
Proletari din toate țările, uniți-vă i
ANUL XXIX, 

SERIA II, 

Nr. 7443

6 PAGINI — 
30 BANI

MARȚI
24 APRILIE 1973

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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• lucratorii unitA- 
TILOR APARTININD CEN
TRALEI INDUSTRIALE DE 
RAFINĂRII ȘI PETROCHI
MIE au livrat a 50 OM-a to
nă de produse peste preve
derile de plan, cifră care re
prezintă aproape 70 la sută 
din valoarea angajamentului 
initial asumat pentru anul 
1973. De remarcat că întrea
ga cantitate suplimentară de 
benzine, hidrocarburi aro
matice, motorine, cocs, poli
etilenă, fenol, acetonă și al
te substanțe s-a realizat ca 
urmare a creșterii producti
vității muncii.

nele prevăzute în 
este de 15 zile.

în aceeași perioadă a cres
cut nomenclatorul de pro
duse noi asimilate, iar nu
mărul țărilor importatoare 
de produse este de peste 50. 
De fapt, anul acesta, jumă
tate din producția unităților 
acestei centrale este destina
tă exportului.

• PE ȘANTIERELE NOI
LOR HIDROCENTRALE DE 
PE RÎUL ARGEȘ se înre
gistrează ritmuri înalte de 
lucru. Astfel, pe șantierul 
centralei electrice de la Vîl- 
cele. unde lucrările de con
strucție sint în avans cu 30

de zile fața de grafice, 
cursul lunii aprilie 
turnat zilnic cite 4 000 mc 
balast în digul lung de 
7 km și 500 mc beton in cor
pul barajului viitorului obi
ectiv energetic, realizîndu-se 
astfel cea mai ridicată me
die zilnică de pînă acum.

Cu o lună a fost devan
sat, de asemenea, montajul 
turbinelor centralei electrice 
de la Noapteș, iar pe șantie
rele hidrocentralelor de la 
Zigoneni, Băiculești și Mî- 
nicești avansul cîștigat de 
constructori, față de terme-

grafice,

UZINEI 
DIN

tehnologice 
de ciment de 

de 
piese turnate 
raport valoric.

• COLECTIVUL 
DE MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI a realizat pes
te sarcinile de plan 2 800 to
ne de oțel aliat. 1 000 tone 
oțel lingou vandabil, 220 to
ne de utilaje 
pentru liniile < ___
3 000 tone șj mai bine 
150 tone în 
din oțel. Sub ____
aceste cantități reprezintă o 
depășire de peste 4 milioa
ne lei a planului producției 
marfă.

M NOILE
COLECTIVE

Mi»:!1.'. '--------------------»
DE PE SANTfERUt ț 

UZINEI DE ALUMINA 

DIN TULCEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, comandant su
prem al forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășul Ion Gbeor- 
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, a primit, luni la amiază, pe 
ministrul apărării al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
mareșalul Uniunii Sovietice A. A.

MOMENTUL INAUGURAL
cu fiecare zi mai aproapeDE MUNCA

STUDENȚIIIN PERFEC

ȚIONAREA

IȘI SPUNPROCESULUI

DE

CUVINTULÎNVĂȚĂMÎNT

Mă aflam în una din secțiile 
Fabricii de mașini electromeca
nice de calculat din cadrul în
treprinderii „Electromureș" din 
Tg. Mureș. La o masă, mon- 
tînd un subansamblu, mi-a a- 
tras atenția o tînără cu oche
lari lucrînd cu o încordare vi
zibilă, atentă, dar avînd un nu- 
știu-ce neîndemînatec pe care 
se străduia să îl depășească. 
Din cînd în cînd. se apleca, în
treba ceva pe colega de muncă 
de la masa din față ; începea 
apoi din nou să lucreze.

„E una din fetele nou venite 
fn secție, care a lucrat înainte 
în cadrul serviciilor T.A. 
îmi spune Gheorghe Boieru, 
cretarul comitetului U.T.C. 
fabricii. Lucrează numai de

„Au intrat deja în probe teh
nologice o serie <je secții prin
tre care și gospodăria de bauxi
tă ; s-a început rodajul mecanic 
la alte cîteva secții importante, 
printre care, și la prima moară 
de măcinare ; s-a făcut primul 
rodaj al cuptorului de calcina- 
re ; s-au pus sub tensiune ma
joritatea stațiilor electrice ; s-a 
adus apa industrială in șantier ; 
în viitoarele zile vom avea și 
abur de la noua centrală termo
electrică.

Ies din biroul inginerului 
Boleslav Sanițki. șeful șantie
rului Uzinei de alumină. E sea
ră și plouă mărunt peste vechiul 
platou al taberei. Tulcea se în
tinde 
calme 
Iată 
drum 
gurat ______,________
cum arată acum, aproape 
sfîrșit. marea naștere a alumi
nei, aici la Tulcea.

— Cu trei ani în urmă, spu
neați ? Da. erau cîțiva piloni, 
doar cîțiva piloni împlîntați în

Greciko, care face o vizită ofi
cială de prietenie în. țara noas
tră.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, general de armată Ion Io- 
niță, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, Ște
fan Andrei, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, gene
ral colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului apărării naționale 
și secretar al Consiliului Politic 
Superior, general colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale.

Au luat parte, de asemenea, 
general de armată A. A. Epișev, 
șeful Direcției Superioare Poli
tice a Armatei Sovietice și a 
Flotei Maritime Militare, amiral 
de flotă N. D. Sergheev, șeful 
Statului Major Principal al Flo
tei Maritime Militare, general 
colonel de aviație A. N. Efimov, 
prim-locțiitor al comandantului 
suprem al forțelor aeriene mili
tare.

A fost prezent V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko a transmis tovară
șului -Nicolae Ceaușescu uri băl- 
duros și cordial salut din partea 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis un fier
binte și cordial salut tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, împreună 
cu cele mai bune urări.

în cursul întîlnirii s-a subli
niat că vizita tovarășului A. A. 
Greciko se înscrie în cadrul bu
nelor relații de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S., dintre armatele celor 
două țări, constituind un aport 
la adîncirea cunoașterii reciproce, 
la întărirea legăturilor multilate
rale româno-sovietice.

S-a relevat hotărîrea ambelor 
părți de a se acționa pentru lăr
girea relațiilor de colaborare 
dintre cele două partide și state 
în folosul popoarelor român și 
sovietic, al cauzei securității și 
înțelegerii internaționale, a re
zolvării problemelor vieții inter
naționale în interesul forțelor 
care luptă pentru pace, demo
crație și socialism, împotriva im
perialismului.

întrevederea 
tr-o atmosferă 
că.

s-a desfășurat în
câlcii, tovărășeas-

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reținut, apoi, la dejun pe mi
nistrul apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko și ceilalți oaspeți sovi
etici.

Au luat parte persoanele ofi
ciale române prezente 
vedere.

în timpul dejunului, 
Nicolae Ceaușescu și
Uniunii Sovietice A. A. Greciko 
au rostit scurte toasturi.

la între-

tovarășul 
mareșalul

tentacular sub firidele 
ale dealurilor Dobrogei. 
cum arată sfîrșitul unui 
aspru și bărbătesc, inau- 
cu trei ani în urmă. Iată 

de

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a Ul-a)

în numărul de azi:
leva zile și colega din față © a- 
jută să învețe meseria../1.

Cunoscusem pînă acum destu
le ucenice în diferite locuri, 
dar situația lor era întrucîtva 
diferită : erau tinere venite de 
pe băncile școlii, a căror for
mare ca muncitoare decurgea 
firesc, fără întreruperi, existînd 
o continuitate a învățăturii, a 
pregătirii pentru viață. Fata a- 
ceasta însă lucrase intr-un alt 
loc de muncă, se obișnuise cu 
o muncă „de birou". Doream să 
aflu ce gîndește, cum i se pare 
noua meserie, cum se descurcă. 
M-am apropiat. Aflu că se nu
mește Irina Oană. O întreb ce 
lucrează.

„Montaj. E al doilea suban
samblu pe care l-am învățat. 
Merge mai greu, dar merge. Lu
crăm, după cum se vede, două 
fete la același subansamblu. 
Pînă acum, ne-am împărțit o- 
perațiile. Mîine însă, vreau să 
încerc să le fac singură, de la 
început pînă la sfîrșit, ca orice 
muncitoare. Să văd ce sint în 
stare, ce am învățat".

înțeleg acum concentrarea^ și 
încordarea intuită încă de cînd 
am văzut-o. Aflată în întrece
re cu propriile ei deprinderi — 
„nici să țin o șurubelniță nu 
știam", îmi mărturisește —, Iri
na Oană se străduiește să de
monstreze pentru sine și pentru

MARIAN GRIGORE

(Continuare in pag. a lll-a)

— O sarcină majoră a asocia
țiilor studenților comuniști, așa 
cum a reieșit clar din lucrările 
Conferinței a IX-a a U.A.Ș.C.R.- 
ului este sporirea contribuției 
active la realizarea obiectivelor 
ce țin de perfecționarea proce
sului de învățămînt. Integrarea 
școlii superioare in producție 
și cercetare fiind o principală 
componentă a acestui proces, 
vă rugăm să ne spuneți, tova
rășe președinte, prin ce se ca
racterizează în acest domeniu 
activitatea asociațiilor studenți
lor comuniști din Centrul uni
versitar Iași ?

— Noi nu vedem în procesul 
de integrare a învățămîntului 
superior în producție și cerceta
re o formă ce are drept obiec-

Convorbire cu MIHAI TIMOFTE,
președintele C.U.A.S.C. din Centrul universitar Iași 

studențești. Ne gîndim și 
perfecționarea cursurilor, a me
todelor de predare, la calitatea

calin stanculescu

tiv doar optimizarea stagiilor 
de practică in producție, îmbu
nătățirea activității de cerceta
re studențească, a posibilități
lor de aplicare în economia na
țională a diverselor realizări (Continuare în pag. a IV-a)
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| CA UN TÎNĂR COMUNIST ?

DATOREZ UZINEI TOT
CEEA CE SINT AST AZI,

CEEA CE VOI FI $1 IN VIITOR
— Nu, nu a fost vorba de 

ceea ce cred unii despre mine. 
Adică am terminat liceul, am dat 
la cîteva facultăți, n-am reușit 
și acum am intrat ca muncitor 
în uzină... Nu a fost deloc așa 1

Am terminat liceul la „Mihai 
Viteazul". Medie bună. Mă gîn- 
deam să dau la teatru. Colegii 
mei îmi spuneau că am talent 
— fusesem în echipa artistică a 
liceului. Am ezitat însă. Dacă nu

Ne declară reglorul VASILE PAVLIUC, 
de la Uzinele „Electronica"

arde ceva în tine-. și în mine 
parcă nu ardea. Apoi m-am gin- 
dit să-mi caut altceva, o altă fa
cultate. Și tot așa pînă a tre
cui toamna.

— Faptul că nu aveai o orien-

tare precisă, că nu erai hotărît 
ce să faci mai 
părerea dumitale, 
rezi ?

— Nu știu, nu 
pe nimeni, cineva

departe, după 
cui îi dato-

vreau să acuz 
din școală sau

mai știu eu cine. Cred mai de
grabă că eu nu eram destul de 
capabil să discern. Și, de ce să 
nu mărturisesc, mi-a plăcut și un 
pic de lenevie. De, cînd îți 
înfunzi mîinile în buzunare și te 
plimbi toată ziua fără nici o 
treabă ai parcă un sentiment de 
libertate nouă.

— Parcă ?
— E un sentiment înșelător. 

Adevăratul sentiment al libertății 
ca individ îl ai atunci cînd se 
poate vorbi de o anume perso-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a V-a)

Integrării tinerilor muncitori în colectivele de muncă i se acordă 
o susținută atenție. In fotografie maistrul principal Gh. Ciovei 
de la „ElectroaparatajuC București dind explicații tehnologice 

tinerei muncitoare Elena Geantă.

Sentimentul

de CONSTANTIN STOICIU

istoriei

'wwwwsaaaaaaaaaaanaaaaa/wwv

în climatul politic și moral în care trăim, sârbâtorirea anului 
revoluționar 1848 in România vine să adauge noi semnificații 

și strălucire, 
goală, ci o 
a oamenilor 

însetați de 
cu conștiința 

înțelegerile 
morală nu

legăturii profunde cu un trecut de demnitate 
Continuitatea istoriei noastre nu este o vorbă 
realitate firească a acestui pămint românesc și 
săi, avem mereu către ce să întoarcem ochii 
adevăruri, avem mereu asupra a ce să medităm 
prezentului, avem mereu pe ce să ne ridicăm 
idealurilor de azi. Purtăm o mare răspundere 
numai față de noi înșine, constructori ai unei societăți noi, 
și față de generațiile care ne vor urma, purtăm totodată o 
mare răspundere și față de generațiile care ne-au precedat, 
ele alcătuind prin multe din faptele lor reazâme sigure pentru 
tot ceea ce avea să fie, și, intr-un răstimp istoric nu prea înde
lungat, a fost și este. Sentimentul istoriei ține astfel de 
alcătuirea noastră morală, istoria e prima carte de seamă a 
tinereții și maturității fiecăruia dintre noi, ea ne face con
temporani cu timpul nostru, ea devine spirit cultural creator, 
dovadă certă a unei puternice energii interioare a tuturor 
care a făcut și face posibilă realizarea socială și politică a 
năzuințelor noastre ca popor și țară. Sigur că trecutul se 
compune din evenimente, în perspectiva vremii diferite ca 
valoare și semnificație, sigur că orice apropiere de trecut se 
petrece prin mijlocirea acestor evenimente ce-și au locul lor 
precis în logica unuia sau altuia din momentele consemnate 
în conștiința istorică, din acest punct de vedere evenimentul 
pașoptist fiind cunoscut în bună măsură în aproape toate 
detaliile sale, revoluția marcînd de la început o accentuare 
a „spiritului istoricist", a puterii de înrîurire a faptelor. Sen
timentul istoriei nu se naște din nimic și pe nimic, și dacă

(Continuare in vae. n II-a)
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PROFESIA TA
Unde mergem să învățăm? 

în județul Brașov
Unde mergem să învățăm 

dacă locuim în județul Bra
șov ? Aproape 7 000 de tineri 
se găsesc la finele clasei a 
Vin-a în școlile generale ale 
județului. Răspunsul l-am 
primit din partea tovarășei 
Elena Georgescu, inspector 
general al Inspectoratului 
școlar județean.

— Economia în plină dez
voltare a județului, înaltul 
grad de industrializare al 
acesteia oferă adolescenților 
și tinerilor noștri posibilități 
de integrare școlară și pro
fesională practic nelimitate. 
Dacă voi aminti că liceele 
de cultură generală, liceele 
de specialitate, școlile pro
fesionale și sistemul ucenici
ei la locul de muncă sînt pre
gătite să primească peste 
8 000 de tineri în anul I, 
atunci vom trage concluzia 
că rețeaua de care dispunem 
este aptă să absoarbă efectiv 
pe toți absolvenții clasei a 
VIîl-a. Li se adaugă, evi
dent, și clasele terminale, a 
IX-a și a X-a, ale școlii ge
nerale. Un sumar tablou al 
situației promoției trecute 
este foarte convingător în 
acest sens : au absolvit 6 179 
tineri. Dintre aceștia, cei din 
mediul urban, adică 3 722 se 
găsesc :

• 1 001 în licee ;
• 702 ‘ “

late ;
• 981 

nale ;

în licee de speciali-

tn școli profesio
nale -,

• 320 ucenici la locul de 
muncă ;
• 595 în clasa a IX-a a 

școlii generale ;
• 120 in producție, caiifi- 

cîndu-se la locul de muncă.
• 9 necuprins!.
Situația absolvenților, 2 457 

la număr, proveniți ” 
Iile mediului rural :

• 197 în licee ;
• 318 in licee de 

tate ;
• 1 017 în școli 

nale ;
• 453 ucenici la locul 

muncă ;
• 260 In clasa a IX-a 

școlii generale ;
• 156 se califică direct 

locul de muncă ;
• 56 necuprinși.
— Chiar dacă viitorii 

didați la învățămîntul 
general sînt brașoveni, 
tuși nu cunosc, în ansamblu, 
rețeaua și profilul școlilor 
din județ. Vreți să le-o pre
zentați ?

— Eu am credința că pro
paganda pe care o facem în 
jurul acestor școli — prin 
prospecte, prin munca diri- 
ginților și a profesorilor rare 
răspund de orientarea șco
lară și profesională — au fă
cut cunoscute școlile noas
tre.^ Totuși nu strică să in
sistăm. în județ, funcționea
ză 9 licee de cultură gene
rală, dintre care trei au cla
se speciale de matemati ă, 
fizică și chimie. Li se adaugă 
încă 3 licee de profil : unul 
de educație fizică și sport, 
altul experimental de schi și 
un liceu de muzică și arte 
plastice. După cum se poate

din șco-

specîali-

profesio-

de

a

la

can- 
post 
to-

deduce a scăzut considerabil 
numărul liceelor pur teore
tice, 6 din cele 12 pe care le 
avem au profile distincte.

Liceele de specialitate, 14 
la număr, ilustrând preocupă
rile noastre de a aplica in
dicațiile partidului privind 
creștere» ponderei lor in sis
temul învățămintului liceal
— au o structură diferenția
tă. raportată la specificul e- 
conomic al județului nostru. 
Dispunem de un liceu pentru 
calculul automat al da tei or, 
avem liceu pedagogic, liceu 
economic, trei licee de chimie
— la Victoria. Făgăraș și 
Codiea — trei licee industri
ale pentru construcții de ma
șini — pe lingă Urinele 
„Steagul roșu", „Tractorul" și 
„6 Martie" — Zirr.ești. un 
liceu energetic, unul de con
strucții eiviie și altul agncol 
Deci a*It teritorial cit și ca 
profile ele pot satisface pre- 
fertnțele mulupie și. ceea ce 
e deosebi: de însemnat, co
respund, atit pentru prezent 
cit și In perspectivă, econo
miei județului.

în sflrsiu dispunem de 22 
școli profesionale al căror 
nomenclator cuprinde aproa
pe tc*:e meseriLe din nomen
clatorul general de profe
sii. Aceste școli pregătesc 
muncitori pentru construcția 
de mașini, pentru energetică, 
chimie, construcții, mecanici 
agricoli, cadre sanitare, lu- A-------------  . EIe

... —— ma- 
i industriale, ofe- 
un cadru ideal de

cesul reclamă cadre de spe
cialitate și, probabil, vom în
ființa la Zămești un liceu 
de construcții forestiere, ca
re să ne dea specialiști în 
drumuri și cabane. La Să- 
cele, o localitate cu o popu
lație în creștere și cu o dez
voltare economică pe măsu
ră, se simte nevoia unui li
ceu electromecanic — cu 
speciaiitâțile auto și aero
nave. Tot aici avem in pro
iect înfUnțarea unui liceu de 
poștă și telecomunicații, des
tinat aproape in întregime 
tetelor. întruclt aceste specia
lități li se potrivesc, le sînt 
parcă anume destinate.

în încheiere, as dori să-i 
îndemn pe elex-i să foloseas
că sursele de informare pe 
care le punem la dispoziție 
nu numai pentru a afla a- 
dreseie școlilor care-i inte
resează ci. mai ales, pentru 
cunoașterea meseriilor ce pot 
fi însușite prin intermediul 
acestora. Pentru că numai a- 
tunci Ui vor alege școala și 
profesiunea nu numai după 
cit sună de frumos si mo
dern — întruclt toate sint 
frumoase $i necesare produc
ției modeme — ci și după 
alte criterii mai viabile pre
cum aptitudinile precis de
limitate si cerințele produc
ției de muncitori calificați 
in anume meserii.

MAJUETA VUMLAȘCU

Oceane de materie

Clădirea Institutului așezată în chip de „cetățuie* pe una din 
colinele Petroșanilor.

In timpul unei ore de studii în laboratorul de mașini electrice.

ft 125 de ani de la W 
revoluția din

fluidă"•••
cuprinseseră Europa

crături in comerț etc. 
funcționează pc lingi 
rile unită ti irJ—' • 
rind astfel i— :_L „ 
instruire teoretică ș*: prattiră 
a viitorilor muncitori. Aceas
tă așezare exprimlnd nevoile 
noastre de cadre asigură La 
ace.ași timp fieeArui absol
vent și locul său de munca viitor. Tot umuffle SoS 
7^®-. funcție de necesarul 
forței de muncă, orimesc u- 
cenici și organizează cursuri 
de cauficare atit pentru ab
solvenții școlii generale cit 
și pentru absolvenții de li
ceu.

Pe lingă cursurile de t a- 
vem organizat si un invită- 
mmt seral I; voi «ninaZ 
hza doar pentru jcolile care 
dau și o profesie. Există 6 
școli profesioaa;e *er».e, « 
funcționează 9 sect 75»;* 
ale liceelor de soeciali^te 
unde își desă vinesc pre
gătirea 1 195 de tineri care 
sint In c Im pul muncii; pen
tru la anul cifra aceasta este 
in creștere.

— Ce noutăți — în rețeaua 
școlara și ia profilul «cat- 
tor» — aduce anul de iuvă- 
țămînt 1973—1974?

Apariția pe harta eco
nomică a județului a unor 
noi unități industriale cere 
să punem de acord și rețeaua 
școlară, in sensul creșterii și 
diversificării ei. La Rup*n, 
de pildă, se dezvoltă unul 
din cele mai mari combinate 
de materiale de construcții 
(ciment). Evident, se prevede 
aici crearea unui liceu de 
profil, poate chiar a unui 
grup școlar. Există in județ 
o preocupare pentru optimi
zarea zonei montane. Pro-
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Viața bate la usa!
de SEN ALEXANDRU

Silvia Grosu — Cluj î Școli 
postliceale de stenodactilografie 
funcționează în orașele Bucu
rești, str. Sfinții Voevozi nr. 
52—54, telefon 14.00.92 și Craio
va, Str. Silozului nr. 65, telefon 
1.24.59. Ambele școli au secțiile: 
secretar stenodactilograf și se
cretar stenodactilograf linba ro
mână și limbi străine. Școala 
din București are și secția de 
comerț exterior. Se’ pot înscrie 
bacalaureați și absolvenți de li
ceu. Se dă concurs la limba 
și literatura română (scris și 
oral), geografia R.S.R. (scris) 
pentru prima secție, limba și 
literatura română (scris și oral), 
o limbă străină (rusă, engleză,o limbă străină 
franceză sau 
germană la ale
gere — scris și 
oral) — pentru 
a doua secție, 
iar pentru co
merț exterior 
tot o limbă străină, la alegere 
și geografia economică a R.S. 
România și a lumii (scris și 
oral).

