
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX,

SERIA II,

Nr. 7461

6 PAGINI

30 BANI

MIERCURI

16 MAI 1973

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Tovarășul Pedro Miret 
ministru al Guvernului

Prieto, viceprim
Revoluționar

I al Republicii Cuba
cele două ca, la înapoierea în patrie, să 

transmită ‘ 
Castro un 
mai bune 
fericire și 
cu multă 
Republica 
Consiliului 
evoluția continuă a raporturilor 
economice și tehnico-științifice 
româno-cubăneze și a remarcat, 
în acest context, activitatea 
rodnică desfășurată de Comisia 
mixtă.

în cursul întrevederii a fost 
subliniată hotărîrea reciprocă 
de a face totul pentru punerea 
în valoare a posibilităților pe 
care le oferă economiile în 
plină dezvoltare ale celor două 
țări, de a iniția noi acțiuni în 
vederea adîncirii colaborării și 
cooperării multilaterale, în in
teresul construcției socialiste în 
România și Cuba, spre binele 
celor două popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

tarea relațiilor dintre 
țări, se înscriu pe linia înde
plinirii înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirii din anul 
trecut, de la București, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro. în același timp, 
viceprim-ministrul guvernului 
cubanez a relevat că actualele 
lucrări ale Comisiei mixte i-au 
oferit prilejul să viziteze cen
tre industriale si alte obiective, 
să cunoască direct rezultatele 
deosebite obținute de poporul 
român în dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

Cu acest prilej, ~ ’ 
Prieto a transmis 
Nicolae Ceaușescu 
mesaj de salut din 
rasului Fidel 
cretar al C.C. 
prim-ministru 
Revoluționar, 
liniat, 
cubanez 
interes vizita în țara sa a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete

Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat

Tovarășul 
președintele 
al Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, la 15 mai. pe to
varășul Pedro Miret Prieto, viee- 
prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba, 
președinte din partea tării sale 
în Comisia mixtă de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
a cărei sesiune s-a desfășurat la 
București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Râdulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă de'cola- 
borare economică și tehnico- 
științifică, și Vasile Pungan, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

A fost de față Nicolas Rodri- , 
guez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

în cadrul convorbirii, oaspe
tele a exprimat satisfacția părții 
cubaneze pentru rezultatele bune 
ale actualei sesiuni a Comisiei 
mixte de colaborare, subliniind 
că acestea contribuie la dezvol-

,tovarășului Fidel
salut călduros, cele 
urări de sănătate și 
a arătat că așteaptă 

plăcere să viziteze 
Cuba. Președintele 

de Stat a apreciat
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• întreținerea culturilor
• Asigurarea bazei

furajere
alegoric, lucrările 

le prioritare 
acestor zile 

prașilele la 
sfeclă, floarea-soa- 
relui și porumb, 

precum și depozitarea furajelor 
cu epoca de recoltare* în această 
perioadă. In județul'Mehedinți, 
constituie aceste lucrări obiecti
vul acțiunilor concepute și des
fășurate de către organizațiile 
U.T.C. ? Am căutat răspuns la 
această întrebare. „întreaga su
prafață de teren a cooperativei 
noastre se lucrează în acord glo
bal — a ținut să sublinieze Ion 
Găliceanu, secretarul comitetului 
organizației U.T.C. de la Gîrla 
Mare — și răspunderea concretă 
pentru soarta recoltei o purtăm 
fiecare. Așa se și explică faptul 
că în mai puțin de o săptămînă 
cu timp optim pentru prășit am 
executat lucrările de întreținere 
la floarea-soarelui, la sfecla de 
zahăr și pe circa 2/3 din cea se
mănată cu porumb. Evidențiați 
sint mulți — aproape toți tinerii. 
Ceea ce vreau să "Subliniez, ca 
reprezentând o reușită a organi
zației noastre, este constituirea 
de echipe care, în zilele imediat 
după ploaie, cînd nu se putea 
prăși, au completat golurile pri
cinuite de atacul dăunătorilor. In 
medie, circa două mii de plante 
vor fi astfel recuperate la hecta
rul de porumb și floarea-soare
lui și trei-patru mii de plante la 
hectarul de sfeclă de zahăr. Ce 
înseamnă acest lucru ? Cel puțin 
jumătate de tonă — și respectiv 
un sfert — la hectarul de porumb 
și floarea-soarelui și peste 2 000 
kg la sfecla de zahăr. Iar coope
rativa noastră cultivă anul acesta 
774 hectare cu porumb și cîte 
200 de hectare cu floarea-soare
lui și sfeclă!...

Peste optzeci de vagoane de 
produse în total. Iar pretutindeni 
evidențiați sînt uteciștii; Elena 
Chiriță, Ion și Marin Bălășoiu, 
Ioana Boboleacă, Cornel Neac- 
șua.

O idee care valorează mult în 
balanța producției. Din păcate, o 
asemenea acțiune se desfășoară 
în numai 8—9 unități agricol# 
din cele aproape 100 existente în ■ 
județ. Faptul că tinerii din Pris
tol, Vlădoaia, Pătulele, Dîrvani, 
Gruia, Vînători, Punghina și

Cufmir și-ou materializat efortul 
într-o lucrare ce vizează obținerea 
unor sporuri de recoltă socoti- 
bile în sute de vagoane de cere
ale și plante tehnice, nu numai 
că nu scuză, dar și acuză como
ditatea și dezinteresul manifes
tat în acest sens de către orga
nizațiile U.T.C. de la Braniște, 
Obîrșia de Cîmp, Izvoarele, Bu- 
rila Mare, Oprișor, Vînju Mare, 
Vînjuleț, Șimian — ca să amin
tim doar o parte din acelea 
unde pierderile pricinuite de 
atacul de dăunători și de bălti
rea apelor impunea o asemenea 
inițiativă. Din păcate, nici con
siliul tineret sătesc din cadrul 
comitetului județean al U.T.C» 
nu a reușit să intervină operativ 
și eficient pentru generalizarea 
unor experiențe bune apărute în 
cîteva din organizațiile din chiar 
județul Mehedinți. Iar la Direc
ția generală județeană pentru 
agricultură aflăm că, în echiva
lență, circa 2 000 de hectare se
mănate cu porumb s-ar cîștiga

GH. FECIORU

• Scriitorul și

ANCHETA

Rețeaua și profilul 
școlilor profesio
nale și a liceelor 

industriale ale

Condițiile de 
scriere la școala 

profesională
miniera

(Continuare în pag. a Il-a)
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RIDICAȚI HUSELE * Structura influențelor reciproce
• Viața în doi

DE PE MAȘINI
• Familia — o școală morală
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ȘI ÎNCEPEȚI
PRODUCȚIA !

UTILAJELE DIN FOTOGRAFIE 
AU FOST MONTATE 
DIN LUNA MARTIE, 
NICI ACUM NU PRODUC. 
ZILNIC ECONOMIA NAȚIO
NALA E PĂGUBITĂ DE O 
PRODUCȚIE IN VALOARE DE 
UN SFERT DE MILION LEI. 
CINE TOLEREAZĂ O ASEME
NEA RISIPA DIN AVUTUL 

POPORULUI ?

Oamenii, vreo patruzeci la 
număr, stăteau încovoiați 
peste mașini și se făceau ca 
lucrează. Reporerul și ope
ratorii echipei de la Televi
ziune filmau de zor, pro
fund preocupați de auten
ticitatea subiectului. Cind 
totul a fost gata muncitorii 
au plecat înapoi în uzină, la 
vechile locuri de munca. 
Peste mașinile filmate 
fost trase iarăși husele 
protecție.

ROMULUS LAL

/Continuare in pag. a IV -a)
Sub protecția huselor, mașinile înghit milioane.

Foto: GH. CUCE

Pedro Miret 
tovarășului 

un călduros 
partea tova- 

Castro, prim-se- 
al P.C. din Cuba, 

al Guvernului 
Oaspetele a sub- 

totodată, că poporul 
așteaptă cu deosebit

editorul italian
Giancarlo Vigorelli

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, marți dimineața, pe scrii
torul și editorul Giancarlo 
Vigorelli și o echipă a studiou-

lui de televiziune „Champion" 
din Italia.

La primire au fost de față 
Co-rnel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu filmat pentru emisiu
nea televiziunii italiene, intitu
lată „în camera lui...", în cadrul 
căreia sint transmise convorbiri 
cu mari personalități ale vieții 
internaționale.

VIAȚA ORGANIZAȚIEI U. T. C. DIN ȘCOLI
u

CE DISCUTAM ÎN
ADUNAREA GENERALĂ?

Adunarea generală are multiple valențe educative : varieta
tea temelor înscrise pe ordinea de zi, formele alese pentru dez
baterea lor se adaugă celorlalte mijloace ale muncii de organi
zație servind formării convingerilor comuniste ale uteciștilor, 
angajării lor în viața politică, declanșării curentului de opinie 
împotriva unor stări de lucruri proaste.

Ce se poate spune din acest punct de vedere despre adună
rile generale ale organizației U.T.C. a anului III S, Liceul 
„Ion Maiorescu" din Giurgiu ?

Ca tematică, adunările din ul
timele luni par a sta sub sem
nul hazardului ; dacă trecem 
peste adunările de analiză a 
muncii ținute la începutul tri
mestrului doi și. recent, odată 
cu intrarea in trimestrul trei, 
atunci uteciștii au mai dezbă
tut temele ..Rolul tineretului 
în programul invățămintului de 
toate gradele" și „Tînărui de 
miine răspunzător la locul de 
muncă".

După cîte și-au amintit mem
brii biroului U.T.C., la prima 
temă (mai curînd subiect de 
cercetare, de simpozion la ni
velul național decit de adunare 
a unei organizații de clasă) u- 
teciștii au ignorat titlul pro- 
priu-zis și, interesați de formele 
de învățămint postliceale, au 
încercat să descifreze ce anume 
tip de școală li se potrivește, 
după care au făcut un schimb 
de opinii cu privire la modali
tățile de studiu pe care le prac
tică acum. Ceea ce a fost în 
cele din urmă un ciștig. în cea
laltă adunare, s-a discutat des-

pre atitudinea față de învăță
tură ca premisă pentru răspun
derea in munca de mai tirziu.

Poți caracteriza după adună
rile amintite colectivul anului 
III S ? Ar fi o întreprindere în
deajuns de riscantă.

Să încercăm insă o incursiune 
intr-o altă formă de • activitate 
care cuprinde întreaga masă a 
eleviilor : ora de dirigenție. 
După temele abordate în a- 
ceeași perioadă, orele de diri
genție ținute în anul III S par 
mai curind un. cerc de dezba
teri filozofice și politice. Ob
servația nu conține un reproș ; 
la urma urmelor, în școală,

munca educativă este 
tă ca un sistem în care 
verigile
rea conștiinței comuniste a e- 
levilor. Așadar, în orele de di- 
rigenție, pornindu-se de la su
portul teoretic al documentelor 
de partid. elevii au discutat 
despre cultură și civilizație, ci
vilizație socialistă, individ și 
societate, raportul tineret-so- 
cietate și tineret-societate so
cialistă și alte probleme de in
teres pentru această vîrstă, me
nite să contribuie la adincirea 
studiului și înțelegerii lumii in 
care trăim, a fenomenelor So
ciale cu care se confruntă sau 
se vor confrunta ei în viitor.

Cînd sînt uteciștii ei înșiși : 
în adunarea generală, confuză 
ca scop, in care indiferent de 
temă se discută tot despre în
vățătură pină aproape U bana
lizare, sau în ora de dirigenție ? 
De bună seamă că în ambele 
ipostaze. Numai că, dacă ora de 
dirigenție este ferm dirijată de

concepu- 
toate 

converg către forma-

MARIETA VIDRAȘCU

CROSUL TINERETULUI
o reușită care îndeamnă 

la o permanentă activitate
în arenele sportului de masă

Cu finala de la Arad s-a în
cheiat și ediția din acest an a 
celei mai populare competiții a 
sportului de masă. Prezența în 
concurs, de-a lungul etapelor 
premergătoare, a unui foarte 
mare număr -de tineri — 
circa două milioane — care 

avut darul să sporească 
i valorică a finaliștilor 

de aici, a rezervei de 
veritabile talente atit de ne
cesare afirmării noastre în spor
tul de performanță, ne-au fur
nizat un bogat materia) faptic 
din care ne permitem să extra
gem cîteva observații folositoa
re pentru viitor. Ne obligă la 
aceasta și noile măsuri luate de 
către conducerea de partid pri
vind continua dezvoltare și per
fecționare a activității desfășu
rate în domeniul educației fizi
ce și a sportului ca part? com
ponentă a educării comuniste si 
patriotice a tineretului. Fiindcă, 
e cert, pentru a ajunge la eli-

ta sportului mondial, reușita u- 
nei competiții, de oricîte super
lative s-ar bucura, devine real
mente eficientă în momentul în 
care experiența rezultată devi
ne un dosar din care să fie ali
mentată inițiativa ulterioară.

La Arad, alături de tineri au 
participat mai mult decît sim
bolic și 40 de veterani ai atle
tismului românesc. Privindu-i, 
ceea ce ți se impune ca un ade
văr indiscutabil, e prospețimea 
fizică a acestor oameni. Cînd 
afli că vîrsta lor depășește cu 
mult aparențele, rămîi surprins. 
O concluzie ți se impune : în 
condițiile societății moderne, 
cînd efortul fizic tinde să ce
deze teren în favoarea celui in
telectual, pentru păstrarea echi
librului biologic atît de nece
sar afirmării depline a talentu
lui creator, a potențialului de 
muncă, sportul și mișcarea de
vin o necesitate nu numai pen
tru sănătatea personală, ci și

pentru vigoarea și 
socială. Din acest 
dind chestiunea, 
care am purtat-o 
participanți, cu __
organizației U.T.C., 
de educație fizică, cu 
rănii" atletismului prezenți 
Arad, ne-a dat posibilitatea să 
sintetizăm cîteva idei și propu
neri demne de toată atenția.

