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• O lucrare urgentă care impune concentrarea tuturor forțelor • Organizarea temeinică — o condiție esențială a recu
perării întîrzierilor • Pentru încheierea arăturilor — eliberarea cît mai grabnică a întregii supafețe destinate porumbului I
• La semănat — în schimburi prelungite, chiar și la lumina farurilor • Un prilej de afirmare pentru viitorii mecanizatori : 
elevii din anul II vor lucra pe tractoare • Să se acționeze nu după „vremea în țară" ci după condițiile fiecărei unități 1

L» aceste masuri impuse de condițiile specifice acestei campanii se referă ine. GHF^JRGHE MANCIU. 
director general al Centralei de mecanizare a agriculturii și producției, de utilaje pentru agricultură și industria 
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
• Delegația Partidului Comunist din Sri Lanka

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a pri
mit, la 16 aprilie, delega
ția Partidului Comunist din 
Sri Lanka, condusă de H. G. S. 
Ratnaweera, membru al Birou
lui Politic, adjunct al secreta
rului general, redactor-șef al 
ziarului „Attha“, care face o 
vizită de prietenie în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R. 
La întîlnire au participat to
varășii Gheorghe Pană, mem
bru ai Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C, al P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R,, 
și Constantin Vasillu, adjunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat 
la un schimb de informații și 
de vederi privind activitatea și 
preocupările celor două partide, 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
din Sri Lanka, dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Sri Lanka, precum $i în le
gătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

în cursul convorbirii, s-a ex
primat satisfacția comună pen

tru relațiile statornicite între 
P.C.R. și P. C. din Sri Lanka, 
dintre România și Republica Srj 
Lanka și s-a reafirmat dorința 
celor două partide de a extinde 
și diversifica, pe mai departe, 
informarea reciprocă, schimbul 
de vederi și de experiență, în 
folosul celor două țări și po
poare. al adîncirii colaborării 
și solidarității dintre ele, în in
teresul întăririi unității mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale. Totodată, s-a e- 
vidențiat însemnătatea extinde
rii raporturilor Partidului Co
munist Român cu Partidul Co
munist și cu celelalte partide 
progresiste din Sri Lanka, pen
tru asigurarea unei colaborări 
mai active și a unei cunoașteri 
mai bune Intre cele două po
poare.

în cadrul discuțiilor, s-a sub
liniat importanța deosebită a 
amplificării relațiilor poli
tice, economice, tehnice și cul
turale dintre Republica Socia
listă România și Republica Sri 
Lanka, care să ducă la o con
lucrare mai puternică între cele 
două popoare prietene. A fost 
relevată necesitatea explorării 
căilor pentru dezvoltarea coope
rării economice dintre cele două 
țări, a identificării domeniilor 
concrete de conlucrare, pe baza

Interesului și avantajului reci
proc, în funcție de ‘ posibilitățile 
existente în fiecare din cele 
două țări.

în deplin consens, cele două 
partide consideră necesar să se 
acționeze pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe baze noi, 
pe egalitatea deplină în drep
turi. pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, ale neamestecului în 
treburile interne și care să per
mită fiecărui popor, fiecărei na
țiuni să se dezvolte corespun
zător intereselor sale legitime, 
să-și organizeze în mod inde
pendent propria viață.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Sri Lan
ka au exprimat hotSrîrea lor de 
a milita activ pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, pentru triumful cau
zei păcii, libertății, democra
ției și socialismului. împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocoloniallsmului.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, în spiritul legăturilor de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Sri Lanka.

• Personalități ale vieții științifice din Chile
» iii

Oțel arii continua 
t radi fia

Colectivul O.S.M. II de la 
Hunedoara, unul din cei mai 
mari producători de oțel ai țarii, 
nu mai are nevoie de prezentare. 
In ultimii ani ne-am obișnuit 
să-l găsim mereu în fruntea în
trecerii socialiste, aducirulu-și o 
contribuție esențială la depășirea 
indicatorilor de plan. Tradiția nu

• La Hunedoara se stabilesc noi racorduri • In trai hmi, 
fl 000 tone de oțel peste plan • „Nici un tinăr sub nor*o* — un 
vechi deziderat devenit realitate • Absențele neraotîvale — cm 
desăvirșire lichidate • „Greutatea" unei cheraâri • Heevaluaraa 
națiunii da areism.

La parametrii proiectați — 
înainte de termen

• Secția de motoare destinate echipări] anteatilitarelor TV, 
pasă ]■ funcțiune aaul trecut în cadru] Uzinei mecanice „Mus- 
cef" din Cîmpulaag, * atins capacitatea proiectată, cu 3 luni 
inăiate de termenul prevăzut Ca atare, uzina did Clmpulung 
Muscel este in mlsură să livreze anual 3 MO de astfel de mo
tes re.

• In întreprinderea Ilchim din Timișoara • f»«t șrbU ia 
fnnr|iune. ca de zile înainte de termen, a modernă instala
ție automată pentru fabricarea foliilor subțiri de mase plastice. 
Intrucit montaj al. ea și probele tehnologice au fost efectuate 
de către spec^^Hștij intrepriaderii. instalația și-a atins de la 
Început parametrii proiectați pentru prima etapă

(Agarprea)

----------------------------------------------------------------------------—---------------

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, pe prof. Miguel Campo, 
rectorul Universității Nordului, 
și prof. Hugo Moreno, directo
rul Institutului regional de 
cercetări științifice și tehnologi
ce din Antofagasta, care fac o 
vizită Jn țara noastră In cadrul 
Înțelegerii de colaborare dintre 
acest centru universitar chilian 
șl Institutele Politehnic și 
Petro], Gaze și Geologie din 
țara noasurâ.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Julio Reithmuller, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Chile la București.

La Întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. ministrul educației și 
invățâmlnnluL

O^peții au transmis președin
telui Consiliului de S^at un 
aarst cordial din partea

populației și a minerilor din 
nordul țării, a președintelui Sal
vador Allende care așteaptă cu 
multă plăcere vizita în Chile a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ; 
ei au adresat șefului statului 
român rugămintea de a vizita, 
cu prilejul călătoriei în Chile, 
regiunea minieră §i Universita
tea din Antofagasta.

Profesorii Miguel Campo și 
Hugo Moreno au subliniat buifele 
rezultate ale colaborării roma- 
no-chiliene în domeniile invă- 
țămîntului superior și cercetării 
tehnico-științifice, mulțumind 
pentru sprijinul primit în a- 
ceastă direcție din partea Ro
mâniei, îndeosebi în pregătirea 
cadrelor și punerea la punct a 
unor procedee de exploatare șj 
valorificare superioară a cupru
lui.

Mulțumind pentru invitația 
de a vizita partea de nord a 
Republicii Chile, tovarășul 
Nicolae Ceaușeecu a adresat

un cald salut poporului chilian, 
minerilor, tuturor locuitorilor, 
activiștilor politici și sindicali, 
precum și cadrelor didactice șj 
studenților. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, totodată, 
șefului statului chilian cele mai 
bune urări, poporului chilian 
succese tot mai mari pe calea 
socialismului, odată cu asigu
rarea că așteaptă cu multă 
plăcere fritîlnirea cu președinte
le Salvador Allende pe pămîn- 
tul acestei țări

în cadrul convorbirii s-a ex
primat satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Chile, în toate do
meniile. precum și a legăturilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân. Partidul Socialist și 
Partidul Comunist din Chile și 
s-a apreciat că există largi per
spective pentru dezvoltarea 
acestor raporturi prietenești.

întrevederea s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă cordială.

este infirmată aici de această 
dată. După numai trei luni de 
însuflețită activitate creatoare, 
salariații secției a Il-a — în care 
aproape jumătate sint tineri — 
au dat peste plan 8 000 tone 
de oțel, străduindu-se din răspu
teri ca incă In cursul lunii cu
rente să poată raporta realizarea 
a SO la sută din angajamentul 
anual.

— Cu cele mai bune rezul
tate — susține maistrul Victor 
Petrescu, secretarul comitetului 
de partid pe secție — s-au în
scrii formațiile de la cuptorul 1 
care au dat suplimentar 1000 
tone de metal.

Precizarea nu ne-ar spune 
prea multe dacă n-am ști că cei 
ce deservesc cuptorul 1, de la 
șeful de echipă și pină la ulti
mul muncitor, sint tineri. Anul 
trecut echipa utecistului Adrian 
Drăgulescu a fost declarată 
fruntașă pe oțelarie, reattând 
cele mai spectaculoase depășiri 
ale sarcinilor de plan. Acum 
întîietatea a preluat-o colegul său 
de la același agregat — prim- 
topitorul Ion Băncescu.

In ianuarie — adaugă tovară
șul Victor Petrescu — oamenii 
lui Băncescu s-au angajat să ela
boreze zilnic, peste plan, cel 
puțin 2 tone de oțel. Angaja
mentul lor n-a rămas fără ecou 
ci a fost însușit de către toate 
formațiile.

Calculul este simplu. Dacă 
fiecare echipă dă cite 2 tone in 
plus pe schimb, angajamentul 
anual de 20 000 tone va fi înde
plinit cu ușurință. Băieții din 
echipa lui Băncescu nu s-au 
mulțumit însă cu atît ci au țin
tit mai sus, produci nd zilnic ctte 

tone de oțel peste prevederi. 
Izbîndă care i-a îndemnat și pe 
ceilalți oțelari să facă eforturi 
susținute pentru autodepășire.

— Cum ați reușit ? întrebăm.
— Principala cale de sporire a 

producției — ne-au răspuns ti
nerii oțelari — o constituie creș
terea șarjelor. Pină nu de mult 
elaboram șarja la capacitatea 
nominală a cuptorului. Am con-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a IIl-a)

ANCHETA
NOASTRĂ

1OSIF FARK^S — unul dintre evidențiații întrecerii uteciste din 
din Cluj.

Sporirea capacităților
de producție

în mai multe unități 
din tară se desfășoară 
de producție. Astfel, în_____. _____ ___________ .___ ___ r- —
lă, se construiește o secție pentru tratatul termic ai burlane
lor destinate forajului ]a mare adtncime, la Buzău se creează 
o nouă unitate pentru confecționatu] plaselor sudate, iar în 
întreprinderea metalurgică de la Iași va fi instalată o linie des
tinată fabricării de profile formate ]a rece. Concomitent, spe
cialiștii se preocupă de modernizarea agregatelor. Pe această 
linie se înscrie realizarea unui nou dispozitiv mecanic pentru 
introducerea dopurilor la agregatele de fi țoii ale celor 
linii de laminare din cadrul Uzinei de țevi de la Roman, 
mecanizarea acestei operați] se obțin zilnic cite 13—20 de 
țevi și prăjini grele de foraj peste prevederile de pian, 
cum șî alte sortimente de laminate necesare industriei 
strudoare de mașini,

Lărgirea capacităților și materializarea programului de măsuri 
vizînd funcționarea cu randament sporit a cuptoarelor și in
stalațiilor de încălzire, încărcarea raționala a agregatelor exis
tente, vor crea posibilitatea ca in ace.st an, unitățile metalur
gice să realizeze încă 10 000 tone de țevi și produse trefilate.

metalurgice de țev] și sîrmă trefilată 
lucrări pentru dezvoltarea capacităților 
cadru] Uzinei „Republica*4, din Capita-

două 
Prin 
tone 
pre- 
con-

secția montaj a Uzinei „Unirea'

Foto: ȘT. W£ISS

De la

In obiectiv DISCIPLINA ÎN MUNCĂ

Situația le cere să acționeze 
dar ei întocmesc „situații"!

•t 1

■»
• La „Polietilena44 totul merge ca ceasul, dar in alte secții — 
absențe.,, proporționale cu lipsa de preocupare a comitetelor 
U. T. C, • Cind comitetul coordonator coordonează doar 
hirtiile, experiența unei organizații ramine necunoscuta celorlalte

Ca multe alte colective din 
țară, tînărul colectiv al Combi
natului Petrochimic Pitești, este 
fireocupat In aceste zile de rea- 
izarea la termen a importan

telor sarcini incluse în planul 
de producție. Ceea ce se con
turează, ca specific Combinata-

lui, este realizarea în paralel, 
a producției, în secțiile date în 
folosință și a lucrărilor de mon- 
taj-instalații, în cele noi, între
prinderea aflîndu-se în etapa a 
doua de extindere. Colectivul a 
înțeles că înfăptuirea acestor 
obiective presupune unitatea din

Ce s-a realizat
din programul 
de activitate ?

Ne răspunde astăzi DIONISIE HELJONI
prim-secretar al Comitetului județean Alba al U.T.C.

au
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• INVAȚĂMINT » CERCETARE • PRODUCȚIE»

ARGUMENTE 
PENTRU INTEGRARE

• Două secții ale Universității din Brașov transferate în in
cinta Uzinelor „Tractorul" • în locul proiectelor didactice
— proiecte pentru piesele unui nou tip de tractor • în pro
gramul zilnic al specialiștilor uzinei, un capitol inedit : acti
vitate cu studenții • „Cursul" universitar în căutarea unei noi 
formule • Ce soluții se întrevăd în confruntarea dintre cerin
țele perfecționării și constrîngerile programei • Beneficiarii
— viitorii specialiști — pledează pentru eficiență maximă

O prezentare amplă a experienței brașovene privind integrarea învățămîn- 
tului cu producția in ancheta noastră din PAGINA A IV-A

In această sală de proiecte din uzină, proiectanți sînt studenții.
Foto : GH. CUCU

voință și acțiune a tuturor 
membrilor săi și că aceasta nu 
se poate obține decît prin insti
tuirea unei discipline ferme.

— La noi în întreprindere 
ne-a spus tov. Andrei Tache, 
secretarul comitetului U.T.C. 
coordonator, disciplina în
seamnă, în special, respectarea 
minuțioasă a indicațiilor tehno
logice, atenție în supravegherea 
proceselor automatizate, capaci
tate de inițiativă și de inter
venție rapidă.

în halele secției de 
lietilenă, tineri îmbrăcați 
halate albastre 
za atent 
sau grafice ale panourilor dc 
comanda. Domnește o ordine 
și o curățenie pe care băie
ții o numesc cu mîndrie „far
maceutică". în hala de extru- 
dere proaspăt spălată, însoțito-

Po- 
ln 

supraveghea- 
utilaje automate

rul nostru, Marin Vișescu, se
cretarul comitetului’ U.T.C., 
nu-și poate stăpîni o remarcă :

— Să fi văzut acum vreo două 
luni ce era pe aici...

Acum două luni, aceasta im
portantă secție a combinatului 
nu-și realiza planul la indica
torii calitativi, iar la instalația 
compresie-reacție, de pildă, ava
riile mai mici sau mai mari se 
țineau lanț,

— Motivul ? 11 întrebăm pe
tov. Cornel Nicoară, noul șef 
al instalației amintite.

— Motivele. Fiindcă întot
deauna sint mai multe — ne
cazuri cu materia orimă, cîteva 

utilajelor, dar 
.-IrL..-, în toate 
de manifestare 1

defecțiuni ale 
mai ales indisciplina, 
formele ei

MONICA

(Continuare

ZVIRJINSCHI

in pag. a lll-a)

— Tovarășe prim secretar, __ 
trecut trei luni de la conferința 
organizației județene de tineret. 
Ce înseamnă, astăzi, pentru co
mitetul județean U.T.C., hotă- 
ririle luate atunci ?

— Hotăririle conferinței — si, 
în principal, programul de acti
vități adoptat — constituie pro
gramul nostru permanent de ac
țiune. După el ne orientăm, du
pă el orientăm activitatea tutu
ror organizațiilor U.T.C. din ju- 
det.

— In ce stadiu se află aplica
rea și materializarea hotărîri- 
lor?

— în cele trei Juni, am trecut 
Ia aplicarea majorității lor, ceea 
ce înseamnă că sint In curs de

, materializare.
— Am dori să exemplificați 

această afirmație și să subliniați 
partea de contribuție a comite
tului județean în acest sens,

— în domeniul educării tinere
tului prin muncă și pentru mun
că, o sarcină prioritară este an
trenarea tinerilor din sfera pro
ducției în realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan ce le revin, 
în consens cu chemarea Biroului 
C.C. al U.T.C. : „Tineretul - 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului în patru ani șl jumă
tate44. Noi am stabilit — legat 
de această chemare — un ca- 
dru-program (diferențiat pentru 
tinerii din industrie și pentru 
cei din agricultură) în care am 
propus cîțiva indici care să con
stituie baza întrecerii între or-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare in pag. a V-a)

■■ECHILIBRU
de PETRU POPESCU

I
t

Am vozut la televizor, deschizîndu-l din rntimplore, o sce
nă cunoscută : o mulțime manifestind, cu gesturi frenetice, 
indignate, ridicînd pancarte (în englezește), scandind lozinci. 
Negri. Polițiști bine hrăniți, cu ciini, cu arme, ținîndu-le calea, 
atacindu-i cu grenade lacrimogene, punîndu-i pe fugă. Albi. 
Oricine vede un crimpei dintr-o asemenea scenă ișî dâ seama 
de unde e. De altfel, la Oslo, o conferință internațională îm
potriva colonialismului și apartheidului nu face decît să ex
pună lumii paradoxul tragic și grotesc al sudului Africii, unde 
băncile din parcuri sint despărțite riguros prin granițe, numai 
pentru albi și numai pentru negri.

Asta pe același pâmint al celor mai admirabile invenții. Pe 
planeta care trimite nave spațiale de cercetare spre alte 
planete. La douăzeci și cinci de ani distanță de un război 
care împărțise și el lumea, ca o sfișiere sălbatică între frați. 
Din Europa, scenele sudului Africii apar desigur depărtate ca 
niște ecuații politice, neutralizate de distanță. Violența, în 
clipa de față, e mai vie pe alte continente. Dar Europa de 
azi, care arată sătulă de confruntări, acum un sfert de veac era 
campioana violenței, din pâmîntul ei, bâtrîn, obosit de ase
menea experiențe, a țișnit destul apetit pentru distrugere, cit 
să facă 9 milioane de victime într-un măcel mondial, și patru
zeci în celălalt !

Există pe lume civilizații bogate, avansate, saturate. Le 
paște un fel de apoplexie, nu numai materială, ci și spiri
tuală, șî greața de ce e firesc și bun a devenit normală pen
tru mulți din reprezentanții lor — foarte adesea pentru artiști, 
care au ajuns să nege însăși opera și ideea de artă (cu pu
blicul, cu politica, realitatea, semnificația, sinceritatea, și-au 
încheiat socotelile mai de mult). Dintr-o asemenea perspec
tivă a lor pâmîntul ar părea ca o vastă indigestie, ame
nințat de prea copios, prea bun, prea frumos.

$

i

$
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■■■(Continuare în pag. a IV-a)
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Revoluția română din 1848, 
piatră de hotar în istoria po
porului nostru, a pus in evi
dentă acuitatea celor două mari 
probleme cu care se confrunta 
societatea românească la mij
locul veacului trecut : emanci
parea socială și eliberarea na
țională. Aspirații seculare ale 
întregului popor român. aceste 
obiective fundamentale își legi
timau originea în dorința arză
toare a maselor orășenești și 
țărănești de a lichida, prin 
luptă. relațiile de producție 
feudale ce-i încătușau aspira
țiile spre progres și prosperi
tate. și de a se scutura de lan
țurile dependenței naționale, 
frîne în calea dezvoltării și 
propășirii patriei.

..Plămădite în condiții asemă
nătoare, — sublinia tovarășul 
Nico-ae Ceaușescu — desfășu- 
rîndu-se în aceeași perioadă, 
proclamind țeluri comune, eve
nimentele revoluționare din 
1848 au avut un caracter unitar 
in toate țările române ; în cen
trul lor se aflau pretutindeni 
desființarea servicituților feu
dale și eliberarea țărănimii 
iobage, introducerea libertăților 
democratice burgheze, scutura
rea dominației străine și reali
zarea unității și independenței 
naționale — obiective democra
tice care interesau cele mai 
largi pături sociale, corespun
deau năzuințelor afirmării de 
sine stătătoare a națiunii ro
mâne".

Lungul șir de frămîntări so
ciale ce au jalonat întreaga pe
rioadă premergătoare revolu
ției. din care s-au detașat, prin 
amploare și semnificații, marea 
răscoală țărănească din 1774 
condusă de Horia. Cloșca și 
Crișan și mișcarea revoluționară 
din 1821 de sub conducerea lui 
Tudor Vladimirescu, și-a pus 
amprenta nu numai asupra e
pocii în care s-au desfășurat, ci 
$i asupra evenimentelor ulte
rioare, creînd acea stare de e
ferVescență revoluționară ce 
străbate ca un fir roșu deceniile 
imediat anterioare marii epopei 
pașoptiste, înrîurind adînc con
științele și determinînd cris
talizarea ideologiei democrat- 
revoluționare.

în procesul pregătirii ideo
logice a revoluției un loc de 
seamă a revenit presei care, 
în perioada premergătoare iz
bucnirii acesteia, a reprezentat 
un eficace instrument de răs- 
pîndire a ideilor revoluționare, 
tin mijloc de strîngere a le
găturilor dintre românii din 
cele trei principate, o tribună 
de afirmare a comunității nă
zuințelor sociale și naționale 
ale tuturor românilor. In cadrul 
aceluiași proces, cunoașterea 
trecutului istoric al poporului

român, popularizarea în rîndu- 
rîle maselor a faptelor de vi
tejie ale înaintașilor, a luptelor 
purtate de-a lungul veacurilor 
împotriva exploatatorilor interni 
și a cotropitorilor străini, a de
venit o armă politică în pro
movarea conștiinței naționale, 
in afirmarea cu vigoare a te
meiurilor luptei pentru liber
tate socială, unire și indepen
dență națională.

