenea mare casă 
de filme ca „Me
tro Goldwyn Ma- 
yer“ era ruinată, 
în dificultate.

Acum
Goldwyn

„Metro 
Mayer“

construiesc noi stu
diouri de mare 
pacitate.

Noul „boom“ 
Ia Hollywood 
are Originea, 
fapt, în nemulțu
mirea telespectato
rilor americani. In 
mod tradițional, în 
sezonul de vară, 
rețelele de televi
ziune reluau fil
mele prezentate în 
cursul iernii. In 
ultimele două „se
zoane calde“, tele
spectatorii au reac
ționat însă vehe
ment împotriva 
„reluărilor“. Alar
mate de foarte sla
ba audiență a pro
gramelor de seară 
în care se prezin
tă filme, societățile 

au 
la 

fil- 
.se- 
El<? 

la 
așa

ca-

de 
își 
de

de televiziune 
decis să treacă 
producerea de 
me noi pentru 
zonul de vară, 
au descoperit 
Hollywood, 
cum releva Donaid 
Price, managerul 
rețelei N.B.C., „cele 
mai ideale condiții 
tehnice pentru tur
narea de filme es
tivale“.

Urmarea ? Con
tracte care acoperă

un „musical“ în 
culori. Gigantul e- 
lectrotehnicii, „Ge
neral Electric“, a 
pus bazele propriei 
sale producții de 
filme pentru tele
viziune la Holly
wood. Concernul 
de jucării „Mattel" 
și societatea produ
cătoare de parfu- 
muri „Fabergâ“ au 
luat inițiative simi
lare.

Managerii mari
lor case de filme 
din Hollywood sînt, 
însă, așa cum re
marcă TIME „în
viorați dar circum- 
specți“. Ei nu au 
certitudinea că ac
tualul „boom“ va 
dura prea mult și 
preferă, asa cum a 
făcuț „Metro Gold
wyn Ma.yer'' 
investească 
sume, de 
zecilor de 
ne de 
construcția de ho
teluri turistice 
California, 
vul ? O spune, con
cludent, managerul 
lui M.G.M. : „După 
toate cîte le-am 
trăit, prudența ră- 
mîne cea mai bună 
strategie“.

E. R.

Să 
mari 

ordinul 
milioa- 

dolari, în

în 
Moti-

• Un colecționar londonez 
a oferit, luni, suma de 
250 000 lire sterline la o lici
tație organizată în celebra 
sală Sotheby’s, pentru a in
tra in posesia a două pistoa
le de duel, datînd de la în
ceputul secolului al 19-lea.

Cele două arme sînt, în- 
tr-adevăr, piese de o mare 
valoare istorică : fabricate 
in 1825 de Nicholas Boutet, 
armurierul împăratului Na
poleon, ele au fost oferite, 
mal tîrziu, lui Simon Boli
var, eroul independenței A- 
mericii de Sud, de către 
marchizul de Lafayette.

Ploaie
după 18 luni...

• La începutul acestei săp- 
tăniîni, asupra regiunii agricole 
Chinandega din Nicaragua au 
căzut primele ploi, după o se
cetă care a durat peste 18 luni. 
Potrivit prognozelor Biroului 
meteorologic național, la Mana
gua, capitala țârii, distrusă in 
timpul cutremurului din decem
brie anul trecut, timpul conti
nuă să fie secetos șî cald, în- 
registrîndu-se temperaturi de 
30 de grade.
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