înainte de toate vrem să su
bliniem că posibilitățile de a- 
firmare superioară a calităților 
fizice sînt slujite nu de găsirea 
unor idei novatoare radicale, 
ci pe seama valorificării inte
grale a unor adevăruri de toa
tă lumea știute. „Rolul școlii, 
prin profesorii de educație fi
zică, în primul rînd. începînd 
încă din clasele elementare e 
fundamental, ne spunea binecu-

prospețimea 
punct abor- 
discuția pe 
cu numeroși 
activiști ai 

profesori 
„vete- 

la

ION DANCEA

(Continuare în nng a V-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

exact în 1922.

în tehnica... Cum 
poate fi prinsa în 

a unui peisaj ; de

este liniara: 
care a pro- 
mica lucrare 
este un om

Luciditate
poetică

de EDMOND NICOLAU

Un fapt divers : la ora patru dimineața, un automobil ve
nind în mare viteză a izbit o bătrînă și s-a făcut nevăzut. 
Autoritățile deschid atunci ancheta de identificare a mașinii 
— și astfel începe nuvela „Poetul1*.................. JU
care în afara unor interesante producții literare, 
nirii și termenul de „robot".

în continuare, desfășurarea acțiunii în „Poetul" 
anchetatorul reușește să descopere automobilul 
vocat accidentul, cu ajutorul unui poet. Pentru că 
a lui Capek este o lucrare cu teză : poetul nu 
rupt de realitate, ci din contra, un om care trăiește mai acut 
realitatea, decît „omul de pe stradă".

Mi-a revenit in minte „Poetul", citind volumul de publicis
tică a lui Lucian Blaga, „Ceasornicul de nisip".

Ceea ce m-a impresionat în special în acest volum al Iui 
Blaga, a fost luciditatea cu care poetul nostru a înțeles multe 
din aspectele tehnicii - și aceasta cu mult înainte de revolu
ția științifică și tehnică contemporană, mai

Dar să îi dăm cuvîntul.
„Și totuși există o înaltă frumusețe și 

însă această frumusețe e dinamică, ea nu 
penel sau de daltă ca frumusețea statica 
data aceasta ea nici nu există decît pentru oamenii cu un 
înalt simț al frumosului".

Să reținem atît teza fundamentală a frumuseții tehnicii - a 
creației tehnice, spre a fi mai corecți, dar și caracterul dina
mic al acestei frumuseți mai greu de sesizat, prin dinamismul 
ei. Evident, pasul următor va conduce pe gîriditor spre cine
matografie, singura artă care pe atunci putea surprinde și 
reda dinamismul intuit de poet.

Dar gîndirea poetului și gînditorului Blaga e cu mult mai 
bogată. In același articol „Frumusețea în tehnică", el scrie 
„Omul epocii tehnice e un școlar al mașinii pe care a creat-o". 
El exprimă astfel acel proces dialectic al relațiilor dintre om 
și mașină : omul a creat mașina, unealta, dar, la rîndul lui,

(Continuare In pag a IV -a)

de Karel Capek, scriitorul 
a dat ome-
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INFLUENȚELOR
RECIPROCE

Limitam, de obicei, funcția educativă a grupu
lui familial la influența părinților, intenționată, 
asupra copiilor și incâ numai cit timp aceștia din 
urmă nu au depășit virila școlii iau, cel mult, 
a pregăt^irii profesionale.

In realitate, apartenența la o familie - ca la 
orice grup social — prin ansamblul de inter-relații

care leagă pe membrii grupului, implică pe fie
care dintre ei intr-o permanenta acțiune de emi
tere fi de primire a unor influențe cu cfect for
mativ pentru concepțiile, caracterul, comporta
mentul propriu. Cum ic structurează aceste in
fluențe in viața cotidiană a familiei ?

M

SOȚII INTRE El
Nc place să gindim despre 

noi — cu anumită doză de au- 
tomulțumire — că sîntem oa
meni definitiv formați, că avem 
ceea cc in mod inexact, din 
punct de vedere al terminolo
giei științifice numim „persona
litate puternică". Este deci grcu 
unui țînăr căsătorit să admită 
că „viața în doi“ poate lă mai 
adauge aspecte noi firii sale, 
gusturilor, preocupărilor, opi
niilor și întregii comportări In 
împrejurările cotidiene.

Cu sau fără asentimentul nos
tru, rămîncm însă deschiși pro
cesului d? formare ca adult și 
dincolo de călătorie, iar tova
rășul de viață — cu iau tără 
intenția sa — exercită asupra 
noastră o influență uneori cu 
efcctc mat evidente chiar decit 
cea a părinților, a .școlii, a me
diului profesional. Este firesc 
iă fie așa. conviețuirea, legătu
ra afectivă dintre soți înlesnind 
un anumit transfer de atitudini, 
gesturi, opinii, acțiuni.

Remarcăm de multe ori cu 
surprindere cum doi oameni, 
bărbat și nevastă, îmb-ătrînind 
alături, după un îndelungat trai 
în comun, ajung iă semene unul 
cu celălalt. Trăsăturile nu li 
s-au schimbat totuși, dar ceea 
ce Ii apropie și le dă „aerul de 
familie" sînt mimica, felul de 
a vorbi, mersul, mișcările, care, 
cU timpul, încep iă fie aidoma, 
la amîndoi. $i lc-au unificat, 
conformîndu-sc. involuntar, mo
delului oferit de celălalt, iar 
acum nici nu ic mai știe cinc 
după cinc s-a dat.

Nu această contaminare spon
tană r.e interesează însă acum 
in mod deosebit ci schimbările 
carc se oocrcază la fiecare din- 

soți, ea urmare a 
exprese a relui-

tre cei doi 
intervenției 
lalt.

Dar, mai ___ ... ___
influența educativi Intre soți ? 
Sîn unii sceptici care o neagă. 
Ei :și argumentează acest pesi
mism pedagogic prin unele di
ficultăți, a căror realitate nu

întîi. este posibili

poate fi desigur contestată. Cel 
puțin pentru unele cazuri.

Nc gindim In primul rînd. la 
o anumit! rezistență, la * 
zul dc a primi sugestii, 
turi : „De cc lă fie cum * 
Nu sînt de acord iă mă 
e mai bine așa ! N-am 
iau după tine, au taai 
și alții, fără sncccs" — 
plici tipicc alc cdor carc 
complac lă rămină aia cum lint 
sau carc, pur și lim.olu, nu re
cunosc celuilalt competența dc 
educator. A-i accepta influența 
echivalează pentru ci ai o r- 
ccptarc a inferiorității proorii.

Trebuie ținut seama și dc fap
tul că un om căsătorit, un a
dult, ca să suporte o transfor
mare d*  ordin educativ, este 
nevoi să renunțe la unclc obiș
nuințe. la convinecri formate, 
st pună altceva In loc. Or. s° 
știc că dezvățul, rccducarca sînt 
procese mai anevoioase.

Au dcci dreptate cei cae re
nunță. cu resemnare la orice 
tentativă dc influență Intrc

i refu- 
ifa- 

vrei tu? 
schimb, 
si mă 

Încercat 
lînt rc- 

sc

soți ? Să nu ne oprim însă la 
dificultăți ; sînt și unii factori 
favorizanți ai acestei influențe 
educative specifice. Este inte
resant că ceea cc determină a
numite avantaje în privința re
ceptivității cite tot condiția de 
adult și cea de soț sau soție. Un 
adult înțelege, cu maturitate, 
necesitatea luării unei măsuri, 
își dă seama mai ușor de lip
surile proprii, decit un copil, 
are motivații mai puternice în 
acțiunile sale. Apoi, să nu se 
uite că, în gcnerc, primești cu 
bucurie, cu interes un sfat, dacă 
sfătuitorul îți cite drag, apro
piat, dacă ai încredere în el 
și cști convins de Justețea de
mersului său. Nu vrei să-1 amă- 

decit 
reci- 
dr.d 

acceptarea influentei 
educative cotidiene între soți, 
trt astfel cum orice educator — 
orofcsor. părinte — iubit de c- 
lev*.  dc rooii. poatc face adc- 
vărate minuni. %

în aceste condiții c!nd cu 
bu^ știință ii. adcsca, cu efor
turi îndelungate, lupți să-ți fa.i 
tovarășul de viață o.-u bun, mai 
frumos i_f.etește. nu pot per
sista temeiuri pesimiste care 
lă :c abată din drum. Gencro- 
r._itca , cinstea. spiritul dc răs
pundere și oricare altă față 
luminoasă a firii omenești ie 
p?t doblr.di și prin forța exem
plului oferit de cel alături de 
care ai pornit în căsnicie, în 
măruntclC împrejurări ale vic-

răsti. să fii mai prejos 
el. Dragostea, respectul 
proc mijlocesc — atunci 
există'

VIAȚA
ÎN DOI

Ceea ce ma determină să 
scriu aceste rînduri este in
vitația ziarului la o dezba
tere pe marginea articolului 
„O iută de icrisori de dra
goste" apăi ut sub semnătura 
unci eleve din Cluj, M. Dan
ciu. Scriu mai alei pentru 
că găsesc multe pur.cte co
mune întie „povestea" ei, 
mai bine zii a ior, și a mca.

în 1971 am absolvit cursu
rile liceului de cultură gene
rala. După cșccul din prima 
sesiune de admitere la fa
cultate a urmat o perioadă 
In care am muncit și am 
învățat în același timp, cu 
Intenția de a încerca din 
nou, cu șanse mai mari, mal 
bir.c pregătit, la examenele 
din anul următor. în februa
rie 1972 am foit. Insă, încor
porat și a trebuit să-mi a- 
mîn planul. în cc privește 
prietenia, dragostea, ca și M. 
Danciu, am o experiența 
carc, dacă nu c prea bogată, 
c o experiență de viață, 
trăită. Pentru a nu face o 
copic aproape fidelă după 
scrisoarea elevei din Cluj, 
nu vă mai povestesc cum, 
după mai multe prietenii ne
reușite (dar și datorită aces
tora), mi-am putut forma o 
concepție proprie despre 
modul în care trebuie să se 
manifeste un băiat și o fată 
în prietenie, în general, și 
în dragoste, în special. Nu 
vă mai vorbesc despre cum 
mi-am găsit o prietenă pc 
care o respect și o stimez de
opotrivă cu dragostea pc 
care i-o port.

Vreau Să spun doar. că
sînt întrutotul de acord cu 

M.opiniile exprimate de . 
Danciu despre prietenie, că 
socotesc felul Ir. care ea pri
vește complexitatea vieții în 
doi drept un „ABC“ al con
cepției după care trebuie iă 
se ghideze orice tînăr sau 
tinără atunci cind încearcă 
să închege o prietenie.

îmi place prietenia lor, dar 
vreau să spun că nu este 
unica. M. Danciu greșește 
atunci cind crede că e sin
gura care a scrii o iută de 
scrisori viitorului ei soț. Nu 
ca iă mă laud, ci doar ca iă 
exemplific, as vrea să știe că 
eu personal am primit o^ni 
acum 1S5 de scrisori — dC ța 
aceeași persoană, firește — 
și sînt sigur că mai lînt 
foarte mulți ostași în ace
eași situație

Aceasta e. după mine, un 
fapt îmbucurător, care de
monstrează concepția corec
tă, frumoasă, pe care tinerii 
din societatea noastră o pan 
Ia baza prieteniei, a dragos
tei.

Ir. încheiere, aș dori ca 
Crin intermediul ziarului și, 
ineînțelei, cu asentimentul 

elevei M. Danciu și al prie
tenului ' "
cunosc, 
schimb 
vantaja

ei. să rcușcic i! îî 
fiind convins că un 
de păreri ne-ar a- 
rcciprcc*.

Soldat 
MOLDOVEANU 
CONSTANTIN.

PlcieșP

FAMILIA
o școală
Sint clev in penultimul an 

la o școală de specialitate 
din Sibiu și aș dori lă con
tribui și eu la discuția des
pre familie începută de zia
rul „Sclnteia tineretutai*.

Ceca ce aș vrca să afirm, 
în primul rind. este că fa
milia este o școală de viața 
pentru tineri, că o familie 
bine întemeiată, bazată pe 
dragoste și înțelegere, con
tribuie la perfecționarea mo
rală a soților. Să recunoaș
tem că nimeni nu c perfect, 
că fiecare avem de învățat 
de La celălalt. Si unde dccit 
in cadrul familiei le poate 
aplica mai bine acest princi
piu. de Ia cioc altul dccit 
de la soț (sau soție) iți poți 
forma acele trăsături mora
le pe care lc admiri, pentru 
care ai și făcut alegerea ? 
Iar satisfacția de a observa, 
la riadul tău, că celălalt ia 
tot cc c bun de la tine, că 
nu ie limitează la o admi
rație pasivă este, cred, ine
galabila Iată, dar, ca din 
reușita unci familii are de 
dștigat in primul rînd per
sonalitatea soților, că aceas
tă celulă socială care e fa
milia. are un imens rol for
mativ in primul rind asupra 
celor cc o constituie.