N. M. — Suceava : Nu posed 
informații în probleme de ad
ministrație școlară, dar vă dau 
adresa Facultății de silvicultu
ră și exploatarea pădurilor din 
Brașov : Bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 29, telefon 1.29.54, 
care vă va putea lămuri.

Liviu Moldovan — Agrișul de 
Sus, jud. Bistrița Năsăud : Mă 
tem că vei regreta felicitările 
ample pe care ni le adresezi 
cînd îți voi spune că nu posed 
informații despre școala care 
te interesează. Crea că ai idei 
foarte vagi despre această 
școală. Te sfătuiesc să te adre
sezi direct instituției respective, 
iar în ceea ce mă privește, do
resc fiecăruia dintre tinerii caro 
mi se adresează să-și îndepli
nească visele.

Tolbaru Constantin — com. 
Bascov, jud. Argeș: Școli de 
pregătire și documentare în do
meniul împăiatului păsărilor și 
mamiferelor nu sînt menționate 
în îndrumător. A.G.V.P.S. al 
cărui membru ești posedă pro
babil cele mai multe informații 
în acest domeniu. Dar am și 
eu o nedumerire. Cum se îm
pacă afirmația dumitale că iu
bești de mic copil păsările și a- 
nimalele cu dorința de a obți
ne o înaltă calificare în arta de 
a le împăia ? Mi se pare o ma
nifestare de dragoste ceva mai 
deosebită și dacă le-ai întreba 
pe ele mă tem că s-ar lipsi bu-

POȘTA* 
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curoase de o astfel de dragoste 
dorind, probabil, să continue a 
trăi așa... neîmpăiate. Iar dică 
mă întrebi pe mine, aș spune 
că tot muncitor în combinat e 
mai bine. Că știi ce spune pro
verbul „să nu dai cioara din 
mină pe vrabia de pe gard", 
mai ales că s-ar putea ca vra
bia respectivă să fie împăiată.

Mirela Ionescu — Zimiiicea, 
jud. Teleorman : Același răs
puns ca pentru Liviu Moldovan. 
Și aceleași nedumeriri.

Mitică M. — Tîrgu Jiu : Co
respund relativ. Trebuiesc date 
examene de diferență. Intere- 
sează-te la Facultatea de filo
logie a Universității din Craio

va, str. Al. Cuza 
nr. 13, 
1.97.11.
1.28.66.
1.43.89. unde ai 
putea afla ceea 
ce te interesea- 

de limba franceză. 
Huși : Mai întii îți

ză la secția
B. M. — __ ___  .

urez grabnică însănătoșire nădăj
duind că pină vei citi răspunsul 
meu boala și chinul vor fi o 
amintire. Și acum să trecem la 
ale noastre : Nu dragă B. M. nu 
se primesc fete la pilotaj, ci 
numai la cursurile de stewar- 
deze. Școlarizarea se tace după 
necesitați, prin TAROM și exa
menul medical este foarte se
ver. Dar dacă dragostea pentru 
stele Și univers te-a dus spre 
aviație, presupunînd că te pri
cepi la matematică, nu te-ar a- 
trage studiul astronomiei ? Mai 
scrie-mi cu privire la hotărî rea 
luată dar nu pe brațe. Poziția 
nu mi se pare prea comodă-

D. B. — Buzău : Nu te so
cotesc „un simplu visător", ci 
unul cu țeluri înalte și vredni
ce de succesele obținute. De 
altfel, nici un visător adevărat 
nu este „simplu" pentru că 
visarea este un lucru foarte se
rios. Numai că, rubrica noastră 
nu posedă informații despre di
ferențe și transferuri. Dar dacă 
te-ai adresa unuia din cele 
două licee industriale din Bu
zău (celui din strada Crizante
melor nr. 17, telefon 25.68 sau 
celui din str. Bistriței nr. 28, 
telefon 29.38) ai afla desigur 
răspunsul dorit. Sînt încredin
țat că tovarășii profesori care 
și-au sfătuit absolventul cu me
dia zece să meargă mai departe 
cu școala îl vor ajuta și de 
acum înainte. Oricum, 
bucur că ne-am cunoscut

Cind zăpada acestei pri- 
măveri se ca fi pierdut defi
nitiv in fructe pirguite, în 
must p-n aurul piinii, la 
toamnă, oamenii din Valea 
Jiului vor primi in 
bitoarea. Cu 25 
urmă, tot intr-o
deschideau pe aceste melea
guri, la Petroșani, porțile li
nei școli noi: ^Institutul de 
mmc“. Era un nume ce urma 
sd se impună treptat in is
toria semicentenară a tncăță- 
mintului minier din țara noas
tră, bi acea istorie u*da ftsse- 
xrd deja âtscrise JȘcoeU ««- 
ționaiă de podan șs țoede~, 
cea pobtehmd eu secții de 
mine și metalurgie dm Bucu
rești Timișoara
ulterior facultăți. Intr-un pă
trar de veac această instittsție 
care a concentrat in 19o. în
tregul incățămint minier dm 
țară a dat economiei națio
nale 3 500 de cadre cu pre
gătire superioară in domenii 
ca topografie minieri, ex
ploatări miniere, preparare și 
electromecanică minieră. Baza 
materială de la care s-a por
nit ne pare modestă dacă o 
comparăm cu cea pe care In
stitutul din Petroșani o are 
astăzi. în 1948 spațiul afectat 
sălilor de curs și laboratoare
lor era de 1 200 m.p. fi nu cu 
mult mai mult aveau căminul 
și cantina în prezent capaci
tatea institutului însumează 
aproximativ 30000 m.p., spa
țiul necesar celor două facul
tăți (de exploatare. înrietine-e 
și reparații miniere, precum șt 
cea de electromecanică minie
ră). în cadrul fiecărei facul
tăți activitatea universitară

beneficiază de un cadru in
structiv adecvat. Astfel, pe 
Ungă amfiteatre și săli de 
curs, institutul este dotat cu 
peste 30 de laboratoare de 
specialitate, printre care am 
menționa : 5 laboratoare de e- 
lectrotehnică, 3 de mecanica 
rcciloT, alte 3 de preparare, 
2 de tehnică minieră și aeraj, 
unul de sociologie etc.

în procesul continuu de 
dezvoltare a învățămintului. 
pe Ungă cursurile de 5 ani 
pentru ingineri s-au organizat 
secții de 3 ani care pregă
tesc suhingwe»! tu specialită
țile : exploatări mânere, topo- 
grafie ți electronxcu wsed Mt- 
meri. AfU pentru ingineri cit 
și pentru submgmeri există 
cursuri de zi și serale, Tot pe 
bmc îmbunătățirilor organiza
torice ce au fost aduse insti
tutului. din anul un:versitar 
1971—1972 pregătirea funda
mentală pentru cursurile de 
ingineri este asigurată în pri
mii trei ani de studiu. iar spe- 
aabzarea pe grupe în urmă
torii doi ani — o restructura
re im&usă de node cerințe ale 
r-oducției. Pe 8ngd discipli
nele tehnice clasice, planul de 
invățămint precede atit pen
tru cursurile comune din pri
mii trei «m cit și pentru pe
rioada de speciabzare disci
pline cu caracter specific. 
Astfel, la Facultatea de ex
ploatare, întreținere și repara
ții miniere, ca discipline de 
profil r.ni exploatările minie
re. n susținerea lu
crărilor miniere, aeraj și pro
teja muncii, mașini și trans
port minier. Le Facultatea de 
electromecanică : măsuri

lectrice ft traductoare, mașini 
electrice, electronică, instalații 
electromecanice miniere, elec- 
troenergetică minieră. S-a 
acut, de asemenea, în vedere 
succesiunea logica a discipli
nelor pentru ca studenților 
să le fie accesibile noile dis
cipline din semestrele urmă
toare. Plasarea acestui centru 
de invățămint în perimetrul 
unui mare bazin carbonifer 
facilitează desfășurarea -prac
ticii în producție a studenți
lor, precum și a cercetării 
științifice inspirate direct din 
needle producției. Pentru o 
însușire mai temeinică a pro
feției cursurile de specialitate 
se desfășoară in parte la ex
ploatările miniere și între
prinderile de profil din zona 
carboniferă. Respectivele pe
rioade 1974—1980 ce între
gesc imaginea acestei școli 
ne-au fost furnizate de tova
rășul profesor dr. docent Popa 
Aron, rectorul institutului: 
„Facultatea de exploatare, în
treținere și reparații miniere 
va avea grupe de specialiști 
în exploatare minieră, topo
grafie, preparare, prospecțiuni 
și economie minieră. Pentru 
facultatea de electromecanică 
sint prevăzute electrificarea și 
automatizarea în industria mi
nieră, construcții de mașini 
miniere. Trebuie reținut, de 
asemenea, că printre condiții
le de admitere în institut sînt 
prevăzute pe Ungă materiile 
de cultură tehnică generală 
(matematică și fizică) obiecte 
de specialitate, în locul fizi
cii, pentru absolvenții liceu
lui industrial minier".

ELENA RUBELI

FOTO 1
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FOTO 3

Prin el însuși „o invenție". 
Tehhiclubui piteștean își creio
nează o atmosferă demnă, spi
ritualizată. Un cadru plastic 
plăcut, (clubul găzduiește expo
ziții de pictură, grafică, meta- 
loplastie etc), foarte mo
dern, sugerează totodată va
rietatea și complexitatea moda
lităților prin care poți să-ți pe
treci plăcut și util timp’X liber, 
în sala de video-audiții, de e- 
xemplu, 12 persoane pot urmări 
concomitent, la videomate ca
seta cu diapozitivele preferate, 
iar altele (nouă). instalate în 
fotolii confortabile, pot asculta 
textul muzical dorit incepind 
de la piesele preclasice pteă 
la cele mai recente (foto nr .

Prelegerile șl expunerile, la 
care aderă un auditoriu tot mai 
numeros, sin: meticulos întoc
mite de către sirguincioșî și 
competenți slujitori locali ai 
s iinței și culturii. Stau mărtu
rie cursurile ,.Tehnorama“ și 
„Artisw, veritabile pledoarii 
pentru rigoarea științei și fru
mosul artistic. Ele se înscriu 
laolaltă in rindul mijloacelor de 
-.formare și documentare, prin

tre care nu putem să nu amin
tim moderna sală de lectură cu 
o zestre de carte tehnică speci
fică și cu nu mai puțin de 100 
de titluri de specialitate româ
nești si străine.

De fapt, ce înseamnă această 
„invenție" in viața tinerilor o-

cașului, care a cunoscut, fără 
drept de apel, o adevărată „ex
plozie industrială" ?

Mai întîi prin însăși „loialita
tea" clubului nostru față de cei 
care sint pasionați realmente de 
știință, de tehnică, credem că 
ne definim un profil. în con
sens cu această afirmație a me
todistului Nicolae Gheorghiu, 
am putea spune că acest club 
este, un cadru instituționalizat, 
unde tineri pe care pină nu de 
mult ii intilneam în atelierele 
„micilor meșteri mari"... la ca-

Cauza revoluției din 1848 în 
principatele române, așa cum 
consemnează Bălcescu, „se 
pierde in zilele veacurilor. U- 
neltitorii ei sint 18 veacuri de 
trude, suferințe și lucrare a po
porului român asupra lui în
suși". Subliniindu-i cauzele in
terne, revoluția română din 
1848 nu poate fi totuși ruptă de 
contextul european al acelei 
epoci.

Este cert că tabloul general 
al Europei, al dezvoltării eco- 
nomico-sociale, politice și cultu
rale la mijlocul veacului trecut 
este departe de a se prezenta 
uniform. în timp ce în Anglia, 
Franța, Belgia, Germania de 
vest și într-o anumită măsură in 
Italia lanțurile feudalismului 
fuseseră aruncate, înregistrîn- 
du-se progrese importante pe 
calea dezvoltării nestingherite 
a capitalismului, în alte țări se 
făceau eforturi pentru deschi
derea căilor de afirmare a bur
gheziei, continuînd să se men
țină relațiile feudale de produc
ție cu întreaga gamă a conse
cințelor lor negative pentru 
realizarea progresului istoric ge
neral. Și totuși, în ciuda acestei 
diversități, V. I. Lenin a putut 
aprecia că „în 1848 atit în Fran
ța, în Germania cit și în întreaga 
Europă revoluția burghezo-de- 
mocratică era în mod obiectiv 
la ordinea zilei".

în majoritatea țărilor euro
pene, o pleiadă întreagă de in
telectuali, scriitori progresiști, 
filozofi, istorici se ridică tot mai 
deschis împotriva barierelor so
ciale și politice care îngrădeau 
posibilitățile de manifestare a 
personalității umane, împotriva 
sufocării gindirii și a cutezanței 
în acțiunea socială, se angajea
ză cu toată forța in organizarea 
politică și ideologică a luptei 
antifeudale.

în același timp își face apa
riția Și îȘi etalează forța de crea
ție istorică clasa muncitoare 
care dă naștere insurecțiilor 
lyoneze, mișcării chartiste în 
Anglia sau răscoalei țesătorilor 
silezieni în Germania. Chiar 
dacă acum, în 1848—49, acțiu
nea proletariatului avea să se 
constituie doar ca o particulari
tate a condițiilor istorice în ca
re se desfășoară revoluția eu
ropeană, in perspectiva istoriei 
clasa muncitoare se prefigurează 
deja ca o prezență socială cu o 
mare capacitate de inriurire a 
destinelor istoriei. în ianuarie 
1848 Engels remarca deja că pro
letariatul „participă la străda
niile lor (ale burghezilor — n.n.) 
și în parte la iluziile lor, ca de 
pildă în Italia și în Elveția, iar 
alteori este tăcut și reținut, pre
gătind însă treptat răsturnarea 
burgheziei, cum e cazul în 
Franța și în Germania, în sfîr- 
șit, ca în Anglia si în America, 
unde se răzvrătește fățiș împo
triva burgheziei dominante".

O semnificație aparte în 
dezvoltarea revoluției euro
pene de acum cinci pătra
re de veac a comportat-o 
interferența luptei pentru 
răsturnarea structurilor soci
ale existente cu lupta pentru 
închegarea națiunilor de sine 
stătătoare. Afirmarea puternică 
a conștiinței naționale și apoi a 
mișcărilor care vizau unirea în 
cadrele unor formațiuni statale 
de sine stătătoare a tuturor ce
lor ce vorbeau aceeași limbă, 
aveau o structură psihică simi
lară și tindeau de mai multă 
vreme, sub conducerea burghe
ziei. să-și închege o piață eco
nomică unică, toate acestea și-au 
lăsat o amprentă puternică asu-

pra dezvoltării luptei revoluțio
nare. s-au constituit in mobiluri 
reale foarte puternice ale to
rentului revoluționar care a 
străbătut Europa. „Baza econo
mică a acestor mișcări — scria 
V. I. Lenin — constă in faptul 
că pfentru o victorie deplină a 
producției de mărfuri este nece
sar ca burghezia să cucerească 
piața internă, ca teritoriile cu 
populații care vorbesc aceeași 
limbă să se închege ca state și 
să fie înlăturate, totodată, ori
ce piedici care se opun dezvol
tării acestei limbj și încetățeni- 
rii ei in literatură... De aceea 
orice mișcare națională tinde 
spre formarea de state națio
nale... Pentru întreaga lume ci
vilizată, statul tipic, normal 
pentru perioada capitalistă, este 
statul național".

în ceea ce privește revoluția 
română, caracterul național a- 
vea aici un specific distinct, va 
adinei rădăcini în istoria popu
lației din provinciile româ
nești, în strânsă legătură cu 
principalele probleme ridicate 
de imperativele emancipării e- 
conomice, sociale și politice ale 
întregului popor.

Către sfîrșitul lui martie încep 
frămintăirile și în țările române. 
Au loc primele mișcări în Tran
silvania și avea să izbucnească 
prematur sub raport organiza
toric mișcarea revoluționară din 
Moldova. în lunile aprilie, mai, 
iunie aproape întreg continentul 
avea să fie cuprins de flăcările 
luptei revoluționare. în acest 
cadru general, pentru revoluți
onarii români se contura, ca 
obiectiv fundamental al luptei, 
ridicarea întregii vieți a po
porului la nivelul celor mai a- 
vansate țări europene. împlini
rea aspirațiilor de unitate na
țională. de progres, de libertate 
și dreptate socială.

în dezvoltarea lor continuă 
mișcările revoluționare din Eu
ropa nu cunosc aceleași rit
muri peste tot. Condiții is
torice specifice, generate de 
nivelele diferite ale dezvol
tării social-economice, impri
mă tonalități diferite nu nu
mai ritmului în care se desfă
șoară iureșul luptei revoluțio
nare ci și rezultatelor care se 
obțin. In această amplă și pu
ternică încleștare burghezia 
speriată în fața revendicărilor 
clasei muncitoare, ale noului 
război social pe care l-au pre
figurat muncitorii Parisului în 
zilele roșii ale lui iunie 1848, a 
căutat să-și consolideze puterea 
sau să ajungă la ea nu pe calea 
frămintată a revoluției ci pe a- 
ceea mult mai comodă a înțe
legerii rușinoase cu reprezen
tanții vechii societăți. Eveni
mentele din primăvara anului 
1848 au dezvăluit însă existen
ța „unor oceane de materie flui
dă — cum afirmă Marx — care 
nu aveau nevoie decît să se 
pună în mișcare pentru a sfări- 
ma întregi continente de granit. 
Zgomotos și confuz, ele au ves
tit eliberarea proletariatului, a- 
dică secretul secolului al 
XlX-lea și al revoluțiilor aces
tui secol“.

Cuprinzînd puternic teritorii
le românești, flăcările revolu
ției din 1848 au avut un ecou 
pozitiv în rindul maselor largi 
populare. Printr-un efort de 
creație istorică conștientă, po
porul român. în încercarea-i e- 
roică de a supune transformă
rii o realitate economică și so- 
cial-politică concretă, cu ele
mentele ei specifice, a' deschis 
o fereastră către România mo
dernă.

MARIN BADEA
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revoluționarii de la 1848 în marea lor majoritate l-au trâit 
cu o exemplara dăruire, asta s-a întîmplat numai pentru câ 
atunci, în acel an de răscruce sociala, ei au găsit în istoria 
patriei, în evenimentele însemnate și neînsemnate ale acestei 
istorii, cauza decisivă a revoluției la înfăpțyirea «a^eia por
niseră. L ZZ

Ceea ce țin să subliniez este că sentimentul isteriei-pe core 
tinerii revoluționari de la 1848 l-au desăvîrșit prin Bălcescu 
n-a fost o simplă și ușuratecă vînturare a-trecutukii-îfi-căuta
rea unor justificări de moment, ci că sufletele- Iof leu roclît 
tocmai din coborîrea statornică în adevărul șT- dreptatea 
istoriei țării lor. Deși cei mai mui'ți veneau din "Franța"revolu
ționară (printre cei care smulseseră o fîșie de catifea din 
tronul unui Ludovic aflîndu-se și Bălcescu), realitățile trecute 
și prezente ale patriei au fost acelea care au dat roman
tismului lor entuziast luciditatea și fermitatea luptei revoluțio
nare. La acea dată Bălcescu avea 29 de ani, Ion Ghica 32 
de ani, Vasile Alecsandri 27 de ani, Ion Eiiode-Râdulescu 46 
de ani, Avram lancu 24 de ani, G.A. Roseti 12 ani, Gheorglie 
Magheru 44 de ani, Mihail Kogălniceaiw-31~de-<ini, și vîaȚa 
aproape a fiecăruia dintre ei, și am numit 'doar cîțivâ? â 
atins atunci împlinirea sau a pregătit-o pentru alte mari 
evenimente ale istoriei țării. în fața generațiilor'care'Tail 
urmat și-i urmează, în fața istoriei trecute șl viitoare revoluțio
narii de la 1848 trebuiau să treacă în acest mod un sever 
examen de rectitudine morală. Cei mai mulți l-au trecut. 
Pregătindu-ne să sărbătorim 125 de ani de la revoluția din 
1848, ne angajăm de aceea și într-o confruntare morală 
pornită din același sentiment adine al istoriei care ne leagă 
și ne va lega pentru totdeauna de trecutul nostru de luptă 
și de speranță.

clubul au rolul de a stimula 
fantezia și imaginația celor în
zestrați, care frecventează 
cercurile noastre de radio și 
televiziune, cinematografie, e- 
lectronică și automatică, pe cele 
de aero-navo-racheto-modele. 
sau pe cel mai nou înființat — 
cercul de mecanică fină (ceasor
nicărie).

Și nu numai atit. Activitatea 
în cadrul cercurilor are un ca
racter competitiv, vizindu-se 
performanța. La cercul de mo- 
delism (aero-navo-racheto-mo-

Corespondentul voluntar 
VASILE MĂRUȚĂ ne invită la

TEHNIOCLUBUL
FOTO 2

DIN PITEȘTI
sele pionierilor, vin să-și dez
volte în continuare aptitudinile, 
în această direcție, activitatea 
lor științifică desfășurată în ca
drul cercurilor tehnico-a plica- 
tive face ca Tehniclubul, cel 
care le oferă condițiile adecvate 
— să devină un catalizator al 
pasiunii lor tinerești. (foto 
nr. 2).

„Da, putem spune că, aici, lu
crează în prezent,, sau se ini
țiază pentru viitor, adevărați 
performeri, afirmă Emil Plăp- 
ceanu, directorul acestei insti
tuții. în colective restrânse, deo
camdată, atit cît permite spa
țiul, se desfășoară o activitate 
concretă. Construcțiile funcțio
nale și instalațiile adecvate de 
care dispune în prezent Tehni-

dele), de pildă, pe Ungă pla- piozie, modelele de acrobație și 
noare, propulsoare cu motor de de viteză etc. s-au realizat și 
cauciuc, sau cu motor cu ex- aparate de zbor a căror greu-

tate nu depășește 3—4 grame, 
aparate cu care tinerii vor par
ticipa la concursuri de micro- 
modelism. Elevul Casa Valeriu 
sau tehnicianul Cristian Bră- 
tescu sînt doi dintre realizato
rii acestor micromodele. Am mai 
aflat, de asemenea, că la cercul 
de mecanică fină (foto nr. 3) in
ginerul Șonea Constantin, îm
preună cu alți 10 tineri, reali
zează printre altele, un ceas e- 
lectronic care, deși va avea di
mensiuni considerabile, va fi 
plasat cu ingeniozitate chiar în 
centrul emblemei Tehniclubu- 
lui. Obiectivul aparatului de 
fotografiat a surprins și alte 
imagini ; lecție teoretică în 
cercul de radio (foto nr. 4).

Firește, răminînd în continu
are perfectibilă^, (mai ales in ce
ea ce privește colaborarea mai 
strânsă cu comitetul U.T.C. din 
țntreprinderile industriale arge- 
șene, precum $i in înlăturarea 
pericolului de a acorda o prea 
mare pondere activităților cu 
caracter de divertisment !?), ac
tivitatea și prezența Tehniclubu- 
lui în viața tineretului piteștean 
reprezintă un. răspuns adecvat 
preocupărilor tinerilor.