De asemenea, o contribuție 
substanțială îa pregătirea ideo
logică a revoluției au adus-o 
societățile politice secrete care, 
de cele mai multe ori, își des
fășurau activitatea sub para
vanul unor asociații culturale. 
Ele exprimau cu precădere in

ducțiile literare ale scriitorilor 
din toate cele trei țări române, 
la baza căreia să stea istoria 
$i tradițiile poporului român. 
Pentru Kogălniceanu, ca și 
pentru Bălcescu și alți revolu
ționari de la 1848. istoria a re
prezentat dintotdeauna nu un 
scop in sine, ci un mijloc de a
firmare a unor necesități pro
funde ale dezvoltării societății, 
pe baza cunoașterii trecutului, 
„întrebați dar istoria — scria 
M. Kogălniceanu — și veți ști 
ce sintem. de unde venim și 
unde mergem. De unde venim 
și unde mergem, trecutul și 
viitorul, iată toată ființa noas
tră. iată mijlocul de a ne cu
noaște". în concepția revolu

sind drept argument fap
tul istoric, Bălcescu se ridi
ca împotriva „prozonirii în
verșunate de mai multe veacuri 
a claselor de jos de către cla
sele de sus" și arăta că pentru 
„apărarea și fericirea patriei" 
se impune în mod obiectiv 
lupta pentru ridicarea „pozi
ției soțiale a claselor de jos, 
dîndu-le drepturi deopotrivă și 
Îmbunătățind mult starea lor 
materială". în acest studiu ia 
formă deplină concepția lui 
Bălcescu despre necesitatea 
răsturnării orînduirii feudale* 
prin lupta maselor populare și 
a instaurării unei orinduiri su
perioare atît sub raportul rela
țiilor sociale, cit și sub acela

de autorități. Cunoscuta expre
sie a lui Avram Iancu — „Sau 
emancipare pentru totdeauna 
fără desdăunare. sau moarte 
făcuse ocolul Transilvaniei și 
exprima cum nu se poate mai 
clar mărețul ideal social și na
țional românesc. De asemenea, 
gazeta a reușit să strecoare în 
paginile sale încurajări la adresa 
cercurilor progresiste din Prin
cipate. critici față de marea 
boierime reacționară și dovezi 
de simpatie față de soarta ro
mânilor de pretutindeni, deve
nind treptat o tribună de afir
mare a idealurilor tuturor ro
mânilor.

Un rol de seamă în proce
sul de pregătire ideologică a
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„0 reformare socială bazată pe sfintele 
principii ale dreptății și ale egalltătii“

teresele burgheziei și ale boie
rimii liberale, dar o parte a re
formelor cuprinse in programele 
lor corespundeau și aspirațiilor 
maselor populare.

In ceea ce privește publicis
tica prepașoptistă, este demn 
de remarcat faptul că, începînd 
cu unele dintre primele perio
dice românești editate în Prin
cipatele române — „Curierul 
românesc" (București). ..Albina 
românească" (Iași), „Gazeta de 
Transilvania" (Brașov) — ele au 
desfășurat o bogată activitate 
culturală, științifică și politică 
vizînd în ultimă instanță ridi
carea conștiinței de neam a 
românilor, ca o premisă esen
țială a realizării în viitor a 
deplinei lor unități statale.

Un moment însemnat în afir
marea. pe calea publicisticii, a 
aspirațiilor vitale ale poporului 
l-a constituit apariția la Iași, 
în 1840. a „Daciei literare", e
ditată de Mihail Kogălniceanu. 
Semnificativă prin însuși titlul 
ei, revista își propunea ca scop 
principal lupta pentru întemeie
rea și susținerea unei literaturi 
naționale, care să cuprindă pro

ționarului moldovean poporul 
era considerat drept singurul a
devărat făuritor al istoriei, „iz
vorul a tuturor mișcărilor și 
isprăvilor, fără care stăpinitorii 
n-ar fi nimica".

în 1849. la București. August 
Treboniu Laurian și Nicolae 
Bălcescu pun bazele periodicu
lui „Magazin istoric pentru 
Dacia". Existența sa a fost do
minată de puternica personali
tate a lui Bălcescu. a cărui 
concepție istorică și politică 
este cu claritate definită în 
studiile pe care le-a publicat 
aici. Cel mai reprezentativ 
studiu pentru evidențierea con
cepției lui Bălcescu despre is
torie ca armă politică de luptă 
în pregătirea revoluției a fost 
„Despre starea soțială a mun
citorilor plugari în Principatele 
Române în deosebite timpuri", 
în care susținea că este „O 
monstruozitate soțială ca o 
țară întreagă să robească la 
vreo cițiva particulari" și de
monstra că independența țării 
era condiționată de îmbunătă
țirea situației economice și 
politice a țăranilor. Folo

al aspirațiilor de unire și in
dependență națională. „Căci vai 
de acele nații — avertiza Băl
cescu — unde un mic număr de 
cetățeni își întemeiază puterea 
și fericirea lor pe robirea gloa
telor. Ele pier".

Peste munți, în Transilvania 
și Banat. Simion Birnuțiu, Ef- 
timie Murgu. Avram Iancu. 
George Barițiu și alte figuri 
proeminente ale generație; de 
la 1848, desfășoară o intensă 
activîiate' pentru întărirea miș
cării sociale și naționale româ
nești. Ei militau pentru desfiin
țarea iobăgiei. în scopul asigu
rării unei solide baze sociale a 
statului român, iar pe plan na
țional pentru făurirea statului 
unitar care să cuprindă provin
ciile românești subjugate și 
vremelnic despărțite.

„Gazeta de Transilvania", cu
noscută și răspîndită și în Mol
dova și Tara Românească, deși 
supusă rigorilor cenzurii, s-a 
făcut ecoul luptei pentru liber
tate socială și națională a româ
nilor din Transilvania, al îm
potrivirii lor față de tendințele 
de deznaționalizare manifestate

revoluției române din 1848 l-au 
avut asociațiile culturale și so
cietățile politice secrete care au 
activat în țările române sau în 
străinătate in deceniile premer
gătoare revoluției — „Societa
tea literară" (Brașov. 1827), 
„Constituția" (Lugoj. 1830), 
„Soaeutea filarmonică" (Bucu
rești. 1833), ..Societatea pentru 
învățătura poporului român" 
(Paris. 1839). Societatea fondată 
in 1840 de Dimitrie Filipescu la 
București. „Societatea literară a 
studenților români" (Oradea, 
1M3). ..Frăția" (București. 1843). 
Dintre toate acestea, o deosebi
tă activitate politică a desfășu
rat societatea secretă „Frăția", 
ale cârej baze au fost puse de 
Nicolae Bălcescu, Ion Ghica și 
Christian Tell. Locul unde s-a 
hotărit înființarea societății a 
fost Dealul Filaretului. acolo 
unde, cinci ani mai tirziu, po
porul a depus jurămint pe con
stituția revoluționară.

Curind după înființare, la so
cietate au aderat I. Voinescu II, 
Cezar Bolliac. D. Bolintineanu, 
A. G. Golescu, M. Serghiescu 
și alți revoluționari. Deviza so

cietății era „Dreptate ! Frăție !" 
cuvinte simbolice amintind de 
trecut, dar prefigurînd viitorul. 
Pentru membrii societății, arăta 
Bălcescu, prima parte a devi
zei, „Dreptate !“, era preluată 
din țelurile mișcării revoluțio
nare din 1821 care „a vrut ca 
tot românul să fie liber și egal 
în țara lui, ...ca statul să se 
facă românesc", iar cea de-a 
doua parte. „Frăție !", simboliza 
sinteza programului revoluției 
viitoare, în pregătire, - pentru 
izbînda căreia era nevoie de 
unirea tuturor forțelor antifeu
dale, progresiste și mai ales 
a maselor largi ale poporului.

în anii 1846—1848 o vie acti
vitate propagandistică revolu
ționară desfășoară Societatea 
studenților români de la Paris, 
din care făceau parte Nicolae 
Bălcescu, Ion Ghica, Mihail 
Kogălniceanu, C. A. Rosetti, 
A G. Golescu și alții. Elibera
rea socială a românilor și uni
tatea lor națională erau cele 
două deziderate cărora le 
erau închinate eforturile mem
brilor societății, dintre care 
mulți vor trece examenul 
practicii revoluționare pe bari
cadele Parisului, alături de po
porul francez, la izbucnirea re
voluției, „Tinta noastră — sub
linia Bălcescu în 1847 — soco
tim că nu poate fi alta decît 
„unitatea națională a românilor", 
pentru ca în continuare el să 
afirme că un alt obiectiv ma
jor îl reprezintă lupta pentru 
„o reformare socialâ a români
lor, bazată pe sfintele principii 
ale dreptății și ale egalității".

*
Intensa activitate publicistică 

desfășurată de intelectualii re
voluționari români în deceniile 
premergătoare anului 1848. ca 
și acțiunile societăților politice 
secrete și ale asociațiilor cultu
rale înființate atunci, au pre
gătit din punct de vedere ideo
logic declanșarea revoluției ro
mâne din 1848. Idealurile de e
mancipare socială, de unire și 
independență națională ale po
porului român, au stat la baza 
făuririi frontului ideologic co
mun al revoluției în Moldova, 
Tara Românească, Transilvania, 
Banat, găsindu-și cea mai a
decvată expresie în unitatea și 
comunitatea revendicărilor în
scrise în programele care au 
călăuzit desfășurarea revolu
ției.

VASILE NICULAE 
cercetător științific

- ACCENTE^

Despre festivaluri
și publicul

Zilele trecute s-a 
încheiat, cu un nu
măr impresionant 
de premii — exa
gerat am zice dacă 
n-ar fi vorba de 
un domeniu unde 
criteriile competi
ției, oricît de sigu
re ar fi, nu pot 
cuprinde totul — 
s-a încheiat, spu
neam, festivalul 
școlilor de artă. 
La București și la 
Cluj, frumusețea 
cântecului și a me
lodiei, grația dan
sului ne-au putut 
convinge în primul 
rind de locul și 
rolul pe care in
strucția artistică și 
pasiunea pentru 
artă aspiră să 
le ia și să și le 
consolideze într-o
lume cuprinsă de 
febra construcției
impetuoase și a în
noirilor 
loase în țoa^ do
meniile.
prilej de satisfac
ție reconfortantă 
ca, în șirul tuturor 
competițiilor căro
ra le facem față, 
competiția artistică 
a tinerelor gene
rații să-și păstre
ze și chiar să-și 
crească locul său.

în al doilea rînd 
putem vorbi, desi
gur, așa cum . 
tem face cu orice 
alt prilej, de vii
tor. Elogiile spe
cialiștilor, aplau
zele călduroase — 
în căldura 
includem 
nu puțin
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Cs

PROFESIATA
PERSPECTIVE
PROFESIONALE 
IN JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

J

Despre dezvoltarea economică a Maramureșului și mai ales 
• despre perspectivele ce se deschid in viitor tineretului din județ, 

tovarășul Dumitru Cuiclea. secretar cu probleme economice al 
Comitetului 'județean P.C.R., ne spune :

MESERII NOI Șl VECHI

„Peisajul maramureșean și-a 
integrat în acești ani obiective 
economlco-industriale de mare 
însemnătatei cum sînt : uzinele 
de preparare a minereurilor din 
Baia Mare, Baia Borșa, Băiuț, 
Complexul hidrotehnic de pa 
rîul Firiza, Uzina de cupru, sec
țiile de oxizi de plumb, electro
liza cuprului, de xantogenați din 
cadrul Corn bl natului chimic me
talurgic din Baia Mare, fabrici
le de mobilă corp, mobila 
curbată, PAL și placa] de la 
Complexul de industrializarea 
lemnului și noua fabrică de tri
cotaje „Unitatea" din Sighetul 
Marmației, întreprinderea de 
prelucrare a tulpinilor de in 
din Ulmeni, Uzina mecanică de 
mașini și utilaj minier din Baia 
Mare și încă multe unități in
dustriale cu o modernă înzes
trare tehnică și mare capacitate 
de producție. Creșterea proce
sului de dezvoltare industrială 
este în avînt continuu. Numai 
anul acesta se asigură darea în 
funcțiune a unei capacități de 
3 152 tone la Filatura de bum
bac Baia Mare, 19 150 tone uti
laj minier pentru materiale de 
construcții la U.M.M.U.M. Baia 
Mare, 1,2 milioane bucăți trico
taje la Fabrica „Unitatea" din 
Sighetul Marmației etc.

în anii următori, geografia e
conomică a județului va cu
noaște o nouă dezvoltare prin 
darea în funcțiune a unor noi 
obiective, prin deschiderea că
rora tineretului din județ i se 
oferă noi perspective de mun
că și calificare profesională. 
Am aminti pentru exemplifica
re • Fabrica de șuruburi din Si
ghetul Marmației, Fabrica de 
mobilă de la Vișeul de Sus și 
Tîrgul Lăpuș, crearea de noi 
nuclee industriale de interes lo
cal pe Valea Izei, Tîrgu Lăpuș 
și în alte localități ale jude
țului.

Aceste obiective noi, alături 
de preocuparea pentru dezvol
tarea unităților economice, exis
tente vor asigura crearea de noi 
locuri de muncă. Fără doar și 
poate, energiile umane necesa
re propășirii și dezvoltării pe 
mai departe a industriei jude
țului și realizării sarcini
lor propuse prin . planurile 
de dezvoltare, deschid . în pri

mul rînd tineretului posibili- 
.îăți de' calificare și in
tegrare. în muncă, atît în me
serii tradiționale județului, cît 
și în meserii no it Numai că azi, 
prin ridicarea înzestrărilor teh
nice meseriile tradiționale s-au 
transformat în structura lor in
ternă in meserii cu un spe
cific nou. Bunăoară, dacă ne 
gindim la meseria de mi
ner, cunoscută pe plaiurile Ma
ramureșului din moși-stră- 
moși, vom vedea că azi, struc
tural, meseria de miner este cu 
totul alta. Că azi, a fi miner 
înseamnă mînuirea unui utilaj 
tehnic modern, că minuitorii de 
odinioară ai țîncușului, ciocanu
lui și trocului au devenit mese
riași de înaltă calificare, elec- 
tro-mecanici mineri, lăcătuși 
de mină, electricieni, prepara
tori de minereuri, mecanizatori 
mineri, meserii complexe pre
supunând o înaltă instruire teh
nică.

Dezvoltarea industriei fores
tiere și a prelucrării lemnului 
oferă, de asemenea, o restructu
rare fundamentală a vechilor 
meserii specifice și posibilități 
de calificare profesională de tip 
industrial in meserii ca : faso- 
nater mecanic, funicularist, 
tractorist, mașinist la fabrica
rea cherestelei etc.

Odată cu extinderea unor noi 
ramuri industriale, harta mese
riilor practicate in județ se îm
bogățește oferind si fetelor ob
ținerea unei înalte calificări 
profesionale. Astfel, aplicarea 
îndemînării și a gustului pen
tru frumos moștenită in această 
zonă geografică din străbuni. își 
găsește mijloace de exprimare 
în fantezia și hărnicia țesătoa
relor și tricotoarelor, a munci
toarelor de ia unitățile indus
triale specializate in confecții.

De bună s^^mă, dezvoltarea 
industriei presupune o dezvol
tare amplă a construcțiilor de 
locuințe, a rețelei de învățămînt 
și sanitare, a deservirii popu
lației și a instituțiilor de cultu? 
ră, sectoare care vor necesita 
aportul profesional al tineretu
lui, aportul său de energie, elan 
și spirit creator".

Rețeaua de școli este diver
sificată după nevoile și pers
pectivele economice ale jude
țului. Astfel, în afara celor 7

licee de cultură generală din 
județ (1 166 locuri pentru anul 
I al anului școlar viitor), în 
Baia Mare, reședința județului, 
tinerelor talente le stă la dis
poziție un liceu de muzică și 
arte plastice. Ceea ce este însă 
caracteristic județului este gri
ja cu care a fost alcătuită 
rețeaua școlilor de specializare 
profesională, de la liceele indus
triale pînă la școlile profesio
nale, cunrinzînd un număr de 
aproximativ Ș5 de meserii în 
toate ramurile economice deve
nite reprezentative pentru eco
nomia județului i industria mi
nieră. industria de construcții 
de mașini, metalurgică, con
strucții, forestieră și agricul
tură

,Jn ultimii doi ani se obser
vă o creștere masivă a orien
tării tineretului spre acele for
me de învățămînt care asigură 
•mi' fnal or pregătire orofesio- 
nală — ne spune tovarășul Io- 
nescu Nicolae, inspector șef al 
l^'i^'p^tt^rr^al^^^' i școlar județean 
Maramureș.

Desigur, în județ există o ve
che tradiție muncitoreasca, mi
neritul, păduritul sînt ocupații 
care se transmit din tată în 
fiu, dar o mare afluență a cu
noscut și îndreptarea tinerilor 
către ramurile industriale mai 
noi în județ. Direcția pentru -
probleme de muncă și ocrotire 
socială, împreună cu comitetul» 
județean al U.T.C. și Inspecto
ratul școlar au determinat me
seriile și au cuprins in materiale 
de informare școlară numărul 
locurilor și al formelor de 
lificare care stau la dispozi
ție fetelor. Astfel, în anul șco- 
iar 1973—1974 un număr de 455 
de fete se vor putea califica 
în aproximativ 20 de meserii 
numai prin cursuri de califi
care la locul de muncă, ne mai 
vorbind de numărul mare de 
fete care se îndreaptă spre 
învățamîntul liceal de speciali
tate, postliceal și rețeaua școli
lor profesionale.

Faptul că în județul nostru 
există două institute cu grad 
de învățămînt superior — In
stitutul pedagogic și cel de sub- 
ingineri — întregește posibilită
țile finalizării studiilor și inte
grarea în viața productivă.

Spre informarea cititorilor 
noștri, considerăm necesar a 
sublinia că venind în spri
jinul acțiunii de orientare pro
fesională. comitetul județean al 
U.T.C. în colaborare cu Inspec
toratul școlar și Direcția mun
cii au difuzat în toate școlile 
din județ lista completă a uni
tăților școlare și numărul locu
rilor pentru care se va ține 
concurs de admitere în acest 
an școlar.

CE AFLĂM LA OFICIUL 
FORȚELOR DE MUNCĂ

Aflăm de la tovarășul Roman 
Romulus, directorul Direcției 
muncit, că se așteaptă cu deo
sebită încredere ocuparea locu
rilor de muncă de către tinere
tul în curs de calificare. „Ne 
punem nădejdea in tinerii care 
se vor îndrepta si de aici îna- 
ir.te sore cursurile de calificare 
și șfl e profesionale pentru că 
în decurs de numai cîțiva ani, 
dezvoiarea economiei, înzestră
rile tehnice moderne, intrarea 
masivă în circuitul producției a 
unor utilaje perfecționate, cer 
cu insistență, asigurarea cu un 
număr core^su»zător de mun
citori cu o bună calificare și în 
meserii ca ajutori mineri, 
operatori la prepararea mine
reurilor. tocitori, rafînatori 
plumb si cupru tîmplari, zidari. 
Pe harta mesenilor practicate

în județ au apărut îndeletniciri 
noi, printre care numai în ulti
mii ani putem enumera mese
riile de i operator de electro- 
Iza cuprului și plumbului, ope
rator prelucrarea barelor de 
cupru, filatoare, țesătoare etc.

Ne îngrijorează însă faptul că 
pentru anumite meserii, intere
sul tinerilor este în scădere. De 
pildă sînt încă puțini tinerii 
care se îndreaptă spre meseriile 
specifice mineritului, ca și spre 
meseriile de turnător. forma
tor, forjor, dulgher. Din sonda
jele făcute de noi. reiese că a- 
ceastâ atitudine se datorează 
faptului câ stăruie în mintea 
oamenilor ideea câ meseriile a- 
mintile presupun o tehnicitate 
mai scăzută Și o calificare mai 
redusă, ori. prin modernizarea 
utilajului minier, prin introdu
cerea unor mașini de înaltă teh
nicitate. prin aerajul abatajelor 
condițiile de muncă din mine ca 
si însăși meseria de miner a 
trecut prin schimbări calitative 
fundamentale, oferind azi pe 
Ungă posibilitatea unei califi
cări superioare și posibilitatea 
obținerii unui cîștig material 
sporit față de alte sectoare in
dustriale".

VERONICA- 
BÎRLADEANU

Via fa bate' t'a' ușă!
M. V., Vedea — jud. Argeș. 

— Mulțumesc pentru încredere 
și mă grăbesc să încerc azo jus
tifica. Absolvenții de liceu și 
bacalaureații se pot prezenta la 
orice școală postliceală fără de
osebire de secția urmată. Mese
ria care te interesează o poți în
văța la una din următoarele 
școli de specializare postliceală : 
Constanța, str; Caraiman nr. 1 
telefon 1 46 12 (Centrocoop), Ga
lați, str. Traian nr. 203, telefon 
1 24 64 (școală pentru industria 
construcțiilor de mașini — unde 
se învață montarea și reglarea a
paratelor de radio și televiziune) 
București (industria construcții
lor de mașini cu o secție simila
ră celei de la Galați), str. Zboru
lui nr. 7—9 secția IV telefon 
22 04 00) și U.C.E.C.O.M. (cu o 
secție similară celei de la Cons
tanța pentru depanare radio și 
televizoare), str. Economu Ceză- 
rescu nr. 47, sectorul 7, telefon 
15 82 28. Atît pentru montaj și 
reglare cît și pentru depanare se 
dă examen la matematică (scris 
și oral), fizică (oral). Același 
răspuns pentru Ion A. Ion — 
Tumu Măgurele, Mihuț Petru, 
Beclean — jud. Bistrița Năsăud. 
Indicația se află totuși în îndru
mător. Se dă scris și oral la ma
tematică (algebră și trigonome
trie), iar economia politică nu
mai scris. Materia cerută este in
dicată în îndrumător, ca de alt
fel toate facultățile și materiile 
cerute la examenul de admitere.

Cara Mihai-Brașov — Ca li
cențiat în psihologie ai dreptul 
să lucrezi în domeniul psiholo
giei industriale, al psihologiei 
chimice, să fii consilier de orien
tare profesională.

Maria Badea, sat Potcoava, 
jud. Ialomița : Școala profesio
nală sanitară primește absolven
te ale clasei a VIII-a și ale școlii 
generale. Deosebirea apare la 
concurs. Limba și literatura ro
mână (scris și oral), anatomie, 
fiziologie și igienă (scris și oral) 
sînt comune ambelor categorii,

dar absolvenții școlii generale 
(10 clase) dau și la biologie.

T. Mihai, Craiova : Școlile de 
aviație nu sînt prevăzute în în
drumător.

Ioana Popa, Cernavodă : O 
astfel de școală nu funcționează 
la nivel postliceal, ci numai la 
nivel mediu și superior (o gă
sești ca facultate la Institutul a
gronomic dm București (B-dul 
Mărăști nr. 59 tel. 18 22 30), cu 
două secții : îmbunătățiri fun
ciare — ingineri (5 ani de stu
diu) și subingineri (3 ani de stu
diu). Se dă concurs la matema
tică (algebră, geometrie plană și 
în spațiu, trigonometrie, elemen
te de analiză matematică pentru 
ingineri, și algebră, geometrie 
plană, trigonometrie — pentru 
subingineri) și fizică (mecanică,
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fizică moleculară și căldură, e
lectricitate) sau îmbunătățiri fun
ciare — la alegere — pentru in
gineri, și mecanică, electricitate 
sau îmbunătățiri funciare la a
legere, pentru subingineri (scris).