Nu mai discut despre c- 
ducația pc care, pentru Intiia 
dată, familia o oferă copii
lor. Nu lint familist, dar cu
nosc multe cazuri de familii 
destrămate ai căror copii.

morală
afiați la mijloc. Intre orgo
liile părinților, au sfirșit 
prin a deveni vagabonzi sau 
huligani. Este și normal, 
dacă de cind au început să 
vad! fi să înțeleagă nu au 
fost martori decit la certuri 
violente, la cuvinte vulgare 
sau chiar la brutalități re
ciproce. Un copil care asista 
zi de zi la așa ceva, ajunge 
să creadă că acesta e modul 
normal de comportare și. la 
prima ocazie, face la fel.

lată de ce atunci cind tmi 
voi lua răspunderea de a în
temeia o familie voi avea ig 
vedere că. dincolo de dra
goste. de satisfacțiile perso
nale. de propriile plăceri, 
tmi voi asuma niște obligații 
In alb pentru copiii mcu Di
ficultățile care se vor ivi — 
fi nu există familie tinără 
care să nu se ciocnească 
de tot felul de probleme — 
nu mă vor împiedica să imi 
respect partenera, să o ajut 
din toate puterile, să ii dă
ruiesc cit mai mult pentru 
a primi cu conștiința liniștită 
darurile ei. Și văzind la noi 
o asemenea atitudine, copiii 
mei, dacă îi voi avea, vor 
crește sub semnul respectu
lui, al cinstei, al încrederii 
intre oameni Și ce dar mai 
de preț poate face societății 
o familie decit copii, tineri 
crescuți cn aceste principii?

L. C. RADUJ 
elev, Sibiu

ții cotidiene care cer atarc în
sușiri.

Rină pc rînd, fiecare dintre 
cei doi soți este educatorul 
celuilalt. Intervenind direct, cu 
tact și dragoste, fiecare trăiește 
bucuria că a putut realiza ceva 
foarte important pentru viața 
lor comună.

DE LA COPII - CĂTRE 
PĂRINȚI

Există o expresie foarte su
gestivă pentru a exprima len- 
lul univoc al Influenței educa
tive între generații : „învață
oul pc găină !“ Ea ie întrebu
ințează, cu ton reprobator, ori 
de citc ori pare a se fi tulburat 
mersul considerat ca firesc al 
relațiilor educative, prin erija
rea unui tînăr în sfătuitor. în 
critic al celor cc se vor deți
nători exclusivi ai dreptului de 
sfătuitori, dc critici. Tn familie, 
reglementarea tradițională a a- 
ccstui drcpt reduce oe copii la 
rolul de obicct al educației.

Părinții w aoără cu înverșu
nare de ceea ee ei apreciază ca 
un fel de irnooltirr : copilul 
rare să-i înveți*.  <5-1 iudccc E 
în Joc prestigiul dc adult. iito- 
ritatea de educator cu răspun
dere socială.

Cu toate accstca, fie că vrem 
ia u nu să recunoaștem, copiii 
exercită — chiar prin simpla 
lor existență — o puternică in
fluență formativă asupra celor 
care ii formează. Prin ei sc de
prind, învață părinții iă fie 
părV-ți. în practica îngrijirii și 
educării copilului se dobîndeic 
gesturi, atitudini, convingeri 
carc vin iă completeze, lă co
recteze uncle opinii și cunoș
tințe despre procesul educativ. 
Mai ales de la primul copil în
vățăm mult El ne solicită și 
ne prilejuiește debutul în me
seria de părinte. Frații care îi 
urmează ar trebui lă-i fie re
cunoscători pentru că el ne-a 
făcut rodajul ca educatori. Mai 
buni sau mai nepriccpuți.

Ca și întrc soți, influența e
ducativă de la copii spre pă
rinți nu parcurge un drum lin. 
Obstacole sînt, mai alei cele 
ridicate de părinți, de mentali
tatea lor carc cu greu ține pa
iul cerințelor actuale față dc 
educația tineretului.

A renunța la idei preconce
pute și tipare în care am dori 
iă mulăm pc copiii noștri, a-i 
înțelege și a le înlesni împlini
rea aspirațiilor, a-i proiecta în
cadrați pc fondul realităților 
prezente și de perspectivă — 
sînt manifestări care indică la 
părinți spirit maleabil, lucidi
tatea și prospețimea Judecății, 
ancorarea in viața de azi a so
cietății noastre. Elc îi recoman
dă ca educatori coimxo,erți. mo
derni Inflncața cotidiană dintre 
pirinte i copil contribuie 
mare măsură la stabilirea 
ccstci punți de înțelegere 
tre ci.

învățăm iă ne educăm _
pili și prin contacâă cu - preo
cupările, visele, realizările, în- 
fringerile lor, prin informația 
pc carc o aduc ei zilnic în casă, 
din școală, de la grupul de 
prieteni, din ocupațiile de timp 
liber sau din munca lor, din 
schimbul de opinii asupra pro
blemelor majore ale vieții iau 
asupra. cclor mărunte, generate 
de. traiuT de atmosfera din fa
milie- Nu itc însă vorba numai 
de <?ea e» realizăm in domeniul 
ion .ăn lor. Fără să nc dăm 
seama, ne schimbăm și noi. prin 
exercitarea acestei influențe c- 
aucative care ne apron: c de ge
nerația viitorilor adulți.

LUMINIȚA GHIVIRIGA 
Cercetător principal la Institu

tul de științe pedagogice

in

din-

co-

DIN NOU DESPRE CONDIȚIILE DE VIAȚA ALE TINERILOR MECANIZATORI

1
-am văzut pe pă- 
mintul mustind de 
apă, rărturnînd

bărbătește brazde
le. Oameni minu
nați, cu chipurile 

bronzate soare ^i vini,
ei sînt dintre primii care
pregătesc viitoarea recolHL E 
firesc, deci, să te întrebi ce loc 
ocupă ei în preocupările celor 
ce le organizează activitatea, 
cine și cum le asigură condițiile 
de viață. Am întreprins în acest 
sens un raid-anchetă in citeva 
comune din județul Sibiu, în 
care cooperativele agricole de 
producție au obținut producții 
mari la hectar.

Pe la mijlocul lunii martie, co
mitetul județean U.T.C. a or
ganizat o masă rotundă invifînd 
repr^^:zenlanfl ai Trustului S.M.A. 
ai Uniunii județene a C.A.P^< 
Discuțiile care s-au purtat au 
relevat o seamă de neajunsuri. 
S-au făcut și propuneri care să 
le reglementeze. Doream să cu
noaștem, cum au fost ele rezol
vate. Ne-am oprit mai întii în 
comuna Porumbacul de Sus. Aici 
au venit, în urma cu trei săptă- 
măni, șase tinieri. Deși pare in
credibil, nimeni nu i-a întrebat, 
în acest timp, unde dorm, ce 
mănîncă, cum își petrec timpul 
liber. ii tinderii s-au aranjat care 
pe unde a putut. Că a^ stau 
lucrurile ne-a d^monstrăt-o dis
cuția cu mecanizatorul Cornel 
Diaconescu, venit din părțile Ho- 

retdlui.
— Unde lowiești ? L-m în

trebai.
— La gazdă.
— Cit pl^te^ti pe lună ?
— 450 lei... cu lenjeria adusa 

de mine.
— Nu-i prea muU ?
— Este, dar n-am încotro. Mă 

mai string, mă mai împrumut...
Cazul său nu este izolat. Toți 

ceilalți tineri, neavînd condiții, 
sînt nevoiți să lase gazdelor ju
mătate din ceea ce ciștigă.

S.M.A. Avrig, de care aparțin, 
Știe de bună seamă ce obligații 
ii revin în a^est sens, dar nu a 
făcut nimic.

In unele comune au fost ame
najate dormitoare. Un lucru bun, 
apreciat de tineri. După orele de 
muncă au unde să se odihneas
că, să asculte muzică, să joace 
șah, să se ^^<confor^eze. Din pă
cate, acestea sint extrem de pu
ține, unele dormitoare fiind doar 
niște improvizații. La Racovița, 
spre exemplu, s-au pus l^ dispo
ziția tinerilor două dormitoare.

mină sigură desenele coopeiati
cei, și o face bine. Cind aducem 
vorba despre condițiile de viață 
ale mecanizatorilor ne dăm seama 
că ele nu-l interesează. „Noi plă
tim lucrările, am pus la dispo
ziție c^nerele*...  Dar una dintre 
acestea află în vecinătotea bi
roului domniei sale fi in starea 
in care găsti-o e^ se va de
grada foarte curind. lar ^n^ ru 
s-a replica pe un ton supă-a: 
„Ce, o să le car eu paie cu bra
țul ? Atâta s--așt^'^te“, am înțeles 
că aici nu vom găsi soli^^ine

între S.M.A. și C.A.P. 
se afla 

teritoriul nimănui ?
Acum, după ce le-am văzut, ter
menul ni se pare impropriu. 
Geamuri sparte, nici o masă sau 
scaune, ușile sobelor deteriora
te. Cu toate că șeful ^i^^^il ne 
demonstra că lucrurile bune 
și la locul lor, tinerii ne-au spus 
că sînt nevoiți să doarmă 12—15 
zile pe saltelele goale pînă se 
aduc ce^r^jur^le de la spălat. 
Cum nu există nici un dulap 
hainele stau agăj^^e pe pereți.

C.A.P. Racovița a obținut în 
anul trecut o producție re
cord : 3 200 kg porumb boabe 
hectar. De cinci ani de zile losif 
Olaru, președintele, oonduce cu

pentru problemele tinerilor me
canizatori, Sigur că mecanizato
rii înșiși trebuie să se preocupe 
de situația lor, că trebuie să-și 
amenajeze și ei locul unde mă- 
nîncă și dorm, dar preocuparea 
pentru condițiile lor de viață 
trebuie să intre în programul de 
lucru al celor ce conduc treburi
le comunei și cooperativei.

O situație deosebită am întîi- 
nit-o în comuna Arpașul de Jos. 
Inginerul șef, Vasile Bogdan, se
cretar al comitetului comunal 
U.T.C., ne asigurase că tinerii 
stau în gazdă și sînt mulțumiți. 
Am mers la fața locului. Și iată 
ce am găsi: șase tineri au fost 
oazați, ignor^n^u-se cele mai e
lementare norme de sănătate, în-

tr-o cameră mai decit mur
dară. Lenjeria zdren^uhă, spălata 
cine mai știe cind. Gazda, o ve- 
r^^'bilă Thenardier*
se străduiește să scoată ci mai 
multe parale. Am făcut un calcul 

încasează lunar fi nu ne-a ve
ni să 11 reproducem pen
tru cei care au datoria să se o^- 
pe de condițiile de viață ale aces
tor tineri: 2 5^ lei lunar pentru 
șase mecanizator care au aici ca
să și ma^-+1 200 lei de la patru 
mecanizatori care doar mănîncă, 
plus 46 de norme (peste 1200 
lei) pentru prepararea „meniu
lui*.  Cind ajuns era ora prin
țului. Gazda pregătise pentru 1^ 
inși circa două kg. de cartofi, 
așa-zis prăjiți, yi... cinci ouă. 
Primaml comunei ne-a vorbit 
despre numeroasele sale inter
venții făcute pe lingă reprezen
tantul S.M.A. pentru a se pune 
capăt acestei stări de fapt. S-a 
oferit să amenajeze o clădire, 
o sală de 1^ bufetul comunei 
a fost rezervată pentru meca
nizatori. ln loc să aprecieze toa
te acestea, inginerul șef cau
tă, cum se spune, n^id în pa
pură, susținînd că „tinerii nu 
pot minca l^ bufet pentru că 
vin murdari din cimp și pe aici 
mai trec și oameni străini de co
mună" Este greu de explici a
titudinea acestor buni organiza
tori. Cum nu ne putem explica 
nici lipsa de grijă manifestată de 
conducerea S.M.A., a Trustului. 
lntervenția forului tutelar se im
pune cu maximă urgență. Cu aHt 
mai mult cu cî astfel de situații 
nu sîm deloc izolate, nu sînt de 
fel noi, ele constituind, așa cum 
am arătat la începutul acestor 
rînduri, centrul dezbaterilor pur
tate la masa r^^n^ă organizată 
de Comitetul județean Sibiu al 
U.T.C. și r^înînd încă, deo-
candalăs doar niște deziderate 
^b formă de... concluzii.

LIDIA POPESCU

I Vechi ți nou in TimaȘoara-

Frto: ȘTEFAN WEISS

Comemorarea 
unui secol 

de la moartea 
lui Al. I. Cuza 
ln numeroase locditâți din 

țară au continuat marți mani
festările omagiale consacrate co
memorării unui secol de la 
moartea lui Alexandru loan 
Cuza, militant pașoptist, simbol 
al renașterii și conștiinței națio
nale românești, unul dintre cti
torii României modeme.

• Numeroși locuitori ai LA
ȘULUI l-au întrunit, marți 
după-amiază, în aula Bibliote
cii centrale Mihai Emincscu, 
pentru a comemora centenarul 
mqrții lui aI. I. Cuza, ccl care, 
la 5 ianuarie 1859, cfa desem
nat candidat al partidei unio
nale prin votul unanim al dc- 
putaților Adunării electivei din 
acest oraș.

• Comemorarea unui sccol 
dc la mcartca lui Alexandra 
Ioan Cuza a font marcată, 
marți ia CRAIOVA, printr-o 
adunare organizată la Univer
sitatea din localitate.

• Manifestări similare au 
avui loc la Casa universitari
lor din Cluj și la Universitatea 
din Timișoara.

• La Galați, orașul în care, 
cu pcste o iută de ani în urmă, 
Alexandru loan Cuza demisio
na din funcția dc pîrcălab, în 
icmn de protest împotriva ile
galităților lăvîrșite dc caima
cami Balș și Vogoride, l-au 
organizat, marți, citcva mani
festări omagiale închinate me
moriei marelui domnitor. Ast
fel, Ia Muzeul Județean dc isto
rie a fost deschisă o expoziție 
comemorativă.