I
I
I

I

Fotografii : VASILE RANGA
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FOTO 4
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LIVRĂRILE PENTRU EXPORT
Uzina „Rulmentul- și Fabri

ca de stofe din Brașov. Doua 
unități industriale cu specific 
de fabricație complet diferit, cu 
colective de muncă distincte, 
dar care au dat întrebării noas
tre „Cum vă onorați sarcinile 
de export ? același răspuns s 
„I.a capătul primului trimestru 
de activitate din acest an hotă- 
rîtor al cincinalului obligațiile 
ce ne reveneau față de benefi
ciarii străini au fost îndeplinite 
și chiar depășite"

— Pînă la data de 30 martie
— ne informa tovarășul Ștefan 
Zugravu, șeful serviciului des
facere al Uzinei „Rulmentul" — 
planul la acest indicator era 
realizat în proporție de 109,5 la 
sută.

— Am încheiat această primă 
etapă a anului — avea sâ ne 
spună tovarășul inginer Ilie 
Costache, directorul comercial 
al Fabricii de stofe — cu un 
rezultat elocvent prin sine în
săși i am livrat către piața ex
ternă o cantitate de produse cu 
6 procente mai mare decît cea 
prevăzută în planul de stat.

Acestea fiind zise am căutat 
pe parcursul investigațiilor 
noastre să delimităm care au 
fost pîrghiile, modalitățile prin 
intermediul cărora în ambele 
întreprinderi s-a reușit nu nu- 
mai atingerea obiectivelor pre- 
conizale la capitolul „export" 
pentru trimestrul I 1973 dar, 
mai ales, trecerea cu succes 
peste cotele fixate inițial, asi
gurarea livrării în avans a 
mărfurilor pe care le produc. 
Nu întâmplător și de astă dală 
aprecierile celor cu care am 
abordat tema pusă în discuție 
s-au întâlnit în puncte comune, 
relevînd că indiferent de în
treprindere rezultatele pozitive 
apar numai atunci cînd la baza 
întregii activități stau criteriile 
organizării judicioase ale con
tractării producției și desface
rii.

— Tin sâ menționez — suUi- 
nia tovarășul Ștefan Zugravc
— că încă din anul trecut, cu 
sprijinul întreprinderii de co
merț exterior „Tehnoimport" și 
a organizațiilor economice, în 
toate cele 35 de țări unde ex
portăm au fost încheiate con
tracte ferme pentru acest an. 
Fiind asigurați din acest punct 
de vedere — acum deja am 
început perfectarea contractelor 
pentru 1974 — știind deci foar
te bine ce obligații ne revin am 
putut să ne stabilim „strategia" 
productivă astfel îneît chiar dio 
prima zi a lunii ianuarie să 
lucrăm din plin la executarea 
tipodimensiunilor solicitate în 
trimestrul întii.

— Tn cazul nostru — comple
ta ideea tovarășul inginer Ilie 
Costache — data de 1 octom
brie 1972 a coincis cu data la 
care acoperirea cu contracte 
era deja un fapt împlinit. în 
cele 3 luni rămase pînă la 1 ia-

un 
cu

nuarie am avut grijă să elabo
răm o balanță de aprovizionare 
tehnologică și <je forță de mun
că aptă să determine apoi 
ritm alert, în concordanță 
termenele din contracte.

Așadar. în ambele întreprin
deri conoașterea cu exactitate 
a sarcinilor de export — cuan
tumul lor, beneficiarii, termene
le de livrare — au permis o pre
gătire minuțioasă a fabricației 
in funcție de noile exigențe, 
pregătire fără de care este prat- 
tic imposibilă desfășurarea un pi 
activități eficiente. Astfel, la

dator să adauge tovarășul Mar
tin Giurgiu, șef serviciu desfa
cere a fabricii de stofe — nu 
am considerat că pregătirea 
debutului în 1973 este suficientă 
pentru onorarea pe deplin a 
sarcinilor de export. Aceasta a 
fost doar o primă fază, conti
nuată apoi cu lansarea produc
ției nu pe articol ci pe con
tract Altfel spus, știind că la 
data X avem obligația de a li
vra în America să zicem, o 
cantitate anumită de marfă, că 
nu este permisă nici măcar o 
orâ de intîrziere. am creat con-

O chestiune
de onoare a
fiecărui tînăr

muncitor
Uzina „Rulmentul-, de pildă, 
studierea comparată a volumu
lui de export — mai mare 
10 la sută 
cedent — 
tente au 
necesității 
mașini de 
nut neîntîrziat la treabă și, pri& 
actodotare, acestea au fost exe
cutive, completing astfel f.ux-f 
tehnologic. eliminînd încă din. 
start pi •‘misele ce ar fi putut 
determina eventualele .Jocuri 
înguste".

în alt mod, dar urmărind =- 
celasi scop : ono»orea la timp și 
în bune condiții * clauzelor 
contractuale s-a prc'edat si la 
fabrica de stofe Aici e impu
nea optimizarea finisării, sen
sul realizării unui tuseu cu mai 
reușit și unei rezistențe sooi’tc 
a țesăturii. Barem-ri calitativ-» 
destul de dificile dar care orin 
studierea atentă a posibilităților 
de care dispune întreprinderea, 
prin direcționarea activități’ ca
drelor <je specialitate In acest 
sens au fost atinse.

— Evident insă — se simțea

decît al anului pre- 
cu capacitățile exis- 
condus la concluzia 
realizării a încă 2 
superfiniție. S-a tre-

ca Incepind de la in- 
materiei prime — lină 
si pînă la ieșirea pro

dusului finit. fluxul să fie con
tinuu, operațiile să fie execu
tate oe mașini destinate special 
acestui scop- Avem astfel ga
ranția — muncitorii ce deser
vesc utilajele cunoscind cu 
exactitate cui vindem marfa- Ia 
ce dată trebuie terminat! co
manda — realizării atît a can
tităților prevăzute cit si a unei 
calități ireproșabile.

Cu alte cuvinte, prunul pa< 
reprezentat de acoperirea eu 
contracte, a fost urmat de al 
doilea — pregătirea fabricației, 
apoi de al treilea — asigurarea 
premiselor favorabile unui pu's 
productiv continuu in ca-e oa
menii și mașinile sâ fie sincro
nizați. Traseu pe care, ne sim
țim datori sâ o sounem. l-am 
regăsit, firesc cu particularită
țile determinate de însăși spe
cificul de fabricație, si la Unni 
Jlolmentul*. Aici, după cct 
ne informa tovarășei G*igw 
Buțt. locțiitorul secretam, j: de 
partid pe întreprindere, aecen-

dițiile 
trarea 
brută

tul fiind pus între altele 
creșterea indicelui de utilizare 
al mașinilor de bază, care față 
de 93 — cît se preconizează — 
a ajuns la 94.7. și pe asimilarea
— în funcție de cerințele benefi
ciarilor — a încă 12 produse 
noi. Preocupare comună, de 
altfel, și Fabricii de stofe unde 
același deziderat a determinat 
crearea unui sortiment nou — 
postăviorul velurat — în numai 
o luna, reușindu-se astfel sa
tisfacerea în avans a solicitări
lor unora dintre beneficiarii ex
terni care doreau cît se poate 
de repede un astfel de produs.

înainte de a încheia aceste 
rînduri se cuvine totuși a da 
răspuns la o întrebare referitoa
re la destinația pe care au lua
t-o depășirile sarcinilor de ex
port din cele două unități in
dustriale asupra cărora ne-am 
oprit atenția.

Se înțelege de la sine — re
leva tovarășul .Ștefan Zugravu
— că nu am produs suplimentar 
doar de dragul de a produce. 
Rulmenții, care fac obiectul în
trebării. au avut desfacerea asi
gurată în două direcții : 1) către 
partenerii noștri mai vechi — 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Polonia 
și alții, cu care avem stabilite în 
contracte clauze care prevăd li
vrarea în avans a mărfurilor : 
2) '■ătre Tailar.da si Maroc, be
neficiari de ultimă oră a pro
duselor noastre, apăruți relativ 
mai tîrziu la contractări și că
rora am avut astfel posihjlîta- 
♦ea să Ie oferim mai devreme 
tiDodnnensiumle de rulmenți 
solicitate.

— Existența unor contracte 
r>e termen long între noi — 
S.U.A. si Franța ne permite, 
ne stimulează chiar, as spune, 
de a omduee cit mai mult, a- 
ee<ti beneficiari ororir.d la fel 
de ororrrp*. bănește, 
primite

Duoă cum lesne se 
marca râsoar.surile 
noștri interii

se umplu hambareleToamna

ÎN OBIECTIV RECOLTA 1973

Cele 17 000 000 tone cereale planificate a se obține anul 
acesta in agricultura constituie, fârâ nici o îndoiala, obiectivul 
care concentrează în cel mai înalt grad atenția și eforturile 
tuturor lucratorilor din unitățile agricole de stat și coopera
tiste. Sigur, cele șaptesprezece milioane reprezintă o sarcină 
globală, dar în funcție de ea, și pornindu-se de la condițiile 
specifice ale fiecărei unități, au fost stabilite prevederile de 
pian pe anul 1973 în fiecare unitate, prevederi care, la rindu! 
Ier, au stat la baza organizării muncii și retribuției in acord 
global. Extinderea acordului global în aproape toate sectoa
rele producției agricole este, peste toi, considerată ca unul 
din factorii care înlesnesc atingerea obiectivelor stabilite. Sint 
mai multe argumente care se aduc în sprijinul acestei afir
mații. Noi ne vom opri 
lucrează în cooperativa 
dețul Ilfov.

doar la cele furnizate de cei care 
agricola din comuna Tămădău, ju

mărfurile

poa*e ’•e- 
ambilor 

»ri «e întâlnesc 
si de dati într-an pu~ct 
eombn. farrt d® asteoiat. avird 
In vedere ci atlt la Uzina ..R j’- 
meutul- cît «i ia Fabrica de 
state inlitf activitate de *x- 
port este prTvftj cu areeasi se
ri ozi tine. cîntărir.du-se extrem 
de atent fierare din măsurile și 
so’uțiiie care să dticâ la înde
plinirea exemplară a sarcmilnr 
ce le revin din danul de stat 
la acest capitol Sarcini în ono
rarea cărora tinerii celor do :â 
întreprinderi. organizați’le
U T C. din care far parte, sint 
pe deplin angrenați Aprecierile 
superlativ* a’e interlocutori 
rostri cu privire Ia 
productiv al utecistr-a 
plinirea ri desâtirea a 
re ie revin dr-eet 
m--ă fiipd. firi

în arelati

La finele anului 1972 bilanțul 
producției la cîteva culturi pre
zenta următoarea situație : 
porumb i plan — 3 400 kg la 
hectar, realizat — 3 800 kg ; 
grîu : plan — 2 700 kg, realizat 
2 900 kg ; sfeclă de zahăr : 
plan — 30 000 kg, realizat 30 000 
kg ; floarea soarelui : plan — 
2 100 kg, realizat 1 600 kg.

Pentru 
solului 
prezintă. . ___  ___
autorizat om să aprecieze rezul
tatele — inginerul Corneliu 
Crăciunescu. președintele coo
perativei — mult sub ceea ce 
s-ar putea obține de pe cele 
aproape 2 900 hectare teren ara
bil ale C.A.P.-ului „Pacea" din 
Tămădău

Cea mai elocventă dovadă în 
sprijinul afirmației sale o con
stituie, în primul rind. expe
riența și rezultatele din anul 
trecut. în 1972 a fost aplicat și 
aici acordul global. La porumb, 
oamenii au primit. în medie, 
cam 3 000 kg. adică, de trei ori 
mai mult decit in 197L Evident 
și recolta a* crescut simțitor 
față de același an. Unul din 
factorii decisivi în obținerea a- 
cestor realizări a fost pre
zența masivă a cooperatorii ’’ 
Ia cimp de-a lungul întregii 
campanii agricole a anului 1972. 
în al doilea rind. lucrările au 
fost executate prompt și cu 
multă tragere de inimă și dacă 
rezultatele obținute n-au fost 
mai mari, cum ar fi trebuit să 
fie in mod normal, aceasta se 
datorează ploilor preiunr.ta din 
toamnă. Recol'eie au fost de
preciate. transportul lor s-a e- 
fectuat in aproape 60 de zile, 
fapt ce se va repercuta nefa
vorabil și asupra riști gurii.or din 
ace<t an deoarece păminturile. 
nefiind degajate Ia timp, ara
turile au fost aarimte. pe o
’ 7 Z _
«O ha — ner.Tu primâ’.ara a- 
ceasta. Departe de a just, fi ca 
recoltele -jnedli* doar in func
ție de acest ano*._mp ploios, cei 

cooperativa agricolă _Pa- 
reeunose, pe bună drep
ți. o sssai riguroasă orga- 

se putea ..sol-

gradul de fertilitate al 
cantitățile acestea re- 
dupâ opinia celui mai

ANCHETA NOASTRA IN COMUNA
TĂMĂDĂU, JUDEȚUL ILFOV

da" cu beneficii ceva mai mari. 
Și totuși, aflăm. îngrășămintele 
sint insuficiente și nici acelea 
nu sint repartizate. întotdeauna, 
cooperativei la timp, mijloacele 
de transport de asemenea, deș: 
in campania de recoltare se în
chiriază camioane și remorci, 
mecanizarea lucrărilor... „Argu
mentele sint argumente" ni se 
spune, dar nu de asta ne arde 
nouă acum, să facem calcule pe 
ce ar fi dacă ar fi ! Sigur, am 
obține cel puțin dublul recol
telor in asemenea condiții idea
le. Iată. insă. că și altfel se 
pot scoate recolte mari : mun
cind ca adevărați agricultori, 
intr-un singur an. am săltat 
destul de mult Problema se 
pune Insă, și asta ne intere
sează îndeosebi, ce recolte vom 
dabla. Or. dacă privim cum se 
desfășoară lucrările pină in 
prezent, cifrele propuse pentru 
ceiăialt cincinal — dublul celor 
de anul trecut — sint aborda
bile și in condițiile actuale. De

exemplu : pentru anul în curs, 
avînd aceleași condiții din 1972, 
cooperatorii și-au propus 4100 
kg porumb boabe la hectar, 
3 200 kg grîu, 2 400 kg floarea- 
soarelui. Un prim pas. Și la Tă
mădău nu este nimeni care să 
scadă ceva 
dimpotrivă, 
pentru cîteva sute de kilogra
me în plus la fiecare hectar.

De altfel, cum era de așteptat, 
avantajele muncii în acord glo
bal au impus reconsiderarea de 
facto a obligațiilor pe care con- 

.................................................... l’n‘ 

un 
de 
de 

din

din angajament, 
există temeiuri

EFICIENTA ECONOMICA 
CRITERIUL PRINCIPAL DE 

APRECIERE A ACTIVITĂȚII 
DE COMERȚ EXTERIOR

Participarea crescindă și obiectiv . necesară a 
țării noastre Ia schimburile economice intema- 
ționr.le pune pe primul plan problema eficienței 
economice a acestei activități, mai ales dacă 
avem in vedere faptul că o cincime din pro
ducția noastră industrială se realizează ca va
loare de plată externă. Incepind cu acest u va 
fi destinată exportului o producție sporită și de 
aceea a devenit imperios necesar ca. in întrea
ga activitate de comerț exterior să măsurăm 
mai atent cită cantitate de muncă națională 
schimbăm pentru munca străină incorporau io 
mărfurile de import. Este o datorie patriotică a 
fiecărui om al muncii, a fiecărui factor ce răs
pundere să se intrebe ce exportăm, cit expor
tăm și cu ce eficiență, cum să acționăm pentru 
a nu lăsa ca o parte din venitul național să fie 
înstrăinată fără echivalență pe calea schimbu
rilor, rum să reducem costurile de producție si 
să valorificăm la un nivel mai înalt resursele 
umane și materiale, să ridicăm calitatea măr
furilor făcindu-le și mai competitive sub raport 
iehnic(»-c21itativ și al prețurilor obținute ?

Vaiabile oricind. aceste preocupări majore sint 
cu atit mai actuale in cursul acestor ani ai 
cincinalului, cind creșterea volumului și îndeo
sebi a eficienței exportului va trebui să asigure 
nu numai importul de mașini, utilaje și materii 
prime necesare, dar și o balanță comercială 
activă, in vederea echilibrării balanței de plăti 
— sarcină de bază, stabilită de Conferința 
țională a partidului, pentru activitatea de 
merț exterior.

Ridicarea eficienței activității de comerț 
terior nu este o sarcină ușoară, dar nu ne 
min alte alternative. De aceea trebuie să vedem 
ce este de făcut, să ne bazăm pe experiența 
pozitivă acumulată in producerea și comercia
lizarea mărfurilor și să îmbunătățim latura ca
litativă a muncii noastre.

O direcție principală în care trebuie acționat 
pentru sporirea eficienței exportului o consti
tuie creșterea competitivității economice și teh
nice a mărfurilor, ca rezultat al unei munci de 
înaltă productivitate. reducerii consumurilor 
specifice de materiale și îmbunătățirii calității 
produselor.

Calitatea produselor, criteriu esențial de apre
ciere a rezultatelor într-o economie modernă, 
constituie și pentru țara noastră, condiția nu
mărul unu pentru ca industria să se impună 
cu produse de marcă românești, să dobindească 
și să-și mențină poziții trainice pe piața mon
dială. Practic, nu putem vorbi astăzi despre 
promovarea eficientă a exportului și despre 
competitivitatea mărfurilor pe piețele moderne, 
fără o strînsă asociere a lor de reînnoirea pro
ducției pentru export, ca un proces permanent 
de îmbunătățire a calității, a caracteristicilor 
tehnice, economice, funcționale și estetice ale 
produsului. Ritmul dc înnoire și de adaptare 
calitativă a produselor la cerințele pieței mon
diale au o influență hotăritoare la asigurarea 
desfacerii mărfurilor la extern, în creșterea ren
tabilității vînzării mărfurilor pe piața străină. 
Un rol important revine în această direcție tra
ducerii în viață a programului de creare și asi
milare de produse noi, pe care industria noas
tră să le ofere la export in perioada de ascen
dență a curbei cererii, ceea ce va permite o mai 
bună valorificare a resurselor materiale și de 
muncă, a concepției proprii de cercetare și pro
iectare.

O influență directă asupra eficienței expor
tului o are accentuarea procesului dc îmbună
tățire structurală a fondului de marfă destinat 
exportului pe baza cunoașterii cerințelor pieței

Na-
co-

ex- 
ră-

i externe, prin introducerea in fabricație de 
limente superioare. care sâ se valorifice pe 
piețele externe la prețuri avantajoase. Pentru 
a oferi mărfuri cu un rrad ridicat de adaptare 
la cerințele pieței externe se impune să se ac
ționeze. cu mai multi fermitate, in direcția spe
cializării unor secții si unită'.i productive pen
tru export, cu asigurarea tuturor conditiiler de 
producție care să permită asimilarea in te* men 
scurt și executarea unor produse de înaltă ca
litate și la un nivel de productivitate a muncii 
superior celui mediu soc ia L

Dată fiind necesitatea confruntării permanen
te cu cerințele pieții externe, in activitatea de 
comerț exterior se face tot mai mult simțită 
necesitatea elaborării unui program de prospec
tare. prin care să se realizeze o cunoaștere sis
tematică și aprofundată a piețelor externe, pe 
produs și zonă, de către toți factorii eare con
cură la activitatea de comerț exterior. Este, de 
asemenea, necesar să se desfășoare o munca 
concretă și mai susținută de cunoaștere a pre
țurilor externe, a mecanismului de formare a 
acestora și a factorilor care le determină, in
fluențează și modifică. Trebuie simțitor perfec
ționat sistemul informațional in domeniul pre
țurilor externe, asigurarea unei temeinice cu
noașteri de către producătorul-exportator a ni
velului prețurilor obtenabile pe piața externă, 
a modului cum el se situează față de concu
rentă și direcțiile de acționare pentru sporirea 
încasărilor valutare. Pentru mărfurile sezoniere 
și cele influențabile de evoluția situației con- 
juncturale a pieței mondiale va trebui ca prin 
desfacerea lor, in momentele optime și pe pie
țele cele mai avantajoase, să se obțină prețuri 
superioare.

Dezbaterile care au avut loc in colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinderile producă
toare. la Conferințele județene de partid, au 
evidențiat existența unor însemnate rezerve de 
creștere a valorificării producției românești pe 
piața străină, prin oferirea unui fond valoric de 
marfă sporit din aceeași cantitate de materie 
primă și cu cheltuieli de aprovizionare din im
port mai reduse. Aceasta se poate realiza, in 
special, prin îmbunătățirea continuă a structu
rii exportului, producerea de sortimente supe
rior prelucrate. care valorifică intr-un inalt 
grad resursele interne și cele de import. 
Astfel, se poate încasa un volum de valută 
mai mare dacă se sporește exportul de rulmenți, 
cu un preț de 10 645 Iei valută'tonă, sau de 
mașini-unelte. cu un preț de 9 615, 5 lei valută/ 
tonă, decît dacă se exportă laminate feroase, la 
care prețul extern este de 544 Iei valută tonă.

Este necesară, ca o sarcină imediată, stabi
lirea unei corelații juste între nivelul prețu
rilor la importul de materii prime și materiale 
și calitatea acestora, pe de o parte, și gradul 
de valorificare la export a produselor finite 
obținute pe bază de import de materii prime, 
pe de altă parte. O preocupare susținută va 
trebui deci s-o constituie efectuarea de calcule 
de eficiență la o serie de produse, atît materii 
prime cît și la unele mașini și utilaje cu o 
pondere mare de importuri de completare, pen
tru orientarea ofertei noastre la extern numai 
spre acele mărfuri care asigură un ridicat aport 
valutar.

Prin crearea tuturor condițiilor necesare dez
voltării unui comerț eficient, care să răspundă 
cerințelor unei economii moderne, prin folosirea 
deplină a posibilităților de care dispunem pen
tru îndeplinirea și depășirea planului de comerț 
exterior, vom contribui la creșterea venitului 
național, a bogăției noastre naționale — izvorul 
bunăstării generale și a fiecărui om al muncii.

tractul intre cooperativă 
membrii săi le stipulează, 
acest sens, pentru a obține 
randament ridicat al forței 
muncă, cele două brigăzi 
cimp au fost constituite 
echipe cu oameni de pe aceleași 
ulițe, din familii care se știu, 
își cunosc forțele, controlul ca
lității muncii fiind asigurat și 
astfel. S-au constituit, de ase
menea. două formații de lucru 
permanente, compuse, fiecare, 
din cîte un mecanizator și doi 
cooperatori și lucrînd pe tarla
le de cîte 100 ha lucrează, deci, 
în condiții de mecanizare și 
ierbicidare totală.