Taracciuc Ionel-Buzău : Cu ce 
tip de școală este echivalentă 
școala pe care o urmezi ? Ca 
să-ți pot răspunde trebuie să știu 
dacă pornești de la nivelul școlii 
generale sau al școlii medii și 
tocmai asta nu am înțeles.

P. Maria-R. Sărat : Nu mă pri
cep la transferuri, dar un lucru 
știu : este bine să termini ceea 
ce ai început. Ulterior vei putea 
urma o școală postliceală, ceea 
ce ar corespunde în totul dorin
țelor și situației dumitale.

Mariana B.-Valenii de Munte 
jud. Prahova : Dacă ai hotărît

că geografia este marea pasiune 
a vieții dumitale, să -nu faci în 
ruptul capului altceva decît geo
grafie. Se va găsi desigur ceva 
de făcut în viitor pentru o pa
sionată licențiată în geografie. 
Nu te lua după ce se spune ci 
după ce se publică oficial. Geo
grafia se cere la admiterea în 
școlile postliceale pentru urmă
toarele specialități : geologie mi
nieră (geografie fizică și econo
mică a R.S.R.), topografie (geo
grafie fizică generală), cartogra
fie (geografie fizică și economică 
a R.S.R.) telefonist telegrafist, 
diriginte oficiu PTTR (geografia 
economică a R.S.R.), hidrologie 
(geografie fizică și economică a 
R.S.R.), comerț exterior (geogra
fia economică a R.S.R. și a lu
mii), secretar stenodactilograf 
(geografia R.S.R.) Dar tot ar 
fi mai bine să încerci a aplica 
în propria dumitale viață fru
moasele cuvinte ale lui Nansen 
cu care îți închei scrisoarea. Și 
alege-ți ca rezervă una din spe
cialitățile mai sus amintite, ce- 
rîndu-mi și informațiile cores
punzătoare, firește după ce te-ai 
hotărît.

Vig Maria, Cluj : La Cluj nu 
am găsit cursuri de desenatori 
tehnici dar ce ați spune de spe
cialitatea vitrinier-decorator ? 
(Școala de specializare postli
ceală comercială, Cluj str. Dece- 
bal nr. 2. telefon 3 06 26). Cred 
că ar corespunde talentului și 
cunoștințelor unei bacalaureate a 
liceului de arte plastice. Vă mai 
recomand într-un județ vecin, 
Școala postliceală pentru con
strucții, Tg. Mureș str. Victor 
Babeș nr. 1, telefon 1 33 19 și 
anume secția de arhitectură a 
acestei școli, la care se dă admi
tere la matematici (scris și oral), 
desen tehnic și ornamental (lu
crare grafică). Aceleași materii 
sînt prevăzute și pentru vitrini- 
eri-decoratori cu excepția dese
nului tehnic înlocuit cu desenul 
liniar.

lor
IS 

<Sîl
Cluj, teatru, film 
la București în zi- j 
lele următoare. J 

în legătură cu j 
toate aceste festi- ; ; 
valuri, atit ale e- j 
levilor, cît și ale ' 
studenților ar mai ' 
fi însă de observat 
următorul lucru : 
tocmai pentru că j 
ele pot fi socotite ca < 
reprezentative și * 
expresive pentru j 
nivelul, gustul, re- < 
ceptivitatea unei <

că, sau de artă în 
genere, gusturi, și 
pasiuni pe care u
neori le înțelegem 
mai puțin. Festiva
lul de care vor
bim ne convinge 
însă că tinăra ge
nerație, departe de 
a ignora ’ ”
trainice, 
mentale, . . _
să și le însușească 
întocmai _ 
propriile ei valori, 
temeinic, enruzlasr 
mînd chiar pe spe
cialiști. Totodată, 
acești tineri înțe
leg că, dacă nu e- 
xiată 
de artă 
perisabile, 
nici nu 
pricepe 
domeniu 
rigidă, 
tă. Este ____  _
poi, de a ne între
ba mai des cum se 
explică aparenta 
antinomie — anti
nomie la o privire 
îngustă, dogmatică 
— că aceiași tineri 
care pot incinta o 
sală plină de spe
cialiști cu inter
pretarea unor ne
muritoare piese de 
Chopin sau Enes- 
cu pot sâ facă o 
adevărată pasiune 
pentru o perisabi
lă (!) melodie de 
muzică ușoară sau 
nu știu ce inova
ție modernă în
materie de jazz?! 
Cred câ atari „in
consecvențe" sînt 
profund caracte
ristice și spun mult 
mai mult . decit 
vrem uneori să ne 
închipuim despre 
deschiderea. in
strucția, curiozita
tea, prospețimea și 
puterea 
acestor , 
Cînd se 
uneorî 
preocupare a und- 
ra dintre ei față 
de felurite genuri 
ale muzicii mai u
șoare îmi zic că 
nici o viață ‘ dusă- 
exclusiv în acor
durile lui Chopin 
nu este imagina
bilă și că ipocrizia 
neliniștii mele sau 
a altuia este și ea 
pavată cu cele 
mai bune intenții. 
Sigur, exagerările, 
mai ales provenite 
din simple erori de 
gust, nu sînt ex
cluse însă nu des
pre ele este vorba. 
Demonstrația artis
tică pe care ne-au 
făcut-o cei mai ti
neri interpreți în 
numele Unei întregi 
generații, este re
confortantă, ne dă. 
dacă mai era nevo
ie, asigurări dintre 
cele mai convingă
toare despre serio
zitatea unor tineri 
altfel 
despre 
sincer, 
acordat .... . 
un respect real cită 
vreme ' izvorăște 
din și se sprijină 
pe o pasiune au
tentică și nu din 
recea supunere 
convențională. O 
demonstrație ase
mănătoare este în 
curs de efectuare 
din partea studen
ților i muzică la

valorile 
funda- 

ințelege

ca pe

monumente 
autentică 

atunci 
poate 
acest

se
în 
o ierarhie 
prestabili- 
cazul, a-

generații întregi cu n 
regret trebuie să 
notăm absența ca
racterului cu ade- ff
vărat reprezentativ 
al spectatorilor, al 
martorilor la aces
te întreceri tine
rești. Sigur, o să 
mi «e spună că 
profesorii, colegii 
celor de pe scenă, 
precum si părinții 
sint dacă nu indis
pensabili măcar, 
unii dintre ei, ine
vitabili. Așa este, 
dar consider po
trivit, util, corect, 
ca aceste manifes
tări să renunțe pe 
cît se *
privința 
Iui, la ______ _
sectar. De ce să nu 'j 
invite elevii sau 
studenții interpreți, m 
în cele trei, patru 
zil^ cînd își eta- 
lea2ă talentul și 
pasiunea, și tineri <( 
muncitori, ingineri, y 
tehnicieni, etc. 
legi de .................
cu ei în fond (di
ferențele de j 
stă sînt nesemnifi
cative) ? De 
la școală i 
merge să 
practică în 
pe platforme 
dustriale, pe 
tiere iar t... .
de aici, în aseme
nea împT^^jtfrări, să 

‘nu fie invitații, de 
onoare 'chiar, ai 
festivalurilor ' de 
artă ? De o wnu- 
me - practici*- «•'is- 
•IM ftu fre^HUI? 1 SfM 

' fie rușine - nimănui 
și apoi ce ne poa
te face să credem 
că un public maj 
puțin interesat di
rect de soarta con- 
curenților 
sînt părinții, 
fesorii) ar fi 
puțin receptiv, mai 
puțin entuziast, 
mai ' puțin încu
rajator ? Cred că, 
dimpotrivă, un pu
blic prea „intere
sat", îngust inte
resat, poate da o 
imagine ușor
falsificată unei a
semenea manifes
tări. Oricum, tem
peratura 
a unei 
are toate 
de a fi corect lu
ata șl de a se face 
mai bine simțită 
în prezenta mai 
marcată, fie și 
doar ca spectatori, 
a tuturor catego
riilor ei. Nu pot 
înțelege, orice s-ar 
spune, caracterul 
închis, din acest 
punct de ’ 
al ..J 
cred că 
mul acesta 
luntar poate fi pe 
viitor evitat.
C. STANESCU

pu-

vir-

artistică 
generații 

șansele

(cum 
pro
mai

exuberanți, 
respectul 

neprefăcut 
valori.or,

pasiunilor 
tineri. 

dpplînge 
excesiva

poate, în 
publicu- 

caracterul

co- 
generație

Este un

i însă 
asupra 

re- 
pe 
ni-

spectacu-

A

_ vedere, y 
asistentei _ și <<

- sectaris- >> 
invo- >?

cărora 
firește 

_ , . gradul
de participare in
tensa al rudelor,
frați, surori, tați 
și mame, toți entu
ziasmati de talen
tul mai mult sau 
mai puțin precoce 
al tinerilor inter
pret — ne pot da 
convingerea că o 
genera^i's^u mai 
multe generații 
din. rîndul cărora 
se remarcă. atiția 
tineri talentați și 
instrulii' sînt ele 
însele generații 
capabile de a pri
cepe arta și de a-i 
acorda prețuirea și 
respectul cuvenit. 
Fără să ignorăm, 
dimpotrivă, adu-
cînd un meritat 
omagiu educatori
lor, profesorilor, 
celor cărora în
drumă instruirea 
artistică, grea și 
pretențioasă, vrem 
să insistăm * ~
îndeosebi < 
caracterului 
prezentativ 
care îl are 
velul interpretări
lor și al c^^^^^tii- 
ei înseși. Și a
tunci, dacă vom 
conveni că acest 
nivel măsoară ca 
o luare de tempe
ratură artistică 
deschiderea 
artă a unei 
generații, a. 
tului de azi 
neral, avem 
mptivele șă 
la o parte sau 
nu exagerăm cris
pările și îngrijoră
rile premature fa
ță de anumite gus
turi și pasiuni mai 
insolite, fie si în 
materie de muzi-

spre 
întregi 
tinere- 
în ge- 

toate 
lăsăm 

să

în contextul preocupărilor 
avînd ca obiectiv lărgirea și 
diversificarea bazei metodo
logice a activității politico- 
educative desfășurate de or
ganizațiile U.T.C., recentul 
„Caiet îndrumar pentru pro
pagandistul U.T C.", editat 
de C.C. al U.T.C., se consti
tuie ca o apariție binevenită 
și deosebit de utilă.

O notă distinctivă a lucră
rii, care merită a fi sublinia
tă încă de la început, este 
conferită de faptul că prin
cipiile și metodica cunoaș
terii, organizării și condu
cerii activității educative în 
organizațiile de tineret sînt 
precizate din unghiul de ve
dere al datelor științifice, în 
promovarea lor plecîndu-se 
de la rezultatele experienței 
pozitive acumulate în acest 
domeniu.

In scopul de a le oferi pro
pagandiștilor posibilitatea 
asigurării unei cît mai te
meinice pregătiri politico- 
ideologice personale, pe te
renul cunoașterii probleme
lor practice și teoretice 
actuale ale politicii partidu
lui și statului nostru, de a 
le pune ia îndemînă un 
instrument științific funda
mentat pentru munca lor de 
documentare și reflecție in-

ce de 
putem 
facem 
uzină. 
* in-

șan- 
tinerii

A APĂRUT!

Caietul 
indrumar pentru 
propagandistul

U. T. C.
dividuală, „Caietul îndrep
tar" cuprinde acele compar
timente care marchează cî- 
teva din momentele esențiale 
ale activității lor. In acest 
sens, amintim cuprinderea în 
caiet a unui număr de pla
nuri tematice și bibliografii 
tratînd un bogat registru de 
subiecte, precum eticul și 
politicul, sistemul de valori 
morale socialiste, spiritul 
revoluționar, participarea ti
neretului și a organizațiilor 
U.T.C. la viața economică, 
politică și socială a țării etc. 
De asemenea, un întreg ca
pitol, rod al intervențiilor 
unor activiști U T.C., este 
dedicat prezentării unor ex
periențe pozitive consacrate 
în viața organizațiilor U.T.C. 
înfățișînd modul de organi
zare și funcționare a centre
lor de documentare și infor
mare politică, a școlilor 
politice U.T.C., a cercurilor 
de dezbateri ideologice. Fi
nalul caietului este rezervat 
unui succint dicționar poli
tic în care sînt prezentate 
explicații de principiu asu
pra unor termeni fundamen
tali pentru cunoașterea și 
înțelegerea profundă a pro
blemelor abordate în activi
tățile educative curente.

T. G.
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La ordinea zilei pe ogoare

ÎNSĂMI NȚ ARE A
PORUMBULUI

• Brăila
Douăzeci de mii de tineri 

lucrează în actuala campa
nie agricolă. Fără pauză. 
Forțele sînt concentrate, mai 
ales pe cele 64 300 de hec
tare repartizate porumbului. 
Mecanizatorii — cu peste 
îooo de tractoare — lucrează 
în schimburi preJungite și în 
două schimburi. A$a au lu
crat și sîmb&tă, și duminică, 
și ieri. In aceste trei zile au 
însămînțat cu porumb 10 466 
de hectare dintre care 5640 
au fost ierbicidate. Cele dini 
bune rezultate au foit obți
nute la cooperativele agri
cole din Traian u, Mi hai 
Bravu și Victoria, unităti 
ale căror realizări se apro
pie -de sută la sută, In zeci 
cooperative agricole, printre 
care cele din Romanu, do
cile, Roșiori, Victoria si 
Traianf la semănatul po
rumbului lucrează echipe 
formate numai din tineri. Și 
tot tisexii deservesc u sută 
cincizeci din cele o sută 
șaptezeci de tractoare a că
ror viață productivă a fast 
preluncită. Se apreciază fap
tul că hmea viitoare unitățile 
agricole din județul Brăila 
vor încheia semănatul po
rumbului pe suprafețele 
planificate

• Vîlcea
Fiecare al patrulea trac- 

tor din dotarea stațiunilor 
pentru mecanizarea agricul
turii este folosit în două 
schimburi. Lucrarea ce con
centrează forțele mecanice 
ale județului este semănatul 
porumbului. Aseară, tovară
șul Ion Vlădoiu, președintele 
consiliului tineret sătesc din 
cadrul Comitetului juSețean 
Vîlcea aJ U.T.C., ne comu
nica faptul că duminică și 
luni în toate cooperativele 
agricole s-a lucrat cu ma
ximă intensitate. S-a realizat 
o viteză zilnică ia însăniîn- 
țarea porumbului cu peste 
150 hectare superioară celei 
inițial stabilită. La zi. în 
județul Vîlcea semănatul po
rumbului s-a executat pe mai 
bine de 4 000 de hectare.

• Tulcea
In două zile, in județul 

Tulcea s-au însămînțat 10 0°° 
de hectare cu porumb. In 
felul acesta peste 46 la sută 
din cele 40 000 de hectare 
planificate porumbului au 
fost însămințate. Stațiunile 
pentru mecanizarea agricul
turii Mahmudia, Valea Nu- 
cariJor Ceamurlia se aP™- 
pie de încheiere cu executa
rea acestei lucrări. De ase
menea, cooperativele agri
cole Beștepe, Sarinasulf, Sa- 
richioi, Slava Cercheză. 
Ceamurlia de Sus, Jurilovca 
șl lazurile. în județul Tulcea 
sînt create toate condițiile 
ca angajamentul formulat, 
de a Încheia semănatul 
rombului sîmbătă 21 
He, să fie îndeplinit 
mai devreme. Pentru 
tuirea lui lucrează. în 
zile, și cei peste zece
de uteciști ai satelor jude
țului.

Porumbul este cultura care 
concentrează în cel mai înalt 
grad atenția lucrătorilor o- 
goarelor. Firesc. Sîntem în a 
doua |umătate a lunii aprilie 
iar sămînța a fost așezată sub 
brazda a mai puțin de 8 la su
tă din suprafața planificată. 
Față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut, restanța însumea
ză peste două milioane de 
hectare. Iar ploile, aproape 
generale în ultimele zile, au 
îngreunat mult activitatea. Tn 
douăsprezece județe din nor
dul Moldovei, centrul Transil
vaniei și Caraș-Severin, pînă 
acum nu s-a însămînțat nici 
măcar un hectar; în alte do
uăzeci de județe ritmul zilnic

de lucru reprezintă numai ju
mătate din cel potențial. Doar 
în unitățile agricole din jude
țele Dolj, Brăila, Ilfov, Tulcea, 
Mehedinți și Galați viteza de 
lucru egalează pe cea plani
ficată. Exemplul acestora se 
impune generalizat. Semințele 
au fost asigurate, circa un mi
lion de hectare pregătite iar 
semănatul culturilor din prima 
urgență aproape că s-a înche
iat, ceea ce permite elibera
rea a peste 20 000 de trac
toare — elemente esențiale 
pentru intensificarea ritmului 
de lucru pe suprafețele repar
tizate porumbului. Specialiștii 
din cadrul Ministerului Agri-

po- 
apri- 
chiar 

infăp- 
aeeste 

mii

indiscutabil, nimeni nu poate 
pega faptul că atunci cînd în 
rudețul Ilfov s-a pus problema 
Mmstruirii celor 3 cămine de 
’îefamiliști asupra cărora ne 
rom opri atenția — unul pentru 
linerii muncitori al Șantierului 
k‘a\al Oltenița, două pentru țe
sătoarele de la „Dunărea" — 
Uiurgiu, comitetele orășenești 
tLT.C. interesate nu și-au ex
primat intențiile de a colabora 
►u toți factorii responsabili în 
fierea respectării graficelor și 
luatelor de predare la cheie 
[atre beneficiari. La fel de a- 
kevârat că, pînă la un punct, 
Lromisiunile au fost îndepllniie.

— Atît ia Giurgiu, cît și la Ol- 
►nița, ne informează tovarășul 
hn Pizmac, președintele Con- 
Uului tineret muncitoresc al 
romitetului județean Ilfov al 
f.T.C, — dînd curs dorinței ti- 
lerilor de a pune umărul la edi- 
Larf-a caselor în care tot ei 
lor locui, s-au format cîte 4 
frigăzi de muncă voluntar pa- 
Fiotică- Zilnic după, sau înain
ta orelor de program, in tune
te dc schimbul în care lucrau, 
■keciștii au dat o mină de a- 
fctor la încărcatul și descărra- 

cărămizilor sau la alte 
hunei necalifieate.
L— Tot în perioada la care ne 
l’ferim — adică toamna și iar- 
L anului trecut — avea să ne 
tină tovarășul Florian Berchez, 
l-imul secretar al Comitetului 
Ifașe. esc Oltenița al U.T.C. — 
I echipă de tineri electricienf 
■ Ia Șantierul Naval s-au in- 
ferat eforturilor muncitorilor 
1* la I.R.E.B. pentru a devia un 
Ihlu de înaltă tensiune ce 
■njenea înălțarea căminului. 
■— Sâptămînal — adăuga tova- 
Eșul Ignat Galus. prim secre- 
I al Comitetului orășenesc 
lurgiu al U.T.C. — eram pre- 
Kiți In șantier, ne interesam 
B stadiile de execuție si în 
Bncțic de constatări interve- 
Bwn acolo unde era necesar 

u a elimina stagnările ce 
Bureau dintr-un motiv sau al-

mecanică 
permite 

județelor 
lucrarea

— Unsprezece mii de semă
nători S.P.C.-6 lucrează în a- 
ceste zile pe suprafețele pla
nificate porumbului, iar pa 
măsură ce se încheie semă
natul florii-soarelui și sfeclei 
de zahăr numărul acesta este 
sporit. Calculele noastre re
dau faptul că înainte de 1 
Mai semănatul porumbului va 
fi încheiat. Forța 
de care se dispune 
ca în majoritatea 
mari producătoare
să se încheie în 7 pînă la 10 
zile bune de lucru. In acest 
scop am luat măsuri ca toate 
tractoarele echipate cu semă
nători pentru porumb să lu
creze în schimburi prelungite, 
iar acolo unde sînt condiții 
chiar și la lumina farurilor. 
Sîntem conștient! că elemen
tul esențial în efortul ce se 
face pentru recuperarea ră
mânerilor în urmă este orga
nizarea muncii. Pentru a lu
cra în schimburi prelungite 
pe tractoare am hotărît ca e- 
Ievii anului II de la școlile

profesionale de mecanici a- 
gricoli și țăranii cooperatori 
aflați Ia cursurile de califi
care să fie repartizați pe toa
ta perioada de practică, direct 
pe mașini, în sarcina lor a- 
flîndu-se lucrările cu un coe
ficient de dificultate mai mic, 
cum ar fi discuitul, lucrarea 
cu sapa rotativă și grapa re
glabilă.

— Foarte multe tractoare 
sînt concentrate încă la exe
cutarea arăturilor — și a- 
ceste suprafețe planificate vor 
fi însămînțate cu porumb...

— Observația e justă. La 
ora aceasta mai sînt de arat 
circa 360 000 hectare, cele mai 
mari suprafețe fiind în jude
țele Iași, Galați, Argeș, Te
leorman, Buzău. Brăila. Ilfov, 
Bacău și Dîmbovița. Se lu
crează însă continuu la arat. 
Ploile căzute in ultimele zile 
au ușurat executarea acestei 
lucrări. Unele greutăți se in- 
tîmpină — și e bine sâ spunem 
lucrurilor pe nume — 
aceea că o bună parte

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

PAVEL PERF1L

Totodată, 
activitate

gie „Oțelul 
de 1 august

întîlnit într-una din 
hale ale Uzinei de

culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor apreciază că se 
poate lucra cu o viteză zilni
că de cel puțin 200 000 de 
hectare semănate. Dar, pen
tru că semănatul porumbului 
este, îndeosebi în această pri
măvară, o lucrare exclusi
vă a mecanizatorilor, ne-am 
adresat tovarășului inginer 
GHEORGHE MĂNCIU, direc
tor general al Centralei de 
mecanizarea agriculturii Șl 
producției de utilaje pentru a- 
gricultură și industria alimen
tară din cadrul M.A.I.A.A. cu 
rugămintea de a înfățișa mă
surile adoptate în condițiile 
activității specifice din aceas
tă primăvară.

suprafețele nearate j 
acoperite cu resturi 
de la culturile de porumb și 
floarea-soarelui precedente, cu 
apă încă neevacuată prin lu
crări specifice ce s-ar fi im
pus. Considerăm că pînă la 
sfirșitul acestei săptămîni vom 
încheia executarea arăturilor. 
Dispunem de toate condițiile, 
faptul că fiecare tractor re
partizat la arături are o pe
rioadă zilnică de funcționare 
de minimum 12 ore este o 
primă garanție.