(Agcrprcs)

MEȘTERUL
CîRCALA

I
<

Trebuie să fi a
vut foarte puțini 
ani atunci cind, pe 
șoseaua unui salt de 
munte, am asistat la 
situația nenorocită ă 
unui om căruia i se 
rupsese-n mers osia 
unui car nou-nouț. 
Întoarsă pe-o rină, 
construcția părea 
caraghioasă, atîrna- 
tă prin proțap ți 
jug de grumazul 
boilor rămași în po
ziție „pe loc" asis- 
tind patio l^ gestu
rile de om înfuriat 
ale gospodarului. 
Dar, oncit de de
mult trebuie să se 
fi produs intimpla- 
reia aceasta, nu voi 
putea uita nic^da- 
iă expresia — pe 
jumătate veselă, pe 
jumătate admones- 
tatoare — cu care 
l-a întimpinat pe 
cel ce pățise buclu
cul un alt țăran, 
care tocmai trecea 
în viteză pe lingă 
locul acckLetfului; 
„De, mă, nene Ioa
ne, dacă-fi făcuși 
car la meșterul Cîr- 
cală... r

Eram din locurile 
respective, cunoș
team bine satul, 
știam că existau niș
te rotari prin partea 
locului, dar nu au
zisem de unul care 
să se numească așa 
cum spusese acela 
care trecuse — 
„Meșterul Cîrcală". 
Poate de aceea am 
și reținut expresia 
pi arn căutat, cu 
timpul, să-i aflu tîl- 
cul. Cîrcală, în lim
ba de prin părțile 
Hurezului, nu este 
un nume, este o 
poreclă. Ea este si
nonimă, aproxima
tiv, cu termenul de 
cîrpaci, dar parcă 
mai bogată în ten- 
suri plastice, capa
bile a-l desemna pe 
omul care face lu
crurile pe jumătate. 
abia însăilate, care 
lucrează de mîntu- 
ială. Ceea ce iese 
din mîna unui astfel 
de meșter poartă 
pecetea imperfec
țiunii — e „circă- 
leală“... (J^u-te,
mă, de aicea, ce-mi 
vinzi mie cîrcălclilc 
astea l“, auzeam, 
vara. în iulie, la tîr- 
gul de la Polovrad).

ln școala primară 
învățam să facem 
preșuri din foi de 
porumb. Mulți elevi 
lucrau cu sirguință,

cu o anumită aple
care \ire ondine șl 
cu răudarea de a 
alege linia frumoasă 
a împletirii, strin- 
geau tare foaia as
pră între degete, 
urmăreau să a
tingă rotunjimea co
rectă a cercului, și 
preșurile lor albe 
ieșeau frumoase ca 
niște sori. Le așe
za învățătorul pe 
perete, intr-o expo
ziție, și te uitai l^ 
ele ca la o mlndre- 
țe. Altora, care n-a
veau umoarea lucra
tului c^ îndărfani- 
cie, le ieșeau din 
mlini niște arătări 
diforme, schiloade, 
adecă rați avortoni. 
Se alegeau, dintre 
cele bune, și se așe
zau un timp, jos, pe 
podea, după ușă, 
lingă matură și gă
leată. Erau drcă- 

leliic...
M-am întrebat a

desea din ce lipsă 
de calități se năștea 
Meșterul arcală. 
Un timp am crezut 
că era vorba de 
lipsă de talent. A
deseori insă m-am 
convins că a
ceasta era cauza fu
nii dovedind, sub 
semnul imper^^^ ’̂ve- 
lor categorice, chiar 
aptitudini foarte 
bune!), ci fuga de 
muncă, mat exact 
lcnca. Mina leneșu
lui are vocația bu
tucului, a neciople- 
lii. Leneșului îi lip
sește aplecarea spre 
esențial, ceea ce în 
gîndirea omului să
nătos ar însemna și 
lucrul sold con
struit, cuceritor în 
timp, îi lipsește 
imaginația lucrului 
șlefui pînă la per
fecțiune, armonios. 
Leneșul produce — 
cum zic sătenii de 
prin preajma Hure
zului — circălela.„

Merită, azi, să 
discutăm despre un 
asemenea tip? Mă 
întreb eu însumi de 
ce am mai pune 
întrebarea. Păi nu-l 
întîlnim noi în att- 
tea ipostaze și azi 
pe Meșterul Cîrca- 
lă ? Tehnica mo
dernă, prin rigori
le pe care le-a in
trodus mașina, poa
te ascunde, în une
le cazuri, maladia 
lenei — de gîndire 
sau de muncă pro- 
priu-zisă — dar lu
crurile se prezintă 
și invers, prin mul-

tiplicare. Vn șurub 
proiectat de-un le
neș și strunjit de alt 
leneș stă 
frumos două-trei 
luni în tăblăria u
nui autobuz, apoi 
vezi cum la toate 
încheieturile micile 
piese încep să se 
învîrte de unele sin
gure și construcția 
începe să devină un 
fel de armonică de
zacordată... Cind 
prin peretele de la 
baie al blocului pă
trunde ploaia ca șl 
cind afară ar fi 
venit, pînă la etajul 
lXt l^'ul Herăstrău, 
simt că pe acolo a 
trecut mina lui Cîr- 
cală... De vreo 4—5 
ani admir (un fel 
de a z^e!) niște 
Cîrcală de la Js- 
c^ens^irJT, care lu- 
creezi cîte două 
s^jptămlnl sub tă
blița „Ascensor în 
^^izie", pentru ca 
l^ zece minute după 
ce și-au luat unelte
le. toată lumea să 
caute numărul de 
telefon al cunoscu
tei firme, căci a ră
mas cineva intre e
taje... Dar 
mai vorbim 
CICLOP? 
s-ar premia
prinderile după nu
mărul de Cîrcală a- 
flați pe statele de 
salarii, locul l nu
mita firmă l-ar ocu
pa pe multă vreme, 
de departe surcla- 
sîndu-și adver^sarii...

Ce remediu se 
poate propune în 
aceste cazuri ? Cu 
ce se vindecă lenea, 
atît de nemodernă, 
și atît de păgubitoa
re pe plan social ?

Probabil că o 
lingură soluție exis
ts : să fie depistat 
Clrcală de la vârste 
foarte fragede, și să 
nu se moi facă gre- 
feala, pedagogici ca
re se făcea cu mulți 
ani In urmă. Adică 
să nu se mai arun
ce lucrările lui Cir- 
cală după ușă și să 
nu mai fie lăsiat în 
plata domnului, să 
fie pus să refacă, și 
să refacă bine. Suc
cesul va fi, cred, si
gur, căci cui pe cui 
scoate, iar leneșului, 
dacă îi este teamă 
de-o muncă, de 
două, va fugi nu cu 
avionul, ci cu ri^i^lh^- 
ta

ce să 
despre

Dacă 
tntre-
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supersonică...

EUGEN 
FLORESCU

întreținerea

Asigurarea baj^i^i furajere
(Urmare din pag. 1 

dacă în c^ m^ o săptămlnă
s-ar încheia acțiunea de comple
tarea golurilor. lată o lucrare 
c<are, în a^^ zile, ar trebui sâ 
devină unul din ^iectivele ime
diate al^ întrecerii utecist^ în

Foarte interesează acum,
după valul de ploi, ritmul in 
care se desfășoară lucrările de 
întreținere. Buruienile răsări și 
se dezvoltă rsp^, iar piă^'i^iul a 
prins crustă. Cu toate că aceasta 
este realltatea, in unitățile agri
cole mehedințene pr^1^^ se 
face mai mu^t manual. Cultiva
toarele nu au fost folosite deci 
sporadic. Explicația neexecuHri 
lucrător cu cultivatorul decit pe 
11 la sută din suprafața cultivată 
cu plaiUe prășitoare constă în 
lipsa mecanizatorilor experimen
tați — care au fost detașați în 
alte județe pentru a sprijini ac
țiunea de !nsănințare a colturi
lor de pr1năvari pe suprafețele 
r^^stante — iar în locul lor nu 
au fost instruiți să lucreze cu 
aceste agregare alți mecanizatori. 
Și, explicația mai constă în insu
ficientul număr de organe a^ive, 
acurate de către stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, în 
distribuirea necorespunzHoare a 
cultivatoarelor în raza aceluiași 
S.M.A. lnutil de sugerat necesi
tatea adoptării de către organele 
județene competente a unor mă
suri menite să determine imediat 
îmbunătățirea situației. Pent^ 
ca buruienile să nu stinghereas
că dezvoltarea normală a plante
lor îndeosebi pe loturile semin- 
cere, specialiștii r^c^^^iă —

o dată ru urgentarea executării 
prașlelor — pLctful de buruieni. 
Această lucrare, fără îndoială, 
poate fi executată cu deosebită 
eficiență de către tiner în ca
drul acțiunilor de muncă patrio
tică. Cum, de asemenea, a^rtul 
tinerilor se cere amplificat pen
tru eliminarea excesului de umi- 
diate de pe cele câteva mii de 
hectare afecte și la grăbirea 
încheierii amenajărilor pentru 
irigații. Anul acesta, este apreciat 
ca fiind hotărilor pentru înde
plinirea înain^ de termen a pre- 
veder^r' actualului cinci^ — și 
nimeni nu are dreptul ca din 
po^u^ pe care-l deține să nu 
facă totul pentru crearea celor 
mai optime condiții de produc
ție pe fiecare palmă de păm-inL

Situația cere ca activitatea din 
cîmp a lucrătorilor ogoarelor să 
includă pe agenda urgențelor f 
asigurarea bazei furajere. După 
executarea lucrărilor de întreți
nere pe pajiști — în județul Me
hedinți tinerii au contribuit la 
ameliorarea a peste 5000 de 
hectare — ^um eforturile se 
cer direcționate către recoltarea, 

și depozitarea în 
fînare sau silozuri a secarei fura
jere, a lucernei și trifoiului. Le
gat de acea^ă acțiune tovarășul 
Gheorghe Țigănele, președintele 
consiliului tineret sătesc remarca 
fap'tu^ că în fiecare unitate agri
colă din rindul tinerilor au fort 
co^^^^uhe echipe care, la nivelul 
județului, cuprind peste 6 000 de 
utecișU. Lucrează la coasă (De- 
vețel, Vînjuleț, Jiana), deservesc 
atelajele cu care se transportă
din cîmp furajele (lzvorănești,

Husnicioara, Livezile, Peri, Ma- 
lovăț), participă la muncile im
puse de obținerea unor fînuri de 
c^^e și la stivuirea clăilor 
(llovăț, Căzănești, Nicolae Băl- 
cescu, Țigănuș, Crivina, Sălcia). 
Peste 3 000 de tone masă veri^fț 
au fos^ și transportate
pînă ^um de către tineri. Re- 
levînd aceste acțiuni frumoase 
ale tinerilor, trebuie să subli
niem în acela^ timp că în uni
tățile agricola mehedințene,
situația ri^i^i^^^itării furajelor este
mul rămasă în urmă. Nici de 
pe un sfert din suprafața de 
secară masă verde nu s-a sirîns 
recolta, iar lucernierele sint cosite
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abia în proporție de junăiate. Și, 
secara a î nspicat de mult, fie
care zi inUrziată, la recoltat de
terminând diminuarea apreciabilă, 
a calității furajului. Se impune, 
deci, o și mai mare concentrare 
de forțe r^/col^tat. Acest obiec- 
Iv trebuie să polarizeze mai mult 
și participarea tinerilor atit l^ 
cosi și la transportul producției, 
cit și amenajarea silozurilor la 
acțiunea de insilozare propriu- 
zisă. Faptul că ai^i^'m cimpul este 
plin de iarbă, nu constituie un 
motiv care să-i împiedice pe co
operatorii nehedințeni să se gîn- 
dea,scă la iarna viitoare...

I
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CE ÎNSEAMNĂ A FI:

• MECANIZATOR MINIER
In paleta meseriilor din in- 

*austria minieră, cea de mecani
zator minier are un loc aparte. 
Apariția ei este de data ceea 
mai recentă, coincizînd cu intro- 
ducerea pe scară tot mai largă 
a mecanizării în activitatea de 
extragere din subsol a substan
țelor minerale utile.

Durata de școlarizare pentru 
această meserie este de trei ani 
pentru absolvenții cu opt clase 
și doi ani pentru cei care au 
terminat zece clase ale școlii ge
nerale. In această perioadă de 
timp, elevii care se dedică aces
tei meserii primesc o pregăti
re complexă. Eae include, pe 
lingă noțiunile de cultură gene
rală — matematică, fizică {ri 
chimie — cunoștințe de meca
nică, electrotehnică, studiul ma
terialelor, organe de mașini, ex
ploatări miniere, mașini miniere.

Un loc aparte în procesul de 
învățămînt îl ocupă instruirea 
practică. Aceasta se desfășoară, 
la început, în atelierele școlii, 
apoi, în atelierele unor intre 
prinderi, ca, în ultima perioada 
de școlarizare să se desfășoare 
chiar în subteran.

După absolvirea școlii, tinerii 
sint încadrați imediat de către 
întreprinderile miniere la proce
se mecanizate de extracția cărbu
nilor și minereurilor.

Potrivit noului sistem de sala
rizare aplicat in industria minie
ră, absolvenții de școală profe
sională care lucrează ca miner 
mecanizator in subteran sint in- 
cadrați, la angajare, la nivelul 
de bază, în funcție de categoria 
minei în care lucrează, urmi nd 
ca salarizarea să sporească pro
gresiv, după funcția îndeplinită 
și stagiul în producție.

— In fiecare an, absolvenții 
școlilor generale și promovați! 
clasei a VIII-a iți pun proble
ma alegerii profesiei. Ar fi 
foarte Interesant pentru acești 
tineri care doresc si imhriți- 
șexe • meserie san specialitate 
din profilul industrial repre
zentat de ministerul pe care-1 
conduceți, să cunoască locul pe 
care îl ocupă industria extrac
tivă in economia țării si carac
teristicile generale ale profesi
unilor care se practică in acest 
domeniu de activitate.