Ce s-a întreprins, practic, la 
C.A.P. „Pacea" pînă la mijlocul 
lunii aprilie ? Cu toate întârzie
rile datorită condițiilor specifice 
ale acestei primăveri consiliul 
de conducere, cooperatorii sîr.t 
convinși că insămințările se vor 
încheia la timp. Au fost insă- 
mințate 850 ha grîu, 110 ha sfe
clă de zahăr, 100 ha borceag, 
100 ha lucernă, 300 ha fioarea- 
soarelui — din 370 — și 100 ha 
porumb din 809 planificate. S-a 
ieșit târziu în cîmp, iarăși vre
mea neprielnică, dar porumbul 
va fi „gata" pînă în jurul datei 
de 27 aprilie. Restul culturilor i 
soia, legume, porumb masă-ver- 
de — la timpul cuvenit. Nu 
vrem să pierdem nici o zi, toc
mai pentru că nu putem evi
ta „pierderile- din toamnă. 
Dar. deșt vom avea la înde- 
mînă aceleași mijloace de trans
port ca și anul trecut, printr-o 
„rulare" mai judicioasă a a- 
cestora vom reduce recoltatul 
și transportul la o singură lună.

Revenind la actuala campanie 
de primăvară: au fost executate

lucrări superficiale cu grape cu 
discuri și grape reglabile pentru 
a obține un bun pat germina
tiv, creîndu-se condiții optime 
pentru încolțirea semințelor și 
răsăritul plantelor. Este știut că 
între factorii care influențează 
producția de porumb, hibrizii fo
losiți și densitatea plantelor la 
hectar au cea mai mare impor
tantă. Conform normelor, dis
tanța între rînduri — 80 de cen
timetri — este „sincronizată" cu 
distanța între plante: 25—30 cm. 
Datorită epuizării apei de la 
suprafața solului — au bătut 
vînturi și pămîntul e destui de 
uscat — pe cele 100 hectare să- 
mința a fost implantată un cen- 
timetru-doi, mai adine. ,.Adîn- 
cimea“ va fi reglată și pentru 
restul suprafeței destinată po
rumbului și celorlalte culturi in 
funcție de umiditatea solului. 
Și pentru că am insistat mai 
mult pe cultura porumbului, 
trebuie spus că recolta prece
dentă a fost obținută mai mult 
din sapă, doar 160 hectare din 
842 fiind prășite mecanic.

Surprinzător, cele 2 884 hectare 
teren arabil ale cooperativei au 
fost asigurate de circa 500 de 
brațe de muncă. Spunem „sur
prinzător" dacă ne gindim că 
în alte cooperative, cu suprafe
țe aproximativ egale, numărul 
celor care lucrează este, de obi
cei, mai mare. E adevărat și re
zultatele sint, în multe cazuri, 
suoerioare celor de la ~ ‘ ~ 
„Pacea" dar. cu același efectiv 
de oameni cei din 
și-au propus un alt nivel al re
coltelor și lucrările de pînă a- 
cum atestă logica acestui anga
jament.

Angajamentele cooperatorilor 
din Tămădău sint pe măsura 
posibilităților existente aici. în
deplinirea și depășirea lor de
pinde în mod necondiționat de 
respectarea cu strictețe a ca
lendarului agricol, de organiza
rea exemplară a muncii — do
meniu susceptibil- încă de îm
bunătățiri — de conștiinciozita
tea și priceperea cu care sint 
executate lucrările din toate 
sectoarele cooperativei. Din cele 
constatate, conducerea, coopera
torii de la C.A.P. „Pacea" fac 
totul pentru a acționa cu hotă- 
rire în această direcție din 
prima pînă în ultima zi a anu
lui. Acordul global devine ast
fel mai mult decît un stimulent, 
devine un sumum de norme lu
crative care atestă atît capaci
tatea de muncă, dăruirea cit și 
locul fiecărui cooperator în via
ța comunei.

Ue,

C.A.P.

Tămădău

NICOLAE ADAM
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Integrarea tinerilor
noii tovarăși de muncă, faptul 
că poate deveni o bună munci
toare.

„Vreau să învăț meseria asta 
de lăcâtuș-montator — îmi spu
ne, — și vreau cu atît mai mult 
cu cît îmi și place. Aici 
nu am avut încă timp să 
mă plictisesc în nici o zi. Pe 
cînd la birou... Acolo, să fim 
sinceri, nici nu lucram cine știe 
ce...-.

Asemenea ei, i-am întâlnit 
aici și pe Zoltan Kovacs, pe 
Dorica Pîrlea. pe Dorina Cor- 
doș, pe Clara Bandi și alții, în 
total peste patruzeci de tineri 
care, fiind solicitați să treacă 
în munci direct productive, în 
urma recentelor măsuri adop
tate de conducerea de partid și 
de stat, au răspuns cu încre
dere acestei chemări. Toți, ab
solvenți de liceu și unii dintre 
ei, chiar de școli postliceale, 
au venit hotărîți să-și facă o 
meserie concretă, să devină cît 
mai utili societății.

„Lucrez acum la C.T.C. — 
îmi spune Bandi Clara, membră 
a comitetului U.T.C. pe între
prindere. Dar nu vreau să ră- 
mîn aici. Imediat ce se va des
chide cursul de calificare, și ar 
fi bine ca acest lucru să se în
tâmple cît mai curînd, voi tre
ce la banda de montaj. A fi 
C.T.C.-istă e o muncă plină de 
răspundere, care îți poate a- 
duce satisfacții, dar asta nu
mai după ce ai cunoscut mese
ria. după ce ai lucrat direct și 
ai învățat toate secretele pro
ducției. De aceea, doresc să mă 
calific".

în această hală, aducînd a 
„farmacie", cum se exprima ci
neva din cei întâlniți aici, i-am 
găsit pe tinerii trecuți în pro
ducție preocupați de viitorul 
lor, pe care și-1 simțeau deja le
gat strîns de noul loc de mun
că. Nu le-a fost ușor de la în-

ceput- Unii nici nu puteau să 
conceapă să muncească direct 
în producție. A început o mun
că asiduă de lămurire, un șir de 
discuții apropiate, o încercare 
perseverentă de stîrnire a cu
riozității. Majoritatea fiind ti
neri, un rol esențial în acest 
sens l-a avut organizația U.T.C. 
„Multe ore de discuții cu fie
care în parte am avut în zilele 
acelea" — își amintește Ivan 
Toader. secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii. „O sâp- 
tâmînă nici n-am vrut sâ aud 
de noul Ioc de muncă — măr
turisește azi Irina Oană, fata 
care are ambiția să se verifice 
pe ea însăși cît a învățat între 
timp. I-am spus și soțului că 
nici nu mai vreau să aud de 
fabrică i stau acasă mai bine și 
mă ocup de gospodărie — zi
ceam. Am trecut însă o dată 
prin secție. Era cu totul altce
va decît îmi închipuisem. Am 
întâlnit și foste colege de liceu 
care munceau aici. M-am pre
zentat la lucru. AU vrut, pro
babil ca să nu mai fiu „supăra
tă". să mă treacă manipulator- 
distribuitor. sau C.T.C.-istă. Nu 
am acceptat : dacă e nevoie de 
noi în producție, atunci dați-ne 
în producție, am spus, să ne fa
cem o calificare, să avem un 
rost...

Uteciștii din producție 1-au 
primit de la început cu aten
ție și cu grijă pe 
Aceștia trebuiau 
simtă 
locuri 
dare, < 
Boieru. _________ _ ___ _____
U.T.C. al fabricii, Minerva Ve
resz, . _ _ ___
U.T.C. al întreprinderii, Suzana 
Sasz, Mariana Sabău și alții, 
s-au apropiat de noii lor colegi, 
explicîndu-le răbdători fazele 
de luzru. inițiindu-i în tainele 
meseriei. Și aceștia nu s-au lă
sat rugați, arătând o curiozitate 
nepotolită, vrînd să învețe par-

că totul dintr-o dată, parcă dor
nici să-și ajungă cît mai re
pede colegii. „Trebuie să-i aju
tăm — spune Minerva Veresz, 
fiindcă și noi avem nevoie de 
ajutorul lor aici, în produc
ție".

Roadele unui asemenea mod 
de a gîndi și de a acționa s-au 
văzut: în numai cîteva zile, pe 
nimeni nu-1 mai speria munca. 
Suspiciunea care a încercat pe 
cîte unul la început, a dispărut 
și ea- Integrați între uteciștii 
mai „vechi" în secție, „noii ve
niți" nu se mai deosebesc de
cît după cîte o mișcare mai stîn- 
gace, sau după curiozitatea care 
îi face încă să ceară în dreapta 
și în stînga amănunte. Ce-și

mai doresc acum ? Să în
ceapă cit mai repede cursul 
de calificare și să fie luați 
urgent în evidența organiza
ției U.T.C. de aici „Noi 
aici lucrăm, și de aici, din or
ganizația colegilor noștri de 
muncă trebuie să facem parte" 
— mi-au spus mai mulți dintre 
ei. Cerere legitimă, cu atît mai 
mult cu cît ei aparțin în fapt 
noilor organizații, participînd la 
acțiunile inițiate în cadrul lor și 
activînd ca membri ai acestora.

Aplicînd prevederile ferme 
ale Statutului U.T.C., comitetul 
trebuie să treacă de urgență la 
luarea lor în evidență în noile 
organizații de care aparțin.

noii veniți. 
făcuți să se 
lor la noile 

muncă. Cu răb- 
tact, uteciști ca Gh. 

secretarul comitetului

în largul 
de

cu

membră a comitetului

pămîntul prăfos al taberei. Colo 
mai era o baracă, iar la stînga, 
— drumul la fel de prăfos al 
Isaccei.

—- Numele dumneavoastră ?
— Vasile Burlacu, șeful labo

ratorului <je betoane, secretar al 
comitetului U.T.C. al șantieru
lui Uzinei de alumină.

îl ascult, furat însă de pano
rama fantastică, fastuoasă a 
viitoarei uzine.

— Am fost 520 de uteciști 
toamna trecută. Acum am mai 
rămas doar 450.

Iată deci sfîrșitul, ireversibi
lul sfîrșit. Iată clipa necesară, 
apoteotică a unui capăt de 
drum. E aproape, la cîteva săp- 
tămîni de noi, de acest moment.

„Sîmbătă după-amiază și du
minică au sosit primele 33 de 
vagoane de bauxită_de la 
plcatarea 
viitoarele
2 000
care
„cald" al întregului flux tehnc-, 
logic în vederea elaborării pri- 
mpi șarje de alumină".

Mai stăruie încă în memorie 
cuvintele șefului de șantier .

de
se

______  ... ... ex 
minieră Dobrești. Tn 
zile vor mai sosi încă 
tone de minereu cu 
va face rodajul la

„Pe primele trei luni ale anu
lui planul a fost depășit. Dar 
asta nu este esențial, pentru -'•ă 
cel mai important indicator 
este punerea cît mai grabnică 
în funcțiune a principalelor sec
ții ale uzinei. Iată rațiunea a- 
cestor zile din aprilie. Situația 
noastră, acum s-ar putea ase
măna întrucîtva cu declanșarea 
unei ofensive. Pentru că, în
tr-o asemenea descătușare de 
forțe, nici un element nu tre
buie să „șchioapete". Și oame
nii, și mașinile, trebuie să aibă 
în aceste momente decisive, 
mersul egal și programatic al 
unui ceasornic"

Și îl au. Graficele lunare au 
dispărut. Au apărut în schimb 
cele care propun și reflectă în
tocmai mersul orelor, al jumătă
ților de oră chiar. In fiecare 
după-amiază, comandamentul, 
toți factorii de răspundere far 
programul concret pentru ziua 
următoare. Tn prezența primu
lui secretar al comitetului ju
dețean de partid, se analizează 
sarcinilp imediate, se iau deci
ziile cele mai urgente, pentru 
d^ăvîrșîrea acestui drum.

Ritmul acestor ultime săotă- 
mîni, este atît de intens, îneît

nu este zi în care să nu intre 
în probe tehnologice cîte ceva : 
fie o secție, fie o subsecție, fie 
un agregat. Timpul șantierului 
este plin de evenimente. Atît 
de plin îneît ai la un moment 
dat impresia că cei trei ani care 
s-au scurs de la primii piloni 
împlîntați în lutul „taberei" au 
adus cu sine o imensă acumu
lare de energie care abia acum, 
în aceste zile s-a transformat 
într-o nemaiîntâlnită explozie.

Cea mai tînără și, totodată, 
cea mai importantă unitate e- 
conomică a județului își pregă
tește intrarea in marea constela 
ție industrială a țării. Faptul 
se va împlini cu o lună mai 
devreme decît s-a presupus. 
Astfel, ultimele zile ale lunii 
mai vor deschide porțile unei 
noi cetăți a aluminei. Porți 
trainice, porți în care și-au in
crustat numele și efortul mii de 
oameni, sute de tineri veniți 
din toate colțurile țării. Aici îi 
vom găsi, așa cum i-am găsit 
dintotdeauna, parcă, pe șeful de 
echipă Ton Diacu, pe electri
cianul Haralambie Cojocarii, pe 
șeful de echipă Ilie Cioran, sau 
pe inginerul Ion Gheorghiu de 
la .filtrarea albă", sau pe 
dulgherul Petrică Necula, sau 
pe toți ceilalți 500 de uteciști 
angajați în marea bătălie cu 
crivățul, cu verile toride, sau 
cu praful înecăcios al acestui 
început de deltă.

Vom găsi încrustat în marea 
poartă a „cetății" și numele ce
lor din echipa de montori a iui 
Nicolae Severineanu și, de ase
menea, pe cei din -echipa de 
fierari-betoniști a lui Sa va 
Bîzgan. Vom găsi, desigur, și 
numele secretarului comitetului 
U.T.C. care mi-a spus nu de 
mult : „mîine, chiar miine îm
plinesc 10 ani de șantier".

Tot mîine va intra în probe 
tehnologice o nouă secție, tot 
mîine va fi racordată la rețeaua 
de înaltă tensiune o nouă stație 
electrică, tot mîine timpul de 
dinaintea startului se va mai 
scurta cu o zi. După el, vor 
veni metalurgiștii, prima mare 
promoție de metalurgiști a 
Tul cei.
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CINE CUMPĂRĂ

O PĂDURE?
Pînă nu prea de mult, prin 

satele mehedințene umbla un 
oarecare, 
Grecu, 
dreapta ...___ „
du rar, însărcinat cu 
unor cantități de lemne din pă
durile de care, chipurile, răs
pundea. Ca dovadă, scotea din 
tașcă cîteva boniere, cîteva foi 
de transport, toate în alb, care 
alăturate vestonului său de cu
loarea pădurii de vară și pă
lărioarei aidoma, cu o pană de 
fazan înfiptă sub panglică, nu 
lăsau nici un dubiu că, în- 
tr-adevăr, el e omul care avea 
de îndeplinit o sarcină. De 
fapt, o sarcină grea. Ion Grecu 
își înjura la fiecare trei pași 
presupușii șefi, care, cică. îl 
trimiseseră să colinde satele în 
căutare de cumpărători, în afa
ra atribuțiilor sale exprese pe 
linie de serviciu. Și oamenii îl 
credeau. Oricum, dacă se hotă- 
rîse rărirea unor păduri, treaba 
trebuia făcută, iar lemnele vîn- 
dute.

Așa se face că într-o singură 
lună au fost vînduți un mare 
număr de copaci din pădurile 
Balota, Marman, Prunișor, Vo
dița și altele, amatori de chi
lipiruri găsindu-se cu ușurință 
în comunele Husnicioara și Și
mian, precum și în Strehaia, 
Drobeta-Turnu Severin și Oțe
lul Roșu. Știindu-se „proprie
tari" ai copacilor, aceștia au si 
trecut, în unele cazuri, la de
frișarea pădurilor, văduvin- 
du-le în special de stejari, înalți 
de pînă la 24 metri. Azi așa, 
mîine tot așa. și iată că preju
diciul adus fondului forestier ■ 
ajunge la mai multe mii de lei, 
fără să mai amintim de ușu
rarea buzunarului particulari
lor doritori de lemne, în care 
falsul Ion Grecu și-a introdus 
mîra pînă dincolo de cot.

Observînd că din păduri 
dispar copacii, paznicii lor 
adevărați au alertat miliția. 
Investigațiile au dus, cum era 
și firesc, la prea darnicul „pă
durar" cu pană de fazan la 
pălărioară, care nu era altul 
decît Ion Pulbere, un tînăr 
născut în comuna Toplița, ju
dețul Harghita, domiciliat în 
comuna Zăvoi, județul Caraș- 
Severin și căsătorit mai mult 
de formă în comuna Căzănești, 
județul Mehedinți. Gam com
plicată așezare a falsului Ion 
Grecu în spațiul geografic, nu 
însă nepotrivită pentru el, ci 
din contră ; lui I.P. îi convenea 
de minune să fie căutat în trei 
locuri deodată, iar el să se afle 
In al patrulea sau chiar In al 
cincilea...

Dincolo de îndrăzneala, lipsa 
de scrupule și abilitatea infrac
țională a lui Ion Pulbere, con
damnat anterior de încă 3 ori 
pentru ‘ ~ ‘
dauna avutului obștesc și per
sonal, _ * . 
mulți factori care au favorizat 
aceste jonglerii cu pădurile 
statului. Am discutat cu mai 
mulți dintre cei care au „be
neficiat" de stejarii care puteau 
sta foarte bine la locul lor încă 
mulți ani înainte, reținînd, pe 
parcurs, unele opinii care dez
văluie, de fapt, complicitatea 
lor morală la văduvirea păduri-

sub numele de Ion 
reeoma-idmdu-se 
și în stingă,

in 
ca pâ- 

vinderea

furt și înșelăciune în

se impun atenției mai

lor în cauză. Iată citeva din 
ele :

— Aveam nevoie de lemne 
de construcție. Dom’ Grecu (a 
se citi Pulbere) le dădea destul 
de ieftin, așa că era normal ca 
oamenii să se îngrămădească. E 
drept, batea la ochi prețul, dar 
dacă treaba se făcea contra 
chitanță, prost să fii ca să 
pierzi ocazia. (C. M. din Stre- 
haia).

— Parcă nu era lucru curat 
mai ales că pădurarul cerea și 
arvună, iar eu știam că statul 
nu. prea vinde lemne cu arvună. 
Ce să fac, pînă la urmă l-am 
crezut pe om pe cuvint, i-am 
f>lătit dinainte cîteva sute de 
ei, urmind să-i dau restul 

după ce-mi aduc lemnele din 
pădure (I. Z. din Drobeta-Tumu 
Severin).

— Eram aproape sigur că la 
mijloc e o afacere necinstită, 
mai ales că Ion Grecu, după ce 
mi-a încasat 600 lei pentru 9 
metri steri lemne de esență 
tare, mi-a emis și o foaie de 
transport pentru aducerea lor 
la domiciliu. Știam că ocoalele 
silvice nu au parcuri de ma
șini pentru așa ceva și ' *
general, de transport se 
jcște beneficiarul, totuși 
hctărît să risc. Prea era 
tajoasă afacerea. Numai 
tre timp, pădurarul dispăruse 
cu tot cu bani (V. I., Drobeta- 
Turnu Severin).

că, în 
îngri- 
m-am 
avan- 

că în-

Ba-
stejarii

— Cînd Grecu 
bineînțeles, tot Pulbere) 
poftit sâ merg în pădurea 
Iota și să-mi aleg 
care-mi plac, am bănuit că” nu 
e el pădurar, cum nu sînt eu 
mitropolit. Adică, cum se poate 
ca omul să-și aleagă copacii 
care îi convin, fără nici o sis
tematizare dinainte a răririi 
pădurii ? Totuși, i-am dat 400 
de lei și n-am mai spus nimic 
(V.O din Șimian).

— Pe Pulbere eu îl cunoșteam 
mai de mult. Știam că mai 
avusese niște încurcături, dar 
cînd m-a rugat să-mi vîndă o 
grămadă de lemne de foc cu 
numai 200 de lei, din pădurea 
Vodița, n-am mai stat pe gîn- 
durl nu l-am mai întrebat ni
mic, i-am dat banii .și am bă
tut palma (I. B.. din Drobei*- 
Tumu Severin)

Acestea sint doar citeva din 
declarațiile culese. De fapt, nu
mărul celor care s-au grăbit să 
pună mina pe chilipir este mai 
mare, corespunzînd cu cele 13 
infracțiuni sâvîrșite de Ion 
Pulbere în decurs de numai o 
lună ; infracțiune înlesnită fie 
de credulitatea oamenilor 
„aleși" de infractor, fie. după 
cum s-a văzut, de complicitatea 
lor morală, săvîrșită sub pavă
za unor chitanțe subțirele, des
tul de bătătoare la ochi. Astfel. 
Iulian Pîrvulescu i-a plătit lui 
Pulbere 400 de lei, Ion Dîu 232 
lei, Ana Șerban 231 lei, Gheor- 
ghe Dîu 288 lei, Ionel Zaharia 
203 lei și așa mai departe. Pre-

cizăm că daunele n-au putut fi 
recuperate, intrucît I.P., certat 
de multă vreme cu munca, 
încă nu dispune de nici un fel 
de avere mobilă sau imobilă, el 
ccmplăcîndu-se în traiul de 
azi pe mîine. mai precis, du- 
cindu-și existența în preajma 
buzunarelor celor porniți pe 
chilipiruri sau orbiți de apa
rențele cu care I. P. știa să se 
înconjoare.

Cazul are implicații profunde, 
care ne rețin atenția prin gra
vitatea lor. Așadar, o bună 
parte din cumpărătorii de pă
duri. ai acelor păduri din care 
au și fost tăiați cîteva sute de 
stejari frumoși, intuiau (cel pu
țin) că sint părtași la o afacere 
necinstită, dar au preferat să 
meargă mai departe ; ..la risc", 
cum s-ar zice, tn loc să-1 ia de 
guler pe omul travestit în pă
durar, cu pana lui de fazan cu 
tot, ei au acceptat să facă rabat 
la exigența și responsabilitatea 
cetățenească, înlesnind jocul 
de-a norocul unui obișnuit al 
tribunalelor. La ce concluzie 
ajungem ? în primul rînd că, 
din păcate mai persistă menta
litatea conform căreia poți pune 
mîna pe avutul tuturor dacă 
ești acoperit de acte, chiar și 
măsluite, dar nu de tine, ci de 
altul. Tn al doilea rînd : supor
tul moral al unora dintre cei 
alături de care trăim și mun
cim e destul de șubred, oferind 
un teren ideal pentru călcătorii 
de lege. Tn al treilea rînd ! 
mal sînt arii insuficient explo
rate de factorii educativi din 
satele și orașele noastre, din 
diferite locuri de muncă, situa
ție care, evident, a fost 
ploatată și de „pădurarul" 
Pulbere.