— Se asigură astfel front 
de lucru pentru semănători...

— Frontul de lucru îl asi
gurăm atît prin încheierea a- 
răturilor cît mai ales 
concentrarea tractoarelor 
pregătirea terenului, prin 
cuiri și grăpâri repetate, 
executarea ca o lucrare 
parată a fertilizării, iar acolo 
unde este cazul și a ierbici- 
dării, lucrare care, atunci 
cînd se execută concomitent 
cu semănatul îngreunează — 
reduclnd cu pînă la 30 la su-

slnt încă 
i vegetale

prin 
la 

dis- 
prin 

se-

tă ritmul de lucru, 
zilele acestea cu 
mai puțin intensă in cîmp au 
fost folosite în scopul apro
vizionării cu carburanți a sec
țiilor de mecanizare, al con
fecționării pieselor de schimb 
și al deplasării acestora la 
secții. In raza stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii 
au fost întocmite programe de 
activitate pentru fiecare trac
tor în funcție de condițiile 
tarlalelor unde a fost repar
tizat, iar împreună cu condu
cerile cooperativelor agricole, 
într-o proporție însemnată, 
s-au adoptat măsuri pentru a- 
sigurarea hranei în cîmp a 
mecanizatorilor precum și a 
carburanților. Toate acestea 
ne vor permi’-e creșterea 
5—10 la sută a ritmului
lucru zilnic pentru fiecare 
tractor; recuperarea incd din 
perioada actualei 
nerealizărilor din 
ploaie.

cu 
de

LA PANOUL 
DE ONOARE AL 

SCiNTEII TINERETUL

întrecerii socialiste

o confirmare
L-am 

imensele 
oțeluri aliate din Tîrgoviște. 
Era într-o salopetă ușor de
colorată, pătată de vopsea. 
Avea părul răvășit și fața a- 
prinsă. Discuta cu oamenii 
din echipă, l-am privit: nici 
unul nu acea peste 20 de ani. 
Și totuși lucrau, „pe propria 
lor răspundere", la un sub- 
ansamblu la tronsonul pentru 
laminoare. Era ultimul dintr-n 
serie mai mare de sdbansant- 
hle. Urinau după aceea alte 
14, mai grele și mai compli
cate.

— Am terminat lăcătușeria 
la Grupul școlar de siderur-

Roșu*. în ziua 
„ anul trecut — ni 

se destăinuie Nicolae Nicolae, 
am venit aici la Tîrgoviște 
De-aiunci am realizat, îm
preună cu colegii mei, zeci 
(le subansamble pentru marele 
laminor al uzinei de oteluri 
aliate. în ceea ce privește 
sarcinile de plan, afirm că în 
luna februarie echipa noastră 
a realizat o depășire de 5 la 
sută iar tn luna martie 22 la 
sută. Sînt succese care ne 
obligă pe toți cei 30 de mem
bri ai echipei de lăcătuși.

Stau de vorbă și cu tova
rășul Ilie Niță, președintele 
grupei sindicale ae la secția

confecții metalice.
— Dacă vorbim despre 

Nicolae Nicolae, trebuie să 
subliniem faptul că este unul 
dintre cei mai buni lăcătuși 
din secție, deși nu a împli
nit nici măcar un an de pro
ducție efectivă. Prin rezul
tatele pe care le-a obținut 
pinii în prezent, candidează 
cu șanse sigure la titlul de 
..Fruntaș în producție" pe 
anul acesta. Este, de aseme
nea, secretar al organizației 
U.T.C. nr. 5, confecții me
talice.

NOUA METODA DE TURNARE
A BLOCURILOR MOTOR

Folosind încălzitoare electrice, specialiștii Uzinei de autoca
mioane din Brașov au elaborat o nouă variantă a metodei de 
turnare cu miezuri executate in cutii calde. Noul procedeu, cu 
ajutară] căruia se obțin piese de o calitate ireproșabilă, este 
utilizat cu succes pentru turnarea blocului motor destinat au
toturismelor „Dacia 1 300“ și „ARO", pe care uzina din Brașov 
le furnizează uzinelor specializate din Pitești și Cîmpulung 
Muscel in cadrul planului de cooperare. Dispozitivele necesare 
pentru turnarea blocului motor după noua variantă au fost 
realizate cu forțe proprii- Concomitent, în cadru] turnătoriei 
de oțe] a Uzinei de autocamioane se află In curs de montare o 
linie automată pentru turnarea pieselor la presiuni Înalte.

decade 
zilele

PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA
FECIORU

(Agerpres)
Foto : GH. CUCU

■>

care are și el o responsabilita
te bine delimitată în materiali
zarea acestor investiții, interve
nea pentru a nu lăsa timpul să 
treacă fără ca să facă un pas 
Înainte. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, cînd existența în perime
trul șantierului de la căminul 
de la Oltenița a unei linii tele
fonice constituia un obstacol în 
munca oamenilor Trustului de

să te afli în postura de a re
nunța la urmărirea mersului 
Investițiilor, la sprijinirea, cu 
mijloacele proprii, a eforturilor 
constructorilor. Afirmație pe 
care ne simțim obligați să o 
facem avlnd în vedere situația 
din. primele luni ale aces
tui an, luni !n care practic con
tactele nemijlocite cu șantierele 
au fost întrerupte. Și aceasta

Pe șantierul căminelor patru tinerii muncitori

La Oltenița și Giurgiu

»IEIM SI LE AU

- Iar cînd lucrurile nu pu- 
iu fi soluționate la acel nivel 

completa tovarășul Ion 
smac — Comitetul județean,

construcții. Am luat legătura cu 
tovarășul inginer Ion Radu, di
rectorul Direcției județene de 
poștă și telecomunicații, am ex
plicat care este situația și ope
rativ, la fața locului, a fost tri
mis un specialist, problema a 
Încetat de a mai fi o problemă.

Așadar, atît cele două comi
tete orășenești, cît și comitetul 
județean U.T.C. s-au convins 
din proprie experiență că atunci 
cînd nu te rezumi la a privi de 
la distanță cum evoluează lu
crurile, cînd intervii cu compe
tență, cu autoritatea pe care 
ți-o conferă mandatul încredin
țat, rezultatele slnt vizibile. Cu 
atît mai inexplicabil deci că 
după un început promițător 
să-ți pierzi suflul, dintr-odată,

cind se știe foarte bine că toc 
mai anul 1973 este anul In care 
cefe trei obiective trebuie să 
fie predate, eșalonat, beneficia
rilor. Iar dacă despre căminul 
de nefamiliști de la Șantierul 
Naval Oltenița, cit și despre 
primul de la țesâtorla „Dună
rea" Giurgiu există suficiente 
motive să se creadă că terme
nele — 30 iunie și respectiv 31 
august — vor fi respectate, des
pre cel de al doilea destinat țe
sătoarelor — termen 31 decem
brie 1973 —- răspunsul este sub 
semnul întrebării.

— Pînă la această dată, ne In
formează tovarășul Ion Pizmac, 
deși finanțarea a fost deschisă, 
documentația predată, lucrare? 
nu a fost începută.

De ce ?
— Nu știm încă cine va exe

cuta lucrarea...
— Bine dar, alături de între

prinderile beneficiare propriu 
zise, comitetul județean U.T.C. 
avea datoria de a sprijini în
tr-un fel rezolvarea 
chestiuni.

— Este adevărat, în 
însă am fost foarte 
timpul nu ne-a prea permis- 
ți...

Sîntem siguri, nici chiar 
președintele consiliului tineret 
muncitoresc nu crede în temei
nicia scuzelor invocate; nici le
gat de „r.egăsirea" constructoru
lui, nici legat de adevăratele 
cauze ce au determinat întreru
perea contactelor cu șantierele. 
Este vorba mai curînd de fap
tul că o dată obținute o sea
mă de rezultate pozitive atît 
comitetele orășenești amintite 
cit și Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C. au considerat că mi
siunea lor s-a încheiat. Optică 
cu atît mai deficitară cu cit 
tocmai In aceste luni se hotă
răște efectiv soarta celor 3 că
mine de nefamiliști aflate în 
discuție. Ce trebuia de făcut 
pentru a ieși din impas se În
țelege. Practica, propria practi
că. a demonstrat că numai a- 
tunct cînd toți factorii Intere
sați realizează un acord deplin 
lucrările țin pasul graficelor- 
Cele 8 brigăzi care au dat o 
mînâ de ajutor constructorilor 
sînt la fel de necesare acum ca 
și în toamna și în iarna anului 
Î972. Urmărirea riguroasă a rit
murilor de execuție se impune 
a fi efectuată de la începerea 
construcției și pînă în momen
tul tăierii panglicii inaugurale. 
Promptitudinea In rezolvarea 
problemelor de tot felul care 
apar pe parcursul edificării fie
căruia din cele trei obiective so
ciale trebuie să constituie în 
continuare un mod de lucru. 
Așteptăm deci ca aceste dezide
rate să ajungă din nou în cen
trul atenției, numai așa contri
buția proprie putînd fi pe mă
sură.

acestei

acest an 
ocupați,

GH. GHIDRIGAN

OTELARII
CONFIRMĂ
TRADIȚIA

(Urmare din pag. [}

Colectivul exploatării miniere Petri la, din bazinul Văii Ji
ului, a extras in cinstea zilei de 1 Mai, peste prevederile de plan, 
1 760 tone cărbune. Măsurile aplicate pentru îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice și perfecționarea activității in abataje și ga
lerii au permis, de asemenea, minerilor de la Uricani să rea
lizeze o producție de cărbune mai mare cu 6 la sută față de 
prevederile de plan aferente perioadei care a trecut din a- 
ceastă lună.

Ca rezultat al strădaniilor depuse pentru folosirea mai efici
entă a mașinilor, instalațiilor ți a fondului de timp, iehnicienK 
și inginerii de la Exploatarea minieră Paroșenî au consemnat, 
pe graficul întrecerii, 10 100 tone cărbune extras peste prevede
rile de plan de Ia începutul anului șî pînă în prezent.

Asigurind prelucrarea ți punerea in valoare a unor cantități 
sporite de huilă măruntă, unitățile de preparare din Valea 
Jiului au dat peste prevederi, de la începutul lunii aprilie, mai 
mult de 100 vagoane de cărbune brichetai, pentru fondul 
pieței.

ÎNTOCMESC „SITUA ȚII" I
tfJrmare din pag. ÎJ

Cînd am fost numit șeful^ In
stalației, nu-mi venea să-mi 
cred ochilor — cițiva tineri, 
care de altfel au devenit foarte 
repede oameni de bază în sec
ție, fumau la locul de muncă, 
fapt deosebit de grav într-un 
combinat chimic, citeau romane 
polițiste în fața panourilor de 
comandă (am format o adevă
rată bibliotecă din cărțile strîn- 
se — pe care le-o țin la dis
poziție, dar pentru lecturi în 
afara programului de lucru !), 
jucau fotbal în curte etc... Am 
înțeles de unde veneau ava
riile. de ce erau neglijate uti
lajele. Un fapt grav — (tînâ- 
rul Bănicioiu Ștefan a scos din 
funcțiune, printr-o manevră 
greșit executată, un utilaj 
foarte scump) — die-a oferit 
prilejul de a organiza o „lecție 
de disciplină", deosebit de 
grăitoare. Le-am vorbit tineri
lor despre valoarea utilajelor 
încredințate lor, despre valoa
rea producției pe care ar pu- 
tea-o da. dacă ar respecta dis
ciplina tehnologică, despre ne
atenția de o secundă care poa
te declanșa avarii, despre pier
derile înregistrate în timpul 
unei întreruperi de 5 minute, 
despre pierderile celorlalte cî- 
teva ore, necesare instalației 
pentru a reintra în normal.

Lecția s-a dovedit utilă. O 
echipă din corpul de control 
al ministerului a apreciat pro
ducția ultimei luni, la o func
ționare continuă, drept „foarte 
bună". Nu a mai fost înregi
strată nici o avarie. Tinerii 
muncitori au rămas aceiași, nu 
s-a făcut nici o schimbare...

— Cîte sancțiuni ați dat ? 
(Răspunsul a venit prompt, în
soțit de o ușoară uimire).

— N-am dat nici o singură 
sancțiune 1 Credeți că o zi, sau 
o oră tăiată din salariu, i-ar fi 
învățat să iubească utilajele, să 
le îngrijească, să le suprave
gheze continuu ?

Bineînțeles, instituirea disci
plinei nu s-a făcut numai prin 
„lecția* amintită. Membrii co
mitetului de partid, și sub în
drumarea lor, cei ai comitetu
lui U.T.C. au discutat cu fie
care tînăr în parte, au inter
venit prompt pentru rezolvarea 
oricărei dificultăți ivite în pro
cesul de producție. Calitatea a 
devenit preocuparea fiecărui 
membru al colectivului — întîi 
s-a introdus autocontrolul la 
două posturi cheie (obținerea 
polletîlenei omogenizate și am
balarea produsului finit), apoi, 
inițiativa s-a generalizat și și-a 
găsit un generic mobilizator : 
„Noi producem, noi controlăm, 
noi răspundem". Printre evi- 
dențiați, au fost citați Bârbu- 
eeanu Ion, Vișescu Marin și 
Costache Ion.

— în curînd, cînd vom fi în
trebați cine slnt fruntașii, vom 
putea spune simplu — „întrea
ga secție" — afirmă, și nu fără 
temei, tovarășul Nicpară.

Viziiînd combinatul, cu- 
noscînd tineri din di
verse organizații (13 în 

total) un lucru se desprin
de cu certitudine : acolo unde 
comitetul U.T.C. și-a dat si
lința, a depus o muncă a- 
siduă pentru sudarea colecti
velor, pentru instituirea unei 
discipline ferme, tinerii s-au a- 
daptat cu ușurință la rigorile 
muncii în fabrică. în alte or
ganizații însă, și ne referim în 
special la cea de la Investiții 
(474 absențe nemotivate într-o 
singură lună), MEA (389 absen
țe nemotivate) și chiar la Ra
finărie (93 absențe nemotivate), 
neglijența comitetului U.T.C. 
este evidentă.

Explicațiile date, sînt date 
bineînțeles „ca să fie“ I Despre 
Investiții ni s-a spus că „tinerii 
fiind de meserie constructori 
nu „pot" să se deprindă cu ce
rințele unei prezențe regulate!" 
Despre „MEA", că fiind mulți

(665 tineri) absențele sînt... pro
porționale 1

Secretarul U.T.C. de la rafi
nărie, îng. Tudor Andronache, 
găsește că absențele de La pro
gram sînt o problemă care nu 
privește nicidecum organizația ;

— Nici n-am știut c-au lip
sit, probabil au știut șefii lor 
administrativi și i-au tras la 
răspundere. Eu, aflu ia sfirșitul 
lunii clnd mi se aduc hîrtiile 
astea...

Hîrtiile în cauză slnt fișele 
menite să consemneze, lunar, 
realizările tinerilor In cadrul 
întrecerii uteciste. Respectivele 
fișe, completate conștiincios cu 
absențe și întîrzieri de ordinul 
sutelor (dacă ar avea rubrică 
specială, probabil ar fi comple
tate și abaterile de la discipli
na tehnologică 1) nu tulbură cu 
nimic liniștea secretarilor de 
comitete, care le înaintează co
mitetului coordonator, iar acesta, 
comitetului județean U.T.C.

Tovarășul Cătălin Alexiu", se
cretar al comitetului județean 
U.T.C., ne-a asigurat că „deo
camdată fișele ne înfățișează 
situația reală și asta e bine, 
întrecerea purtată sub genericul 
„Tineretul — factor activ’ în în
deplinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate" a concretizat 
mult munca activiștilor si a 
colaboratorilor noștri. Pe baza 
constatărilor înregistrate, vom 
lua măsuri".

— Care vor fl aceste măsuri? 
am întrebat

Nu ni s-a dat un răspuns sa
tisfăcător. nici de către secre
tarul comitetului județean, nici 
de către secretarul comitetului 
coordonator al Combinatului. (Și 
cînd te gîndești că același co
mitet coordonator... coordonea
ză șl organizațiile de la Polie
tilenă și Piroliză și pe cele de 
la MEA, Investiții, Rafină
rie...). Să nu-i sugereze nimic 
experiența bună de la primele 
organizații ?

statat însă că agregatul, dacă' 
este bine întreținut Și judicios 
exploatat, poate da mai mult. 
Așa am ajuns să-l încărcăm cu 
cinci, zece și chiar douăzeci tone 
peste nivelul stabilit. în medie, 
greutatea șarjelor elaborate în 
acest an depășește cu 10 tone 
„capacitatea" cuptorului.

Ar mai fi de amintit — re
marcă Tiberiu Sirca, maistru 
principal la blocul I — și faptul 
Ca S-au adus unele perfecționări 
procesului tehnologic, sporind 
țața de anul trecut cantitatea 
de oxigen insuflată in cuptor. 
Nnmai in fazele de încărcare — 
încălzire utilizăm cu 500 metri 
cubi oxigen mai mult pe oră de
cit înainte. Aceasta a permis re
ducerea sensibilă a duratei de 
elaborare.

Ascultînd discuția, primul tO- 
pitor Adriai} D/ăgulescu se sim
te dator să facă o .subliniere foarte 
importantă care reflectă schim
barea unei mentalități destul de 
făspindite in rîndul oțelurilor, 
vorbește, frecvent — afirmă el 
despre eroismul muncii celor ce 
plămădesc metalul, despre cura
jul și bărbăția de care trebuie să 
dea. dovada- tn momentele 'grele. 
I nii dintre ei, îndeosebi cei mai 
tmeri'. w înțeles insă, cîteodată. 
în mod eronat această 
avîntindu-se în 
puțin cugetate. 
Dră^ulescu. chiar jt Bincescu, 
pentru a da cit mai mult oțel 
și-au propus să elaboreze unele 
șarje in 5 sau 6 orc, cu 3—4 
ore mai devreme. Tentativele 
n-au fost încununate întotdeauna 
de succes, ajungîndti-se în situa
ția de a se rehuta metal. Numai 
intervenția competentă, hotărîtă 
a maistrului Sirca a evitat un 
asemenea deznodămînt. în lupta 
pentru recorduri trebuie să ai în 

Fi-
tur-

nu 
de 

Din 
tras 

jungind la concluzia că este mai

noțiune, 
acțiuni mai 

Chiar el,

prevedere toate elementele, 
indcă iată, numai hala de 
nare fiind supraaglomerată, 
dispuneau de capacitatea 
evacuare necesară a șarjelor, 
aceste întîmplări băieții au 
unele învățăminte prețioase,

înțelept sa respecți întocmai gra- 
d* elaborare și turnare 

decit să te avînți în necunoscut, 
să dereglezi întregul flux tehno
logic. Mai ales că graficele ac
tuale sînt întocmite in așa fel 
incit a fort creat un decalaj 
strict intre evacuările din cup
toare, fapt care duce la elimina
rea oricărei suprapuneri și la 
asigurarea aprovizionării ritmice 
a fiecărui agregat.

— Renunțind la acest soi de 
„eroism" — remarcă Adrian Dră- 
gulescu — respectind cu stric
tețe disciplina tehnologică, rea
lizăm mult mai ușor ceea ce ur
mărim, adică sporirea rapidă a 
producției.

Ioan Mica, secretarul comite
tului U.T.C. pe secție, ține să 
precizeze c.ă activitatea tinerilor
de la cuptorul 1 nu constituie o 
excepție. Nici unul din cei 200 
de uteciști ai oțelăriei — subli
niază el — n-a rămas sub nor
mă în cursul acestui an. De ase
menea, . au fost lichidate cu 
aesavirșire absențele nemotivate 
în rîndul tinerilor. Sînt dezide
rate urmărite de multă vreme 
care au devenit acum realitate. 
Ele se înscriu ca o reușită de
plină a organizației U.T.C., ca 
un efect al variatelor și eficien
telor acțiuni educative întreprin
se in ultimele luni.
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UN EXPERIMENT LĂUDABIL:

EXPOZIȚIA LA LOCUL DE MUNCĂ
înregistrăm în ultima vreme 

numeroase expoziții ale artiști
lor profesioniști organizate in 
afara spațiih •’ consacrate, gale
riile de artă. Le întâlnim în 
case de cultură, în cluburi ale 
tineretului, cluburi muncitorești, 
în sălile unor facultăți, în holu
rile teatrelor. N-am pune acest 
fenomen in legătură cu lipsa u- 
nui public al galeriilor de artă 
(acest public cit de cit format, 
cit de cit constant, există), cît 
pe seama dorinței artiștilor d? a 
pătrunde in cercuri extrem de 
diverse ale acestuia, de a stabili 
cu dialog direct cu cei care, din
tr-un motiv sau altul, vin mai 
rar în contact cu opera de artă. 
Ne aflăm deci în fața unui a- 
vans al artiștilor, un gest de a- 
propiere suplimentar, a unei a- 
titudini active care se cuvin 
subliniate și apreciate, la reala 
lor valoare. N-am vrea să igno
răm pe de altă parte că iniția
tiva unui grup sau altul de ar
tiști s-a 
forurilor 
artiștilor plastici), a conduceri
lor cluburilor amintite, a con
ducerilor uzinelor, teatrelor, fa
cultăților, în general că ne aflăm 
în fața unui efort conjugat, co
mun. Ne-au reținut atenția de 
curând două asemenea expoziții.

bucurat de sprijinul 
specializate (Uniunea

Cea organizată la Institutul de 
construcții din București (Facul
tatea de instalații din Bd. Repu
blicii nr. 176) și cea organizată 
la Clubul Uzinelor ..Republica'’ 
pentru oamenii muncii de 
pe Platforma industrială „23 
August". Prima expoziție a re
unit un grup de șase tineri ar
tiști plastici, afirmați deja in 
expoziții personale și colective, 
în expoziții internaționale, ar
tiști cu viziuni extrem de dife
rite. Spiru Vergulescu, de pildă, 
cultivă un accentuat realism 
prin supunere riguroasă față de 
model, un realism in narativis- 
mul bonom, candoarea descrip
ției, migala, dragostea cu care 
sint tratate detaliile il apropie 
intrucitva, și-n cel mai bun sens, 
de spiritul artei naive. Gheor- 
ghe I. Anghel continuă ca fac
tură picturală maniera unei tra
diționale picturi postimpresio- 
niste. în care accentul nu cade, 
firesc, pe construcție, ci pe at
mosferă. pe subtilitate și nuan
țarea infinită a tonurilor. Liric 
prin exclență, el concepe peisa
jul ca pe o proiecție a propriilor 
trăiri subiective, ca pe un loc 
extrem de larg, de generos al 
identificărilor afective. Gheor- 
ghe Pătrașcu și Semproniu I- 
clozan concep In maniera pic-

turală a vechilor maeștri o pic
tură ce mizează pe simbol, pe 
insolitul asociațiilor, o pictură cu 
vădite resorturi programatice și 
filozofice. Marin Gherasim și 
Radu Costinescu expun, de pildă, 
o suită de lucrări mai îndrăz
nețe sub raportul configurării 
ideii care a stat la baza realiză
rii lor, lucrări in care intențiile 
nu se concretizează în primul 
rind prin subiect, încearcă un 
comentariu liber asupra condi
ției orașului modern, asupra 
spiritului matematic ce domină 
o serie de încercări ale artiștilor 
plastici contemporani.