— Industria extractivă din 
tara noastră, este caracterizată 
de o activitate diversificată și 
cu o pondere apreciabilă în 
structura economiei naționale. 
Prin profilul ej productiv de 
cărbune, minereuri, petrol și 
lucrări geologice, industria ex
tractivă se constituie in princi
pala s«ir$ă de materii prime 
pentru o serie de ramuri eco
nomice de bază, din care amin
tesc cu titlu informativ ; ener- 
gia electrică și termică, meta
lurgia. transporturile și altele.

în actualul cincinal. indus
triei extractele ii revin sarcini 
mult sporite, .sarcini care se vor 
realiza pe baza introducerii 
progresului tehnic in toate 
compartimentele de activitate. 
Aceste mutații tehnologice im

pun pregătirea unor muncitori 
de înaltă calificare, îndeosebi 
pentru activitatea de bază — 
procesul de extracție. Mă re
fer, astfel, la mecanizatorii 
minieri, la sondorii de foraj ex
tracție, operatorii la extracția 
țițeiului și gazelor, la electri
cienii și lăcătușii de mină și, 
evident, la colegii lor din acti
vitatea de preparare : prepara
torii de cărbune și de mine
reuri.

Aceste meserii, în afara fap
tului că sint tradiționale în in
dustria extractivă-, sint de o 
deosebită complexitate și în 
procesul general de moderniza
re a tehnicii miniere, petroliere 
și geologice, dețin locul princi
pal în ierarhia profesiunilor 
unităților noastre.

— Modernizarea industriei ex
tractive in sensul celor spuse 
de dv., impune, fără îndoială 
modificări corespunzătoare in 
dinamica și structura calitativă 
a muncitorilor calificați de pro
filul celor care lucrează in ac
tivitatea de bază. Ce ne puteți 
spune despre aceste preocu
pări ?

— Intr-adevăr. In ultimii ani 
ministerul nostru a acordat o 
deosebită importanță asigurării 
forței de muncă calificată în 
limitele necesităților reale ți, 
totodată. îmbunătățirii struc
turii calitative a muncitorilor 
din toate sectoarele de activi
tate.

Acest proces dinamic face 
parte integrantă și din recentele 
măsuri organizatorice, astfel că 
in per<pectivâ el va fi caracte
rizat de ritmuri accelerate. în- 
tr-un cuvint. s'ructura calitati
vă va crește cu 3 la sută in 
medie anual, ceea ce reprezintă 
o îmbunătățire substanțială. Tn 
acest proces se va schimba, 
treptat, și conținutul meseriilor 
cu profil minier, petrolier și 
geologic, schimbare impusă de 
creșterea gradului de dotare 
tehnică. de mecanizarea și 
automatizarea fluxurilor tehno
logice ; de altfel și în prezent 
tinerii absolvenți din școlile 
profesionale și din liceele in
dustriale sint încadrați la 

locuri de muncă înzestrate cu 
utilaje și agregate de înaltă teh
nicitate, oferindu-le posibilita
tea să aplice In mod creator 
ceea ce au învățat in perioada 
de școlarizare.

Structura calitativă a munci
torilor calificați, va fi influen
țată apreciabil incepind Încă din 
acest an școlar. Este semnifica

fi II SCOLA» 1973-1974
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ministrul minelor, petrolului și geologiei

tiv astfel faptul că în anul I 
(anul școlar 1973 1974). vor pu
tea intra in școlile profesionale 
și de ucenicie la iocu] de mun
că. 7 400 elevi, iar la liceele in
dustriale miniere și de petrol, 
2 400 elevi, ceea ce reprezintă 
o creștere a volumului de șco
larizare cu circa 40 la sută față 
de anul precedent.

Se apreciază că absolvenții 
din aceste forme de învățămînt 
vor imprima structurii calita
tive de care ne ocupăm o 
confjgurațîe optimă. înseși con
dițiile de pregătire pe care 
le asigurăm, anticipează acest 
lucru.

Elevii vor învăța In cabinete, 
laboratoare și ateliere-școală 

bine dotate, iub îndrumarea u- 
nor cadre didactice de presti
giu, cu experiență în activita
tea didactică și de producție, 
vor avea la dispoziție săli ?i 
terenuri de sport, biblioteci, 
cluburi, săli de festivități și de 
lectură.

Beneficiari ai unor condiții 
de traj ți de învățătură din 

cele mai bune, elevii școlilor 
noastre vor putea să-și însu
șească tainele meseriei pe care 
și-au ales-o. vor putea fi con
tinuatorii frumoaselor tradiții 
ale minerilor și petroliștilor 
noștri.

— Ce noutăți vor surveni in 
rețeaua de învățămînt aflată 
sub patronajul ministerului dv. 
în viitorul an școlar ?

— Creșterea volumului de 
școlarizare proiectat pentru 
îmbunătățirea structurii calita
tive a muncitorilor calificați, a 
necesitat extinderea rețelei șco
lare, in așa măsura incit să se 
asigure totodată și o reparti
zare proporțională De teritoriul 
țării a învățămîntului minier. 

petrolier și geologic. în acest 
sens, in anul școlar 1973/1974 se 
vor înființa școli profesionale 
la Videle, Gura Humorului, 
Baia Borșa și licee industriale 
la Baia Borșa în județul Mara
mureș, la Bolrntin. județul Il
fov, la ȚicJeni, județul Gorj și 
la Anina, județul Caraș-Seve- 
rin.

în același timp, se va pune 
un accent și mai mare pe mo
dernizarea învățămîntului prac
tic din toate școlile din rețea, 
pentru legarea acestuia de ne
voile producției, astfel ca să se 
asigure integrarea profesională 
a elevilor încă de pe băncile 
școlii.

Pentru acțiunile enumerate, 
se vor efectua în anii 1973 și 
1974. investiții in valoare de 
circa 35 milioane lei.

— In asemenea condiții de 
școlarizare, nu ne îndoim că la 
concursul de admitere din acest 
an, se va prezenta un număr 
mare de absolvenți sau promo
vați al clasei a VIII-a din șco
lile de cultură generală. Vă 

rugăm să ne dați citeva detalii 
cum pot deveni acești absol
venți elevi ai școlilor din 
rețeaua de învățămînt a 
M.M.P.G. ?

— Absolvenții sau promovați! 
clasei a VIII-a a școlilor gene
rale, se pot înscrie fie Ia șco
lile profesionale, fie la liceele 
industriale incepind cu data de 
1 iunie 1973, unde vor participa 
la un concurs de admitere în 
limita numărului de locuri pla
nificate. Concursul de admitere 
se va organiza la școlile din 
rețeaua de învățămînt a minis
terului nostru și într-o serie de 
centre care vor fi comunicate 
din timp pentru a se evita de
plasarea candidaților din loca
litățile mal izolate.

Candidații admiși beneficiază 
de o serie de drepturi mate
riale foarte avantajoase, din 
care amintesc, cu titlu infor
mativ, că elevii școlilor profe
sionale primesc cazare și hrană 
gratuită, manuale școlare, cos
tul integral al transportului în 
timpul vacanțelor, contravaloa
rea muncii efectiv prestate, e- 
chipament de protecție și altele.

De asemenea, elevii de ]a li
ceele industriale, primesc bursă 
din fondurile de stat, cazare în 
internatele școlilor, masa gra
tuită la cantina liceului pentru 
elevii bursieri, transportul gra
tuit pe perioada instruirii prac
tice și alte drepturi.

In încheiere, subliniez că ab
solvenții școlilor profesionale și 
ai liceelor industriale, au pers
pective largi de promovare în 
producție și de perfecționarea 
pregătiri} profesionale. Astfel, 
absolvenții școlilor profesionale 
pot urma după un stagiu in 
producție, o școală de maiștri, 
devenind astfel organizatori di- 
recți ai procesului de producție, 
sau să-și completeze studiile 
prin liceele industriale sau de 
cultură generală. Absolvenții 
liceelor industriale, pot urma 
cursurile unui institut de învă- 
țămint superior sau in produc
ție, pot fi promovați pe funcții 
tehnice, corespunzător pregă
tirii profesionale dobîndită în 
perioada de școlarizare.

• ELECTRICIAN DE MINĂ
Pe zi ce trece-, în mină se fo

losesc mașini și utilaje din ce t’i 
ce mai perfecționate, cetind o 
calificare sporită din partea 
muncitorilor care le deservesc.

In folosirea și întreținerea a- 
cestor utilaje, un rol de seamă 
îl are electricianul de mină.

Electricianul de mina este 
acel muncitor cu calificare com
plexa, cu un bogat nivel de cu
noștințe tehnice, pe care îl dă 
școala profesională minieră.

După un stagiu corespunză

tor în meseria de electrician de 
mină, absolvenții școlilor profe
sionale pot urma, la propunerea 
întreprinderii, școala de maiștri, 
specialitatea ir. stru electrome
canic de mină, devenind cadre 
de conducere și organizare di
rectă a procesului de producție. 
De asemenea, cei care doresc 
pot urma cursurile serale ale 
liceelor industriale. în speciali
tate. puțind, astfel, să se înscrie, 
după bacalaureat, în invățămîn- 
tul superior.

• PREPARATOR MINIER
Această meserie se practică, 

după cum se știe, din cele mai 
vechi timpuri, e vorba de arta 
prelucrării substanțelor minera
le. în mod firesc, însă, industria 
minieră contemporană fiind su
pusă, la noi, unui proces de 
continuă modernizare, și mese
ria, ca atare, s-a restructurat. 
Perfecționarea are in vedere, ca- 
oacitatea muncitorului de a asi
gur# industriei metalurgice, st- 
derurgice $i altor sectoare ale 
economiei importante cantități 
de materii prime.

Intrucît procesul de preparare 
a substanțelor minerale utile este

deosebit de complex, în profilul 
celui care se pregătește tn a- 
ceastă meserie intră, obligatoriu, 
cunoștințe de chimie, mecanică, 
electrotehnică, tehnologia mate
rialelor și din domeniul altor dis
cipline.

Școlarizarea se face prin îmbi
narea pregătirii teoretice cu cea 
practică realizată în loboratoare- 
școală și in laboratoare uzinale 
de preparare minieră, dotate cu 
aparate si utilaje dintre cele nuri 
moderne, sub îndrumarea unor 
specialiști cu îndelungat stagiu 
de producție și in munca didac
tică.

Condițiile de înscriere 
la școala profesională 

minieră
La înscrierea în școlile profesionale se pot prezenta tineri 

care au promovat clasa a VIII-a ori sint absolvenți ai școlii 
generale de zece ani și care nu depășesc virsta de 20 de auî, 
împliniți pină la data de 31 decembrie 1973.

înscrierile se fac în perioada 1 iunie—10 iulie la sediul în
treprinderii sau școlii care includ meseria dorită de tinăr, 
depunindu-se următoarele acte :

• o cerere ;
• certificat dr naștere, în original și copie ;
• adeverință de promovare a clasei a VIII-a sau certifi

cat de absolvire, (în original), a școlii generale de 
zece ani :

• fișa medicali completă, eliberată de școala generală, 
sau certificat medical, eliberat de circumscripția merti- 
ca-sanitară In aare candidatul este luat ia evidentă ;

• buletin de analiza singelui și rezultatul exan’enului ra
diologie pulmonar (radioscopie. radiografie sau micro
radiografie). efectuat cu cel mult trei luni înainte de 
concur*.

S 
Durata de școlarizare este de 3 ani pentru promovații cla- ț 

sei a VIII-a si de doi ani pentru absolvenții școlii generale J 
de 19 ani. b__ 5

in perioada de școlarizare, elevii școlilor profesionale
miniere au următoarele drepturi materiale:

a școlarizare gra
tuită ;

• hrana la can
tină. in limita alo
cației de 1BI lei 
De n — respectiv 
13 lei ne zi in pe
rioada de nractleă 
la subteran ;

i • cazare gratuită 
in internat, nentru 
elevii ai căror sus
ținători legali au 

, domiciliul In altă 
localitate :

• articole de F- 
ffienă eerperală ;

• manuala șco

lare. In folosință î
O costul Integral 

al transportului 
dus-intors. In va
canță ;
• echipament (pu

foaică, pantaloni 
vătuit!. bluză ci 
pantaloni de doc.

I salopetă, căciulă, 
bocanci, sandale, 
eămăși, etc.) «

• 20—39 Ia sută 
din plata cuvenită 

| pentru munca e- 
fectiv prestată pe 
timpul practicii, (in 
numerar si pe car- 

I ael C.E.C.).

r ȘCOLI PE CARE ~ 

.VI LE RECOMANDĂM .

o GRUPUL ȘCOLAR 
DE PETROL- CÎMPINA

Situat Ințr-un cunoscut cen
tru industrial la egală distanță 
de o serie de mari unități pe
troliere, Grupul școlar Cîmpina 
le asigură de mai muîți ani 
muncitori calificați și alte cadre.

Unitate școlară cu tradiție In 
Industria petrolieră, dispune de 
o puternică bază materială 
modernizată substanțial în ul
timii ani.

Clădirile Impunătoare ale a- 
cestet școli orîndutte in oadrul 
unor platforme special amena
jate, formează un complex in 
microclimatul căreia se asigură 
elevilor posibilități optime de 
învățătură, practică și recreere.

Clădirea in care se realizează 
procesul de învățământ propriu- 
zis, beneficiază de cabinete și 
săli de clasă spațioase, de la
boratoare cu un înalt grad de 
dotare tehnică, de ateliere școa
lă care favorizează integrarea 
profesională Încă din perioada 
de școlarizare.