Discutam, zilele acestea, 
tovarășul Victor Huidu, din 
spectoratul județean de interne 
Mehedinți.

— Asemenea factori, greu de 
depistat dm timp tocmai pen
tru că e vorba de psihologia 
intimă a omului, care de cele 
mai multe ori e camuflată de 
aparențe, ajută, infracțiunea, 
contribuie, așadar, la vicierea 
societății, la poluarea ei. Tcomai 
pe acești factori mizează o bună 
parte din infractori, mai precis 
dintre „specialiștii" în înșelă
ciuni : pe credulitatea, dar și 
pe complicitatea morală a ama
torilor de chilipiruri. După cum 
s-a văzut. Ion Pulbere, alias Ion 
Grecu. putea

cel p’J

ex- 
Ion

Festivalul republican
al școlilor de artă

Premiile pentru, balet

JDeoarece lista premiilor pentru balet a fost reprodusă incom
plet într-unui din numerele precedente ale ziarului nostru facem 
loc listei integrale a acestor premii.

PREMIUL I ȘI PREMIUL >
SPECIAL AL JURIULUI — '
Dumitru Boieru (Cluj), Mihaela J
Gagiu (Cluj), Camelia Pietrici
că (București), Gheorghe Bod- 1
narciuc (Cluj). Premiul II — 1
Gheorghe Covalec (București). 
Carmen Marinescu (Cluj), Ana- 
Miria Stănculescu (București), p 
Gheorghe Angheluș (Cluj). Pre- I 
miul III - Zoltan Ravasz (Cluj). 
Veronica Suareșan (București). 
Ion Caloianu (București). Gheor
ghe Iancu (București). Premiul 
Operei Române din București 
— dansul „Flamango" (Cluj), 
Premiul Operei Române din 
Cluj — dans basc (București), 
Premiul revistei „Contempora
nul"—Gheorghe Covalec (Bucu- 

Marinescu 
speciale —
(București), 

dansul 
(Clui). 
Mihai 

Adrian 
David

I
I
I
1
I

și Carmen
Mențiuni 
„Păsările" 
„Spirale" (Cluj),

din Crihalma" 
individuale — 
(București), 

(Cluj), Sorin

I

rești), Premiul III — în ex
cursie (Cluj), Dans m ar amur e- 
șan (București), Mențiuni — 
Dansul „Țăndărică" (Bucu
rești), Suită de dansuri româ
nești (București), „Miorița- 
(București).

(Urmare din pag. 1)

iești)
(Cluj).
Dansul 
dansul 
„Fetele
Mențiuni 
Tugiaru 
Roboș
(Cluj), Mariana Vasilescu (Bu
curești), Sergiu Anghel (Bu
curești), Vasile-Ștefănescu Ște
fan (Cluj), Paraschiva Zâman 
(București). Ladislau Radury 
(Cluj). Elena Borte? (București), 
Cristian Crăciun (București), 
Elisabet* Raicu (Cluj), Natașa 
Trîistaru (București). Mențiuni 
speciale ale juriului — 
Ungureanu (București), 
Axinte
pentru clasele III-VIII — Pre
miu] I
rești). „A venit vacanța" (Cluj), 
Premiul II „Gavota“ (Bucu
rești), „Lebedele mici" din Ba
letul „Lacul lebedelor" (Bucu-

Diana
Doina

(București). Premiul

„Polcapzzicatto" (Bucu-

I
I
I
I
I
I
I

asimilării cunoștințelor teoreti
ce, precum și la celelalte laturi 
ale vieții cotidiene de asociație. 
La nivelul centrului universi
tar, am intervenit in acest an, 
direct, pentru sporirea mijloa
celor de informație, pentru in
tensificarea tipăririi manuale
lor. cursurilor și lucrărilor de 
laborator pentru a contribui, 
astfel, la perfecționare* pre
dării.

— Consultare* intensă si lar
ga a masei de studenți este un 
factor de bază in cunoașterea 
obiectivelor solicitate de mo
dernizarea invățămintului. Cum 
se realizează acest deziderat 
pentru a se conferi eficien
ță intervențiilor Consiliului 
U.A.S.C. pe centru universi
tar ?

— Capacitatea studenților de 
a sugera soluții viabile a fost 
remarcată și prin realizarea 
listelor de propuneri supuse 
discuțiilor din organele colec
tive de conducere ale institu
telor, propuneri care, eliberate 
de caracterul abstract al gene
ralităților utilizate curent, pînă 
nu cu mult timp în urmă, se 
referă concret la calitatea u- 
nor cursuri, la posibilitățile de 
eliminare a repetițiilor, la core
larea mai bună a disciplinelor 
de graniță, la schimbarea unor 
metodologii pedagogice depăși
te și la înlocuirea lor cu siste-

lUMIIWV
de ani de la nașterea eroului comunist

Ștefan Plavăț

TINEREȚE ÎNCHINATĂ
LUPTEI REVOLUȚIONARE

Peisaj industrial.

desen de GRIGORE IOSIFESCU

Cu șase decenii în urmă, la 
24 aprilie 1913. s-a născut pe 
meleagurile Olteniei, în comuna 
Eșelnița din județul Mehedinți, 
Ștefan Plavăț. fiu devotat al 
clasei muncitoare, al Partidului 
Comunist Român, luptător ho- 
tărît pentru apărarea suverani
tății și independenței naționale 
a României.

Obîrșia țărănească, dar mai 
ales viața grea ca ucenic tim- 
plar la Atelierele C.F.R. Timi
șoara, au înrîurit decisiv conști
ința tânărului Plavăț, aducîndu-1 
în mod firesc, din fragedă tine
rețe, acolo unde clocotea re
volta față de regimul de explo
atare și asuprire, unde se plă
mădea lupta neînfricată pentru 
o viață mai bună — în mișcarea 
muncitorească.

învățători i-au fost lucrătorii 
mai vîrstnici, cei mai mulți din
tre ei comuniști, de la care a 
deprins atât pasiunea de a stu
dia lucrări de bază ale litera
turii marxist-leniniste, cit și 
dorința de a înțelege mecanis
mul vieții sociale, contradicția 
ireconciliabilă dintre muncă și 
capital, ceea ce i-a permis să-și 
formeze convingerea fermă des
pre necesitatea luptei revoluțio
nare pentru înlăturarea unei so
cietăți nedrept alcătuite.

încadrat activ în rîndurile 
proletariatului organizat într-o 
perioadă de puternic avînd re
voluționar — anii crizei econo
mice din 1929—1933 — cînd în-

treaga noastră clasă muncitoare 
era angajată într-o puternică o- 
fensivă vizînd îmbunătățirea 
situației sale materiale, Ștefan 
Plavăț dovedește remarcabile 
aptitudini de militant — talent 
organizatoric, spirit de sacrifi
ciu. hotărîre și perseverență, 
calități apreciate de tovarășii 
săi de muncă și de luptă timi
șoreni.

Faptul că tânărul lucrător nu 
și-a precupețit niciodată efortu
rile în îndeplinirea sarcinilor 
primite din partea sindicatului 
ceferist, a organizației U.T.C. 
sau a Ajutorului roșu, a deter
minat primirea lui Plavăț în rîn
durile partidului comunist, apoi, 
la scurt timp, cooptarea sa în 
conducerea organizației de 
partid de la Atelierele C.F.R. 
Timișoara.

în preajma celui de-al doilea 
război mondial, atunci cînd po
porul român s-a ridicat, la che
marea partidului comunist, în 
apărarea ființei sale naționale, 
Ștefan Plavăț se afla printre 
militanții revoluționari cei mai 
hotăriți și energici. Iar după in- 
straurarea dictaturii militaro- 
fasciste el a condus, la Timișoa
ra, acțiunile de sabotare a ma
șinii de război fasciste, în spe
cial a materialului rulant des
tinat frontului, a participat la 
activitatea de răspândire a ma
nifestelor, de atragere a unui 
număr cit mai mare de munci
tori la luptă.

Apropierea momentului 
clanșării insurecției pentru 
turnarea dictaturii militare 
ciste a determinat diversificarea 
mijloacelor de luptă a maselor. 
La indicațiile conducerii de 
partid, comitetul regional P.C.R. 
Banat trece la alcătuirea unui 
grup de partizani, cu misiunea 
de a acționa în Munții Caraș. 
începând din mai 1944, detașa
mentul de partizani din Seme- 
nic, sugestiv denumit „Mărăști", 
în amintirea strălucitei victorii 
a armatei române împotriva 
trupelor germane în primul răz
boi mondial, al cărui comandant 
politic era comunistul Ștefan 
Plavăț, a întreprins acțiuni În
drăznețe pe calea ferată, produ
când deraieri de 
mane

La 18 iunie 1944 
fost încercuiți de . _
guranță și jandarmerie. Cei mai 
mulți reușesc, să se retragă, a- 
vîn-d asigurată acoperirea din 
partea comandantului lor poli
tic, comunistul Ștefan Plavăț. 
Eroul a căzut la datorie ; abia 
trecuse pragul vîrstei de 31 de 
ani. Amintirea sa a rămas însă 
vie în inimile celor care l-au 
cunoscut și apreciat, iar figura 
sa luminoasă s-a înscris pentru 
totdeauna la loc de cinste în 
rîndurile luptătorilor pentru 
triumful libertății și socialismu
lui pe pămintul României.

V. N.

de-

trenuri ger-

partizanii au 
forțe de si

Aspecte ale sincronismuluicu
In-

odată cu apariția ,,Artei 
apar școli naționale. Au- 
urmărește atent modul în 
a avut loc adoptarea sti- 
,,Artei 1900“ în unele țări :

e cnr rs-ruțiî 
au eCrsit sl

• * ■

—. = - -

CRONICA

pe plan

a d.ferf- 
origmile

artei plastice românești >
de acest fenomen ar- 

Paul Constantin plasând 
în context mondial, 

1900“. subliniază premisa 
mit această miș- 

tegrare a a-- 
dă- : ARTA 
iza o gkufeau

pădurilor, aed 
statului, cit si go
zonare particule 
este că ma: *v 
lucru, atit orgaaele 
de stat, eft *i 
U.T.C, coleed.^le de 
vederea creări 
masi Impotrfv 
f criiri care 
cialiste. Dacă ocati 
cest ideal ? Da 
fi atins. Reuși: 
in eforturile ss 
fie**ăruia dintre 
ceria, cei de ealibre 
Pulbere n-ar mai avea te 
acțiune _

Deci, cine cumpără o pădure 
ca să revenim la ra 
anchetei ’ Fîre*:s
cum s-a 
pleașcă. 
inti. ai 
prețuri 
valoarea rea 
care să fie 
unul de ici 
cînd pur si 
și nu numi

Ne-am in 
rii respectt 
pă.-a lemne 
construcție direct 
zite și 
ar fi p 
dează 
du-se 
om. cti 
pșdura 
vinde, 
dure. Deci. încă element
foarte bătător la care ar
fi trebuit să tragă semnalul de 
alarmă si pentru cei care mai 
susțin, de la bara... martorilor, 
că au fost convinși de legalita
tea acțiunii omului cu pană de 
fazan la pălărioară $i eu tasca 
plină de boniere false, fără nici 
o acoperire reali.

m

DRAGOMIR HOROMNEA

me modeme de predare. In fie
care institut, discutarea si con
cretizarea masor:lor de aplica
re a acestor propuneri vor ac
celera. fără îndoială, procesul 
dinamic de perfecționare a în
vățământului în folosul tuturor 
beneficiarilor — studenți. ca
dre didactice, producție. Vreau 
să adaug că referirile la cali
tatea cursurilor, seminariilor. a 
lucrărilor de laborator nu au 
exclus aspectele legate de pro
bleme mai generale ale vieții

onară defi- 
artzsti r>- 
între artă 

e arta și arti- 
at și producția 

irobleme pe care 
neearcă a le re- 
nod propriu re- 
Artei 1900". pu- 
damental teor?- 

industrial

abia 
1900" 
torul 
care 
lului „____ _
prin asimilare directă sau prin 
valorificare a tradiției și folclo
rului național într-o manieră 
nxderaâ și originală. în acest 
punct cercetarea problemei în 
Transilvania și în Vechea Ro
mânie devine motivul central al 
cărții. în Transilvania, arhitec- 
ții ce au lucrat aici — sublinia
ză autorul-— „...au ajuns dese
ori la o modalitate originală de 
expresie, caracteristic transil
văneană. in care elementele 
maghiare și românești se inte
grează într-o structură armoni- 

linie pe care de altfel se

înscrie și folclorul acesteiînscrie și folclorul acestei re
giuni, cum subliniază autorul. 
Pentru Vechea Românie proble
ma în jurul căreia se concen
trează atenția autorului este cea 
a raportului între arhitectura 
neoromânească și „Arta 1900". 
ținlnd cont de orientarea spre 
arhitectura urbană a lui Ion 
Mincu, Petre Antonescu, Gri- 
gore Cerchez. Cristofi Cerchez. 
Paul Smărăndescu etc. arhitecți 
ale căror lucrări demonstrează 
„...existența unei școli româ
nești originale de Artă 1900../*. 
Paul Constantin abordînd pro
blema varietăților stilistice în 
arhitectura 1900 din România, 
pornește de la ideea existenței 
unui „evantai stilistic- bdgat, 
ecou al diferitelor modalități de

expresie 1900 europene. Orien
tarea legăturilor Transilvaniei 
cu centrul Europei, iar ale Ve
chii Românii cu apusul, de
termină accente diferite locale 
pe linia mai sus menționată. 
Cartea lui Paul Constantin are 
un vădit caracter de „sondaj 
general" și cititorul va avea, 
citind-o, surpriza să descopere 
că numeroase monumente pe 
lingă care a trecut neatent sînt 
opere de artă autentice, rod al 
unei gîndiri artistice specifice 
unei anume perioade istorice. 
Creația unor artiști români este 
pusa în valoare și sub aspectul 
aderenței la fenomenul larg al 
artei 1900. Rezultat al unei cer
cetări îndelungate, în care ri
goarea științifică se împletește 
cu o capacitate selectivă dubla
tă de o documentație exhausti
vă asupra domeniului, 
Paul Constantin —
-prezentată . grafic — 
calea unor lucrări de 
pe care le așteptăm.

SMARANDA

cartea lui 
excelent 
deschide 
acest tip

ROȘU

•) Paul Constantin, Arta 1900 
în România, Ed. Meridiane, 1972

In contextul 
poziției si a 
te rămfn* 
.jcrare* la! 
a?te primul 
.scuție Noul 

denumea aeeastă mis- 
tstiră Lucian Blaga. fe- 

«rnplex ce fn- 
Rod 

enace si es- 
concisă. lu- 
rast dome- 

câ neabordat. 
? sistematică 

Wt.nrflor de artă, 
em necesară. Ci- 
astfei posibilitatea 
cu o mișcare ar- 
rergură mondială.

area artelor 
evolutionary 
de a realiza 

de artiști sin- 
ri noncor.fcr- 

_ .toată ef-nves- 
noflor curente artistice...- 
te Ia răscrucea a două 
. Comnlexitat»*. aspectul 

uneori eon‘radirtoriu. aria geo- 
erafică fnrinsă a răspîndirii și. 
imnlRit. diversitatea titulaturii 
sînt cft®v* din problemele care 
»-au ridicat tn fața cercetători
lor, preocupați, nu de multă

teză a artei

cer'

farr realizat pentru Institutul 
politehnic. Institutul agronomic 
s: Institutul de medicină și 
farmacie. Pentru studenții U- 
nivershâțij ..Al. Ioan Cuza" am 
încerca* înlăturarea practicii de 
observație, constatative. care 
nu configurează nici măcar o 
viziune clară asupra tuturor 
îndatoririlor viitoarelor cadre 
didactice. Nu au fost insă su
ficient sondate toate posibilită
țile de realizare a unui stagiu 
optim, iar pe de altă parte, u- 
nele condiții existente frîneazâ

STUDENȚII IȘI
imfversitare — cum ar fi. de 
pildă, structura anului univer
sitar. echilibrarea planurilor de 
învățămînt, la anumite 
pline, aspecte care < 
competențele asociațiilor, 
care pot fi rezolvate 
colaborare mai 
strinsă cu forurile 
de învățământ.

— Ce v-ați propus 
timizarea practicii ?

— Pentru practica 
ție, un obiectiv principal, 
mărit și de asociațiile studen
ților, a fost asigurarea unui loc 
de muncă pentru fiecare stu
dent, pentru a se conferi aces
tui stagiu eficiența necesară,

• disei- 
depășesc 

dar 
printr-o 

activă, mai 
superioare

pentru op-

în produc-
ur-

lichidarea acestui sistem de 
practică. O bibliotecă nu poa
te oferi un cadru optim aces
tei practici. Practica pedagogi
că. de asemenea, nu are nici o 
eficiență, cind se rezumă nu
mai la orele de asistență sau 
de predare la școli sau licee 
bine dotate din oraș. în aceas
tă practică se impune partici
parea studenților la ore de di- 
rigenție, la lucrările consiliilor 
profesorale, la activitatea cercu
rilor științifice ale elevilor, la 
orientarea profesională a aces
tora. la dezbaterile politico- 
ideologice, la acțiunile cultural- 
artistice, sportive și turistice, 
la întâlnirile cu părinții. Aici 
trebuie impusă cu mai multă 
fermitate din partea noastră, a 
asociațiilor studenților comu
niști din Universitate, ideea

INTERPRET! FRANCEZI
AI CAPODOPERELOR ROMÂNEȘTI

a metodici 
relativ la

^Artei 190C*. cft și periodizarea 
propusă de autor, capitol con
densat d* altfel, deschide un 
clmp de discuții care sperăm că 
nu va fi neglijat de istoricii 
noștri de artă. In capitolul Arta 
lWf si încercă rile de stil na
țional ia arhitecturii, decorație 
si ane aplicate Paul Constantin 
pornește de Ia premisa faptului 
că nașterea acestor școli națio
nale a fost posibilă In secolul 
al XTX-lea în celelalte domenii 
ale culturii înaintea aoariției
Artei 1900-. ..arhitectura, deco

rația ri artele aplicate- fiind 
neimpl’cate îr. acest proces. Tn 
domeniile mai sus menționate,

deplasări! efective * ponderii 
acestei practici din mediul ur
ban in mediul rural — acolo, 
unde va fi viitorul loc de mun
că al majorității absolvenților 
facultăților cu profil pedagogic.

La nivelul centrului universi
tar acțiunile comisiei profesio
nale vin în intimpir.area aces
tor deziderate prin inaugurarea 
dialogurilor intre studenți și e- 
levi, in vederea unei orientări 
profesionale a celor din ultime
le clase ale școlilor 
sau liceelor teoretice.

generale 
precum și

Zdele trecute am asistat sub 
cupola Ateneului. la concertul 
unei remarcabile formații muzi
cale europene: Orchestra de 
Cameră a Radioteleviziunii Fran
ceze, concert care a devenit unul 
dintre cele mai semnificative 
momente ale stagiunii muzicale.

Formația franceză a fost con
stituită în anul 1952 din inițiati
va lui Pierre CapedeviUe și și-fl 
propus pentru început să readu
ci in contemporaneitate valorile 
pre clasicismului francez. Dirijo
rul ți-a fixat de altfel drept nu
cleu al formației, asemeni cele
brei orchestre întemeiate de 
Lully pentru Curtea Regelui 
Soare, 24 de instrumentiști. Iz
voarele ansamblului cameral al

de 
fără 

de

oca-

care sânt preocupate doar 
contabilizarea absențelor, 
a contribui la îndrumarea 
fond a stagiului.

Răspunsurile primite cu
zia unor sondaje privitoare la 
modalitățile optime de practică 
au reliefat necesitatea unor 
perioade compacte, solicitate 
de studenți și pentru valențele 
educative ale cunoașterii uni
versului profesional, pentru cu
noașterea oamenilor ce mun
cesc în diferite domenii de 
specializare. Astfel, au fost po-

SPUN CUVINTUL
A

prin stabilirea unui 
complex pentru perioada 
vară în colaborare 
tul județean U.T.C. Prin con
tribuția asociațiilor studenților 
comuniști, a reprezentanților 
studenților în consilii și sena
te s-au evitat în acest an uni
versitar supraaglomerările locu
rilor de practică ce ducea în 
trecut la pierderi de timp ne
justificate. încărcind nemotivat 
și perioadele dedicate studiului. 
Totuși, eficacitatea acestei in
tervenții nu este întotdeauna 
pe deplin mulțumitoare. Deși 
acum întreprinderile răspund 
în egală măsură cu institutele 
de învățămînt superior de cali
tatea practicii, totuși această 
răspundere este dispersată de 
.spiritul birocratic al unor sec
ții de personal-învățămint,

program 
de 

cu comite-

sibile și realizarea mai multor 
acțiuni comune ale asociațiilor 
studenților comuniști cu orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
deri. acțiuni care se diversifi
că și se amplifică pînă în pe
rioada premergătoare sesiunii.

— Ce alte aspecte ale inte
grării le urmăriți în actuala 
perioadă ?

— în procesul integrării este 
inclusă și activitatea de cerce
tare a cercurilor științifice stu
dențești. Pentru a contribui
mai mult la sporirea gradului 
de aplicabilitate a
studențești am căutat 
lităm demararea unor 
interdisciplinare prin 
unor colective mixte 
din cercetători studenți de 
facultățile Institutului politeh-

cercetării 
să faci- 
cercetări 
formarea 
alcătuite 

la

Radioteleviziunii Franceze 
nesc din epoca lui Lully și 
tetizează vasta experiență artisti
că a formațiilor camerale fran
ceze.

Precizia, eleganța, coeziunea 
acestui mic ansamblu de virtuozi, 
impun de la un prim contact.

Din 1972, conducerea ansam
blului a fost preluată de Andre 
Girard (elev al lui Charles 
Munch și Roger Dâsormiere, di
rijor experimentat al unor forma
ții simfonice, lirice, mulți ani 
colaborator al companiei lui Jean 
Louis Barault).

Gestul lui Girard este precis, 
plastic, sugestiv, are putere evo
catoare, știe să lumineze fiecare 
amănunt al partiturii, să reliefe-

por- 
sin-

ze planurile sonore, să esenția- 
lizeze elementele principale ale 
construcției muzicale.

In concertul prezentat la A- 
teneu, Ansamblul francez dirijat 
de Andre Girard ne-a propus 
momente semnificative din re
pertoriul formației.