A doua expoziție ne apare 
mai omogenă. Ea cuprinde lu
crări ale generației mijlocii de 
artiști (cu excepția maestrului 
Alexandru Ciucureanu și a tâ
nărului sculptor Aurelian Bo
lea), caracterizată printr-o vi
ziune picturală sintetică, prin 
sugestivitatea stilizării și a a- 
brevierii detaliilor, prin 
nomia subtilă a paletei croma
tice. Nu :ie propunem o anali
ză o lucrărilor acestor expozi
ții. Asupra creației lor s-au scris 
pagini concludente, ei au intrat 
deja în conștiința publicului, lu
crările unor artiști ca Ion Pa
cea, Constantin Piliuță, Traian 
Brădean, Aurel Nedel, Lazăr Ia-

eco-
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cob, ca să amintim numai 
țiva dintre expozanți, sint ori- 
cind mindria oricărui muzeu 
sau colecții din țară. Ceea ce 
ne interesează cu precădere este 
ambianța în care s-au organizat 
aceste expoziții, dialogul purtat 
de către artiști cu publicul, 
reacția acestuia față de opere
le prezentate, față de creatorii 
lor. Deoarece dialogul dintre 
artiști și public pe marginea 
expoziției de la Uzinele „Repu
blica" este programat abia săp- 
tămina viitoare (pe care ne 
propunem să-l urmărim cu jus
tificat interes și să-1 înfățișăm 
cititorilor) ne limităm la cel 
prilejuit de expoziția de la In
stitutul de construcții. Expozi
ția este mai puțin întîmplâtoa- 
re dacă ne referim la interesul 
față de fenomenul cultural ac
tual. al studenților din acest 
institut cu profil tehnic, la cer
cul de arte plastice existent de 
circa doi ani (la cele două ex
poziții organizate cu lucrări ale 
componentilor cercului), la ce
naclul literar, la cercul de mu
zică clasică, la cinemateca unde 
săptămânal se fac prezentări și 
proiecții a unor producții de va
loare. inițiate și susținute, in 
principal, de cadre didactice din 
catedra de limbi moderne ale 
Facultății de instalații. Cadre
le didactice, studenții institu
tului au privit cu real interes 
această manifestare, au discu
tat ore in șir cu expozanții. 
Consemnăm citeva opinii. „Ne-a 
atras în mod deosebit, spunea 
Joși Rechler, anul II Instalații, 
pictura cu subiect, pictura care 
nu explica didacticist o temă 
plastică, o idee, dar o pictură 
care ne oferă totuși premisele 
unui dialog. _ __ 1
Nu neg importanță i 
încercări. Poate că nu 
atit de familiarizați cu __
fi poate necesar să se expună 
astfel de încercări în £ 
tematice ca să zic așa, 
exact grupaje pe afinități, care 
ne-ar ajuta să înțelegem ex
tensia unei direcții, sensurile 
sale, formele sale diferențiate 
de manifestare". O idee ase
mănătoare susținea și studen
tul Cristian Dumitru, anul 
Instalații : „Expoziția în 
ne-a plăcut. Ne-a trezit 
totodată curiozitatea de a 
noaște mai multe despre artiș
tii noștri contemporani. N-ar 
fi râu să se organizeze la noi 
în institut periodic astfel de ex-

a unei înțelegeri, 
celorlalte 

sintem 
ele. Ar

grupaje 
mai

IV. 
sine 
însă 
cu-

poziții, ca ele să aibă un pro
gram precis, să fie un fel de 
capitole ale unor lecții vii de 
pictură. în acest mod ne putem 
completa o serie de lacune, aș 
zice elementare, din formația 
noastră in primul rind ca inte
lectuali, și în al doilea rind ca 
ingineri". „Să nu ne speriem de 
lipsa, intr-un fel de așteptat, 
mărturisea Cristina Dănescu. a- 
nul II. Instalații, a informării 
noastre în privința artei. S-a 
spus că vizionarea unei expo
ziții de artă presupune o anu
mită cultură. Eu cred că mai 
presupune și o anume sensibi
litate, o anumită receptivitate. 
Poate că nu am surprins acum, 
la început, cele mai nuanțate 
intenții ale artiștilor. Le-am 
admirat lucrările ca pe un lu
cru frumos, izvorît dintr-o no
bilă pasiune. întîlnirea direc
tă. discuțiile neprotocolare cu 
artiștii ne-au ajutat să înțelegem 
multe lucruri privind pictura. 
Accentuez că aceste intilniri di
recte sînt tot atit de bine ve
nite ca șî expunerea propriu- 
zisă a operei, cel puțin într-o

La expoziția de artă românească contemporană deschisă la clubul uzinelor „Republica . 
Fotografiile : GH. CUCU

primă fază a contactului publi
cului cu ea". Studenți ca Ro
die» Niculiță, anul II Gheor
ghe Paraschiv, anul III, Insta
lații. Sterie Ionescu, anul III 
C.F.D. Geodezie mărturiseau că 
nu au efectiv prea mult timp 
liber pe care să-1 consacre unor 
preocupări cu caracter artis
tic, că astfel de manifestări or
ganizate chiar în cadrul Insti
tutului le înlesnește un contact 
atit de dorit, că mulți colegi 
de-ai lor intră acum pentru 
prima oară într-o expoziție de 
artă și acesta este un lucru mai 
important decît se crede. Din 
toate discuțiile, mergind de la 
aspecte mai importante și com
plicate ale viziunii artistice, *pî- 
nă la cele de limbaj, cele' care 
priveau o curiozitate referi
toare la tehnici, la modul con
cret de realizare a unei lucrări, 
am desprins dorința studenților 
de a se mai organiza astfel de 
expoziții, dorința lor de a ur
mări activitatea expozițională 
în viitor a invitaților lor, de a 
le vizita atelierele. Am des
prins de fapt momentul ' unei 
întâlniri între aceleași genera
ții, pe care domeniul activită
ții profesionale le desparte nu
mai aparent. Am mai înțeles 
totodată cit de false sint con
vingerile unora că arta poate fi 
maculată prin „coborirea" din 
mediul antiseptic al galeriilor 
de artă în spațiul concret al 
unor întreprinderi productive 
ori instituții de cultură, cit de 
jalnică este așteptarea publi
cului, într-un fel izolarea față 
de el, și odată cu ea, izolarea 
propriului efort creator. Cali
tatea sa. eficiența sa. nu stă, 
cum greșit și naiv cred unii, în 
regia prezentărilor, a prezentă
rilor „specializate". destinate 
exclusiv „specialiștilor".

C. R. CONSTANTINESCU

La nivelul superior ai unei 
îmense_hale din Uzina „Trac- 

cîteva 
încăperi cu o destinație aparte. 
Un amfiteatru cu 84 de locuri. 
2 săli de seminar, 4 săli de 
proiectare și 3 camere de stu
diu pentru profesori alcătuiesc 
aici, in incinta uzinelor, un 
nivers didactic de factură 
versitară.

în facultatea găzduită 
uzină învață studenții__
lor IV și V ai secțiilor T.C.M. 
și M.U.P.C. aparținind Univer
sității din Brașov.

— E un început, ne spune 
tovarășul Iulian Cazacu, inginer 
șef al uzinei, care nu tre
buie privit numai sub aspect 
teritorial. N-am mutat pur yi 
simplu cîțiva ani de studiu de 
la facultate Jafci, ci Încercăm să 
facem retușurile■ cerute-de viață 
învățămintuiui nostru care esțe 
ușor amenințat de scolastică. In 
ambianța uzinei vom forma in
ginerii de care avem nevoie și, 
ca să spun așa, ne aducem re
ciproc servicii : învățămîntul — 
producției și producția — în
vățămintuiui. Un fapt : anul 
trecut uzina a avut nevoie de 
ajutor pentru însușirea foarte 
rapidă a unui nou produs, trac
torul de 80 cai putere. Am ape
lat la facultate și studenții au 
primit ca teme pentru proiec
tele de an, proiectarea repere
lor de care aveam nevoie. N-a 
fost simplu, treburile n-au 
mers întotdeauna perfect, unele 
proiecte au ieșit mai stângace. 
Dar a fost un lucru extrem de 
util. încă ceva : s-a schimbat 
optica maiștrilor și reglorilor 
din uzină asupra studenților. De 
unde pînă atunci aveau de-a 
face cu ei numai pe la coloc
viile de practică, cind umblau 
cu carnetul să li se pună nota, 
acum colaborau la elaborarea 
proiectelor, se sfătuiau, găseau 
în comun soluții. A fost cu to
tul altceva.

în timpul elaborării proiecte
lor studenții au beneficiat de o 
dublă 
rilor 
uzină.

Pe
sint anunțate 
ginerii acordă 
sultații. Pentru 
a le încredința 
iectclor pentru 
SDV-uri nu s-a mărginit Ia e- 
poca cind uzina avea nevoie să 
introducă un nou produs ci a 
rămas o practică curentă, 
actualul an IV și-a asumat 
cir.a elaborării și predării 
timp util a unor proiecte 
plr.nul de necesități curente al 
uzinei, in timp ce anului V, 
pentru lucrările de diplomă, i-au 
fost încredințate subiecte de o 
stringentă actualitate pentru 
producția uzinei.

toru!M-Brașov se află

u-
uni-

de 
ani-

subordonare : a profesa
și a specialiștilor din

ușile servicii lor tehnice 
orele in care in- 
studenților con- 
că procedeul de 
executarea pro- 
piese, repere și

Și 
sar- 

în 
din

FESTIVALUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR DE ARTĂ

— Ce formă didactică a îm
brăcat insă această colaborare, 
cum s-a încadrat in programa 
de invățămînt. cu ce rezultate?

— La disciplinele de speciali
tate. explică prof. dr. ing. 
Gherman Drăghici. studenții 
execută proiecte avi nd subiecte 
propuse de uzină. La solicita
rea catedrei, serviciul tehnolog- 
șef a oferit teme pentru piese și 
repere pentru care n-a fost e- 
laborată încă tehnologia de fa
bricație. Se lucrează și indivi
dual, iar pentru dispozitive mai 
complexe s-au alcătuit grupe de

re. în cadrul cursului T.C.M. 
proiectele au luat-o înainte cu 
un semestru. Cursul de scule 
nici măcar n-a fost predat, dar 
studenții au și întocmit proiecte. 
Cum ? încercăm noi, cadrele 
didactice, să le avansăm niște 
cunoștințe, mai primesc spriji
nul specialiștilor de aici...

— Cum integrarea in produc
ție s-a făcut „din mers", nu 
cădea în sarcina catedrei de 
T.C.M., să spunem, să se gin- 
dească și să adapteze cursul tot 
„din mers" ?

— Sintem îngrădiți, nu întot-

toate aspectele au fost suficient 
puse la punct studenții au be
neficiat enorm : au lucrat în 
condiții reale, la mașini concre
te. au căutat și au găsit soluții 
pentru cazuri concrete, au în
vățat să utilizeze norme și cote 
ale uzinei, au fost în contact cu 
specialiști ai producției. Deo
camdată sînt și unele dezavan
taje. mai mult de natură di
dactică. Cursul de proiecte, să 
spunem, conține noțiunile teo
retice indispensabile unui ingi
ner care va lucra la „Tractorul" 
dar și în alte uzine. Numai pe

s-ar mai asigura toate rigorile 
didactice. In general, cred că 
adevărațiî specialiști ar trebui 
atrași cu mai multă consec
vență la munca didactică.

Nu m-am convins încă 
eficiența ținerii cursurilor 
uzină, în forma și în situațiile 
din prezent. Aspectul acesta 
mi se pare a fi renrezentînd 
partea formală a aplicării in
dicațiilor date de partid pri
vind integrarea învățâmîntului 
cu producția. La ce servește că 
ținem aici cursurile ? Predăm 
ca în facultate, facem pauze

de 
în

ARGUMENTE
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Cursul se continuă în ateliere, în fata marinilor. Un autentic amfiteatru aici, la Uzinele „Tractorul". 
Foto : GH. CUCU

2—3 studenți. Pentru a se asi
gura realizarea perfectă a pro
iectelor au fost repartizați, pe 
lingă cadrele didactice, și in
ginerii uzinei care aveau în sar
cină fie proiectarea pieselor 
respective, fie conducerea colec
tivelor de proiectare, deci erau 
în temă. în sfirșit. studenții 
folosesc materialul documentar 
existent în uzină, normele fixa
te aici, cataloage.

Cu toate acestea, consider în
ceputul încă modest. Iar dacă 
am nemulțumiri ele nu sint la 
adresa uzinei. Iată : planul de 
invățămînt nu este, corelat cu 
procesul de integrare. La un 
proiect funcțional, ca cel la 
care lucrează studenții, ai ne
voie de un complex de cunoș
tințe. prevăzute in planul nos
tru a fi predate în două semes
tre. Dar uzinei nu-i putem oferi 
un proiect după un an de zile, 
sau doi. Aci există plan de pro
ducție, termene fixe de predi-

deauna inițiativa ne aparține. 
Ministerul ar trebui să lase o 
mai mare elasticitate facultăți
lor. catedrelor, incit acestea să 
poată aduce corecturi planului, 
cind e cazul. Apoi, ne îngrădesc 
chiar cele 36 de ore săptămînale 
prevăzute pentru prezenta stu
denților la școală, numărul re
dus de examene.

Studenții petrec în uzină trei 
zile pe săptămînă. Aici li se 
predau cursurile de specialitate 
aici au loc seminariile la cursu
rile respective, aici se lucrează 
la proiecte. Dar. practic, la pro
iecte se lucrează o zi pe săptă- 
mină. Noi ar fi trebuit să gră
bim predarea cursurilor, pentru 
că lucrăm în alte condiții...

— Este clar că avem de-a face 
cu o formă de început a unui 
invățămînt de tip superior, mo
dern, adaugă dr. ing. Sergiu 
Chiriacescu, șef. de lucrări. Chiar 
și in împrejurările cind nu

baza acestei sume de cunoștințe 
ei va putea trece de la un pro
iect la altul, se va adapta de la 
un produs la altul. învățîn- 
du-1 să proiecteze numai pen
tru tipul de produs existent 
in fabricație cind el este încă 
student în anul IV, îl plafo
năm. încercăm acum să aco
perim această lacună, dar nu 
dispunem de timp suficient.

— Ce căi există pentru opti
mizarea foarte rapidă a proce
sului de integrare a învăță
mintuiui cu producția, în for
ma adoptată de facultatea dv., 
adică a mutării unei cote din 
activitatea didactică în uzină ?

— zCum am spus, proiectarea 
in uzină mi se pare un lucru 
valabil, eficient și care trebuie 
pxtins. Găsesc chiar că orele 
de proiect ar putea fi conduse 
în mai mare măsură decît pînă 
acum de specialiști din uzină. 
Nu în exclusivitate, întrucît nu

să 
tin 
N-
în

șese, în această privință, punc
tul de vedere al universitarilor. 
Primii socotesc că o anume ru
tină face ca cursul să fie predat 
încă „de la catedră" și nu pe 
viu, folosind marele cîmp de 
observație și demonstrație pe 
care-1 oferă uzina. Iar profe
sorii acuză tradiționalismul u- 
nor cursuri și. deci, încărcătura 
lor inutilă care grevează asupra 
timpului pe care-1 au la dispo
ziție, se simt încorsetați de ri
gorile instrucțiunilor și norme
lor în vigoare și nu găsesc încă 
soluții avantajoase pentru apli
carea lor la noile condiții cre
ate.

Ce părere au insă studenții, 
ca beneficiari direcți ai pătrun
derii în uzină cu avansul de doi 
ani față de momentul absolvirii 
facultății ?

Ioan Bogdan, anul IV T.C.M.: 
Mi se pare că am făcut un pas 
însemnat înainte pe linia pre
gătirii noastre profesionale în
tr-un ritm mai modern. Faptul 
că lucrăm în proiectare pentru 
uzină ne-a pus în contact cu 
o realitate pe care, altfel, am fi 
cunoscut-o abia cind am fi fost 
ingineri. Nu văd însă nici un 
avantaj de pe urma faptului că 
audiem aici cursurile de spe
cialitate. In forma actuală, le 
puteam tot așa de bine urmări 
și la facultate.

Gheorghe Căliman, anul IV 
T.C.M. : Mi se pare că faculta
tea a fost mai dinamică în pro
cesul integrării, a creat rapid 
cadrul organizatoric necesar. 
Simțim prea puțin sprijinul 
specialiștilor din uzină. chiar 
și la proiectare, pe care o fa
cem pînă la urmă tot sub în
drumarea cadrelor didactice. In
ginerii ne-au fixat niște ore de 
consultații neconvenabile : ade
sea ele coincid cu pauza dintre 
două cursuri, mai exact, între 
cel care se sfârșește în uzină și 
cel care urmează în sălile fa
cultății. Dacă mergem în alte 
ore, inginerii se simt deranjați, 
și poate că așa și e. Atunci, 
cei mai mulți dintre noi renun
ță la acest ajutor. Trebuie re
zolvată aceasta situație.

La Cluj, pe scena Teatrului 
maghiar de stat și-au etalat 
măiestria elevii celor două li
cee de coregrafie, cel bucureș- 
tean și cel al orașului gazdă, 
întrecere din cadrul Festiva
lului republican al școlilor de 
artă, manifestare organizată, de 
la faza zonală și pînă la aceea 
finală, de Ministerul Educației 
și învățămintuiui, Uniunea Ti
neretului Comunist, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
și Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor.

O mare parte din elevii 
care i-am ’ "
anunță ca 
Tocmai de 
fost multe, 
riu extrem 
unor lungi 
Steaua festivalului a fost 
băiat, clujeanul Dumitru Boie- 
ru — pregătire artistică și fizică 
desăvîrșită. Mi-e greu să spun 
mai mult despre el sau despre 
colegii și colegele lui de pro
moție dintre care s-au detașat 
Mihaela Gagiu, Bodnarciuc 
Gheorghe (Cluj) și Camelia Pie
tricică (București), toți distinși 
cu premiul I.

Ceea ce deosebește liceele de 
coregrafie de liceele de artă cu 
alte profile, este faptul că cele 
dinții pregătesc absolvenți ce re
prezintă, așa um spunea direc
toarea liceului clujean, „mate
rie finită". Perioada de studii, 
de pregătire se încheie la sfir- 
șitul clasei a XH-a. De aid 
înainte urmează scena cu exi 
gențele, greutățile și mirajele 
ei. Acestor elevi liceul trebuie 
să le dea totul pentru că aici 
are loc definitivarea pregătirii 
lor. Rolul formativ este și tre
buie să fie multiplu. Elevii ob
țin aici o definitivă pregătire 
pentru viață, pentru muncă, 
pentru profesie. Deci liceul de 
coregrafie are o misiune foarte 
grea, severă. Elevii își făuresc 
în sălile lui o cultură generală 
substanțială, o cultură în dome
niul tuturor artelor, un stil de 
muncă și de gîndire artistică 
apt a satisface cerințele multi
ple ale unei cariere scenice 
grele și relativ scurte ce începe 
la 19 ani și se încheie la apro
ximativ 40.

Spectacolele de la Cluj 
fost foarte diferite, lucru 
denotă concepții și maniere deo
sebite de muncă. Școala clu
jeană s-a dovedit superioară, 
fapt constatat în egală măsură 
de juriu și de sală. Amboie 
licee au elevi extrem de do
tați, cu posibilități strălucite, 
dar îndrumați și valorificați în 
chip diferit Șirul numelor e 
lung : Gheorghe Covalec, — 
București, Gheorghe Angheluș 
— Cluj, Carmen Marinescu — 
Cluj, Ana Maria Stănculescu - - 
București, toți distinși cu Pre
miul II. Ion Caloianii — Bucu
rești, Gheorghe Ianch — Bucu
rești. Ravasz Zoltan — Cluj, și 
Veronica Suareșan — București 
care au obținut fiecare Premiul 
III.

Clujul a cucerit mai multe 
premiu într-un liceu de core
grafie, baza pregătirii de spe
cialitate trebuie s-o constituie 
baletul clasic. O pregătire de 
acest tip asigură absolventului 
putința de a aborda, pe scenele 
unde urmează să-și fructifice 
talentul și munca, orice1 gen de 
dans, să se adapteze exigențelor 
oricărui ansamblu profesionist, 
oricărui repertoriu. Bucureștiul 
a prezentat un spectacol echili
brat. A adus în concurs toate 
compartimentele artei coregra
fice. Elevii bucureșteni au ca
lități interpretative și fizice

văzut evoluînd 
talente de excepție, 
aceea premiile au 
decernate de un ju
de obiectiv în urma 
și drepte deliberări. 
’’...............................un

au 
ce

Ana-Maria Stănculescu Gheor-
ghe Covalec de la Liceul 
de coregrafie din București In
tr-o scenă din baletul „Cele 7 

frumoase" de Koraiev

multiple, siguranță, lucru care 
s-a putut consta-a în multe nu
mere din program („Primăvara" 
de Cornel Trăilescu, „Pasărea 
albastră" de Ceaikovski, „Sim
fonia XXXX“ de Mozart, „Pă
sările" de Mesaier). Majoritatea 
numerelor au purtat însă prea 
vizibil amprenta personalității 
profesorilor ce au stiluri foarte 
diferite. Foarte, foarte mult 
dans moderri în foarte multe, 
diverse „viziuni" ; diverse — 
conform opiniei juriului din a 
cărei componență. In sensul 
acestei opinii cităm pe balerina 
Magdalena Popa, președinta ju
riului. Raul Erceanu, Maria 
Lucacz și Vasile Pop. Un spec
tacol pestriț, într-un anume 
sens bine, dozat, care însă sca
pă din vedere rostul și menirea 
unei riguroase școli de coregra
fie — fapt ce poate avea re
percusiuni nedorite pentru 
evoluția premianților și nepre- 
mianților de azi, dincolo de 
porțile școlii. Artificiile specta
culoase pot ascunde în dosul 
mozaicului de stanioluri îneîn- 
tător colorate, neglijarea unei 
pregătiri de bază care sa ga
ranteze absolventului o evolu
ție fără stagnări și căutări 
inutile.