I
I
I
i

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

JUDEȚUL ALBA
Școala prof, minieră Zlatna. 

Strada T. Vladlmirescu nr. 14 
Zlatna telefon 121 — meserii : 
preparator mecanic de m'nă ; 
lăcătuș de mină ; electrician de 
mină : sudor ; strungar.

Ucenicie la locul de muncă
— meserii : lăcătuș mecanic in 
industria construcțiilor de ma
șini.

JUDEȚUL ARGEȘ
Grupul școlar petrol Pitești 

Strada Stadionului nr 23 Pi
tești, telefon 3.09.50 — meserii i 
sondor mecanic foraj-extrac
ție : lăcătuș mec r>t foraj-ex- 
tracție ; electrician întreținere 
șt reparații in foraj-extracție ; 
inst. tehnico-sanitare și gaze : 
sudor : lăcătuș construcții me
talice.

Ucenicie la locul de munca
— meserii : strungar ; sudor ț 
frezor, rahotor, mortezor.

Liceu industrial de petrol — 
meserii i electromecanic în fo
raj-extracție ; forajul sondelor 
și expl. zac petrol și gaze.

Grup școlar min. C. lung Șos. 
Națională nr. 108 telefon 20 03
— meserii i electrician întreți
nere și reparații In foraj-ex
tracție ; electrician de mină ; 
lăcătuș de mină ; mecanic mo
toare combustie Internă ; lăcă
tuș mecanic auto-moto ; electri
cian auto ; electrician centrale 
și stații și rețele.

Ucenicie la locul de muncă
— meseria i lăcătuș mecanic 
auto-moto.

JUDEȚUL BACĂU
Grupul școlar petrol Mninești 

Str. G Enescu nr 2 telefon 
280 — meserii ■ sondor mecanfc 
foraj-extracție : operator ex

tracție transport, tratare țiței ' 
și gaze ; lăcătuș mecanic for-aj- i 
extracție, electrician întrețin ?- 
re șj reparații în fora]-extrac
ție.

Liceul industria! de petrol — 
meseria : electromecanică Tn 
foraj-extracție : fonaiul --ode- l 
lor și exploat. zăc. de petrol «i 
gaze.

JUDEȚUL BIHOR
*

Grupul școlar minier «ras 
Dr P- Groz*  Str. Fruntașilor 
nr. 19 telefon 642 : 643 — me- | 
serii : eiectrician de mină : lă
cătuș de mină : preparator de 
minereuri ; mecanizator m:n - 
er ; lăcătuș mec. in ind. const-, 
mașini ; electrician instalații I 
constr. inst Industriale.

JUDEȚUL C. SEVERIN
Școala prof, miniera Anina 

Strada 1 Mai nr. 51 telefon 4fi
— meserii : lăcătuș de mină . 
electrician de mină : mecanic ; 
motoare combustie internă.

Ucenicie la locul de muică
— meserii i strungar : electrici- ( 
an întreț. reparații in foraj- , 
extracție.

Școala prof. min. Mold. Noul 
Orașul Nou bloc 41 — me- '
serii 1 mecanizator minier . 
sondor mecanic foraj-extr. ; 
eiectrician de mină : lăcătuș de 
mină ; prep. mec. de minereuri.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Grup școlar petro] Moreni 

Str. V. I. Lenin nr. 40 telefon ; 
13 — meserii î sudor ; strun
gar ; operator mec. extr tran
sporturi tratare țiței si Raie • 
cazangiu : sondor mec. foraj- 
extracție : frezor, rahotor, mor
tezor ; lăcătuș mec. fora]-ex-

tracție : lăcătuș mec. In ind. ■ 
csnstr. de mașini ; lăcătuș coc- 
strurții metalice.

Ucenicie la ioc»! de muncă
— meseni : sudor : stningar.

Grup scalar petrei Tirgevlste 
B-du; Castanilor nr. 70 te,e- 
fr» ; 129 59 — i «oodor
mec. fora;-extr. ; lăcăteuț nw-7. 
faraj-evtr. ; s jkkk ; I
*a-ec. JH’.a-. conctr. terasam-r.- 
’* ; electrician intreț. rep. J 

foraj-ex tract ie : e’ectrocae-
-- ie ama ; '5 7.-*  ■*  m*c.  in ( 

mc. de nvc-. ,
Uccaicie ]■ lacnl de aiaaeă

— mesena i sudor.

REȚEAUA $1 PROFILUL ȘCOLILOR PROFESIONALE 
SI A LICEELOR INDUSTRIALE ALE M.M.P.G.
I

Lîr*nl  ia*.  pelrol — me- 
;*rii  : forajul sondelor si e«Pl 
rir oetrol si «are : eiectrome- 
cinis*  in foraj^xtrartie.

JUDEȚUL GORJ
Grupul școlar minier Motru 

telefon i 118 — meserii: elec
trician centrale, stații și rețele ; 
electrician de mină : lăcătuș de 
mină . mecanic minier : electri
cian întreținere și reparații în 
foraj-extracție; electromecani
că a.m.a : lăcătuș construcții 
metalice . lăcătuș mecanic pen
tru indastria constructoare de 
mașini.

Ucenicie |a locul de muncă 
— meserii : frezor, rahotor,
mortezor : lăcătuș mecanic în 
Industria constructoare de ma

sini : lăcătuș mecanic auto-mo- « Liceu] industrial minier — 
ta. meserii i exploatări miniere ;

Liceul industrial minier — electromecanică minieri.
meseri' : exDlo»tiri miniere ;' Gr»p școlar minier Deva 
elettromeea3:câ minier*  , Strada Minerului nr 24 tele-

fon 1.41.90 — meserii i lăcătuș 
JUDEȚUL HARGHITA mecanic in industria construc- 

’ de mașini ; mecanizator
Șennla grof, minieră Bălan minier.

Str R< 82 — rr.e> - Liceul industrial minier —
rti i etocșriciaa de mină : Li că- — meserii : instalații de auto- 

de an?-*  ; preoaraior mec. ma tiza re : electromecanică mi- 
de minereuri : mecanizator mi- nieră ; exploatări miniere.
aier Șcuala prof. min. Lupeni

Liceul industrial minier — ,me<-:'. exoroatirl miniera; 'litoralul nr. Î7 tele-
eiec’-rcoeean::*  minieri. I Inn 110 — meserii i meeani2itor

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Grup fcelir minier Brad 
corn. Gura Barza nr 800 tele
fon î 592 — meserii i electrician 
de mină : lăcătuș de mină ; me
canizator minier ; strungar ; 
lăcătuș mecanic In Industria 
construcțiilor de mașini ; lăcă
tuș In construcțli-metalice ; fre
zor rahotor-mortezor : prepara
tor mecanic de minereuri ; e 
lectrician Întreținere șl repara 
ții în fora i - extracție.

Ucenicie la locul de muncă 
— meserii < strungar ; sudor ; 
freznr-ranotor-morte20r : lăcă
tuș meranic auto-moto. 

minier : electrician de mină : 
lăcătuș de mină ; strungar ; su
dor ; electromecanic a.m^a. : 
frezor- raboLor-mortezor ; elec
trician construcții de mașini e- 
lectrice; mecanic utilaje con
strucții terasamente.

Grupul școlar min. Petroșani 
Strada Republicii nr. 7 telefon : 
15.75. — meserii i electrician de 
mină i lăcătuș de mină : strun
gar ; frezor-rabntar-morte2or : 
montator aparatură electronică

Liceul industria] minier — 
meserii > exploatări miniere ; 
electromecanică minieră ; In
stalații automatizare

Liceul industrial minier Pe
troșani Strada M. Eminescu nr. 
17 telefon 17 36. — meserii : 
exploatări miniere : electrum? 
canică minieră ; instalații de 
automatizare.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Grnpnl scalar minier Baia 
Mare Strada \ ictoriei nr. 140 
telefon : 1.21.68. — meserii t lă- 
căț’jș de mină ; electrician de 
mină : mecanizator minier ; 
preparator mecanic de minere
uri ; strungar ; lăcătuș mecanic 
pentru industria constructoare 
de mașini : electrician întreți
nere si reparații in foraj-ex- 
tracție : frezor-rabotor-morte-
zor: sudor ; electromecanic
âunjL.

Ucenicie ]g locul de muncă 
— meserii i preparator mecanic 
de minereuri i sudor ; lăcătuș 
mecanic in industria construc
țiilor de mașini ; turnător, for
mator.

Liceu] industrial minier — 
meserii i exploatări miniere ; 
electromecanică minieră ; topo
grafie ; instalații de automati
zare.

JUDEȚUL PRAHOVA
Grupul școlar petrol Cimpina 

Strada Gri viței n- 91 telefon • 
1.23.65 — meserii i lăcătuș me
canic foraj-extracție ; lăcătuș 
mecanic motoare combustie in
ternă . lăcătuș mecanic auto : 
strungar : lăcătuș construcții 
metalice : electrician întreține

re și reparați] in foraj-extrac- 
ție : lăcătuș mecanic cazane 
turbine abur; electromecanic 
a.m.a.

Ucenicie I*  locul de muncă 
— meserii i lăcătuș mecanic 
construcții și terasamente : 
montator instalații electrice au
to.

Liceul industrial petrol — 
meserii : forajul sondelor si 
exploatarea zăcămintelor de pe
trol si gaze ; electromecanică 
foraj-extracție ; utilaj foraj-ex
tracție ; exploatarea zăcăminte
lor de petiol și gaze ; instalații 
de automatizare.

Școala prof, minieră Filipeștî 
de Pădure Strada 1 Mai nr. 3 
telefon 14 — meserii : lăcătuș 
de mină ; electrician de mină ; 
electrician întreținere și repa
rații In foraj-extracție ; frezor- 
rabotor-mortezor ; lăcătuș me
canic în industria construcției 
de mașini ; strungar ; sudor ; 
sondor de mină ; mecanizator 
miner.

Grupul școlar petrol Teleajen 
Prel. M. Bravu nr. 213 telefon : 
1.15.68 — meserii i lăcătuș me
canic pentru industria cons
trucțiilor de mașini ; lăcătuș u- 
tilaje construcții, terasamente ; 
strungar ; lăcătuș pentru cons
trucții metalice.

Liceul industrial petrol — 
meserii i electromecanică foraj- 
extracție : mașini și utilaje ; 
prelucrări prin așchiere.

JUDEȚUL SIBIU
Grupul școlar petro] Mediaș 

Strada Andrei Șaguna nr. 12 
telefon î 1.18.76 — meserii i e- 
lectrician întreținere și repara
ții în foraj-extracție ; lăcătuș 
construcții metalice ; frezor-ra- 
hotor-mortezor ; mecanic mo
toare combustie Internă , son
dor mecanic foraj-extracție :

4 
strungar; sudor ; operator ex- ’ 
tracție, transporturi tratare țl- ■ 
ței și gaze. I

Ucenicie la locul de muncă I 
— meseria : strungar.

Liceu] industria] minier — I 
meserii ! forajul sondelor și | 
exploatarea zăcămintelor de pe
trol și gâze ; electromecanică I 
în foraj-extracție ; electronică I 
industrială ; mecanoenergetică. •

JUDEȚUL SUCEAVA |
Șc. profesională minieră Iaco- _ 

beni Strada Minelor nr. 2 tele- I 
fon ! 6 — meserii i lăcătuș de | 
mină : electrician de mină ; 
preparator mecanic de minere- | 
uri ; mecanizator mine. j

Liceul industrial minier Gura ’ 
Humorului Str. Pionierilor nr. |
11 telefon i 347 — meserii : ex- I 
ploatări miniere ; electromeca- I 
nică minieră.

JUDEȚUL SĂLAJ !

Liceu] industrial minier Sfir- 
mășag Localitatea Sărmășag nr. 
284 — meserii i exploatări mi
niere ; electromecanică minieră.

JUDEȚUL TELEORMAN
Liceul industria] petrol Vide

le Strada Republicii nr. 7 tele
fon i 251 — meserii i forajul 
sondelor șl exploatarea zăcă
mintelor de petrol și gaze ; e- 
lectromecanică In foraj-extrac- 
tie.

Liceu] industria] petrol Bo- 
lintinu] din Vale — meserii i 
forajul sondelor în exploatarea 
zăcămintelor de pfttro] și gaze | 
electromecanică tn foraj-ex
tracție. -I
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AL TÎNĂRULUI ACTIVIST U. T. C.

S4 NU 0 LUAȚI DREPT 
LIPSĂ DE MODESTIE...
„Dinamic și deosebit de so

ciabil, a reușit de la început să 
se integreze în atmosfera de 
muncă din școală. Organizin- 
du-și atent studiul, muncind 
perseverent, a reușit să obțină 
rezultate bune în pregătirea sa 
teoretică, situîndu-se printre 
elevii fruntași la învățătură. 
Este o fire veselă, știe să se 
facă stimat și apreciat de co
lectiv". Cu o asemenea caracte
rizare, din partea școlii inter- 
județene de partid Brașov, por
nea la drum cu două luni în 
urmă tînărul activist al Comite- 
t’l'.ii județean Botoșani al 
U.T.C., Viceslav Popescu. Cali- 
Uțile sale îi ofereau mari po
sibilități de realizare în munca 
directă cu tinerii. Să-i ascultăm 
a U!H destăinuirile.

*
Desigur nu-i ușor să fii ac

tivist. Mai ales la început de 
drum. Două chestiuni te salvea
ză : îndrumarea pe care o 
capeți din partea membrului 
secretariatului care stă cu tine 
în teren o perioadă și entuzias
mul — atribut prețios, esențial 
al fiecărui tînăr. Perioada de
„ăcomodare" trece însă repede, 
entuziasmul trebuie să rămînă. 
Depinde însă cum știi să-l adap
tezi la realitate, la concretul 
existent.