In prima parte am ascultat lu
crări din literatura 
secolelor 17 și 18: 
pentru sextet de coarde a unui 
concert, de Rameau, Divertis
ment la Chambord de Lully, o 
suită din comedia-balet Monsieur 
de Pourceaugnac, un divertis
ment, o pastorală a compozito
rului englez William Boyce.

muzicala a 
o versiune

In partea a doua a programu- M 
i, reprezentanții artei parizie-

Mic, de La Facultatea de științe 1 
economice, și de la Facultatea 
de matematică. în curînd va 
apare și o publicație studen
țească — Caiete de informatică 
— care se adresează studenți
lor de la diverse facultăți, pen
tru o cunoaștere mai amplă a 
posibilităților de aplicare ale 
acestei discipline în mai multe 
domenii profesionale.

La Centrul studențesc de stu
dii. cercetări și proiectări și-au 
început recent activitatea stu
denții translatori, care vor con
tribui la îmbunătățirea fondu
lui de documentare necesar in
stitutelor, cadrelor didactice, 
studenților și cercetătorilor, 
mai ales în domeniul tehnic, 
prin traducerile de specialitate 
apărute în revistele și volume
le publicate în limbi străine. 
Această activitate va contribui, 
în același timp și la perfecțio
narea profesională a studenți
lor de la facultățile de limbi 
străine. Calarea lucrărilor de 
diplomă pe probleme solicitate 
de producție este mai accentu
ată, acum, cînd aceste lucrări 
sînt demarate, chiar în locuri
le unde viitorii absolvenți 
fac __‘ ____
se-menea, participarea studenți
lor la colectivele de cercetare 
ale catedrelor începe să se im
pună tot mai mult ca modali
tate eficientă de contribuție la 
rezolvarea unor teme 
de producție. Aș da 
exemplul colectivelor 
studenti-cadre didactice de 
Institutul agronomic din 
care vor onora in acest an con
tracte în valoare de aproape 
trei milioane de lei.

I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I

ode viitorii absolvenți își ■ 
stagiul de practică. De a- I 
^nea, participarea studenți- ■

propuse 
numai 
mixte 

la 
Iași,

I
I
I

lui, reprezentanții
ne ne-au oferit posibilitatea de 
a audia alături de două lucrări 
din literatura franceză modernă, 
(Simfonia scurtă pentru orches
tră de coarde de Charpentier ți 
Mișcarea Simfonică nr. 1 a lui 
Martinet) o vibrantă partitură 
românească, o pagină definitorie 
prin soliditatea structurilor me
lodice, ritmice, prin suflul vigu
ros care străbate cele trei miș
cări ale construcției, prin rigoa
rea proporțiilor 
noastiă creație 
tii francezi au 
spre izvoarele 
ale partiturii, 
fiecăruia din 
Paul Constantinescu învesm'r.-
tează liniile melodice, au îmn'e- 
tit perfect țesătura interioară a 
lucrării.

Un moment de maximă tensiu
ne în derularea partiturii lui Paul 
Constantinescu l-am găsit tn 
mișcarea mediană în care de- 
monstrînd o unică intuiție artis
tică, muzicienii francezi au în
țeles sfîșietorul dramatism al 
unor idei, ecourile atît de adinei 
ale baladei populare românești.

Arta, dragostea cu care artiș
tii francezi s-au apropiat de Con- ± 
certul pentru orchestră de coarde ' 
de Paul Constantinescu răm'n 
mărturii ale forței cu care muzi
ca românească pătrunde în con
știința veacului.

pentru noua 
națională. Artis- 
pătruns magistral 
atît de românești 
au dat expresie 
detaliile cu carp

IOSIF SAVA
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ELE R CRONICA U. T. C
Președintele Republicii Guineea, AHMED SEKOU TOURE, a 

trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumim în mod sincer pentru mesajul de condoleanțe 
pe care ați binevoit să mi-1 adresați, în legătură cu accidentul 
de cale ferată survenit la 9 aprilie, pe linia Conakry-Friguiya. 
Vă exprimăm cele mai bune urări de sănătate personală și de 
prosperitate pentru poporul român

• PREȘEDINTELE UNIU
NII STUDENȚILOR IUGO
SLAVI, Dragan Kalinic, care 
a sosit, luni după-amiază în 
Capitală, în fruntea unei de
legații a acestei organizații 
si-a exprimat 
pentru prilejul de a vizita 
România, apreciind că ea va

satisfacția

VIZITELE MINISTRULUI APARARII

contribui la o mai bună cu
noaștere a vieții și preocu
părilor tineretului nostru u- 
niversitar, la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre 
studenții celor două țări.

Pe aeroportul Otopeni. oas
peții au fost salutați de pre
ședintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
Republica Socialistă Româ
nia. Constantin Boștină. pre
cum și de reprezentanți ai 
ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
la București.

AL U. R. S. S., A. A. GRECIKO
Mitingul de la Academia Militară

actualitatea

UN MILION 
ECONOMISIT

□

Luni dimineața, cu 
vizitei în țara noastră 
nistrului apărării al 
Republicilor Sovietice 
te, mareșal al Uniunii 
ce Andrei Antonovici Greciko, 
la Academia militară a avut 
loc un miting la care au luat 
parte cadre militare din garni
zoana București.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, și membri ai amba
sadei.

Mitingul a fost deschis de 
general-locotenent Nicolae Mi
litam. comandantul garnizoanei 
București.

A luat cuvîntul ministrul a- 
părării naționale al Republicii 
Socialiste România, general de 
armată Ion Ionită care, expri- 
mindu-și satisfacția de a avea 
ca oaspete pe ministrul apără
rii al U.R.S.S., a transmis, în 
numele militarilor români, un 
fierbinte salut tovărășesc tu
turor ostașilor Armatei Uniunii 
Sovietice. Animat de profunde 
sentimente internaționaliste — 
a arătat el — poporul român 
urmărește cu un deosebit in
teres și satisfacție munca con
structivă. creatoare a poporului 
sovietic, se bucură din inimă 
de realizările sale, văzînd în 
acestea o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la întă
rirea forțelor socialismului, a 
frontului antiimperialist, la ca
uza progresului și păcii în lu
me. Militarii armatei române 
se bucură, de asemenea, sincer 
de succesele obținute de mili
tarii armatei sovietice în pre
gătirea lor de luptă, în întări
rea capacității de apărare a U- 
niunii Sovietice.

In continuare, referindu-se la 
realizările obținute de poporul 
român pe calea progresului și 
civilizației socialiste, vorbitorul 
a subliniat că adincțle schim
bări înnoitoare petrecute in 
toate domeniile de activitate 
sint rodul înfăptuirii neabătute 
a politicii marxist-leniniste, 
promovate cu consecvență de 
Partidul Comunist Român. Oa
menii -muncii din țara noastră 
— a spus el — urmează cu în
credere și fermitate politica 
partidului, muncesc cu abne
gație pentru înfăptuirea cu suc
ces a programului trasat de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională ale 
în vederea făuririi 
socialiste multilateral 
te în România.

Arătînd că în anii 
ției socialiste, pe temelia pro
fundelor transformări petrecute 
în societatea românească, par
tidul a creat o armată de tip 
nou, care nu cunoaște alte in-

prilejul 
a mi- 
Uniunii 

Socialis- 
Sovieti-

partidului 
societății 
dezvolta-

construc-

terese decit slujirea cu devota
ment a cauzei poporului, a li
bertății și independenței pa
triei, a cauzei socialismului, 
ministrul apărării naționale a 
subliniat că toți militarii, de la 
soldat la general, animați de 
înalte sentimente patriotice sint 
gata să îndeplinească exemplar 
orice misiune încredințată de 
con-ducerea de partid si de sta:. 
Pe baza sporirii potențialului 
economic al țării, a crescut 
continuu gradul de inzestrare a 
armatei cu mijloace moderr.e 
de luptă, s-a dezvoltat produc
ția proprie de armament, teh
nică de luptă și aparatură oer- 
fecționată menită să îmbunătă
țească dotarea unităților 5. ma
rilor unități. în același tur.o. a 
subliniat vorbitorul, o atenție 
deosebită se acordă orețătir.i 
întregului popor, pentru apăra
rea patriei.

în concordanță cu politica in- 
temaționalistă a partidului și 
statului nostru, armata română 
dezvoltă strinse legături de co
laborare cu armatele țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturor celorlalte 
țări socialiste, pe baza stimei 
și respectului mutual, al priete
niei și spiritului tm ă răsese.

Referindu-se la Dolitica ex
ternă activă desfășurată de 
partidul și statul nosjru, vorbi
torul a subliniat că in centrul 
acesteia se situează in mod 
consecvent dezvoltarea continua 
a relațiilor bune de prietenie, 
solidaritate și colaborare cu U- 
niunea Sovietică, cu toate țări
le socialiste, tn spiritul coexis
tenței pașnice. România extin
de, de asemenea, relații de co
laborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orioduirea 
socială. La baza tuturor rapor
turilor sale internaționale. Ro
mânia așează- principiile depli
nei egalități în drepturi, res
pectului independenței si suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile 
avantajului reciproc, 
rea la forță și la amenințarea 
cu forța în soluționarea proble
melor litigioase dintre state.

Partidul și statul nostru mili
tează activ pentru instaurarea 
unui sistem trainic de securita- 
tate și colaborare pe continen
tul european, aducindu-și con
tribuția la pregătirea conferin
ței general-europ^ne.

După ce a evidențiat faptul 
că intre poporul român și po
porul sovietic, intre P.CJt. si 
P.C.U.S. s-au Statornicit relații 
prietenești de solidaritate și 
colaborare frățească, intemațio- 
nalistă. care se bazează pe 
vechi și bogate tradiții, vorbi
torul a arătat că noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asisten-

a 
:ă

interne, 
renunța-

ță mutuală dintre Rc-mân.-» s 
Uniunea So'ieucâ creează un 
cadru prielnic pentru fctensiL- 
carea și arr.cl:fxîr*a c-t it' -'i- 
rii ec-oncmice și ’.ehr.rio-țnic- - 
fice reciproc a- anta cseee a 
eoGperâni Ia prodtne » ia 
alte domenii de interes co
mun.

Ne exprimăm eonvui 
spus !n încheiere snrb 
vizita pe care o faceț
rent in România, stdsa» tova
rășe ministru. coe-tacteSe «• -te 
cu cadre și ostau ai armate 
noastre populare, vor aăace » 
nouă și însemnată :oe:ri3®iae 
la întărirea și dez*> citarea rela
țiilor noastre frățești

A luat apei referiri 1 
Iul Uniunii Sosietace. 
Greciko. care a mulțsn 
tru primirea de care »-* i 
cat oaspeți sonteori sa tara 
noastră Si a trar.wna 
lor Armatei Repcb^ri 
liste Romăria -n saiT* 
si cele mai bene uri 
partea miîstarxlor Armatei st 
Flotei r_ar.tme sovie
tice.

Vreau sâ metxponez — a sous 
vorbitorul — că virtta noastră 
de prietenie a fost. tert. rod
nici. Numărul probiesneior dis
cutate cu conducători: de oarrid 
si de sta*, atnwfera acestrc 
convorbim au arătat ră ambele 
pârii manifestă dorința ce a 
extind* și In continuare coope
rarea Intre popoarele și forte, e 
armate ale țăriOer noastre fr?. 
țesti. Referindu-se la reaiizârue 
obținute de poporul rcenâr. fn 
anii construcție! social rin:lot. 
vorbitorul a arătot că în pre
zent România este o țară so
cialistă dezvoltată, cu o armaă 
modernă. Oamenii soriericj 
bucură de aceste stxeese. 
tattxl sc . .eto-mmân de priete
nie, colaborare șt asastență n> 
ruală. întărește rezultatei.* d>- 
ținute in relațu-e dintre cele 
două țări, deschide largi pers
pective de adineire a legături
lor de prietenie între Uniunea 
Sovietică și România, pe baza 
principiilor internaționalism ului 
ăoeialis*.

Popoarele noastre — a subli
niat vorbitorul — sin: legat* nu 
numai printr-o colaborare a- 
\antajoasă. ei r. prin ar*>a<i 
scopuri de luptă pentru socia
lism si ctmuntsm. prin ideok*- 
gia marxts’.-iea^usta atatntnc- 
teare. Uniunea Sovietică ri 
România se pronunță portru

Ieri a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Tineretului Socia
list Popular din Norvegia, 
condusă de Heming Olaussen 
președinte al organizației, 
care la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist a efec
tuat o viziță In țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați d? 
tovarășul Vasile Nicolciciu. 
secretar al CC. al U.T.C- de 
activiști ai C.C al U.T.C

♦
Ieri s-a inaooiat In Capi

tală. tovarășul Ion Coaair.es 
cu. membru al Biroului CC. 
ai U.T.C.. care, la invitația 
? .. ~ — i -
Danemarca (D.K.U.L a par
ticipa: Ia lucrările crini 
de-al XXX-lea Co-greș aJ 
DJLU.

uat

Uteciștii din Bacău au desfă
șurat in această lună ample ac
țiuni voluntar-patriotice de în
treținere și înfrumusețare a tu
turor spațiilor verzi din muni
cipiu. în cele cinci mari parcuri, 
în cele două ștranduri, în pe
rimetrul întreprinderilor și li
ceelor. Un calcul sumar relevă 
faptul că suprafața îngrijită de 
utecisti înseamnă aproximativ 
100 de hectare. S-au efectuat 
lucrări de curățire a frunzișu
lui. a ramurilor uscate, dezgro
parea arbuștilor (trandafirii bu- 
curindu-se în acest sens de o 
atenție specială), de completare 
a aliniamentelor prin reface
rea — pe mai bine de 2 000 me
tri — a gardurilor vii. Conco
mitent, au fost plantați 
fructiferi și ornamentali în tot 
orara-- 3 000 de arbori 
mentali numai in parcuri și a- 
proape 13 000 de pomi fructiferi 
in intreprinderi. licee și chiar 
acasă, in curțile tinerilor.

Primăvara arată acum, la Ba
cău. mai frumoasă ca niciodată. 
Poate și pentru că cei mai bine 
de SMO de uteeiști au economi
st. prin munca lor, un milion 
de le*.

a realizat imprimări pentru ra
diodifuziunile Suisse Romande 
din Lausanne și pentru cea din 
Hanovra, acompaniat la pian 
de Marilena Ilea. S-au înregis
trat lucrări de Vivaldi, C. Franck, 
W. Berger și A. Vieru.

Amintim că, în urmă cu cîte
va zile, artistul a cîntat cu Or
chestra Națională din Budapes
ta, sub bagheta dirijorului Ko- 
rodi Andrâs, concertul pentru 
violoncel și orchestră de Saint- 
Săe-ns. Iată comentariul croni
carului Pernye Andrâs în MA
GYAR NEMZET: .... Oaspetele
român este un violoncelist ex
cepțional. A tălmăcit cu mult 
elan și virtuozitate concertul de 
Șaint Sâens... registrul înalt al 
instrumentului său are o sono
ritate de cristal; linia melodică 
a fost deosebit de bine constru
ită și cîntul său îi exprimă con
cepția, personalitatea sa puter
nică".

strălucirea în interpretarea unor 
autentice talente, care le-au a- 
bordat renunțînd la tentațiile 
comercialiste, cu o autentică pa
siune pentru tot ceea ce este va
loros în melosul popular".

Iată lista laureaților :
MUZICA POPULARA. Pre

miul I — Vasile Nițescu, Liceul 
industrial pentru industrializa
rea lemnului, Curtea de Argeș ; 
Premiul II — Stela Stîrlea, Li
ceul Slatina ; Premiul III — 
Mariana Șerbănescu, Liceul Cos- 
tești.

MUZICA UȘOARA. Premiul 
I — Sofia Apostolescu, Liceul 
„Nicolae Iorga“, Brăila ; Pre
miul II — Lidia Ivan, Liceul e- 
conomic „Drobeta Turnu Seve
rin" ; Premiul III — Mihaela O- 
laru, Liceul industrial de chi
mie. Bacău. Au mai fost acor
date numeroase mențiuni ofe
rite de organele locale și jude-

pomi

orna-
„FLOAREA DE

STÎNCĂ"

PRIMAVARA 
PRIETENIEI"

tresa- 
A- A_

Sc

oească.

n CCFSOl

Tot lut 
UR-S^, 
vietice A_ A. Grerikt.

DATOREZ UZINEI TOT
(Urmare din pag. I)

nalitate,‘cînd ai început să faci 
ceva pentru tine și societate. Dar 
să revin la cronologie. După ce 
am vegetat un timp, am fost 
luot în armată. Disciplina, rigo
rile vieții ostășești, au fost ca un 
duș rece. Deși terminasem un 
liceu eram un nimeni, un nimeni 
cu n mic dar asta nu constituia 
un motiv de liniște. Cînd m-am 
întors din armată nu mă mai 
gîndeam deloc la facultate. Sin
gura mea pornire era să muncesc 
indiferent ce; să fac ceva. M-am 
dus la forțele de muncă și așa 
am ajuns la Uzinele „Electroni
ca". Asta era acum doi ani.

— Cum ai fost primit ?
— Nesperat de bine. Secreta

rul comitetului U.T.C, m-a pri
mit de parcă mă cunoștea și mă 
aștepta de-o vreme îndelungată. 
„Te-ai hotărlt să muncești, foar
te bine, aici ești între prieteni. 
Și fiindcă ești și utecist, îți încre
dințăm și o sarcină de organiza
ție". Așa am început. Nu-mi ve
deam capul de treburi dar mă 
simțeam bine. Sint lînăr și duc 
mult. Adică și normă și pregăti
re profesională și repetiții cu bri- 
făzile artistice. în scurt timp am 

evenit reglor la mașinile din 
secție. O muncă de răspundere 
de care de multe ori depinde 
chiar îndeplinirea planului de 
producție.

— Ne îndepărtăm de 
bare...

— Aveți dreptate. în 
oamenii m-au ajutat cu 
căldură. Muncitorii mai 
care n-aveau pregătirea
școlară nu făceau glume pe sea
ma mea, spunîndu-mi să aduc o 
găleată cu înaltă frecvență, sau 
poieclindu-mă cumva, domnișo
rul cu carte. Ba, dimpotrivă, 
m-au socotit de îndată om al 
secției, ajutîndu-mă să înțeleg 
micile sau marile secrete ale me
seriei șt mai ales faptul că fac 
parte dintr-un colectiv. Cum să 
vă spun, prin ei, prin recunoaș
terea lot în primul rînd, am sim
țit că am devenit alt om.

— Ai căpătat acel adevărat 
sentiment al libertății de care 
aminteai ? I

— Mai era ceva pînă atunci. 
Un suhinginer dintr-o secție ve
cină mi-a solicitat de cîteva ori 
ajutor ul pentru probele pe care 
le făcea la realizarea unor proto-

între-

secție 
multă 
vechi 
mea

EM ISOPESCU

PORTATIV
De curind, violoncelistul Că- 

tâ__n Tea a avut prilejul să se 
j-nlnewt pentru a treia oară 
cu iubctorti muzicii din Elveția 
£ R. F. Germania. De data a- 
ceasta. cercul auditorilor a fost 
m?_ >rg intmcit artistul român

Timp de trei zile, la Rucăr, 
s-a desfășurat popularul con
curs al elevilor „Floarea de 
stîncă". Ajuns la a 4-a ediție, 
concursul, organizat sub egida 
Comitetului județean Argeș al 
U.T.C. și Societății culturale 
,.Gaudeamus“ a Liceului Rucăr, 
a reunit la start peste 50 de 
soliști de muzică populară și 
ușoară din 15 județe ale țării. 
Festivalul 
acest an,__________  ______
președintele juriului actualei 
ediții, Constantin Dinischiotu, 
„un serios efort pentru 
păstrarea nealterată a muzicii 
populare, eliberate de constrîn- 
gerile „stilizărilor" și „aranja
mentelor". Doina și balada, spe
ciile preferate de concurenți, iși 
dovedesc din plin perenitatea și

a consemnat în 
după cum afirma

ETAPA VĂZUTĂ
DUPĂ 24 DE ORE

ECHILIBRUL
MEDIOCRITĂȚII

Foști valul „Primăvara priete
niei", organizat de către stu
denții tîrgmureșeni se află la 
cea de a 6-a ediție. Timp de 6 
zile, începind cu 24 aprilie, iu
bitorii de artă vor urmări pe 
scena Palatului culturii din Tg. 
Mureș evoluția formațiilor mu
zical coregrafice și de teatru 
a;le centrului universitar. Folk- 
grupul „Thalia", ansamblul 
folcloric „Ritual grup“ (dana 
modern), formația vocal instru
mentală „Dentes", corurile de 
fete și băieți de Ia Institutul 
pedagogic, sint cîteva dintre 
formațiile care vor da viață 
programului festivalului.

M. BORDA

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

CLASAMENTUL
RETURULUI

F.C. Argeș 6 5 1 0 10- 2 11
C.F.R. Cluj 6 2 4 0 6— 2 8
„U“ Craiova 5 4 0 1 10— 7 8
St. roșu 6 2 3 1 12- 5 7
Dinamo 6 3 12 10— 8 7
C.S.M. Reșița 6 2 3 1 9— 8 7
Sp. Stud. 6 1 5 0 7— 6 7
„U“ Cluj 6 2 2 2 4— 4 6
F.C. Constanța 6 13 2 11—10 5
Steaua 6 1 3 2 3— 5 5
S.C. Bacău 6 1 3 2 4— 8 5
A.S.A. Tg. M. 5 2 8 3 5— 6 4
Jiul 6 1 Z 3 7—8 4
Rapid 6 0 4 2 6— 9 4
U.T.A. 6 1 2 3 4—11 4
F.C. Petrolul 6 9 2 4 2-11 2

tipuri. Așa m-am împrietenit cu 
Dumitru Tudorache. Apoi l-am 
cunoscut La brigada aartisticâ pe 
Aurel Tiță, un absolvent de liceu 
care acum urmează un curs de 
calificare în electronică, la sev- 
fia noastră de la Pipera. Ei doi 
m-au ajutat să înțeleg mai bine 
ce înseamnă electronica azi. Apot, 
zi de zi, am descoperit frumoasa 
noastră uzină. Spun am descope
rit uzina, dar de fapt m-am des
coperit cu adevărat pe mine. îmi 
place această meserie, sint 
om pentru ea și- pot da 
mult decit dau astăzi.

un 
mai 
Am 

hotărit, și asta definitiv, că tre
buie să-mi continui învățătura. 
A u zîmbiți, nu voi pleca din uzi
nă, nu știu de ce ziariștii au une
ori suspiciuni; sau poate n-aceț.. 
Vd spun acum purul adevăr — 
simplu și deosebit in același 
timp; 
vreau 
astăzi 
voi fi și în viitor.

— Și ce vei fi ?
— Pentru început subingine* 

electronist. Voi învăța electroni
ca aici, îndeplinind în același 
timp planul de producție, mun
cile obștești. Și dacă creți chiar 
îndatoririle de dascăl cu cei nou 
veniți.