Dincolo de aceste observații 
festivalul, la a 8-a ediție a sa, 
a beneficiat de spectacole de 
înaltă ținută, spectacole-recital 
care au relevat virtuțile de 
netăgăduit ale școlii românești 
de coregrafie.

ELENA NESTOR
Mențiuni anii I-IV liceu, indi

viduale ; Sorin David — cluj, 
Elisabeta Raicu — Cluj, __
Roboș — Cluj, Raduly Ladis- 
lau — Cluj.

Mențiuni colective : 
tru dans modern. Dansul ^Pă
sările" interpretat de un grup 
de elevi bucureșteni, dansul 
„Spirale" (Cluj) și dansul popu
lar „Fetele din Crihama" »--i 
Cluj.

Premiul Operei din București: 
dansul „Fl-amengo" (Cluj) ;

Premiul Operei din Cluj îj 
dans basc (București) ;

Premiul special 
„Contemporanul" : 
Covalec (București) 
Marinescu (Cluj).

Pentru clasele
Premiul I — dansul „A venii 
vacanța" (Cluj și „Polca Pizzi 
cato (București) ; Premiul II a 
„Lebedele mici" din Baletu 
„Lacul lebedelor" (București) ș 
dansul „în excursie" (Cluj 
Mențiuni : Dansul „Țăndărică 
(București) și Dans popular dii 
Maramureș (București).

Adrian

pen-

al revistei
Gheorghe 

și Carmen

iu-viii

I

I
ECHILIBRU
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între ore și plecăm grăbiți 
nu pierdem orele care se 
în clădirea universității, 
avem răgazul să coborim 
uzină, să urmărim pe viu anu
mite procese, anumite utilaje. 
De vină sint cursurile — conți- 
nînd 
vină 
care 
tiță.
care .. ___ _
cursurilor, eu aș muta în uzină 
activitatea de laborator. Deo
camdată nu se poate, nu există 
in uzină laboratoare care să 
permită și o activitate didacti
că. Pînă cind le vom avea — și 
cunosc că s-a întocmit o docu
mentație în acest sens — să ne 
mulțumim cu orele de proiect 
desfășurate în uzină și să rea
ducem în amfiteatrele facultă
ții cursurile propriu-zise.

Părerile sînt împărțite, 
menii producției nu împărtă-

încă un serios balast. De 
e planul de invățămînt — 
nu-ți îngăduie nici o por- 
De vină e orarul — pe 
nu-1 poți încălca. în locul

Oa-

★

supus

O dezbatere despre eficiența 
mijloacelor adop' e în scopul 
integrării înv? ^imîntului cu 
producția nu poate conducJMn- 
că la concluzii întrucît procesul, 
aflat la început, este
perfecționării. De aceea ea ră- 
mine deschisă, invitînd pe toți 
cei interesați, muncitori, ingi
neri, profesori, studenți să con
tribuie prin opinii, sugestii, pro
puneri la consolidarea acestui 
început precum și la soluțio
narea dificultăților, la perfec
ționarea formelor de lucru. .

MARIETA VIDRAȘCU

Vai, nu e deloc adevărat. Mai inegala planeta n-a fost 
poate niciodată. Dar tocmai de-aici răsare o speranță. Po
poarele care luptă azi nu pentru cultură fină, ci pentru drep
tul elementar de a-și folosi propria limbă, nu pentru îm
buibare ci pentru subzistență minimă, nu pentru a domina 
lumea, ci pentru, a avea un drapel național, un imn al lor și 
o reprezentare in lume, nu disprețuiesc nimic din cuceririie 
civilizației. Trăiesc cu încredere fiecare fenomen nou, vene 
rează valorile care aiurea trezesc zîmbete ironice. Invidiază 
ceea ce polul celălalt, al superdezvoltării, azi disprețuiește, 
într-un cuvînt, în penurie totală, în subdezvoltare, în ignoranță 
și foame, se comportă ca niște apărătoare ale valorilor civi
lizației. E extrem de instructiv să auzi o conversație între un 
intelectual european plictisit și un cetățean dintr-un continent 
în care cultura încă e bun de consum. Ultimul apără loial 
ceea ce uneori n-a „unoscut decît prin dicționar și enciclo
pedie.

în ce constă, deci, speranța ? în faptul că pare asigurată 
continuitatea valorilor, prin însuși faptul că accesul la valori se 
deschide treptat unor nații noi, flămînde de valori, proaspete, 
zeloase cum sînt întotdeauna neofiții. în aceste părți ale lumii, 
unde se luptă pînă și pentru ca jumătatea unei bănci din-1 
tr-un parc să fie egală cu cealaltă jumătate a ei, omul nu e 
blazat.

Să sperăm că din echilibrul acestor atitudini lumea se va 
salva de excese.

'innHnHnnHnuinnHmnfn/niifn//nnfffi/ff//i/fnn/fffnnuirnt
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Arabe Siriene. HAFEZ AL ASSAD, următoarea tele
grama :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, am plă
cerea să adresez Excelenței Voastre. în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al m-eu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări pen
tru sănătatea și fericirea dv., pentru progresul și bunăstarea 
poporului sirian prieten.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Sociali.sie 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repuhlicii Arabe Siriene, MAHMOUD 
EL-AYOL'BI, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Siriene îmi oferă 
plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre calde felicitări 
și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră și a 
poporului sirian.

Tovarășul Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a plecat luni 
]a Moscova, pentru a participa 
la lucrările celei de-a 62-a șe
dințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul O- 
topenj, se aflau tovarășul Ma
nea Mânescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării și alte persoane 
oficiale.

• Era de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

★

La sosirea la Moscova, tova
rășul Gheorghe Rădulescu a 
fost întlmpinat de M. A. Leseci- 
ko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. V. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R.

Au fost prezenți Ion Ciubota- 
ru, ministru plenipotențiar, 
consilierul ambasadei României 
la Moscova, și membri ai am
basadei.

Tovarășul Xuan Thuy, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncetc din 
Vietnam, ministru, șeful dele
gației guvernului R.D. Vietnam 
la Conferința de la Paria cu 
privire la Vietnam, care ne-a 
vizitat țara la invitația C.C, al 
P.C.R., a părăsit luni Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oas
petele a fost condus de tovară
șii Cornel Burtică, membru 
supleant a] Comitetuln! Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Tureu*. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Nî- 
colae Ghenea, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, activiști de partid.

Au fost prezenți Nguyen 
Dang Hang, ambasadorul R.D. 
Vietnam, precum și șefi ai al
tor misiuni diplomatice a- 
credîtați la București.

La Consiliul de Miniștri au 
început, hini dimineața, lucră
rile celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugos- 
lave de colaborare economică. 
Delegațiile celor două țări sînt 
conduse de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și respectiv de Dușan 
Gligorievici, membru al Consi
liului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, se examinea
ză modul de îndeplinire a mă
surilor convenite și a recoman
dărilor date cu prilejul întllni- 
rilor la nivel înalt dintre con
ducătorii de partid și de stat 
din cele două țări, privind dez
voltarea in continuare a rela
țiilor economice româno-iugos- 

(Urmare din pag. I)

ganizații. Reacțj-a pozitivă a or
ganizațiilor U.T.C. nu a intîrziat 
Bă apară. Aș aminti numai cî- 
teva cifre i organizațiile din 
trei secții ale fabricii „Sebeșul-' 
din Sebeș s-au angajat In adu
narea generală a salăriaților că 
vor produce anul acesta peste 
plan 175 000 de perechi de cio
rapi. La fabrica „Căprioara", 
din același oraș, tineretul s-a 
angajat să realizeze — din de
șeuri de materie primă și prin 
muncă patriotică — 3 000 de po
șete pentru copii. Uteciștij de la 
Uzina mecanică din Cugir și-au 
luat angajamentul de a econo
misi 1 200 000 lei prin inovații 
și’raționalizări, reducerea con
sumurilor de S.D.V, cu 2 mili
oane lei, scăderea rebuturilor 
cu 3 milioane lei. In agricultură, 
tinerii organizației S.M.A. din 
Aiud și-au propus să lucreze 

L. două zile pe Jună cu combusti
bil economisit, să lucreze 100 de 
ore cu fiecare tractor peste pla
nul anual, să realizeze planul 
anual in proporție de 110 la 
sută. Tinerii de la C.A.P. Gîr- 
bova s-au angajat să execute 
prin muncă patriotică lucrări in 

** valoare de 5 000 lei, de asemenea 
au constituit o echipa căreia i 
a-a dat spre îngrijire un lot de 
taurine. Tot această organizație 
s-a angajat să redea agricultu
rii 3 hectare din totalul de 10. 
cite se află cu exces de umidi
tate.

— Ne apropiem în felul acesta 
de un alt aspect a! aceleiași pro
bleme : munca patriotică.

— Anul trecut ne-am depășit 
propriile previziuni cu mal mult 
de o pătrime. Tn acest an nu 
vrem să rămînem mai prejos. 
Ne-am hotărît să realizăm eco
nomii prin muncă patriotică în 
valoare de 20 000 000 lei. Ne-am 
stabilit obiectivele, numărul de 
participants perioadele in care 
vom acționa. De altfel, șantie
rele tineretului sînt. multe din 
ele. în pragul Inaugurării.

— Desigur, multe dintre an
gajamentele pe care și le-au a- 
sumat organizațiile U.T.C, din 
județ se referă la perioada unui 
an întreg. Totuși, ați avut posi
bilitatea de a verifica pe par
curs îndeplinirea ritmică a aces
tora ?

— Avem această obligație. Ti
nerii de Ia Complexul de pre
lucrare a lemnului din Blaj au 
economisit în primele 3 luni ale 

\ anului 20 tone făină de secară, 
5 000 kg clei Absențele la mun
că au SCR7U1 în aceeași perioadă 
cu 40 la sută Tinerii de la fa
brica ..Căprioara" au si realizat 
cele 0 000 de poșete, urmînd a-șl 
sunlimenta angajamentul ini
tial

— Care este stadiul aplicării 
hotârîrilor in domeniul muncii 
politico-educative ?

lave. Comisia analizează, de 
asemenea, în vederea stabilirii 
măsurilor corespunzătoare, noi 
posibilități de colaborare eco
nomica, cooperare și speciali
zare In producție in diferite do
menii de activitate, de interes 
reciproc.

La București a sosit Souheil 
Ghazzi. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Arabe Siriene în Repu
blica Socialistă România.

O delegație de specialiști con
dusă de Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, a e- 
fectuat o vizită în schimb de 
experiență în Uniunea Sovietică, 
la invitația lui I.A. Ganicev, vi
cepreședinte al Comitetului' de 
Stat pentru Construcții de pe 
lingă Consiliul de Miniștri.

Vizita a prilejuit un fructuos 
schimb de idei între specialiș
tii români și sovietici în proble
me de interes reciproc din do
meniul aplicării tehnologiilor 
noi, folosirii materialelor ușoare 
și cu eficiență mare, a ridicării 
gradului de industrializare și 
mecanizare a construcțiilor.

Mulțumind pentru călduroasa 
primire făcută membrilor An
samblului circului chinezesc din 
Șanhai. la sosirea lor luni în 
Capitală, Iuan Tun-Iin, condu
cătorul acestei prestigioase for
mații artistice, ți-a exprimat 
satisfacția pentru prilejul oferit 
de a Întreprinde un turneu !n 
țara noastră, de a cunoaște pu
blicul românesc în fața căruia 
vor susține mai multe specta
cole.

Turneul solilor artei chineze, 
exclusiv bucureștean, progra
mează pe scena sălii „Rapso
dia română" (10—20 aprilie) și 
la Circul de stat (21 aprilie—6 
mai) mai multe reprezentanții.

Mgerpres)

Organele de resort ale 
Navigației civile din Româ
nia au deschis o nouă linie 
maritimă intercontinentală 
pe ruta Constanța-Las Pal
mas (insulele Canare)-Hua- 
fon-Philadelphia-New Or
leans. In cadrul transportu
rilor, efectuate pe aceaată 
linie, întreprinderile româ
nești exportă pentru parte
nerii din Statele Unite pro
duse ale Industriei sticlei și 
transportă pentru fabricile 
de încălțăminte și pielărie 
din țara noastră diverse ma
terii prime.

— Una dintre sarcinile care 
revin comitetului județean 
U.T.C. în aceat domeniu este 
organizarea unor acțiuni care 
să ducă la înțelegerea de către 
tineri a problemelor fundamen
tale privind dezvoltarea Ro
mâniei socialiste multilateral 
dezvoltate. Conform observa
țiilor făcute de conferin
ță — s-a afirmat atunci că în
suși conceptul nu este bine în
țeles — am reorientat temati- 
cile învățămintului politic 
U.T.C, Se constatase că nu e- 
xistă o suficientă ancorare a

CE S-A
REALIZAT DIN 

PROGRAMUL 
DE ACTIVITATE
aceator tematici la problemati
ca actuală ci mai mult către 
istoria dezvoltării și edificărfi 
organizației revoluționare de 
tineret. La centrul de informare 
și documentare județean am or
ganizat instruiri, dezbateri, 
consfătuiri și Intîlnlri conform 
acestei idei. De asemenea, o a- 
tenție mărită am acordat dez
baterii jn cadrul adunărilor ge
nerale a proiectului de norme 
ale muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste. Acum, clnd se aprODie a- 
niversarea a 125 de ard de la 
Revoluția hurghezo-democraU- 
că din 1848 șl, mai ales, pentru 
că drumurile revoluției «-au 
intersectat la Blaj, în județj] 
nostru, am Organizat un ckdu 
de manifestări închinate acestui 
eveniment de aleasă sărbătoa
re t simpozioane, spectacole o- 
magiale, primiri festive în or
ganizație. Activitatea cultural- 
artistică. activitățile legate de 
petrecerea in mod organizat a 
timpului liber au luat un nou 
curs acum, după ce am depis
tat — la cererea conferinței — 
toate localurile din județ unde 
se pot organiza asemenea acți
uni. Tn anii trecuți, aveam doar 
douâ-trei săli mal bune, șî nu
mai in orașe. Astăzi avem 21

Sosirea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Congo

Sînt fericit că am ocazia să 
vizitez România, că voi avea 
prilejul să facem, în cursul în
trevederilor, un bilanț al coo
perării atlt de fructuoase sta
bilite intre țările noastre, a de
clarat Ta sosirea pe aeroportul 
Otopeni. Charles David’ Ganao, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo, care 
întreprinde, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, o vizită ofi
cială în țara noastră.

Ministrul congolez, care este 
însoțit de experți și consilieri, 
a fost întâmpinat Ia sosire de 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct a] ministrului, 
Gheorghe Stoian, ambasadorul

Sosirea ministrului afacerilor externe
al Luxemburgului

Luni după-amiază, a sosit In
tr-o vizită neoficială dl. Gaston 
Thorn, ministru al afacerilor 
externe al Luxemburgului.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele luxemburghez a fost Intim-

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Tineretului So
cialist Popular din Norve
gia. condusă de Heming O- 
laussen, președinte al orga
nizației. care, la invitația Co
mitetului Centra] al Uniunii 
Tineretului Comunist, va 
efectua o vizită în țara 
noastră. La sosire pe aero
portul București Otopeni, 
delegația a fost salutată de 
tovarășul Aurel Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

SIMPOZIONUL TINERILOR SPECIALIST! DIN 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

St
Ieri s-au desfășurat In Capi

tală lucrările celui de al II-lea 
Simpozion de comunicări tehni- 
co-științifice al tinerilor tpecia- 

de cluburi ale tineretului din
tre care foarte multe In mediu] 
rural. Așa am putut realiza, cu 
un succea substanțial ridicat, 
festivalul cultural-artistic și 
sportiv „Inimi fierbinți in Ța
ra de piatră" (9—11 martie, la 
Abrud), putem organiza sărbă
tori ale fruntașilor, aniversarea 
unor momente importante din 
viața tinerilor. O bună inițiati
vă s-a dovedit a fi „Ziua ele
vului". care in fiecare joi a 
■ăptămînii programează în ju
deț manifestări de profil. Vom 
organiza in viitor sărbătoarea 
folclorică „Chemarea narcise
lor de la Negrileasa". a V-a e- 
dițle a festivalului de muzică 
ușoară „Cadențe tinerești" și 
multe alte manifestări artiatice 
fi iportive.

— Desigur, la timpul trecut 
de la adoptarea programului de 
activități, votat de conferință, 
a-au ivit uaele momente care 
necesitau reorientări din mers, 
revizuirea unor proiecte iniția
le. Ce a făcut în aceste cazuri 
comitetul județean *

— Desigur, hotărlrile confe
rinței nu sint rigide. Ele ori
entează doar. Așa incit, atunci 
cind necesitățile momentului 
dictează Impunerea unor acți
uni necuprinse în proiecte, noi 
putem proceda în consecință. 
Spre exemplu, cind a înceout 
campania plantărilor de pomi, 
noi am putut prelua mal mult 
de trei sferturi din obligațiile 
ce reveneau județului. Am 
plantat astfel peste 35 OM de 
pomi. Un alt exemplu i Multe 
organizații fl-au exprimat do
rința de a fi efectuate schim
buri de experiență cu organiza
ții U.T.C din unități similare 
din alte Județe. Chiar dacă a- 
semenea lucruri nu erau pre
văzute. le-am făcut știind bine 
că eate în fntereeul uteciștilor 
insist Astfel, tinerii de la Uzi
nele de produse sodice de la 
Ocna Mureșului st cel de la Sa
lina Ocna Mureșului s-au întâl
nit eu tinerii de 1a Exploata
rea minieri Roșia Montană. 
Organizația de la Uzina meca
nică Cufir s-a declasat la Bra- 
sov. Ia o întilnlfe cu tinerii de 
îa Uzina 2. în perspectivi «e 
afli o înttlnlre a uteciptilor de 
la Unitatea de mecanizare și 
transporturi forestiere din Se
beș cu cei de la U.M.T.E. Pia
tra Neamț — unitate fruntașă 
pe țară.

B’neînțeles. ,n-as vrea si se 
înțeleagă, din cele spuse p’nă 
aici, că am acoperit tot ceea ce 
ne-a trasat conferința de ale
geri. Mal avem încă destule de 
făcut și în multe alte domenii 
sîntem abia Ia început. Am con
vingerea însă că. la viitoarea 
conferința a organizației jude
țene. vom putea raporta celor 
ce ne-au ales cft ne-am îndepli
nit mandatul încredințat.

României la Brazaville. de func
ționari superiori din M.A.E.

*
I^a scurt timp după sosire, 

ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo, 
Charles David Ganao, a depus 
o coroana de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Luni seara, dl. Charles 

David Ganao, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Populare Congo, însoțit de 
Eugene Germain Mankou, am
basadorul acestei țări la Bu
curești, au făcut o vizită pro
tocolară ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

pinat de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Sosirea președintelui 
celei de-a XXVII-a sesiu
ni a Adunării Generale 

aO.N.U.
I^i invitația Ministerului 

Afacerilor Externe, luni seara 
a sosit în Capitală președintele 
celei de-a XXVII-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, Stanis
law Trepczvnski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R.P. Polone.

Pe aeroportul Otopeni. oas
petele a fost întlmpinat de 
Nicol ae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
de funcționari superiori din 
M.A.E

Au fost de față Jaromir Oche- 
d'jszko, ambasadorul R.P. Po
lone Ia București și membri af 
ambasadei.

?.șSÎ din industria alimer.iară, 
organizat de Comitetul U.T.C. 
al Institutului de cercetări și 
proiectări alimentare

Lucrările prezentate, rod al 
strădaniilor științifice ale tine
rilor cercetători și specialiști din 
unitățile de cercetare, proiec
tare și producție, au abordat 
probleme privind introducerea 
de tehnologii si utilaje noi, asi
milarea de noi produse, pre
cum și valorificarea de noi re
surse de materii prime In in
dustria alimentară La lucrările 
simpozionului au participat de 
asemenea specialiști și cadre de 
conducere din centralele Indus- 
riale ale Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare și 
Apelor, din unitățile de cerce
tare și proiectare departamen
tale. studenți și cadre didactice 
de la Facultatea de industrie 
alimentară și tehnologia pescui
tului din cadrul Institutului 
Politehnic Galati precum și de 
la Institutul Agronomic Bucu
rești.
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primul musical românesc
un film de Elisabeta Bostan

Lmuzică • umor

Tasta

IW»- .««J-.

dans • fantezie
In alte roluri : Angela

Muzica : Temistocle Popa ; 

manian ; Montai : Dan Naum.

Moldovan, George Mihâițâ ; Scenariul: Vasîlica Istrate și Elisabeta Bostan; 

Decoruri : Giulio Tindu ; Costume : Nelli Grigoriu-Merola ; Sunet : Ing.

cncczicncziczicziczjacz]

Olimpiada 
tinerilor 
sticlari

„Aceste 400 de pahare se 
ridică Ia nivelul calitativ al 
celor mai bune pahare rea
lizate la fabrica noastră*. 
Declarația aparține maistru
lui Gheorghe Blănaru. de la 
Fabrica de sticlă fină din 
Avrig. Articolele despre care 
este vorba au fost executate 
dc tinerii participant la faza 
finală a primei ediții a O- 
limpiadei tinerilor sticlari. 
Inițiată de Comitetul jude
țean Sibiu al U.T.C. în 
scopul popularizării în rin- 
dul tinerilor a frumuseții a- 
cestei meserii, a ridicăm 
gradului lor de calificare, 
olimpiada a reunit la start 
participanți din principalele 
centre ale acestei ramuri in
dustriale, aflate într-o dina
mică dezvoltare.