Cristinești, Ibănești, Suharău 
— sînt cele trei comune de care 
răspund. „Botezul focului" l-am 
primit la Cristinești, la plenara 
comitetului comunal. Am ajuns 
cu cîteva zile înainte, timp su
ficient pentru a urmări și spri
jini îndeaproape pregătirea ei. 
Se analiza stadiul desfășurării 
învățământului politic. Am avut 
întîi o discuție cu membrii co
mitetului comunal U T.C. Am 
constatat că în școli învățămîn- 
tul U.T.C. mergea bine, temele 
erau predate la zi, iar ședințe
le respective se desfășurau mai 
mult sub forma unor discuții și 
dezbateri. Dar erau cercuri, ca 
cele de la satele Cristinești, 
Dragalina și C.A'.P. Fundul 
Herții, unde activitatea era 
foarte slabă. M-am deplasat 
și-am stat de vorbă eu propa
gandiștii. Am sesizat că una din 
cauzele desfășurării necores
punzătoare a acestei activități 
se datora faptului că prezența 
era slabă. Am continuat discu
ția cu secretarii organizațiilor 
U.T.C., Maria Mitrofan, de 
exemolu, secretara organiza
ției U.T.C. sat Cristinești, mi-a 
spus că biroul a luat măsuri.. . 
că au fost discutați cei în cauză 
în cadrul adunărilor generale..., 
că... I-am cerut să-mi spună 
concret care sînt acești tineri 
cu care s-au luat măsuri. Nu 
a putut. De unde am tras con
cluzia că exista o insuficientă 
preocupare în acest domeniu. 
Am ajutat apoi membrii comi
tetului comunal în definitivarea 
materialului și stabilirea măsu
rilor. Printre altele : sarcina 
birourilor organizațiilor U.T.C. 
de a aduce la zi predarea te
melor ; actualizarea lecțiilor cu 
rezultatele obținute pe plan 
național, județean; desfășurarea 
ședințelor de învățămînt U.T.C. 
sub forma discuțiilor și dezba
terilor ; o mai bună pregătire 
a propagandiștilor pentru a se 
putea conduce cu mai multă 
competență lecțiile politice. In 
acest fel și discuțiile din ple
nară au fost mai concrete, re- 
flectînd adevărata situație. 
Mi-am spus și eu punctul de 
vedere, ridicînd în fața activu
lui sarcinile care le reveneau 
pentru intrarea în normal a a- 
cestei activități. Am plecat 
oarecum mulțumit. Peste cîteva 
zile însă am revenit în comună. 
Am mers din nou la propagan
diști și am verificat materia
lele predate. Nu erau îndeajuns 
de convingătoare, de atractive. 
Au urmat discuții prelungite, 
căutări, soluții. In cele din 
urmă am reușit să stabilim 
„maniera" de concepere și pre
zentare a materialelor. Mai ră- 
mînea de rezolvat problema 
participării tuturor cursanților. 
Ne-am tot gîndit și am ajuns la 

concluzia că la căminul cultu
ral — centrul care polariza ti
neretul satului — s-ar putea 
desfășura în ziua de sîmbătă 
această activitate. Ideea s-a do
vedit a fi bună. S-a îmbunătă
țit substanțial prezența. în plus 
mai participau acum și din ti
nerii navetiști ai satului. Iar în 
continuare... activități cultural- 
distractive la clubul tineretului. 
Procedeul, ne-am convins, con
venea tinerilor.

Așa s-au petrecut lucrurile 
la Cristinești. La Suharâu „am 
picat" tocmai cînd se luase 
hotărîrea amenajării unui parc 
comunal. Comitetul comunal 
U.T.C. avea greutăți cu... exact 
aceeași problemă întîlnită și la 
Cristinești, mobilizarea tineri
lor. Dar lucrurile erau puțin 
schimbate aici. Eu nu cunoșteam 
forța organizatorică, nu cunoș
team receptivitatea tinerilor. în 
plus, cu toate că hotărîrea era 
luată, existau membri ai comi
tetului care erau cam sceptici. 
Toată lucrarea se făcea pe un 
teren gol. S-a pornit acțiunea 
dar bilanțul primei duminici 
n-a fost prea îmbucurător pen

(Urmare din pag. I)

Au trecut de atunci trei săp- 
tămîni. în sectorul cu pricina, 
a Fabricii de mașini de recti
ficat din Cluj, unde se filmase 
„punerea" în funcțiune, e liniș
te desăvîrșită. Nici un semn că 
aici s-ar fi produs măcar o sin
gură piuliță sau că s-ar putea 
produce, în condițiile oferite. 
Vrem să stabilim cine anume a 
încercat, printr-o simplă simu
lare, să inducă opinia publică 
în eroare, dar nu reușim. Nici 
beneficiarul — conducerea uzi
nei „Unirea" de care aparține 
fabrica, nici constructorul, „nu 
știu" cum s-a ajuns să se fil
meze o improvizație, drept fapt 
autentic. Deși, ei înșiși realiza
seră improvizația.

— La urma urmei, ce impor
tanță are ? — ne întreabă un 
factor de răspundere. Emisiunea 
tot n-a fost transmisă.

Dar care este de fapt situația 
Fabricii de mașini de rectificat 
din Cluj ? O primă capacitate, 
respectiv sculăria, ascuțitoria și 
atelierul de întreținere — tre
buia pusă în producție, conform 
planului de stat, la sfîrșitul tri
mestrului II al acestui an. Con
structorii. de comun acord cu 
beneficiarul, s-au angajat s-o 
dea la 30 martie, apoi au reve
nit, fixîndu-și un ultim termen: 
15 mai, care a rămas definitiv. 
Astfel privite lucrurile, totul 
pare în ordine. Nu se poate vor
bi de nici o Intîrziere. ba dim
potrivă. Și totuși, nu pentru a-i 
lăuda pe cei care realizează in
vestiția, am scris aceste rindurt

Iată și explicația. In luna de
cembrie, a anului trecut, con
structorii împreună cu echipele 
de lăcătuși-montori trimise pe 

Ing. Podoabă, directorul grupului de șan
tiere : „Să spun eu cauza — beneficiarul 

nu are forță de muncă pregătită".

Ing. Cornel Sabău. jontianJ da msulațu: 
,Numai beneficiarul e de trind".

Ing. Vasile Rusu : , Judecați ți dv., putem 
pomi mașinile fără energie electrică 

Foto: GH. CUCU

tru că tinerii n-au prea venit. 
După-amiază i-am întîlnit la 
căminul' cultural. Am intrat în 
grupurile lor și în discuții ami
cale am adus vorba și de utili
tatea — în primul rind pentru 
ei — a parcului. Le-am stîrnit 
curiozitatea, chiar mîndria de-a 
avea și ei în comună un ase
menea loc de recreere, de plim
bare. In acest fe’ le-am cîștigat 
prietenia, am aflat direct de In 
ei mult mai multe lucruri care 
ulterior mi-au servit și la alte 
acțiuni. în duminica următoare 
acțiunea a luat amploare. îm
barcați în căruțe și mașini de 
la C.A.P.-uri tinerii aveau o 
singură țintă : parcul. In acea 
zi s-au întrecut pe ei înșiși.

Dacă vizitați comuna Suharău 
vă invităm să faceți și o plim
bare prin parcul tineretului. 
Dacă doriți mă puteți folosi ca 
ghid. Vă pot spune cine a plan
tat acest pom, sau acea porțiu
ne de gard viu. sau... De nu o 
luați drept lipsă de modestie, 
vă pot arăta: și pomii pe care 
i-am sădit eu.

ION’ TOMESCU

șantier de uzina beneficiară au 
început montarea utilajelor. 
Treaba a mers foarte bine. In 
luna martie erau montate circa 
140 de mașini. Adică, aproaoe 
toate din cele prevăzute. De 
atunci au trecut două luni, fără 
ca ele să fie puse In funcțiune, 
cum era normal. Să ascultăm 
însă părerea celor implicați.

RIDICAȚI HUSELE 

DE PE MAȘINI

— De ce nu produc înc£ uti
lajele montate de atita vreme?

— Pentru că tovarășii r.oș ri 
constructori n-au terminat toate 
lucrările — ne răscunde direr- 
»orul urinei „Unirea”- N-au e- 
fectoat racordarea capacității U 
rețeaua electrică și ia rețeaua 
de apă.

— Dumneavoastră ce aveți de 
spus ?

— Că beneficiarul nu are 
dreDtate — susține inginerul 
Podoabă, antreprenorul gene
ral. Din partea noastră, a con
structorilor, mașinile ar fi pu
tut să pornească la 31 martie. 
Dar vă spun eu cauza : benefi
ciarul nu are muncitori califi
cați cu care să înceapă munca.

— Ba avem ! — vine imediat 
replica din partea tovarășului

Elevi ai Liceului industrial de transvortu-i din București, în cabinetul de 
motoare ți instalații. unde. împreună eu instructorul de specialitate studiază 

oe „ciu" mecanismele unui agregat.

Foto: O. PLEC AN

inginer șef adjunct cu probleme 
de investiții a uzinei, Vasile 
Rusu. Peste 250 de muncitori 
sint gata pentru a prelua noile 
locuri de munci. Nu putem în
cepe Insă producția atît timp 
cit n-avem energie electrică 
pentru pornirea mașinilor. E la 
mintea oricui—

Cu un asemenea argument 

s-ar părea că beneficiarul a în
chis romolet gura cocstructor'u- 
lui. Da’, de unde ? DfakO't con
tinuă cu argumente ta fel -?

n atk de spontan £ 
„curgător* servite, inc-: al trr.- 
Ua parteeer la dLsonxn ad<ă

re lucru. Ce s-a repout țcw».e 
că. exista posibilitatea oferită 
de constructor ca cel pvțin • 
parte din mașini sâ fie pornite 
cu energie dia retrasa organi
zării pe șantier pini ciad be
neficiara! va procura aptrata- 
jele cn care este dat«?r pentra 
a se putea realiza conectarea 
la rețeaua d- înaltă tensiune. 
Uzina „Unirea* nu acceptă insă 
să meargă cu improvizați u 
cere insistent ca toate lucră
rile ce revin constructorilor să 

fie terminate urgent și de ca
litate.

Disputa argumentelor și con- 
traîrgurnentelor durează de la 
sfîrșitul lunii martie. Și din ca
uza pasiunii consumată In cău
tarea replicilor, nici beneficia
rul. nici constructorul nu văd 
cum se pierde zilnic o produc
ție echivalentă cu peste un sfert 

de milion de lei pe care ar pu
tea-o realiza mașinile montate. 
Intr-o singură lună valoarea 
prodnvtrvităfii mancii piani- 
f casă pe cele 1W de masăm s-ar 
ridxa la a*roxxaaativ cinci «n- 
tăaane lei. dar care de fapt tre- 
buee socotite ca pâtidm. Ir. 
olns. «u: trebuie adaagate alte 
• wtl mH lei irew pew»!iriri. 
piăt-te pinâ arum prr.ru stațx»- 
rarea utilajelor. Din buzunarul 
rai se 'Or plăti aceste penali
zări * Beneficiarul consideră că 
are o scuză pentru că termcr.ul 
scadent n-a sosi: Încă. Dar ci- 
ne-i penniîe uzinei „Unirea* dir. 
Clu;. rorcjcerii sale, să r.eg’.f- 
*ze cu a:I’a seninătate posibi

litatea de a vărsa in economia 
națională cîteva milioane, de a 
lăsa cu alte cuvinte, ca aceste 

valori să se irosească sub ochii 
săi ’ In această perioadă s-ar 
fi putut executa un important 
volum de SDV, piese de schimb, 
ar fi putut începe pregătirea 
fabricației.

Desigur, constructorii iși ai 
și ei vina lor. Multe lucrăn pe 
care le socotesc „mărunte* n-au 
fost terminate deși ar fi putut 
fi demult predate. Nu are rost 
să le nominalizăm pentru că in
ginerul Rusu a amintit in pre
zența noastră. peste douăzeci de 
poziții. în timpul acesta, gru
puri de constructori stăteau — 
in rlua în care am fost pe șan
tier — la taifas. Nu puteau să 
lucreze pentru că— In bală plo
ua. Muncitorii de la izolații în
chid rosturile din acoperiș, apoi 
▼ta mor.torii și din nou gău
resc acoperișul pentru a-și fixa 
macaralele. Unul drege, altul 
strică, iar tovarășii din condu
cerea șantierelor, angajate în 
această lucrare, și care ar fi 
trebuit să-și organizeze cu mai 
multă înțelepciune munca, spun 
cu zfmbetul satisfa^iei pe chip 
că nu mai au nimic de făcut, 
că toată vina o poartă benefi
ciarul. De fapt, o cauză esen
țială a acestor st^ri de lucruri 
o censfituie chiar proasta cola
borare dintre constructor si be
neficiar. desele neînțelegeri, re
proșurile reciproce, tendința de 
ă se descânta de răspundere, 
unul în defavoarea celuilalt

O mare răspundere pentru si
tuația de pe șantierul Fabricii 
din Cluj revine Centralei in
dustriale pentru mașini-unelte, 
mecanică fină și sculării și In
stitutului de proiectări pentru 
construcții de mașini care n-au 
clarificat decit recent detalii 
importante ale proiectului și 
care ft-au ținut pe constructori 
pe loc. Nici acum proiectul re
țelei electrice nu este clarifi
cat. Conducerea uzinei „Unirea* 
afirmă că a solicitat in nenumă
rate rânduri sosirea proiectan
tului la Cluj pentru a se pune 
de acord cu furnizorul de ener
gie electrică, asupra unor solu
ții discutabile dar nici delega
ții C.I.M.V M.RS-. nici proiec
tantul (șef de nroiect ing. 
Schwartz Beniamin) nu s-au 
grăbit sâ răspundă invitației deși 
este obligația lor de a urmări 
pe tot parcursul, desăvîrșirea 
investiției de care răspund.