— Nu exagerezi, uiți că abia 
ai doi ani de cit lucrezi în uzi
nă ? Cam puțină știință și expe
riență în ale meseriei poți avea 
în doi ani, ținînd seama și de si
tuația specială în care ai venit, 
adică fără nici o calificare.

— Dacă nu pot să dau altora 
niște lucruri formidabile, în ce 
privește meseria pot totuși să-i 
învăț și să-i conving pe alții cu 
experiența mea privind venirea 
în uzină. De fapt chiar la acest 
aspect m-am referit cînd am po
menit, ce-i drept, cam pompos 
cuvîntul dascăl. Dar ce vreți, e 
mica mea vanitate.

— Mai concret...
— Desigur. Uzina noastră are 

un colectiv tînăr, se dezvoltă, 
mereu angajează oameni. Băieți 
care pînă mai ieri nu făceau ni
mic, băteau bulevardele sau re- 
zemau scaunele din cafenele au 
fost îndemnați de comisii obștești 
din cartiere să vină aici să lu
creze, să învețe o meserie. Am 
întîlnit de curînd pe unul dintre 
aceștia, Marin Simion îl cheamă. 
Dormita lingă mașină. „Ți-e rău, 
ești obosit ?{t „Nu, dar nici

munciidatorez uzinei,
să zic, tot ceea ce sint 
și, sint convins, ceea ce

[Qnema
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VERONICA : ratează la Patria 
(orele 10; ÎL»; 16; 16.15; »»), 
Capitol (orele 9»; 11.45; 14: 16; 
18; 29.15). Gri vița (orele 9; 11.15; 
13,»; 16; 16.U; »»).

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Scala (orele 
8,»; 11; ÎL»; 16: 1L»: 21).

NEAMUL SOIMAREȘTILOR : 
mieazâ la Central (orele 9; 12.30; 
16; 1946).

CE SE ÎNTTMPLA. DOCTORE ?: 
rulează la Sala Palatului 
17.15; 29.15). Festival (orele 
11.15; 13.30: 16; 18.39; 21).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.39; 
20.45); Excelsior (orele 9: ..........
13.»; 16; ------ -----------
(orele 8.30;

GRĂBIȚI 
rulează la 
12,45; 16.15; 
8.30: 11.30:

(orele
8.45;

11.15;
Modern11.16: 29.»).

11; ÎL»; 16: 18.30; 21). 
APUSUL SOARELUI: 

Luceafărul (orele 9.30; 
19.30), București (orele 
14.»: 17.30; 20.30). Fa

vorit (orele 9.»: 12.39; 16; 19,15).
ADIO PETERSBURG : rulează la 

Floreasca (orele 15.30; 18; 20.30).
NICI UN MOMENT DE PLICTI

SEALA : rulează la Feroviar (o- 
rele 8.45; 11: 13.15: 15.45: 18.15;
20,30). Aurora (orele 9; 11.15; 13,30: 
15,45; 18: 20.15), Flamura (orele 9: 
11.15: 13,30; 16: 18.15; 20,30).

LAMPA LUI ALADTN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—20,15 
continuare).

MAREA EVADARE: 
Doina (orele 11; 14.30:

FROGRAM DE DESENE ANI
MATE : rulează la Doina (orele 
9 45; 17,45).

IACOV BOGOMOLOV : rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15.30: 18; 20.15).

TARA SĂLBATICA : rulează la 
Melodia (orele 9: 11.15: 13.30: 18; 
18.30; 20.45), Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18.15; 20.30). Tomis (o- 
rele 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30: 21;.

CAPCANA PENTRU GENERAL :

rulează 
19,30).

în

la

Ion

«oporaenjer. pu- 
de crikete. 

oe care stateaa Lodrep- 
asxe^-Jun. Se racacatâ. 

că formiuile pri- 
w| dHixii ■■ au u patewtial 
ftne carespaazltar. ceea ce im- 
z e'-eaiă asuexa ritxnulu: de joc. 
a seiscării în teren, a vitezei <i 
rrer ziei In execuțiile la balon. 
»r=ora angajamentului in lupta 
c^ntrp posesia mingi:, fn ran- 
daaaentul ofensiv $; eficiența 
aeti inilor. Se observă, apoi, cu 
aceeași ușurință. Hpsa unei ron- 
eevtii clare, a unei orientări lu
cide in joc. N-o să ne convingă 
r._njeni de contrariu, atita vre- 

cit partidele, cum bine se 
vede, se desfășoară sub impe
rial întimplării, fără o idee tac
tică precisă, care să exprime 
rodul efortului comun al jucă
torilor și antrenorilor. De aici 
c. lipsa unei discipline de joc, 
de acțiune, pe ansamblu și in
dividual. Și o a treia consta-

trv. In coaclozie. u 
de Atente- de nea 
Iu pun amprenta, 
ca^riatea fotbaluhri

Tndiscx^abil — 
dtntre tebnirieri 
acest punct de 
feaaaeaui mediocrității se 
explică, in primul rind. prin 
slaba muncă de pregătire. Con
ducerile tehnice ale multor e- 
chipe in foc să continue pregă
tirea specifică, cum imî mărtu
risea, iert, unul dintre antre
nori; federali, pentru sporirea 
cao-arității de efort, au aban
donat-o. Ceea ce se face la li
nele cluburi intr-o ședință de 
pregătire — o încălzire sumară 
de 10 minute, cu exerciții de 
gimnastică și alergări ușoare, 
apoi cîteva minute se exersea
ză șutul la poartă si așa zisele 
scheme tactice și după a- 
ceea o miuță — ilustrează 
un nivel depășit demult. An
trenamentele suferă și ca in
tensitate și ca volum. De aceea, 
echipele nu se prezintă la jocuri 
in plenitudinea forțelor. Goana 
după puncte a intrat intr-o fază 
exacerbată. Sigur, nici o echipă 
nu vrea să piardă. Dar cum

(unsuri care 
firește. L* 
nostru.

*i multi 
împărtășesc 
vedere 

mediacntății
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Bîl-

rulează la Buzești (orele 15.»; 
18: ».15).

ORCANIZAȚIA : rulează la Da
cia (orele 9; 11.15: 13»; 16: 16.15; 
29») Lira (orele 15»; 18: ».1S). 
Arta (orele 15; 17,45; 29»).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Ferentari (orele 19; 
12,15; 15,30: 18; 29.15).

ATENTATUL : rulează la 
cegi (orele 15.»: 18; 20»).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Pacea (orele 
15.45; 19).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE . rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18: 20.15).

ZESTREA ’ rulează la Vitan (o- 
rele 15.30: 18: 20.15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Drumul Sării (orele 15.»: 18; 
20.15).

BARIERA : rulează la Munca 
(orele 16: 18; 20).

COWBOY : rulează la Glulestl 
(orele 15.30: 18: 20.30). Volga (orele 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15).
Miorița (orele 9; 11.15: 13.30; 15.45; 
18: 20.30).

COLIER PENTRU TU BIT A MEA: 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18: 20.15).

NĂSCUT LIBER — TRĂIND TN 
LIBERTATE • rulează la Cotrocen! 
(orele 15,30; 19).

DRUM TN PENUMBRA : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

MARIA STUART : rulează 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20.30).

EXPLOZIA : rulează la Pt 
greșul (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, ARME ! : rulează 
Popular (orele 15,30; 19).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18; 20.30).

MARIANA AGENT 0555 (orele 
10: 12; 14): VERA CRUZ (ora
16.30) ; FILM SI REALITATE (ora
18.30) ; NANUK ; ------
20.30) . r ' ’
„Union".

Opera Română : BALETE SIM
FONICE (premieră) — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
<Sala Studio) ; SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 20; 
Tea'rul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE 
— ora 20: Teatrul Mic : STÎLPJI 
SOCIETATH — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 20; 
Teatrul Giulești : ...ESCU — ora 
19.30: Studioul de Teatru al
I.A.T.C. : VILEGIATURIȘTII — 
or? 20: Teatrul „Ion Vasilescu" : 
HANUL PIRAȚILOR — ora 19,30; 
Teatrul „c. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL - ora 
19.30: (Sala Victoria) : JOS PĂ
LĂRIA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creanaâ“ : SOLDĂȚELUL DE
PLUMB — ora 16: Circul Globus: 
CIRCUL CHINEZESC — ora 19,30.

ceava. 12.45 52 de inițiative tn 52 
de săptămini. 13.00 Telejurnal. 17.30 
Curs de limba rusâ. Lecția a 50-a. 
18,00 Telex. 18,05 Publicitate. 18,10 
Avanpremieră. 18,15 Dialog. Marx
— contemporanul nostru. 18.40 Pa
noramic științific. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Cîn- 
iecul săptfimînii : „Ce minunată 
ești, tara mea“. 20.05 Avanpremie
ră. 20.10 Reflector. 20.25 Reportaj 
TV : „Colegii". 20.45 Seară de 
teatru : _,Un tînăr mal puțin 
furios" de I. D. Șerban. Scenariu 
distins cu mențiune la concursul 
organizat de Televiziunea Română
— 1972. 21.45 Muzică ușoară cu 
Acvilina Severin. Florin Bogardo 
și Ileana Popovici. 22.00 „24 de 
ore". Contraste în lumea canita- 
lului. 22.30 Gala maeștrilor : 
Nicolae Herlea.

luptă pentru obținerea unui 
punct, in deplasare ? Nu prin 
mijloace sportive, printr-o bă
tălie deschisă, ci prin practica
rea unui joc destructiv, închis, 
mizlnd exclusiv pe contraatac 
și acesta înfiripîndu-se timid. E- 
chioele care joacă pe teren pro
priu — chiar Dinamo. Steaua, 
Raoid etc. — încep acel dă-mi-o 
mie. na-ți-o ție. și cu chiu cu 
vai ajung pină la 16 m. unde, 
de regulă, atacurile se irosesc 
pentru că dau de zidurile apă
rărilor supraaglomerate. Se văd 
tot mai rar acele deschideri lun
gi pe extreme, care să surprindă 
aoârârjle oe picior greșit, acele 
centrări-șut, pe care să le ur
mărească jucătorii din linia a 
doua, descoperim greu atacanți 
care să încerce și să treacă, prin 
dribling, în riteză, de cite 2 sau 
trie adversari. Echipele, jucăto
rii noștri vor <să realizeze toiul 
cu minimum de efort. Si asa me
diocritatea vine să echilibreze 
valoarea, superioritatea tehnico- 
tactică. Unii specialiști înclină 
să cr°adă că la ora actuală va
loarea este în inferiori
tate de pregătirea psihologică 
și de disciplină. Echin* consi
derate mediocre. — C.F.R. Cluj, 
Univ. Craiova. Sportul studen
țesc. C.S.M. Reșița etc. — și 
jucători farâ mari veleități, cu 
o bună pregătire psihologică au 
ajuns să anihileze ..marile" va
lori. Echipele noastre de primă 
mărime sint surprinse de acest 
fenomen, probabil că ele caută 
soluții, dar iată că, deocamdată, 
nu le-au găsit. O cauză a aces
tor stărj de lucruri este, poate, 
sentimentalismul și conservato
rismul conducerilor tehnice. Sint 
antrenori care preferă „să cadă 
de pe cai frumoși". Steaua pre- 
fără un Voinea, un Negrea, un 
Hălmăgeanu și ține pe tușă pe 
Smarandache, Ion Ion, Iovă- 
nescu. jucători tineri, talentați, 
dornici de afirmare oare ar a-

duce în echipă ambiția și spi
ritul ofensiv de care aOeâstă e- 
chips suferă. în retur n-a cîș
tigat nicj un meci pe teren pro- 
priu ; în 6 - -

5 !
partide, a realizat 

puncte. La Rapid, 
se acordă încredere, 

lui Codrea- 
valorile

doar 
la ' 
in ___ _________
nu, Dinu, Năsturescu, ______
din eșalonul doi — eșalonul ti
nereții — rămînînd să șomeze 
pe banca rezervelor. Exemplele 
s-ar putea înmulți. Pentru a ar
gumenta un fenomen conside
răm că sint suficiente. După 
cum, putem demonstra că acolo 
unde se promovează cu curaj 
fotbaliștii tineri, unde concu
rența pe post este stimulativă, 
rezultatele sint superioare : 
C.F.R. Cluj (Vișan. Țegean, 
Petrescu. Gadia). C.S.M. Reșița 
(Atodiresei. Florea. Ilieș, Bel- 
deanu, Dudu Georgescu) — F.C. 
Constanța, în revenire de formă 
(Nfărculeseu, Turcu) Steagul 
roșu (Anghelini. Mateescu, An- 
ghel, Zotincă). înșiruirea ne de
monstrează că revirimentul, spi
ritul ofensiv, calitatea vin de 
la tineret. Dacă stai de vo>'bă 
cu jucătorii de la Steaua și Di
namo ei îți vor mărturisi, 
babil. că antrenorii lor 
foarte buni cu ei I De ce ?
tru că antrenorii — tineri, 
experiență — mai au încă men
talitatea de jucători si judecata 
și aprecierile lor nu odată sint 
subiective. Ei iartă prea mult 
și se lasă convinși ușor, făcînd 
concesii și rabaturi la pregătire 
și disciplină. Un ultim aspect j 
absența ambiției și dăruirii în 
joc, e simptomatică la multe e- 
chipc. Explicația e simplă : am
biția trebuie dublată de pregă
tire. Moralul slab, al jucătoru
lui și al echipei, în ansamblu, 
nu este decit consecința acelo
rași carențe de pregătire.

fel.
continuare,

pro- 
sînt 

Pen- 
fără

VASILE CABOLEA
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PROGRAMUL I

MOANA (ora 
rulează la Cinemateca

9,00 Teleșcoală. Biologie. Fizică. 
10.00 Telex. 10,05 Publicitate. 10,15 
Avanpremieră. 10,20 Tele-enciclo- 
pedia. 11.00 Telecinemateca pentru 
tineret : „îl cunoașteți pe Urban ?“ 
12,25 Vetre folclorice : județul Su-

20,06 Seară pentru tineret. „Pri
măvara tinereții prahovene". Ac
tualitatea pentru tineret : „Primă
vara studențească clujeană" — 
Festivalul național al institutelor 
de artă. Din agenda ..Primăverii 
tinereții prahovene". Dialog între 
generații... — întîlnire cu veterani 
ai șantierelor de muncă patriotică 
de acum 25 de ani. „Poezia 
timpului" — moment poetic la 
Muzeul Ceasurilor din Ploiești. 
Gimnastică artistică cu Adina Ân- 
gelescu, campioană republicană 
de junioare. Colegi de generație. 
Program de muzică ușoară cu ti
neri interpreti din Ploiești și for
mația de muzică ușoară „Canarii" 
a Palatului Culturii din Ploiești. 
Concurs fulger pe teme de isto
rie. Anotimpul baladelor. Catedra 
în uzină — reportai la Uzinele „1 
Mal". Program de muzică ușoară 
oferit de tineri interore+i din Plo- 

su|*« folclorică cu ansam
blul de dansuri populare „Chin
dia".

• TENTSMANLL ROMAN 
ILIE NASTASE a cîștigat 
turneul internațional de ia 
Monte Carlo. Luni în ultima 
zi a competiției, Ilie Năsta- 
se l-a întilnît ’ *’
tînărul jucător 
Borg, în vîrstă 
preciat ca una 
speranțe ale tenisului euro
pean. Primul set a fost mai 
echilibrat, victoria revenin- 
du-i lui Năstase cu 6—4. Tn 
următoarele două seturi. Ilie 
Năstase datorită unor servi
cii perfecte și a unui joc 
complet la fileu s-a impus 
cu autoritate cîștigînd cu 
6—1, 6—2.

Finala probei de junioare 
s-a disputat între jucătoare
le românce Mariana Simio- 
nescu și Florența Mihai. Si- 
mionescu a cîștigat cu 7—5, 
6—1. Un frumos succes a 
realizat și jucătorul D. Hă- 
rădău, învingător în turneul 
secundar grupa „A"

în finală pe 
suedez, Bjorn 
de 17 ani, a- 

din marile

• LUNI AU LUAT SFlR- 
ȘIT ia Belgrad campionatele

balcanice de tir, reprezen
tanții României aflîndu-se ca 
protagoniști ai întrecerilor. 
Nicolae Rotaru s-a clasat pe 
primul loc la armă liberă ca
libru redus, 3 poziții, cu 1147 
puncte și tot el a ocupat lo
cul întîi la poziția în ge
nunchi, cu 390 puncte. La a- 
ceastă probă, selecționata 
României a cucerit titlul 
balcanic cu 4 530 puncte, ur
mată de Iugoslavia — 4 488 
puncte. Alte succese pentru 
culorile sportive românești 
au obținut Dan luga, învin
gător la pistol viteză — 59? 
puncte și Melania Petrescu 
câștigătoare la armă stan
dard, 60 focuri culcat, cu 
566 puncte. Ultima probă a 
competiției — pistol calibru 
mare — a fost dominată tot 
de țlntașii români. La indivi
dual, primul loc a fost ocu
pat din nou de Dan luga, cu 
579 puncte. Pe 
toria a revenit 
României care
2 297 puncte.

echipe vic- 
selecționatci 

a totalizat

Coaair.es


de peste hotare O colaborare fructuoasă

Puternică presiune a forțelor 
patriotice khmere

Forțele patriotice khmere au 
continuat să exercite, dumini
că. o puternică presiune asupra 
pozițiilor lonnoliste din regiuni
le situate la sud de Pnom Penh. 
După cum anunță agenția 
FRANCE PRESSE. s-au înregis
trat lupte la 25 de kilometri de

capitală, in jurul localității 
Akompong Antout și la sud- 
vest de Pnom Penh, unde for
țele patriotice au lansat atacuri 
din trei direcții asupra localită
ții Trankhnar. Angajamente 
militare s-au semnalat și in 
zona orașului Takeo.

DECLARAȚIA
LUI NGUYEN HUU THO

Nguyen Huu Tho. președinte
le Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare, pre
ședinte al Consiliului Consulta
tiv al G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud. în cuvîntarea 
rostită la adunarea consacrată 
celei de-a cincea aniversări a 
Alianței Forțelor Naționale. De
mocratice și Pașnice din Viet
nam. a declarat că. de la data 
intrării in vigoare a Acordului 
de la Paris asupra Vietnamu
lui. populația din zonele elibe
rate și forțele armate populare 
au respectat cu scrupulozitate 
ordinul de încetare a focului si 
au îndeplinit cu strictete toate 
prevederile acordului.

Nguyen Huu Tho a relevat 
totodată, că guvernul Ș.U.A. și 
administrația de la Saigon, deși 
au îndeplinit prevederile unor

INSTITUT PEDAGO
GIC ÎN ZONA ELI
BERATĂ A LAOSU- 

LUI
La Sam Neua a avut 1<k 

inaugurarea Institutului pe
dagogic, prima instituție de 
învățămînt superior din zona 
eliberată a Laosului. La ce
remonie au participat mem
bri ai Comitetului Central 
al F.P.L., profesori, studenți 
și reprezentanți ai vieții pu
blice. In cuvîntările rostite 
cu acest prilej, s-a remarcat 
faptul că, numai in cursul 
anului școlar trecut, în zone
le controlate de F.P.L. au 
frecventat cursurile peste 
82 000 elevi, comparativ cii 
numai 11 000, care urmau 
diverse forme de învățămînt 
în timpul dominației colo
nialiste, în întregul Laos. în
ființarea institutului mențio
nat este considerată ca un 
pas foarte important în 
eliminarea analfabetismului 
din Laosul eliberat.

articole ale acordului, au vio
lat. in repetate rinduri. multe 
dintre acestea. Astfel, adminis
trația de la Saigon lansează ac
țiuni militare împotriva zone
lor controlate de G.R.P.. iar. re
cent. trupele lor au pătruns in 
Cambodgia. De asemenea, au
toritățile salgoneze întreprind 
acțiuni represive și de teroare 
împotriva populației din zonele 
pe care le controlează și refu
ză să înapoieze G.R.P. persona
lul civil pe care-1 dețin. Drept 
urmare, nu se poate vorbi. încă, 
de o autentică încetare a focu
lui.

Iii încheiere. Nguyen Huu Tho 
a sous : ..Declar, incă o dată, 
că pr.mim eu căldură si «intern 
pregătiți să cooperăm cu toate 
organizațiile și personalitățile, 
independent de orientarea po
litică sau religioasă și de tre
cutul lor. inclusiv cu aceia care 
astăzi lucrează in cadrul admi
nistrației fi armatei de la Sai
gon. pentru a lupta împreună 
pen tu îndeplinirea Acordului 
de la Parj s: punerea auten
tică in practieă a dreotului la 
autodeterminare al popuiabei 
Vietnamului de Sud-.

Poliția și trupele federale au întărit blocada instituită jn jurul 
localității VVounded-Knee. din statul american Dakota de Sud, 
pentru a împiedica accesul altor indieni în această localitate, pe 
care au ocupat-o la 27 februarie a.c., pentru a atrage atenția 
autorităților asupra situației lor grele si asupra discriminărilor 
1& care sint supuși.

In semn de solidaritate cu indienii de la VVounded-Knee, se 
desfășoară, în prezent, un marș de 100 de mile. Participants 
iși exprimă protestul împotriva tratamentului la care sînt su
puși indienii de către autoritățile federale și locale. în imagine, 
un indian grav rănit in timpul unei ciocniri cu trupele federale 
staționate la VVounded Knee.

Ministrul de externe 
român și-a încheiat 

vizita in Irak
Ministrul afacerilor externe al 

României. George Macovescu, a- 
flat în vizită oficială în Irak, 
a oferit un dineu în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
Irakului. Murthada Said Abdul 
Baqi. La dineu, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat mem
bri ai guvernului irakian, sub
secretari de stat, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, precum si mem
bri ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România.

In cursul zilei de 22 aprilie 
a.c.. ministrul afacerilor ex
terne al României a vizitat ves
tigiile arheologice ale Babilo- 
nului. Muzeul irakian de isto
rie și arheologie de la Bagdad, 
precum și Uzinele mecanice de 
la Iskanderia.

★

La 23 aprilie și-a Încheiat vi
zita oficială in Republica Irak, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. în aceeași 
zi, ministrul român a plecat 
spre patrie.

înainte de a părăsi Bucureștiul, dr Hanns 
Ott, consilier ministerial în Ministerul Federal 
al Tineretului, Familiei și Sănătății din Repu
blica Federală Germania, a avut amabilitatea 
de a răspunde întrebărilor „Scînteii tineretu
lui". Dr. Ott — interlocutor atent, concentrat 
— răspunde sintetic la întrebări, preferînd de 
fiecare dată evidențierea trăsăturilor concrete.