în mod inexplicabil, au 
absentat de la această ami
cală confruntare profesiona
lă, doar reprezentanții renu
mitei întreprinderi „Vitro- 
metan“ din Mediaș care se 
numără printre inițiatorii a- 
cestei competiții a tinereții 
șl măiestriei. De fapt, a- 
ceastă primă ediție a Olim
piadei reprezintă doar o for
mă instituționalizată a unor 
schimburi de experiență de
venite tradiționale între ti
nerii din cele mai vechi cen
tre ale sticlăriei din țară. 
Dincolo de această negli
jență să-i zicem organizato
rică. inițiativa Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C. s-a 
dovedit un succes ații prin 
participare cit și prin cali
tățile profesionale pe care 
Je-au dovedit tinerii repre
zentanți ai fabricilor din 
Poiana Codrului, județul Ma
ramureș, Tomeștî, județul 
Timiș, Turda, județul Cluj și 
Avrig. Este un succes, care, 
sperăm, să găsească ecoul 
așteptat la forurile centrale 
ai căror sprijin în organi
zarea edițiilor viitoare va fi 
desigur binevenit.

Avrigul. frumoasa locali
tate de la poalele munților 
Făgăraș, centru cu certe pers
pective de dezvoltare în di
recția urbanizării, ai cărui 
locuitori vor sărbători în 
curind 150 de ani de la în
ființarea primei giăjării din 
țară, s-a dovedit o gazdă os
pitalieră pentru partlcipanții 
invitați, onorind Ia nivelul 
așteptărilor cinstea de a fi 
prima localitate rurală din 
țară în care se desfășuară o 
manifestare de asemenea 
anvergură. în urma probelor 
practice și a examinării teo
retice a concurențitar, desfă
șurate simhăta și duminică, 
juriul, alcătuit din maiștrii 
sticlari renumițl, a acordat 
primele locuri tinerilor Ma
riana Sarghiz (la pictură), și 
Ion Coțofană (gravură) de la 
Fabrica din Avrig, Guțu Sac- 
sun( șlefuitor) de la fabrica 
din Turda. De altfel repre
zentanții acestei fabrici au 
ocupat și locul I pe echipe.

ADINA VELEA

• VOLEI
AZI ÎNCEP turneele finale

Ajtăzi. la amiază, tn patru lo
calități din țară vor începe tur
neele finale ale diviziei A de 
volei feminin și masculin. In 
programarea lor au survenit li
nele modificări în ceea ce pri
vește locurile de desfășurare a 
jocurilor.

Echipele feminine din prima 
grupă (locurile 1—6) vor evolua 
la Bacău, iar turneul pentru 
locurile 7—12 se desfășoară la 
Constanța.

Sala de sport din Pitești va 
găzdui jocurile masculine pen
tru locurile 1—6, iar turneul din 
grupa a doua masculină se des
fășoară la Craiova, în loc de 
Cluj cum era stabilit. (M. L.).

„Centura
Peste 1 500 de spectatori au 

asistat aseară în sala sporturi
lor de la Floreasca la reuniu
nea inaugurală a celei de-a Il-a 
ediții a competiției internațio
nale de box . „Centura de aur". 
La actuala ediție își dispută 
medaliile de aur la cele 11 ca
tegorii pugiliști din Bulgaria, 
Cuba, R.P.D. Coreeană, Franța, 
Ghana, Italia. Olanda, Turcia, 
Uganda. Ungaria și România.

în prima parte a reuniunii, 
spectatorii au urmărit cîteva 
meciuri atractive la categoria 
..scmlmuscă". în vervă deosebi
tă, Cosma Remus l-a învins net 
la junețe pe turcul Aladin 
Ceakir, care a fost numărat de 
două ori. Un alt reprezentant 
al țării noastre, Al. Turei, cam
pion european la tineret, a 
cîștigat prin abandon In repri-
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VERONICA ; rulează la Patria 
(orele 10: 12,30; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,13; 13,15; 16; 
ia,15; 20,30).

COWBOY : rulează la Gloria (o- 
rele fl; 11,30). Grivița (orele 8; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura orele Q; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Sala Palatului (orele 15; 
19,45).

ADIO, PETERSBURG : ruleazâ 
la Scala (orele 9,15; 11.30; 14;
16.15: 18.30; 20,451.

CE SE INTIMPLA, DOCTORE 7 : 
rulează la Capitol (orele 8,15; 
10,15; 12.15; 14.15; 16,30: 18.45: 21).

GRABI1J apusul soarelui . 
rulează Ia București (orele R.30: 
11.30: 14.30: 17,30 : 20.M). Luceafă
rul (orele 9: 12: 16; 19.30).

TECUMSEH : rulează la Feroviar 
(orele S: 11,15: 13.30: 15.45; 18,15:
20.30) , Aurora (ore'e 8; 11.19;
13.30; 15.45; 19; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Favorit (ora
le 9,15: 11.30; 13,45; 16: 18.15;

29.30) , Festival (orele 9,45; 11,15;

'a

Sportivi români peste hotare
• Întilnirea amicală de gim

nastică dintre reprezentativele 
feminine de tineret ale Româ
niei și Bulgariei .desfășurată In 
orașul Ruse, s-a încheiat cu 
victoria gimnastelor românce. 
La Individual compus, pe pri
mul Ioc s-a clasat Felicia Bejan 
(România) cu 36,85 puncte, ur
mată de Krasimira Stoiceva 
«Bulgaria) — cu 36.80 puncte și 
Tat’ana Pruteanu (România) — 
35,50 puncte.

• La Cracovia, s-a disputat 
intilnirea internațională de gim
nastică dintre echipele femini
ne ale Liceului nr. 35 din Bucu
rești și cea a Liceului Vavelj 
din localitate. La individual, 
primele două locuri au fost o- 
cnpate de reorezentantele Li
ceului nr. 35 din București, Ște- 
fania Trandafir și Mitiai Mi- 
haela cu 37,85 puncte și respec
tiv 37.10 puncte. Pe echipe au 
cîștigat gimnastele poloneze cu 
scorul de 184,85 puncte la 180.15 
puncte.

• Turneul campionilor , com
petiție de gimnastică desfășura
tă Ia ..Empire Pool" din Lon
dra. a reunit sportivi și sportive 
din mai multe țări europene, 
în competiția feminină, tînăra 
gimnastă romăncâ Anca Grlgo- 
raș (în vîrstft de 15 ani) s-a 
comportat meritoriu, situîndu-se 
pe locul 3 cu 36,25 puncte. Vie-

de aur"
za a Il-a în fața bulgarului 
Gh. Osmanov. Cubanezul J. 
Hernandez a obținut decizia la 
puncte în dauna lui $t. Boboc. 
Italianul G. Curcetti s-a impus 
net cîștigînd prin abandon în 
ultima repriză în fața unui 
„stilist" maghiarul J. Huczic. 
Alte rezultate : cat. muscă : J. 
O3vori (Uganda) b. ab. 3 Tr. 
Cerchia (România) ; cat. ușoa
ră : Adrian Guțu (România) 
b.p. L. Sin2iani (Italia) ; cate
goria mijlocie mică: Sandu Ttrilă 
(România) b. ab. 3 S. Barcza 
(Ungaria) ; categoria semigrea : 
G. Stolmenov (Bulgaria) b. ab. 3 
V. Croltoru (România) ; I. Si- 
klosi (Ungaria) b. KO 1 Kim 
Rok-in (R.P.D. Coreeană), M. 
Constantinescu (România) b.p. 
Sjuer Tuninga (Olanda).

(Agerprea)

13.30; 18; 18,30; 21). Melodia (orala
I, 30; 11: 13,30; 18; 18,30; 21).

NEAMUL SOIMAREȘTILOR i 
rulează la Floreasca (orela 15,30; 
19).

TOATA LUMEA RÎDE, ClNTA 
ȘI DANSEAZÂ : ruleazâ la Cen
tral (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

TRĂIND ÎN LIBERTATE i ru
leazâ la Doina (orele 11; 13,30; 
17,30; 20), — la orele 9,45; 10; Pro
gram de desene animate pentru 
copii.

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII T 
ruleazâ la Lira (orele 10,15; 26.30).

ADIO, ARME; ruleazâ la Lira 
(orele 10; 15.30), Buzești (orele 
15,30; 19), Progresul (orela 15,30; 
19).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează Ja 
Lumina (orele fi: 11.15: 13.90: Ifi: 
18,30: 20.45). Volga (orele li: 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,30).

URMELE STRĂMOȘILOR UT- 
TATI i ruleazâ la Viitorul (orele 
15.30; 18; 20.15).

ELEFANTUL SLOWLY : rulează 
la Timpuri Noi (orele 8—20,15 în 
continuare).

TARA SĂLBATICĂ : rulează la 
Excelsior (orele 8: 11,15: 13.30; 16; 
18.15; 20.30). Modern (orele fl;
II. 15; 13.30: 10: 18.15; 20,30).

FELIX ST OTTLTA : ruleazâ lâ 
Vitan (orele 15.39; 19).

EXPLOZIA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18; 30,15).

Imaginea: lulius Druckmann ;

Oscar Coman, Ing. A. Sala-

EASTMAS'COLOR 

toria a revenit reprezentantei 
U.R.S.S., Elvira Saadi — 37.70 
puncte. urmată de Angelika 
Hellman (H. D. Germană) —- 
37,05 puncte.

• La Varșovia, s-a disputat 
turneul internațional de lupte 
greco-romane „Memorialul Wla- 
dislaw Pytlacinski". La startul 
întrecerilor au fost prezenți 
peste 100 de luptători din 9 țări. 
Luptătorii români Ion Baciu 
(categoria 57 kg.) șl Victor Do- 
lipschi (categoria plus 100 kg.) 
au terminat pe primul Ioc la 
categoriile respective. Invingînd 
campioni redutabili. O compor
tare bună au avut și ceilalți re
prezentanți ai României — Ro
man Codreanu (categ. plus 10U 
kg.), clasat pe locul dci. Con
stantin Alexandru (categ. 48 
kg) și Marin Dumitru (categ. 
57 kg,), situați pe locurile trei.

• La Ruse, s-a disputat cursa 
internațională de marș (pe dis
tanța de 20 km.), la startul că
reia au fost prezenți atleți din 
Cehoslovacia. România și Bul
garia. Pe primul loc s-a clasat 
mărșăluitorul bulgar Ștefan 
Kucev — Ih 28'18'’ — record 
național, urmat de românii Con
stantin Stan și Ion Găsitu cu 
lh 29’13” și respectiv lh 29'32”.

• HANDBAL
„CUPA TARILOR LATINE"

Sala d« sport din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (jude
țul Bacău) va găzdui. începînd 
de azi și plnă duminică, o pres
tigioasă competiție internaționa
lă de handbal : „Cupa țărilor 
latine", care se află la a 5-a 
ediție. Pentru cucerirea trofeu
lui iși dispută întiietatea șase 
selecționate de pe două conti
nente, formații ce cuprind o 
serie de jucători valoroși. Ast
fel, alături de echipa României, 
ciștjgătoarea ultimelor două e- 
diții : 1970 la Lisabona și 1S71 
la Casablanca — Maroc), vor e- 
volua selecționatele Franței. 
Spaniei, Italiei, Portugaliei și 
Braziliei, care participă pentru 
prima oară la aceasta competi
ție. Specialiștii afirmă că hand- 
baliștii brazilieni practică un 
joc apectaculOB, în viteză, și vor 
da de lucru principalelor prota
goniste. (M. L.).

ORGANIZAȚIA « ruleazâ Ia în
frățirea (orele 15,30; 11; »,15),
Miorița (orele 18; 1X30; 15; 17,30; 
20).

PĂDUREA PIERDUTA î rulează 
ia Unirea (orele 15,30; 18; 20.15).

O ANCHETA DICIFILA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 18:
20.30) .

LOVE STORY ! ruleazâ la Dru
mul Sării (orele 10; 15,30).

COLIER PENTRU IUBITA MEA 1 
ruleazâ la Pacea (ora 15,30).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 10; 20,15),
Popular (orele 15.30: 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; rulează la Dacia (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17.45; 
20).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 10; 30,15).

LOGODNICA FRUMOSULUI 
DRAGON : ruleazâ la Glulești (o- 
reJe 15,30; 10; 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Bucegl (orele 15.30; 18: 20,38),
Arta (orele 15; 17.45: 20,30).

ATENTATUL : rulpazâ la Tnmis 
(orele 9.30: 12,30; 15.30: II; 20.30).

ZESTREA : rulează ia Rahova 
(orele 15,30; 18: 30,15).

rulează la Munca (orele 10; 15,30: 
18: 20.M).

FERMA DIN ARIZONA (10; 15); 
IAKOV BOGOMOLOV (11,15;
20.30) — ruleazâ la Cotroceni.

FATA CARE VINDE FLORI :

Oparw Română : TRUBADURUL
— ora 18; Teatrul de Operetă t 
PRINȚESA CIRCULUI (spectacol 
Pentru ețevl) — ora 19,38: Teatrul 
Național „I L. Caraeia!®" (Sala 
Comedia) : DULCEA PASARE A 
TINEREȚII — ora 30; Teatrul „Lu
da Sturdza Bulandra" (Schitu 
Mâgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 20: Teatrul Ciulești : COME
DIE CU OLTENI — ora 18.30: 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19.30: Teatrul ,,lon Vaatleseu": 
STCILTANA — ora 18,30; Teatrul 
..C. Tănase" (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19.30: Teatruî „Ion Creansă" : 
CELE 12 LUNI ALE ANULUI — 
ora lfl; SOLDĂȚELUL DE PLUMB
— ora 10: Teatrul „Țăndărică" (la 
Teatrul Giuleștl) : COPILUL SI 
CTOCÎRLTA — ora 10: (Sala Aca
demia) : UN BATAT ISTEȚ SI UN 
REGE nATAfleț — ora 10.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10,08 

Cimpia libertății — Documentar 
de Ștefan iacob șl Constantin Ber- 
teanu. 10,35 Tele-enclclopedia. 11,15 
Telecinemateca pentru copii : „Ju
decarea pisoiului Pamjo" — pro
ducție a studiourilor iugoslave. 
12.25 Telex tehnjco-Știlnțific. 12,45 
52 de inițiative in 52 de sâptămînl. 
13,(TO Telejurnal. 17,30 Curs de lim
ba rusă. Lecția a 49-a. 18,00 Telex.
18.10 Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesională 
,,Constructori de mașini". 18.40 U- 
niversitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen — cauză a întregului 
popor. 20,05 Clntecul săptămînii : 
..Tinere, averea ta e tara“ de Te
mistocle Popa, pe versuri de Eu
gen Mirea. Cîntă Ion Bănică. 20,1(1 
Reflector. 20.30 Seară de operă și 
balet. Premieră pe țară : „Pimpi- 
nore“ — operă bufă de Georg 
Philipp Telemann. 22,00 Cuba — 
Aniversarea victoriei de la Plaja 
Giron — reportaj filmat. 22,10 24 
de ore. 22.3(1 „Apa vie leac să-ți 
fie". Cu Hari Braunner despre în
țelepciunea și frumusețea veșnică 
a clntecului popular. Film de Ca- 
tlnca Ralea.
PROGRAMUL II

Seară pentru tineret : 20,00 Ac
tualitatea pentru tineret. 20,15 Co
legi de generație. 20,35 Secvențe 
de la faza republicană a concursu
lui elevilor din școlile generale și 
liceele de muzică. 20,50 Drumul 
tînărului spre muncă : Oțelarij.
21.10 Melodii la cererea dv. 21.25 
Viața In doi comentată de prof. 
E. Fischbein. 21,40 Punctul pe ,J“. 
21,50 Mapamond — pregătiri pen
tru festivalul mondial al tineretu
lui și studenților de la Berlin. 
22.05 Secvențe de la finalele com- 
pețiilor sportive școlare. 22.20 
Semn de întrebare. 22,30 Moment 
poetic.



„Maraton 
agrar"

In timp ce miniștrii agri
culturii din cele noua țări 
ale Pieții comune s-au îp- 
tllnit luni într-o „dezbatere 
fluviu" pentru fixarea prețu
rilor agricole pe anii 1973— 
1974, nemulțumirile agricul-* 
lorilor se fac auzite la Pa-*, 
ris, Bruxelles și in alte capi
tale ale componenților C.E.E.

„Producătorii agricoli fran
cezi — notează FRANCE 
PRESSE — consideră săp- 
tămina de negocieri co
munitare agricole care a 
început la Luxemburg o 
săptămina crucială. Intr-a
devăr ei așteaptă o re
evaluare a prețurilor care 
să țină seama de desechili- 
brele monetare din ultimii 
ani". Federația națională a 
sindicatelor producătorilor 
agricoli din Franța 
(F.N.S.E.A.) a cerut o creș
tere medie de cel puțin 7*5 
la sută a prețurilor de achi
ziție a produselor agricole. 
In sprijinul acestei poziții și 
pentru „a exercita — cum 
observă FRANCE PRESSE 
— o presiune în extremis a
supra negociatorilor C.E.E." 
a fost programată pentru 
marți la Valenciennes o 
„adunare națională" a a- 
agricultorilor francezi, a
dunare la care urmează să 
participe, de asemenea, de
legații ale țărănimii din Bel
gia și Republica Federală 
Germania. Surse din capita
la franceză apreciază că la 
această manifestare revendi
cativă pe scară largă vor 
participa circa 25 000 de re
prezentanți ai agricultorilor.

In ceea ce-1 privește* gu
vernul francez s-a străduit 
in ultimele zile să liniștească 
spiritele în mediul agrar, asi- 
gurînd că va susține „reven
dicările rezonabile" ale agri
cultorilor. Joi, la Saint Ma
lo, în fața Congresului 
F.N.S.E.A., ministrul francez 
al agriculturii, Chirac, asi
gura că la reuniunea de la 
Luxemburg nu va accepta 
„un compromis care să nu 
cuprindă exigențele funda
mentale ale agricultorilor 
francezi, chiar dacă va tre
bui riscată o criză sau o 
ruptură în sinul celor nouă". 
Asigurările de aceașță natu
ră nu pot risipi, bineînțeles, 
îngrijorarea și incertitudini
le în rindul țărănimii fran
ceze deoarece opoziția față 
de respectivele revendicări 
este evidentă in unele din 
capitalele membrilor C.E.E.

De altfel, nimeni nu se 
îndoiește că „maratonul 
agrar" care a Început la Lu
xemburg va fi așa cum a
precia și FRANCE PRESSE 
„o negociere foarte dură". 
Cei nouă au concepții diver
gente asupra nivelului la 
care să fie fixate prețurile 
la produsele agricole. Intre 
Franța care revendică — de 
pildă — o creștere de 20 la 
sută a prețului fructelor și 
legumelor și cu 15 la sută a 
prețului cărnii, și Anglia 
care refuză sistematic orice 
măsură de sporire a prețu-t 
rilor de achiziție pentru pro
duse agricole, fiecare mem
bru al C.E.E. are propunerile 
sale proprii privind nivelul 
prețurilor agricole (in linii 
mari, însă, majoritatea res
ping creșteri accentuate). Si
tuația se complica din prici
na deosebirilor actuale con
siderabile între prețurile în 
vigoare în diferite state 
membre, prețuri care s-au 
îndepărtat sensibil de „pre
țurile comunitare" în fa
voarea diverselor „mișcări 
monetare" ce s-au succedat 
în ultimii doi ani (prețurile 
din R.F.G., Belgia și Olanda 
au crescut, cele din Italia și 
Anglia au suferit efectele 
devalorizării de facto a mo
nedelor respective). „Șarada 
care stă în fața miniștrilor 
la Luxemburg — constată 
SUUNDAY TIMES — poate 
da oricui multe dureri de 
cap. Anglia are toate moti
vele să se opună oricărei 
măsuri care ar duce la creș
terea prețului alimentelor și 
așa mult sporit. Și la alți 
membri ai comunității exis
ta tendința de a acuza feno
menul inflaționist și a expri
ma temerea unor creșteri 
masive a prețurilor la ali
mente. creșteri generatoare 
dc nemulțumiri șl repercu
siuni politice. Dar, Ia urma 
urmelor, cineva va trebui să 
plătească".

Temerea țăranilor din li
nele țări ale C.E.E. că vor 
trebui „să plătească", să aibă 
de suferit în contextul noi
lor angajamente comunitare 
nu este deloc imaginară. Ini
țiativa adunării de la Valen
ciennes reflectă, odată mai 
mult, acest adevăr.

EM. RUCAR

de peste hotare

VIZITA DELEGAȚIEI FRONTULUI
PATRIOTIC LAOTIAN LA HANOI

Delegația Froaauu Pitr.iottr 
Laoțian, confs* de NKOafc 

tetulul Perman«k. ai C C al 
F.P.L., aflată In •. ixitâ la 
a fost primită de Le 
prim-seeretar al CC. a* Parti
dului celor Muzcesc
Vietnam, precum și de T*a. 
Duc Thaag. președintele RD. 
Vietnam și Truong Chinn pre
ședintele Comi’etuTui Perma
nent al Adunării Naîțjonak

♦
Cu prilejul vizitei In R- IX 

Vietnam a delegației t ai
Patriotic Laoțian, la H-nii a 
avut loc o adunare a priesexiel 
vietnamezo-laoțiene.

Cu acest prilej. Nguyen. Day 
Trinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului ce*?r 
ce Muncesc din Vietnam, vice
președinte al guvernului a 
evidențiat prietenia vietaame-

Apelul M.A.E.
Mlr.tatend Atearwar Zxlrr-sr 

al R-O. \ leinzm a ză
rilor pa.-|.â1^a.ile la Cornița 
interreauoftaH ^«pra Vle‘m-- 
mului un apel fa jemM®! 
in.de3lir•iriî Acordului de ja 
Paris privind țacetarea râzacsa- 
lui șl restabilirea picii in Viet
nam și a protocoalelor acordu
lui îa perioada care a trecut de 
la semnarea acesora. Do-'cum-en- 
tul arată că In interval _l da'., 
S.U.A. și Administrația de ia 
Saigon au întreprins o serie ce 
acte care încalcă prevederi a.e 
Acordului de la Paris.

Ministerul Afacerilor Externa 
al R.D. Vietnam cere, in vede 
rea menținerii unei păci dura
bile, ca Administrația da îA

SOCIETATE 
ROMÂNO-PERUANÂ

PRIVII 
«W A 
lllHUITIH 
liIWIiALH I 
tiiwmmji 
DIN IRAK.