Phoun Sioasecth. șeful dele
gației FroutuM Patristic Lao
țian, si Ngm Sanamfitone. 

de la Vientiane, au avut, la 
sfîrsitul s-iptăntir.. trecute, o 
nouă reuniune, aausffc ager.ția 
Kbaosan Patbet Lac. An fos» 
continuate, ca acest prOe*. 
schimburile ce as-tri
unor probleme u_-e si poli
tice. schimburi ntetute să dură 
la semnarea taani neecoml pr*.- 
vind anliearea Arardu-ji de 
restabilire a nâr?- șt înțelegere 
națimală In Laos.

Încheierea
CONGRESULUI

UNIUNII 
DEMOCRATICE 

A TINERETULUI 
DIN FINLANDA

Ia localitatea Kaopio au 
luat sfirșit. duminică, lucră
rile celui de-al X-lea Con
gres al Uniunii Democratice 
a Tineretului din Finlanda 
Președinte al V.D.T.F. a f<»t 
reales Pekka Saarnio.

La lucrările Congresului a 
participat din partea Laiwii 
YmeretuAaâ Camapiat dfo 
Baaaăma smarâsari l«aa P®- 
pesra. acrrecar ai C-C- al 
V.TX.

Festival folcloric 
românesc la Ostende

La Ostende, localitate si
tuată pe litoralul belgian al 
Mării Nordului, a început 
Festivalul folcloric românesc, 
eveniment anunțat in presă 
cu o săptămină înainte și 
așteptat de public cu mult 
interes.

Expoziție 

românească 
în Olanda

In perioada 19—21 apnhe 
*-C-, firma ..De Vor-. «Ln 
Olanda, a orgaaixat. la sedia] 
sau din Acbteaveld. o expo
ziție de prezentare a trac- 
tnamlnr reminrrti _LTB- 
♦<;■*. ianpnrxate pe piața 
•landexă.

• La sediul Organizației fe
meilor din Isfahan a avut loc 
vernisajul expoziției „România 
azi".

Au participat personalități 
ale vieții politice, culturale și 
artistice, reprezentanți ai pre
sei. televiziunii și radioului, un 
numeros public. A luat parte, 
de asemenea, ambasadorul țării 
noastre la Teheran, Alexandru 
Boabă.

- - ncepem prin a dis-
| cuta despre preo- 
I cupârile ministeru- 
II lui pe care îl re
ia prezintă. Dr. Ott 

relevă că acesta are 
trei sarcini principale în dome
niul tineretului : elaborarea le
gislației privind tineretul într-o 
formă sau alta ; promovarea u- 
nui sistem foarte larg de învăță- 
mînt permanent (modalitate de 
completare a cunoștințelor tine
rilor); relații internaționale și co
laborare în probleme de tineret. 
Interlocutorul nostru se ocupă 
de acest ultim domeniu.

Dr. Ott a relevat preocuparea 
pentru modificarea actualei le
gislații privind tineretul. Obiec
tivul este acela de a da tinerei 
generații posibilitatea de a se 
forma complet — spiritual și fi
zic, iar sprijinul statului să fie 
cel necesar — relata oaspetele 
Ceea ce nu se poate rezolva 
prin mijloace locale urmează să 
se realizeze cu ajutorul statului 
la nivel federal pentru a se per
mite tînărului să-și valorifice mai 
amplu posibilitățile, pentru a a- 
vea condiții de dezvoltare pe 
planuri diverse : învățămînt, timp 
liber etc.

Referindu-se la schimburile de 
tineret între România și R.F. Ger
mania, dr. Ott a subliniat evo
luția lor pozitivă și faptul că în
țelegerea rezultată din discuțiile 
purtate cu reprezentanții C.C. 
al U.T.C. este consistentă. Oas
petele remarca trei direcții: pro
grame comune în ambele țări cu 
participarea reprezentanților or
ganizațiilor de tineret și a ex- 
perților în munca de tineret : 
dezvoltarea unei colaborări con
stante între organizațiile de ti

neret, institutele de cercetări în 
problemele tineretului etc. ; con
tacte directe între tineri. Rezul
tatele obținute pînă acum 
spunea dr. Ott — merită a fi a- 
preciate și semnalate. Progra
mele realizate au fost substan
țiale în ambele țări. In acest 
context, oaspetele a reliefat în 
mod cu totul deosebit importan
ța contactelor între reprezentan
ții presei de tineret din cele două

blemele tineretului român, mun
ca practică cu tineretul desfășu
rată de U.T.C. ca și de specia
liștii în acest domeniu și am con
statat că în anumite privințe o- 
vem ce învăța de la români. Du
pă ce am avut un prim contact 
cu România, a devenit puternică 
dorința de a reveni...

L-am rugat pe oaspete să de
finească ceea ce l-a impresionat 
în mod deosebit în România :

— O dezvoltare tehnică sur
prinzătoare în drumul spre indus
trializare și spiritul deschis cl 
poporului român, atitudinea sa 
profund umană, prietenească 
față de vizitatorii străini. Te simți 
foarte bine aici...

în încheiere, dr. Ott sublinia
ză :
- Sînt convins că tînăra gene

rație a României, pe baza cali
tăților sale, a sprijinului pe care

BELGRAD:
Generală a

La Belgrad a avut loc. luni. 
Adunarea Generală a Federa
ție;. convocată. în baza Consti- 
vuției iugoslave, de către Pre- 
ziciul Adunării Federale, de co
mun acord cu Prezidiul Confe- 
rir.ței Federale a Uniunii Socia- 

Muncitor din 
consimțămîn- 
președintelui 
și ai Uniunii

liste a Poporului 
a si cu

SEMNAL DE ALARMA
< Soarta a 11 500 000 muncitori străini din țările 

Europei occidentale • „Mina de lucru ieftină*' 
își revendică drepturile firești...

Problema muncitorilor 
străini din țările occiden
tale devine exploziva — 
aceștia încep să-și recu
noască propria forța.

G
reva declanșată 
luna trecută de 
muncitorii de la 
secția de prese a 
fabricii de la 
Killancourt a uzi

nelor Renault a adus incă o dată 
în atenția op.niei publice fran- 
c. ze acuta problemă a munci
torilor străini. Acesta este unul 
din aspectele majore ale grevei 
<*e ia Regia Renault. Aprecierea 
se bazează pe faptul că peste 
80 la sirtâ din muncitorii sec
ției afectate de grevă (302 din 
3Î3) sint imigranți : 169 provin 
din țările arabe, 33 din Africa 
neagră, ceilalți sînt italieni, 
spanioli, portughezi și de alte 
naționalități. Avtnd în vedere 
și seria de demonstrații și gre
ve ale foamei organizate in 
lunile trecute de diverse gru
puri de muncitori străini ame
nințați cu expulzarea din
Franța pentru câ nu reușiseră
încă să intre în posesia mult
doritelor contracte de muncă, 
(adevărate „pașapoarte pentru 
viață") greva de la Billancourt 
marchează, potrivit revistei
L’EXPRES, momentul în care
muncitorii străini „intră in forță 
pe scena socială". Aceștia incep 
să opună rezistență față de con
dițiile de muncă și de viață 
care le sînt impuse, de restric
țiile și dezavantajele pe care le

implică actualul lor statut so
cial.

împinși de condițiile grele din 
ținuturile lor de bastiai. mi
lioane de oameni din țări ia 
curs de dezvoltare sau slab 
dezvoltate pornesc, ia căutare 
de Incru. spre statele industria
lizat.» ale Europei occidentale. 
Plecați adesea ea miinile goale, 
o parte din ei nu ajung nici
odată la capătul călătoriei, 
sucombind de foame pe drum, 
de frig in încercarea de a tra
versa clandestin frontierele 
(Pirineii și Alpii in timpul iernii 
constituie adesea obstacole in
surmontabile pentru cei ce vin 
de la tropice) sau intrind in 
conflict cu grănicerii și poliția. 
Pentru cei ce izbutesc să ajungă 
în Europa occidentală. începe o 
nouă dramă: procurarea con
tractului de muncă și a permi
sului de sejur, acceptarea unor 
locuri de muncă grele și slab 
retribuite și a unor locuințe 
mizere, lipsă de drepturi și de 
securitate socială, adaptarea la 
un mod de viață străin și ade
sea ostil etc.

In ultimii ani. în Europa oc
cidentală s-a format o adevă
rată armată de muncitori stră
ini. Numărul lor. in prezent de 
11.5 milioane, se va dubla chiar 
potrivit prognozelor O.E.C.D., 
pină in 1980. R.F. Germania. 
Marea Britanic și Franța dețin, 
cu cite 3 milioane de străini 
înregistrați la această oră. re
cordurile absolute ale imigra
ției. In schimb. Elveția deține 
recordul relativ : imigranții re
prezintă aici 16 la sută din

populația totală și aproape 3t 
la sută din cea activă ! Jumă
tate dia aaii salariași dia Europa 
occidentală, afirmă aceeași sur
să, sint ia prezent muncitori 
sirăioi. fiecare al doilea miner 
dia Belgia saw oțelar din Fran
ța previne diatr-o altă țară. St 
la sută dia muncitorii uzinelor 
Ford de la Koln sint imigranți, 
iar la uzinele suedeze de auto
mobile Volvo lucrează munci
tori dia 4t de sute! Există în
treprinderi, ca cele din sectorul 
public din departamentul fran
cez Gorile Renului, unde pro
centajul muncitorilor străini 
atinge chiar St la sută. Avind 
in vedere aceste fapte nu mai 
poate fi negat de nimeni rolul 
important pe care forța de 
muncă importată îl joacă in 
dezvoltarea economică a sute
lor vest-europene. L’EXPRES 
rezumă astfel avantajele folo
sirii miinii de lucru străine : 
„Ei sini de neînlocuit, costă mai 
puțin și. in plus, constituie an
grenaje esențiale ale procesului 
productiv. Și intr-adevăr, sa
lariile plătite imigranților sînt, 
in medie, cu peste 20 la sută 
mai reduse, iar cheltuielile so
ciale ale statului pe cap de 
muncitor imigrant incompara
bil mai mici, deși cotizațiile a- 
cestora sint identice cu cele ale 
băștinașilor. Spre exemplu, 
dreptul ia pensie se pierde de 
regulă in momentul reîntoar
cerii in țara de origină, aloca
țiile familiale și asigurările so
ciale sint plătite, in cel mai bun 
caz, acasă, la nivelul de cîteva 
ori mai redus practicat acolo

Manifestație a muncitorilor imigranți ia Belloville.

Adunarea
Federației

ș
le de importanță generală pen
tru Federație.

Iosip Broz Tito a prezentat o 
expunere asupra problemelor 
politicii interne și externe și a 
importanței reformei consti
tuției.

In încheierea lucrărilor, Adu
narea Generală a Federației a 
adresat tuturor organelor și or
ganizațiilor de stat, politice șt 
obștești chemarea ca, în cadrul 
sferei lor de activitate, să ac
ționeze cu energie pentru în- 
înfăptuirea sarcinilor relevate 
In expunerea președintelui 
R.S.F, Iugoslavia și al U.C.I.

PREMIERUL LIBANEZ 
DESPRE FORMAREA 
UNUI GUVERN DE U- 
NIUNE NAȚIONALĂ

Situația în care se află tara 
impune formarea unui guvern 
de uniune națională, a declarat, 
după o nouă întrevedere cu șe
ful statului. Amin Hafez, pre
mierul desemnat al Libanului.

Vizita președintelui 
Mexicului 

in R. P. Chineză
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• Monedele „celor 
șase" vor flota în 
continuare

Flotarea concertată a mone
delor celor șase țări din Piața 
comună în raport cu dolarul va 
fi menținută pînă cînd balanța 
de plăți a S.U.A. va manifesta 
o tendință evidentă de re
echilibrare — se afirmă intr-un 
document oficial publicat luni 
de Banca centrală vest-germa- 
nă. Referindu-se la excepția în 
acest sens, făcută de Marea Bri- 
tar.ie, Republica Irlanda și Ita
lia, raportul afirmă că inte

grarea acestor țări în sistemul 
flotării concertate ar avea efec
te negative asupra actualelor 
rate de schimb, dat fiind insta
bilitatea monedelor respective 
și, îndeosebi, cea a lirei stei- 
line.

• Nagoya 
are un nou primar

In funcția de primar al ora
șului Nagoya -— unul dintre 
cele mai mari centre indus
triale nipone — a fost ales 
candidatul comun al forțelor 
progresiste. K. Motoyama. spri
jinit de partidele comunist și

socialist, de Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia și de 
alte organizații.

• Juan Peron nu va 
asista la instalarea 
președintelui 
Campora

Fostul președinte al Argenti
nei. Juan Peron, nu se va afla 
la Buenos Aires, la 25 mai — 
data instalării in funcția de șef 
al statului a lui Hector Cam- 
pora — a anunțat, duminică, 
Julio Greco, președintele „Miș
cării Naționale și latino-ameri-

Dr. HANNS OTT,
CONSILIER MINISTERIAL IN 
MINISTERUL FEDERAL AL 
TINERETULUI, FAMILIEI Șl 
SĂNĂTĂȚII DIN REPUBLICA 

FEDERALA GERMANIA,

vorbește
„Scinteii tineretului"

țări sperînd în dezvoltarea lor. 
Presa stabilește o punte între 
tinerii țărilor noastre, permițînd 
un schimb de informații stabil, 
corect, util. Cu ajutorul presei 
tinerii se cunosc mai bine, se în
țeleg mai bine.

La capitolul „impresii din 
România", dr. Ott ne spune :
- Deși m-am aflat sub pre

siunea timpului, am mai rămas 
încă o zi pentru a cunoaște di
rect viața tineretului. Vizita în 
județul Argeș, la Pitești, a fost 
concludentă. Am cunoscut pro

îl primește în dezvoltarea sa din 
partea statului, va avea un rol 
din ce în ce mai mare în mișca
rea europeană de tineret. în 
R.F. Germania există o bună cu
noaștere a României și a politicii 
românești, se urmărește cu foar
te mare interes activitatea des
fășurată de șeful statului român, 
domnul Nicolae Ceaușescu. Am 
încredere în dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor bilaterale pe 
toate planurile, inclusiv în mate
rie de schimburi de tineret.

EUGENIU OBREA

față de Europa occidentală. De
calajul dintre nivelul reținerilor 
și cotizațiilor percepute și al 
prestațiilor făcute se ridică 
anual la sute de milioane de 
dolari. Și aceasta in situația in 
care muncitorilor străini li se 
acordă locurile de muncă cu cel 
mai înalt grad de efort fizic și 
de poluare (refuzate de obicei 
de europeni) chiar atunci cînd 
ei dispun de pregătirea nece
sară pentru desfășurarea unei 
munci calificate. Dezavantajați 
la locul de muncă, lipsiți in 
mare măsură de drepturile so
ciale firești ale societății la al 
cărei progres contribuie din 
Plin, muncitorii străini sînt în 
același timp victimele a nume
roase alte vicisitudini ale sis
temului capitalist. Printre pro
blemele cele mai acute se nu
mără și cea a locuinței. La sute 
sau mii de kilometri de casă si 
familie, căreia trebuie să-i tri
mită o mare parte din cîștigul 
său lunar, la nivelul de subre-

tribuire a muncii sale și la lip
surile din domeniul securității 
sociale se adaugă cuantumul 
foarte ridicat plătit drept chi
rie pentru o locuință de cele 
mai multe ori mizerabilă. 
Mansardele, podurile sau piv
nițele de case vechi și insalubre 
sînt singurele „locuințe" la 
care poate emite pretenții — în 
afară de cazul că se va alătura 
semenilor săi care formează 
populația pestriță a sordidelor 
bidonville-uri — acele îngră
mădiri de cocioabe de scinduri 
și tablă de la periferia orașelor 
occidentale.

Demonstrațiile șj grevele ca 
cea de la Regia Renault arată 
însă, că masa de mină de lucru 
străină ieftină și pină nu de 
mult nepretențioasă începe să-și 
recunoască propria valoare și 
forță. Ea își cere acum, din ce 
în ce mai conștientă de sine, 
drepturile firești.

BAZIL ȘTEFAN

Corespondentul Agerpres. II ie 
Tecuță. transmite : Președintele 
Mexicului. Luis Echeverria, a- 
flat intr-o vizită oficială in Re
publica Populară Chineză, a 
participat, duminică, la o con
ferință de presă organizată la 
ambasada mexicană din Pekin. 
Au fost prezenti reprezentanți 
ai presei chineze și corespon
denți străini.

Președintele Mexicului a men
ționat că membrii delegației 
care îl însoțește, formată din 
oficialități și reprezentanți ai 
cercurilor industriale și de afa
ceri. au avut contacte cu repre
zentanți chinezi din diferite do
menii de activitate.

Șeful statului mexican a sub
liniat că ..este foarte important 
pentru țările Americii Latine 
si pentru toate celelalte state ale 
lumii a treia să lupte împotriva 
oricărei forme de dependență". 
..Pentru a se putea dezvolta, 
tarile lumii a treia trebuie 
să-și dezvolte relațiile • comer
ciale între ele. precum si con
tactele cu alte țări", a sdus, in 
încheiere. Luis Echeverria.

Mărturii
privind atrocitățile

colonialiste din
Angola și Mozambic

INFERNUL SE NUMEȘTE
MBOLA

Vn grup (je experți al Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului au ^L-iat 37 de martori ai atrocităților săvirștțe 
de coloniale portugheze in Angola și Mozambic.
Stenograma acestor mărturii publicată la Geneva este un 
document zguduitor.
• Martorul Jose Adao Gomes arată că a fost „arestat" de 

un.detașament portughez împreună cu alți locuitori din Ki- 
zele (Angola). După ce au fost cu toții torturați la postul 
militar Santa Eulalia au fost urcați în elicoptere și arun
cați apoi de Ia o înălțime de 15 metri pe un teren stîncos, 
după ce, în prealabil, li s-au pus în spate rucsacuri încărcate 
cu pietre. Puțini au supraviețuit. Jose Adao, unul din cei 
trei supraviețuitori (dintr-un grup de 28 de angolezi) este 
acum parțial paralizat din cauza hemoragiei interne suferite 
la căderea-tortură.

• Vata Nsamba, fost membru al unei „secții speciale pen
tru africani" în armata portugheză (Grupo Especial), relevă 
un fapt de nemaipomenită cruzime. La 24 decembrie 1971 ofi
țeri portughezi au adunat locuitorii satului Keneya din dis
trictul angolez Moxico și i-au întrebat ce-și doresc pentru 
anul nou. Oamenii au răspuns că doresc să li se permită

Sinistra temniță Machava : „Siliți să doarmă goi pe un strat 
de gheață...".

cane", la reîntoarcerea sa de la 
Madrid, unde a avut mai mul
te întrevederi cu Peron. El a 
precizat că această informație 
i-a fost furnizată chiar de fos
tul președinte argentinian.
• Misiunea 

„Lunohod-2"
Aparatul sovietic autopropulsat 

„Lunohod-2“ și-a încheiat pro
gramul celei de-a patra zile 
selenare. Programul zilei a fost 
consacrat studierii unei crevase 
de mari dimensiuni, situată în 
partea sudică a craterului 
Lemonnier. Vehiculul selenar s-a 
deplasat în condiții dificile. Tra

seul a străbătut o zonă cu pie
tre dintr-o rocă friabilă, cu di
mensiuni de 2—3 metri si pre
sărată cu numeroase cratere. 
In timpul staționărilor. luno- 
mobilul a transmis pe Pămint 
imagini televizate ale crevasei 
și imagini telescopice ale pere
ților și fundului ei. De aseme
nea, laboratorul selenar a efec
tuat cercetări asupra compozi
ției chimice a solului și proprie
tăților magnetice.
• Furtună în 

Bangladesh
O nouă furtună puternică s-a 

abătut asupra unor districte din

Republica Bangladesh, din apro
pierea capitalei, provocînd 
moartea a 13 persoane și răni
rea altor 200. Localitatea Maulvi- 
Razar. din districtul Sylhet 
(80 km nord-est de Dacca), a 
fost cea mai afectată. De ase
menea, în Tangail, vînturi pu
ternice au provocat serioase 
daune culturilor agricole și 
șeptelului.

După cum s-a mai anunțat, 
săptămina trecută un uragan 
de o intensitate deosebită a 
provocat moartea a mai mult dc 
500 de persoane în districtul 
Manikganj și importante pagube 
materiale.
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să meargă la vînătoare pentru a putea avea carne proaspătă 
de sărbători. După numai cîteva ore au fost aduși aici mai 
mulți patrioți angolezi deținuți intr-un lagăr din apropiere. 
Au fost împușcați și pe fiecare din trupurile neînsuflețite ale 
celor asasinați a fost pusă inscripția : „Carne proaspătă".

• Alexander Franco Nkhalamba Thawe, învățător Ia Mi
siunea anglicană de la Messumba (Mozambic) dezvăluie că 
linia ferată care e folosită pentru transportul dețmuților afri
cani din lagărul Mossamba spre minele de sulf unde lucrea
ză s-a transformat într-o „rută a asasinatelor". Militarii por
tughezi din corpul de gardă aruncă din goana trenului deți
nuți africani, după ce, în prealabil, le leagă mîinile și 
picioarele. Zeci de cadavre de patrioți mozambicani pot fi 
văzute mereu de-a lungul liniei ferate.

• Jose Ngolombe relevă, din propria experiență trăită, 
infernul de Ia închisoarea Machava din Mozambic. Deținu
ți i sînt scoși din celule numai o dată la două zile pentru o 
jumătate de oră și atunci ei trec printre două șiruri de sol
dați care-i biciuiesc ; la reintrarea în celulă sînt siliți să bea 
o gamelă cu apă- sărată de mare. Majoritatea sînt aduși prin 
foame și tortură la o anemie generalizată și Ia moarte. îm
preună cu alți 29 de patrioți mozambicani, Ngolombe a fost 
transferat în timpul sezonului rece în celule de beton unde 
se turna apă de cîteva ori pe zi. Cu toții au fost siliți să 
doarmă goi pe un strat de gheață. După numai două săptă- 
mîni, doar șapte din 30 au supraviețuit.
• Cerne Conforme Shauque vorbește despre masacru] din 

satul mozambican Mbola al cărui martor ocular a fost. La 3 
aprilie 1972 o unitate portugheză venind de la baza de para- 
șutiști Moatize a intrat în sat și a ucis toți locuitorii după ce 
a incendiat casele. Tuturor femeilor le-a fost sfirtecate pîn- 
tecele cu baioneta, iar copiilor le-a fost sfărîmată țeasta cu 
paturile puștilor.

„Mărturiile celor 37“ publicate la Geneva (din care am re
produs aci doar cîteva fapte) se constituie ca noi piese acu
zatoare la dosarul crimelor colonialismului portughez.

EM. RUCAR
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