PRIN TELEX PENTRU „SCIN- 
TEIA TINERETULUI-

Corespondență pentru 
„Scînteia tineretului"

Brno 73
trecut 
secole

mai bine de 
de cînd regele 
acordat așeză- 

prlvilegil 
puteau

Recent. iu capitala Perului. 
I I i—i. a avat loc parafarea 
I sm-t-lo. și contractelor de 
Ic—uimira a Sori^ieciții romă- 
u-pew pestru explora

i rea să explmaftaea lăt-innia- 
| «eter de 'a*rw* 
| FiurtW Pmaao". -La
> Nur» a Cr—ia*. -la Prensa" 
1 h -EI C—rrr^u" au mf
i ta* pe larg fbe ierta ca

«acces a aegucirnd^ rami- i 
I T.a pervaae grtviad reali- !

sarea «.estri «^îeeăți. Apre- 
I csoad MMBM oa-
Oif praia^ă presa perua- 

I aâ m exptnaa mAiI sa-

al R.D. Vietnam încheierea 
lucrărilor 
0. S. A.

La WaaaKaaa. au Laat 
uA_nte WrMM .AdUap.

O . > .A.
Misc-a-ea Geneală a O-Ș a. 

•—< MC WMMHSte t acul

u^de^r-r irUMTm amrlă a 

r e ;i"nra.rjpn-i» si Statele
Unire. Awri hc^Artre — sub- 
^rtart aaper(u_-e Renter și
Asaeaaced Preot — reflect

Zilele trecute s-au desfă
șurat la Bagdad lucrările 
primului Congres al Fede
rației Generale a Tineretu
lui din Irak (F.G.T.I.), sub 
lozinca „Tineretul — arma 
revoluției, construcției și 
progresului". Congresului l-a 
fost transmis un salut din 
partea președintelui Republi
cii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr, in care a fost subli
niată necesitatea unirii for
țelor progresiste, mobiliza
rea tuturor energiilor crea
toare ale generației tine
re in scopul realizării obiec
tivelor economico-sociale ale 
poporului irakian.

Noua organizație îșl pro
pune să unească pe tineri în 
scopul orientării lor în di
recția înfăptuirii obiective
lor fundamentale ale dezvol
tării Irakului, situarea hotă* 
rîtâ in lupta împotriva im
perialismului mondial și a 
reacțiunii interne, pentru a
părarea cuceririlor revolu
ționare. F.G.T.I. se pronunță 
pentru stringerea legăturilor 
de prietenie cu tineretul tu
turor țărilor socialiste, cu 
organizațiile de tineret pro
gresiste din țările capitaliste, 
sprijină mișcarea popoarelor 
care luptă contra imperia
lismului și colonialismului. 
Congresul a adoptat hotă
rî rea ca F.G.T.I. să ia parte 
la cel de-al X-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților.

Lucrările Congresului au 
fost salutate de numeroase 
delegații străine. Din partea 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România a partici
pat o delegație formată din 
tovarășii Eugen Florescu, 
membru al Biroului C.C. al 
tiT-C-, redactor șef al ziaru
lui „Sclnleia tiaeretul^", și 
loaa Ban. secretar al Con- 
sinului C.A.S.C.R.

Au 
șapte 
Venceslav a 
rîl Brno primele 
prin care târgoveții .
întemeia piețe de desfacere 
a produselor „deschise pen
tru toți doritorii de oriunde 
ar Lî ei".

Datorită hărniciei locuito
rilor de pe aceste meleaguri, 
s-a durat un oraș îndustr|al 
devenit capitală a Moraviel 
de sud. Totul este creat de 
mina omului, începlnd cu 
pantele nivelate pe care au 
fost construite clădirile ora
șului, în mare măsură pur- 
tlnd pecetea barocă ; mina 
omului a făurit, de asemenea, 
renumite uzine constructoa
re de mașini, care produc 
tractoare, turbine, aparate 
de măsurat etc.

Din anul 1970 Brno s-a îp-

metri pătrați, suprafață aut 
în pavilioane, ' '
liber, au fost 
pe un milion

Participarea 
ediția a patra _ ..
apreciată, atît de către vi
zitatori, cit șl de către nu
meroși oameni de afaceri. 
Alături de mărfuri care se 
vîad de mal mulțl ani pe 
piața cehoslovacă. firmele 
românești de export „Fruct- 
export", 
„Vinexport^", 
și „Ilexim", 
pumeroa«e .
Centrala industrială a bum
bacului șî „Tricoexport" au 
etalat produse de o calitate 
deosebită ale întreprinderi
lor textile și de ' *
românești. Dintre . 
articole în fata cărora vizi
tatorii se opresc îndelung a-

cit șî în aer 
expuse aproa- 
de produse. 
românească la 
a fost unanim

„Conservexport". 
, „Prodexport;"

au prezentai 
produse noî.

tricotaje 
celelalte

La Tîrgul internațional de la Brno.

Tensiunea 
persistă la 
Wounded-

• Pregătirile pentru cea de-a 
patra expediție polară a oame
nilor de știință de la șapte in
stitute de învățămint superior 
polonez au intrat in faza finală. 
Organizată de Institutul de me
teorologie și geografie al Uni
versității din Wroclaw, expedi
ția iși propune drept scop cer
cetarea, timp de trei luni, a ghe
țarului Verenskiolda și a tun
drei din zona fiordului Horsund, 
din Spitzbergen.

scris printre organizatoarele 
europene de târguri interna
ționale, pavilioanele * 
fiind puse, primăvara, 
dispoziția expozanților 
bunuri de larg consum, 

M-am aflat in aceste
Ia Brpo, ia t^gul internațio
nal. Pavilionul central, ca 
șl cele complementare, poar
tă pe frontispiciu cuvlntul 
de ordine al organizatorilor, 
încă de la prima ediție ; 
„Up nivel de viață ridicat 
întregii omeplri". Acestuia l 
s-au adăugat încă două, care 
“ ’ ■** “ însemnul

le trăim : 
pace în lu
— Comerț

sale 
la 
de

zile

mințim mașinile electrocas- 
pice, numeroase articole 
casnice dip material plastic, 
produse cosmetice șî deter- 
gepți, cristal șl obiecte din 
sticlă. Reprezentanții între
prinderilor dip țara noastră 
au purtat tratative '
ale cu diverși 
străini.

In sapramina |p 
d^făjșurat cea de

comercl- 
parteneri

Repere 
siriene

La 17 aprilie, poporul sirian sărbătorește 
împlinirea a 27 de ani de la evacuarea ul
timilor soldați străini de pe teritoriul țării, 
eveniment care a marcat cucerirea deplind 
independențe naționale a Siriei.

• Situată în Orientul Apropiat. R«pi- 
blica Arabă Siria are o suprafață dr 
184.479 kmp. și o populație de peste S mi
lioane locuitori.

• Evenimentele petrecute în urmă cu 27 
de ani au deschis calea unor eforturi sus
ținute pentru lichidarea grelei moșteniri a 
trecltulli, pentru înaintarea Siriei pe ca
lea progresului economic și social. Acestea 
s-au concretizat in apariția pe harta țăr-i 
a numeroase obiective industriale. înfăp
tuirea reformei agrare, dezvoltarea invâță- 
mintului, științei, culturii etc. Cel de al 
III-lea plan cincinal (1971—1975), in curs 
de realizare, acordă o deosebită însemnă
tate continuării procesului de industriali
zare, paralel cu dezvoltarea agriculturii, 
extinderea învățămintului și pregătirea 
profesională a cadrelor.

In anul 1972 economia siriană a inre-

Cea mai mare raSmne de Mei din S»na.

gistrat o rmporu^;ii creștere. Au fost 
puse in funcțiune an obiective economice, 
cum siai : uzina producătoare de bare de 
fier și Tălaura dt bumbac de la Hama. uzi
na de îngrășăminte azomase de La Homs. 
S-a realizat, totodată, o credere cu 2.7 ta 
sută a capacității de rafinare a petrolului.

Sectorul industrial se dovedește a Ll deo
sebit de d inamic, datorită investițiilor con
siderabile pe care le alocă statul.

In dezvoltarea economiei siriene o în
semnătate deosebită are marele baraj de 
pe Eufrat, considerat una din cele mai mari 
lucrări de acest gen din lume, cu o capa- 
■. iiate de reținere de peste 12 miliarde me
tri cubi de apă, care va permite, irigarea 
a peste (40.000 ha. Prima fază a proiectului 
va fi încheiată la începutul anului 1974, cu 
asigurarea unei capacități instalate de 
3M.900 KW h.

In domeniul industriei petroliere se lu
crează in prezent la un proiect ce prevede 
exiragerca a 15 milioane tone petrol brut in 
1975. instalarea unor conducte petroliere, 
dezvoltarea industriei chimice și petrochi
miei. In anul 1974 urmează să fie încheiată 
construcția unei importante căi ferate, lun
gă de 740 km și care va face legătura între 
portul Lattaguieh. orașul Alep, pină la 
Qammichliech, de-a lungul vastelor cîmpiî 
din Valea Eufratului.

• In urmă cu cîteva zile, președintele Si
riei a promulgat un decret care introduce 
un nou statut electoral pentru alegerile în 
Consiliul Poporului, prin care se acordă 
drept de vot tinerilor care au împlinit vâr
sta de 18 ani și se asigură o reprezentare 
de cel puțin 50 o.p în forul legislativ, pen
tru muncitori și țărani.

• Poporul ș| tineretul român, care a nu
trit șî nutrește sentimente de prietenie șl 
solidaritate față de lupta pentru libertate 
și progres social a tuturor popoarelor ara
be. urmîrește cu simpatie eforturile po
porului sirian și se bucură sincer de re
zultatele obținute pe plan economic, politic 
și social.

GH. SPRINȚEROIU

poartă din plin 
zilelor pe care 
„Pace Im Europa, 
me", „Prietenie 
— Cooperare".

După cum remarca îp ur
mă cu ari aenlmîtll repor
ter Egon Erwin Kisch un 
tirg nu poate Lî descris de
ck prip... cifre, deoarece 
chiar șî o sumară prezentare 
a produselor, a pavilioane
lor. a formelor, a culorilor, 
a ronlrilor, a vizitatorilor, 
ar acoperi zeci de pagini. 
Dind urmare acestui sfat 
vom constata că la acest 
tirg participarea a crescut 
an de ap : 438 de firme la 
prima ediție pentru ca la e- 
dîția a patra să se afle a
proape 1200 de firme din 
26 de țări. Pe cel 70 000 de

care s-a 
__ __ a patra

ediție a Tîrgului ipteapațio- 
nal de bunuri de consum 
s-a aflat la Brno corul 
„Carmina repeaa" al Școlii 
generale nr. 99, sector 5 din 
București, ale cărui specta
cole s-au bucurat de un 
frumos succes. Concertele 
sale date atît Ia Casa de 
cultură orășenească, cît șl 
la două școli de clltlra ge
nerală, au fost apreciate u- 
papim. Reamintim că în ur
mă cu cîteva săptămînî in 
București s-a aflat timp de 
cinci zile formația corală de 
copii „Kantilena" a Teatru
lui de operă „îanacek" din 
Brno ca oaspete a 
„Carmina tenera". 
vizite se înscriu în _____
acțiunilor menite să lărgeas
că legăturile de prietenie 
intre pionierii români și ce
hoslovaci.

corului 
Aceste 
rîndul

CAROL ROMAN

Relațiile bilaterale dintre România
și țările asiatice înregistrează

o evoluție ascendentă
La Tokio au continuat, luai, lucrările sesiunii Comisiei eco

nomice a O.N.U. pentru Asia șl Extremul Orient (E.C.A.F.E.), 
consacrate punctllli patru de pe ordinea de zl referitor la sî- 
tuațla economică șl socială dip Asia șl Extremul Orient. In 
ședința plenară de dimineață a luat cuvintul ambasadorul ță
rii noastre în Japonia, Nicolae Flnanțu, care participă la se
siune ia calitate de observator.

Relevând că Republica Socia
listă România lamirește cu a- 
tențle și interes eLoatlalle ță
rilor asiatice îa curs de dezvol
tare pentru promovarea progre
sului lor economic șl social, ex
tinderea șî diversificarea coo
perării internaționale, bazată 
pe respectarea normelor șl 
principiilor dreptului ipreraa- 
țional, ambasadorul țarii noas
tre a spus : în O.N.U., ca șl îa 
alte organizații internaționale, 
România și statele asiatice s-au

întâlnit șl au cooperat ca ur
mare a identității punctelor de 
vedere șî pozițiilor lor privind 
problemele majore ale dezvol
tării economice șl sociale.

Relațiile bilaterale dintre Ro
mânia și țările asiatice au în
registrat o evoluție ascendentă 
în ultimii ani. România are re
lații diplomatice și politice cu 
marea majoritate a țărilor asi
atice șî dezvoltă relații de coo
perare economică cu aproape 
toate țările acestei regiuni.
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tează agenția T.A.S.S., primul 
tanc p^rulie^ va aduce com
bustibilul lichid in Japonia iacâ 
ka «^irșirul lunii aprilie.

• Tovarășul Constantin Bă- 
balăl, membru supleant al Co- 
mitetllli Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei elec
trice, a sosit la Santiago de 
Chile. pentru a reprezenta 
Partidul Comlai«r Româa 1a 
cea de-a 40-a aniversare a în
temeierii Partidului Socialist 
din Chile.

* „Zilele filmului 
românesc" în Anglia

Luni seara, la cinematograful 
londonez „National Film Thea
tre" a avut loc spectacolul de 
gală cu filmul -Mihai Viteazu", 
care a marcat deschiderea 
„Zilelor filmul il românesc" în

Marea Britanic. Publicul brita
nic va avea posibilitatea să 
cunoască in afara realizării 
„Mihaî Viteazu" șl alte filme, 
printre care, „Nunta de piatră". 
„Felix șl Otilia", „Puterea șl 
adevărul", precum șl o suită de 
sclat metraje documentare șl 
de animație.

• Echipele de salvare elve
țiene șl britanice au reușit, pină 
în prezent, să degajeze, cada
vrele a 104 dintre victimele ac
cidentului produs săptămina 
trecută, cînd ua avion Charter 
al Companiei britanice „Van
guard" s-a prăbușit în cantonul 
elvețian Soleure. După cum s-a 
mai anunțat, 39 de persoane au 
supraviețuit, dintre acestea ^6-

le afllndu-se, însă, ia stare 
gravă.

Autoritățile elvețiene au pre
cizat că printre resturile apara
tului, s-a găsit lista pasageri
lor. cuealnzînd, în total, 139 de 
aume, care nu coincide, insă, cu 
cifra furnizată de aeroportul dip 
Bristol, unde fuseseră înre
gistrați doar 138 de pasageri, 
plus cei șase membri ai echi
pajului.

• Contract 
sovieto-nipon

La Tokio a avut loc semnarea 
contaacrul|| de livrare a 700 000 
tone de țiței dia Siberia de vest 
către Japonia. După cum rela-

în cadrul alegerilor des- 
f^mte duminică in Argen
tina. in cel de-al doilea tur 
de scrutin pentru desemna
rea unor guvernatori și par- 
llmepraal. Frontul Jl«tlțla- 
list de Elibeare a obținut 
majoritatea absolută in Ca
mera Deputațllor, relatează 
agenția France Presse.

Potrivit cifrelor anunțate, 
formațilpea peropistâ a ob
ținut 143 mandate din totalul 
de 243. Celelalte locuri au 
fost distribuite după cum 
urmează : Partidul Radical 
— 51. Alianța Populară Fede
ralistă — 20. Alianța Populară 
Revoluționară — 12, alte 9 
alianțe locale — 15.

• Deschiderea Tîrgului 
de la Canton

La Canton a avut Ioc deschi
derea ediției de primăvară a 
Tîrgului de mărfuri chiaeze 
pentru export — 1973, informea
ză agenția China Nouă. Peste 
5 000 de oameni de afaceri șl alte 
persoane dia diverse țări ale 
lumii au vizitat duminică pavi
lioanele îp care șînt expuse 
produse industriale, agricole șl 
artizanale dip toate provinciile 
R. P. Chiaeze.

Oaspeții străini au fost salu
tați de ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chiaeze, Pal Si- 
aa-kuo.

• Președintele Richard Nixon 
a prezentat Congresului spre
aprobare o lege care îl va au
toriza să dispună de o serie de 
articole. în special metale, din 
stocurile strategice ale S.U.A. 
Motivind cererea înaintată fo- 
allul legislativ, Richard Nlxoa 
a subliniat că, scoaterea a 16 
articole din stocurile strategice 
— lnsrlrulre îa anul 1938, îa 
greajma celui de-al doilea răz- 

oi mondial șl formate, în esență 
din aluminiu, cupru, plumb, 
argint, stanlu. tungstep șl zinc 
— ar avea ua efect* deflationist, 
în situația în care, aumal în in
timele 12 luai, prețurile la uaele 
din aceste articole au cae«clr 
cu peste 30 la sută.

* Cancelarul Brandt 
la Belgrad

Cancelarul R.F. Germania, 
Willy Brandt, a sosit luni la 
Belgrad într-o vizită oficială 
de patru zile.

Intr-o declarație făcută pre
sei, cancelarul, după ce șî-a 
exprimat satisfacția pentru că 
are din nou prilejul să viziteze 
Iugoslavia, a afirmat că colabo
rarea dintre Iugoslavia șl R.F. 
Germania este deosebit de im
portantă și ambele țări pot 
aduce o contribuție însemnată 
șl la stabilirea mm climat de 
colaborare între țările europe
ne, la asigurarea păcii în lume.
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Knee
Telegramele de presă coa- 

tlală s* aducă vești despre 
încercarea de forțe de la 
Wouaded-Knee, unde ua 
grup de 200 de indieni apar- 
țlnlnd tribului Sioux-Oglala 
s-a răsculat, acupînd, la 27 
februarie, mica localitate, 
situată în ceatrul rezer
vației Pine-Ridge din statul 
Dakota de Sud, pearau a a
trage în acest fel atenția 
opiniei publice asupra situ
ației în care sîat obligate să 
trăiască triburile indiene 
dia S.U.A. șl a necesității 
unor reforme menite să 
ducă Ia ameliorarea condi
țiilor lor de viață. Știri 
transmise de agențiile AS
SOCIATED PRESS șl FRAN
CE PRESSE relatează astfel 
că, după ce auroalrațile fe
derale anunțaseră realizarea 
unul acord de prlaclell ia 
tratativele platate cu re
prezentanții indienilor in
surgenți, la numai trei zile 
de la semnare, acesta pare 
să fie din nou pus în cauză. 
Reuniunea ce urma să aibă 
Ioc după semnarea acordului 
între liderii Mișcării indie
nilor americani („Ameri- 
caa Indian Movement") șl re
prezentanții administrației a- 
mericaae a fost aminată și, 
după cum afirma un purtă
tor de cuvlnt guvernamental, 
încercînd să explice impa
sul ivit, ea nu se va ține 
decR atunci cînd lasuagen- 
țll, care continuă să ocupe 
loraHtatea Wouaded-Knee, 
vor Lî depus armele. La ria
dul lor. acu2îpd administra
ția federală că a violat înțe
legerea intervenită Ia trata
tivele privind reglementa
rea conflictllll, împiedi^ad 
transportarea de hrană șl 
medicamente la satul ase
diat, indienii răsculațl au 
ținut să declare, pria vocea 
principalului lor negocier. 
Russel Means, că nu vor re
nunța la arme atîta timp cit 
în capitala federală au va fl 
fost încheiat un acord ferm 
și fără echlvocurî, care să 
garanteze în mod real satis
facerea revendicărilor lor. 
S-a întimplat, deci, la fel ca 
îa urmă cu claci saptămîni, 
cîad un acord de princlpiii 
asemănător a dus la un ar
mistițiu care a Lost. însă, 
rupt foarte repede, ostilită
țile aeizblcnlnd atuaci după 
numai două zile de la con
semnarea încetării Locului. 
Răsculații au continuat să 
ceară: respectarea integrală 
de către autoritățile fede
rale a celor 371 de tratate 
încheiate de guvernul ame
rican îa secolul trecut cu 
triburile indiene; înapoierea 
pămlnturllor de care au fost 
spoliați; anchetarea activi
tății Biroului federal pentru 
problemele indienilor; ame
liorarea situației economice 
și sociale deosebit de pre
care dia rezervații; suspen
darea . Consiliului tribal al 
indienilor Sioux-Oglala dia 
rezervația Plae-Ridge, des
tituirea președintelui aces
tuia, Dick Wilson și organi
zarea de aol alegeri; elibe
rarea insurgenților arestați; 
discuții directe la Lața lo
cului cu însărcinatul cu afa
ceri indiene dia cadrul Mi- 
nisteallli de interne, Mar- 
via Franklin, asupra modali
tăților șl soluțiilor de regle
mentare a conflictului.

Cele două părți se menția, 
în pofida acordului inter
venit între ele, pe pozițiile 
dinainte, insurgenții conti- 
nlind să ocupe localitatea.. 
in timp ce aceasta este ase
diată de agențl ai Biroului 
Federal de Investigații 
(F.B.I.) ș| ai forțelor de po
liție locală.

Intre timp, însă, s-a sem
nalat n elteanlca agitație și 
în aîndl| indienilor din alte 
rezervații șl regiuni ale Sta
telor Unite. Ele se circum
scriu intr-o întreagă serie 
de acțiuni care marchează 
la ultima vreme, așa cum 
remarcă observatoril poli
tici, „o redeșteptare" a miș
cării. pentru drepturi a in
dienilor dia America de 
Nord. La Custer, în același 
stat în care are loc actuala 
cnnfrlatare — Dakota de 
Sud — în cursul unei elter- 
aice demonstrații de pro
test organizate de indieni 
împotriva pedepsei prea u
șoare aplicate de tribunal 
lali alb vinovat de asasi
narea lnm indian, a Lost in
cendiat palatul de justiție 
din respectiva localitate. A
ceste incidente au Lost, 
după cum se știe, precedate 
anul trecut de așa-numilul 
„Marș al tratativelor încăl
cate" care a culminat cu 
spectaculoasa ocupare a Bi
roului pental problemele in
dienilor dia Washiagtoa de 
către ua mare grup de de
monstranți indieni, veniți 
dia toate cele claci state la 
care este grupată populația 
indiană dia S.U.A., de vio
lentele cIocmI'I dintre in
dieni șl poliție de la Scott
sbluff — statul Nebraska șl 
de luarea cu asalt a istori
cului fort Robiasoa de la 
Crawford, dia același stat.

G. M.
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