Fârâ îndoială că poate chiar 
In aceste zile rapacitatea res
pectivă va începe să producă. 
Dar de ce trebuiau lisate să se 
piardă cele peste cinci milioane 
care ar fi putut fi realizate In
tr-o singură lună, dacă benefi
ciarul. constructorul si proiec
tantul ar fi colaborat mai înde
aproape. mai eficient ? Nu era. 
ee-i drept, o obligație prin Plan, 
dar era o obligație morală, o 
răspundere morală.

COLOCVIUL 

ȘTIINȚIFIC AL 

STUDENȚILOR 

DIN INSTITUTELE 
DE ARTĂ

X n sala de festivități 
— cu rezonanțe de 
ilustră tradiție cul
turală — a „As- 
trei“ din Sibiu a 
avut loc, de cu- 

rlnd, Colocviul științific al 
studenților de la Institute
le de Artă: pereche teore
tica critică a manifestărilor spec- 
tacologice și artistice propriu- 
rise din cadrul celui de-al II-lea 
Festival național al viitorilor mu
zicieni, plasticieni, actori, regi
zori de teatru și de cinema. Pro
gramul dens, concentrat în două 
zile de lucrări, a cuprins peste 
30 de referate și comunicări — 
susținute, în ordine, de studenții 
muzicologi, critică de artă plas
tică, teatrologi-filmologi — și 
urmate de discuții.

Față de ediția trecută, Coloc
viul din anul acesta a prezentat 
noutatea de a-i reuni pe toți re- 
ferenții în ședințe comune, ofe- 
rindu-se astfel posibilitatea unui 
schimb direct de idei și de ex
periențe între cîmpuri de activi
tate deosebite și totuși înrudite, 
legate de o problematică ideo- 
logică-estetică unitară. „Arta este 
una —spunea un estetician mar
xist — prin identitatea procesu
lui spiritual în diversele manifes
tări artistice": tocmai acest pro
ces spiritual care stă la baza 
creației de artă a format obiec
tul central al colocviului, vă
zut bineînțeles din unghiurile și 
cu mijloacele specifice ale fiecă
rei discipline în parte.

Participanții au putut astfel 
să asculte și să comenteze expri- 
mîndu-și acordul sau dezacordul, 
o bogată și variată serie de co
municări de la „Miorița în crea
ția muzicală contemporană ro
mânească" la „Repercusiunile 
cinematografului asupra teatru
lui", de la .„Avangarda și con
știința critică în artele plastice" 
la „Formă și arbirar în artele 
vizuale”, ca să dau cîteva exem
ple. Dacă temele estetice au a- 
bundat — uneori cu interesante 
aplicații practice, cum ar fi, bu
năoară, „Unele aspecte ale glis- 
sando-ului vocal în opera Oedip 
de Enescu“ sau „Viziune în eva
zionism în creația lui Giovanni 
Battista Piranesi" — fiind tra
tate cu o anumită acuitate și cu 
discern amint critic, mai palide 
i-au dovedit a fi preocupările 
pentru problemele de sociologie 
a artei și, mai ales, pentru poli
tica culturală a P.C.R., menită 
să transforme conștiințele, să-i 
facă pe oameni mai umani.

Dezbaterile, intervențiile stu
denților au alternat vioiciunea 
cu pasivitatea. Vreau sa spun că 
ele n-au avut tot timpul tensiu
nea dorită, și nu numai din pri
cina decalajului valoric între lu
crările prezentate. Preferințele 
s-au îndreptat spre chestiunile de 
metodologie (precumpănitoare a 
apărut analiza structuralistă, mai 
cu seamă în referatele secției de 
arte plastice) și spre aspectele de 
„matematizare" (cibernetizare) a 
artelor. în schimb, mai puțin 
consistente mi s-au părut contri
buțiile de estetică marxistă, ale 
cărei importante cuceriri (rațio
nalitate. socialitate, arta ca au- 
toconștimțâ a dezvoltării omeni

rii etc.) s-ar fi cerut mai adine 
dezbătute și puse în valoare.

Oricum, însă, Colocviul s-a si
tuat, în ansamblu, la un nivel 
științific destul de elevat, de
monstrând vitalitatea învățămîn- 
tului nostru artistic, în toate ra
murile sale. Manifestare încă tî- 
nără a tineretului — Colocviul, 
în organizarea sibiană, îmbie și 
la sugestii în vederea viitoarelor 
ediții. Formula ședințelor plena
re, comune a tuturor secțiiloi, 
prezintă — pe lîngă avantajul 
arătat — și dezavantajul de a 
obosi, de a dispersa atenția mai 
ales spre sfîrșitul seriei de co
municări. De aceea, mi-aș per
mite să propun o soluție „mix
tă": ședințe separate, pe secții, 
în prima zi, ședințe comune în 
a doua zi, acestea din urmă cu- 
prinzînd lucrările cele mai bune, 
selecționate și propuse spre pre
miere.

Apoi, chiar în cadrul discuții
lor, a apărut și ideea unor te
matici circumscrise. Ideea mi 
se pare demnă de a fi luatț^4n 
considerare, deoarece, față *'de 
diversitatea tematicii libere — 
s-ar putea dovedi utilă atît sub 
unghiul cîștigării în profunzime 
a ceea ce s-ar pierde în extensiu
ne, cît și sub unghiul posibilită
ții unei pregătiri (referate și dis
cuții) mai temeinice. De exem
plu, teme ca „Stadiul actual al 
cercetărilor de estetică marxistă 
cu aplicați la diferitele arte", sau 
„Politica P.C.R. în domeniul 
culturii și artei" (aspecte teore
tice și concretizări în viața cul- 
tural-artistică) sau „Sociologia 
artei — Raportul cultură-public” 
etc. cred că ar suscita un inte
res real și unanim.

în același sens, participarea la 
Colocviu ar trebui lărgită, cu- 
prinzînd și studenți de la facul
tățile de filologie, filozofie și 
istorie. Prezența acestora (fie și 
numai la discuții) ar aduce, pre
supun, un spor de rigoare și cla
ritate științifică. în sfîrșit, se im
pune o mai serioasă pregătire și 
selecționare a referatelor (tea
trologii, bunăoară, au neglijat 
anul acesta... caracterul de com
petitivitate al manifestării) din 
partea diferitelor institute, pen
tru ca în cadrul Colocviului să 
fie prezentate cele mai bune din 
cele mai bune lucrări. $i un ul
tim aspect în legătură cu conce
perea și elaborarea referatelor: 
să nu se uite că durata lor e 
limitată la maximum zece minu
te și în consecință enunțul — 
bine delimitat — și epuizarea 
enunțului trebuie să se petreacă 
în acest răgaz, unic pentru toți 
participanții.

Chiar și din asemenea sumare 
considerații se înțelege ușor cît 
de fecund și de profitabil a fost 
și poate fi, în viitor, acest Co
locviu științific, parte integrantă 
a tradiționalului Festival al 
Studenților de la Institutele de 
Artă. Lucrările citite și dezbă
tute la Sibiu au întărit încă o 
dată — și în privința artei — 
următorul adevăr: dacă tccfia 
fără practică e oloagă, practica 
fără teorie e oarbă. Ceea ce e- 
chivalează cu a spune că pentru 
a fi autoconștiința omenirii prin 
creațiile ei cele mai înalte, arta 
trebuie să-și dobîndească o lu-

ȘLuciditate
(Urmare din pag. 1} 

omul învațâ de la creația sa. Oare cibernetica nu a pus cu 
acuitate problema unor mașini mai inteligente decit construc
torul lor, în sensul câ mașina poate, de exemplu bate la șah 
pe programator, daca aceste a programat-o corect ?

Dar Blaga vedea în lecția mașinii și alte aspecte. In conti
nuarea frazei citate, el scrie : „De la ea învațâ el activitatea 
neîntreruptă și concentrarea puterilor". El vede în mașină un 
templu al spiritului omenesc, „înfrîngerea rigidului prin miș
care în faptă".

Fără nici o îndoială că accelerarea ritmului, această pre
ocupare permanentă de eficiență maximă, de concentrare a 
forțelor, a fost corect intuită.

Așa cum era ușor de bănuit,' în ultima parte a articolului 
său, Blaga se referă mai pe larg la cinematografie.

„Filmul începe a răspîndi o nouă evanghelie in mase : evan
ghelia puțeriî și a frumuseții. Filmul vorbește despre triumful 
energiei dinamice".

Caracterul de largă audiență a cinematografiei nu putea 
scăpa unui om atît de atent la problemele culturii. Intuițiile 
sale sînt juste : cinematografia cucerește masele și în dece
niile care urmează articolului său, reprezintă principalul mij
loc de comunicare în mase, de mass-media.

Articolul mai cuprinde cîteva idei demne de a fi reținute.
„în tehnică zac ascunse unele posibilități culturale. E sar

cina omului de mîine să le descopere și să se folosească de 
ele". Credem că nu greșim atunci cînd afirmăm că în special 
această ultimă prevedere este extrem de bine verificată de 
realitate. Radioul, televiziunea, magnetofonul, mijloacele 
audio-vizuale, instruirea programată, instruirea asistată de cal
culator sînt tot atîtea confirmări ale viziunii acestui mare poet 
care a fost Lucian Blaga. Dar la personalitățile complexe un 
singur calificativ nu este suficient.

Sâ recunoaștem că un mare poet poate avea înțelegeri 
profunde pentru viața contemporană activității lui, poate avea 
mari deschideri spre marile probleme ale interferențelor din
tre tehnică și cultură. Este cu mult mai grav atunci cînd „omul 
de cultură" se refuză epocii sale, se refuză tehnicii și științei. 
Marile spirite sînt exemple de înțelegere complexă și cvasito- 
tală a realităților umane. Ei sînt mari tocmai prin aceasta.

II
I
I

I

(Urmare din pag. I) 

profesor — care o folosește cu 
artă în cazul de față — adu
nării generale i se impur.e o 
analiză a muncii — ocupind 
automat o lună din ceie treî- 
patru cite are un trimestru șco- 
lor — urmînd ca In celelalte 
să rezolve probleme curente ale 
activității profesionale si poli
tice a uteciștilor. S-a produs 
pe nesimțite o răsturnare ce 
valori : în loc oa săptăminaK 
oră de dirigenție să fie folosită 
pentru informarea colectivului, 
pentru declanșarea opiniei sale 
față de neajunsuri — ceea ce 
ar avea un efect operativ, s-a 
lăsat acest lucru mai ales In 
seama lunarei adunări gene
rale U.T.C. Asta nu înseamnă 
nicidecum că lucrurile trebuia 
neapărat despărțite, că ora de 
dirigenție rezolvă numai tre
burile curente pe cită vreme a- 
dunarea U.T.C. deține mono
polul dezbaterilor politice eti
ce ; orice problemă, atît ln- 
tr-un cadru dt și în celălalt, 
poate fi discutată dintr-un un
ghi favorabil influențării con
științei elevilor. După cum în- 
trucît aspectele profesionale 
polarizează interesele uteciști
lor și ecoul acestor interese tre
buie să »e facă auzit în adu
narea generală. întrebarea e ce 
rămine, ce se face auzit ? Ci
căleala măruntă, sau laturile 
esențiale ale pregătirii pentru 
viață ?

Anul III S este o clasă cu 
profil de fizică. Profesorul Du
mitru Manda, dirigintele clasei, 

actul o tendință timpurie spre 
specializare îngustă. El încear
că prin orele de dirigenție și 
prin alte mijloace o contraca
rare. Totuși, la finele trimes
trului doi. limba română, isto
ria. limbile străine erau disci
plinele care «dunau cele mai 
puține medii bune și foarte

Ce discutăm în 
adunarea generală?

bune. Se poate discuta — oa să 
ne servim doar de acest aspect 
— într-o adunare U.T.C. des
pre specialist ca om cu o for
mație completă, cunoscător pro
fund a istoriei patriei, a limbii 
materne, a evoluției culturii 
noastre, ca izvoare a unor a- 
dinci simțăminte patriotice, de 
natură să fecundeze gîndirea 
științifică, creativitatea ? Fără 
îndoială că da. Numai că, aici 
chiar biroul U.T.C. este con
vins că primează pregătirea la 

fizică și matematică, restul dis
ciplinelor avînd mai puține tan
gențe cu țelurile lor de viitor 
și o pondere redusă în forma
rea lor ca intelectuali multila
terali.

Fenomenul semnalat merită 
atenția comitetului U.T.C. pe 
școală. Cu atît mai mult cu dt 

la alte clase paralela dintre a- 
dunările generale și orele de 
dirigenție pune în atenție as
pecte noi. La anul III A, su
biectele orelor de dirigenție le 
găsești reproduse, cu mici mo
dificări, în temele de pe ordi
nea de zi a adunărilor genera
le. Cîteva exemple : în adună
rile generale U.T.C. s-a discu
tat despre conceptul de gene
rație, adolescența — vîrsta di
ficilă și, bine înțeles. fiecare 
trimestru a debutat, pe planul 

vieții de organizație, cu aduna
rea de analiză a muncii. In o- 
rele de dirigenție s-a discutat 
despre... „adolescență-. J8 ani 
vîrsta întrebărilor*, „poți cere 
societății mai mult decit îi dai- 
etc. etc. Care sint problemele 
adevărate ale clasei, o clasă 
reală, compusă numai din fete ?

„Este îngrijorătoare indife
rența multor fete din clasa 
noastră — mărturisește Finita 
Petcu membră în biroul U.T.C. 
Indiferența unora față de pre
gătirea lor profesională, indife
rența altora față de îndatoririle 
obștești. „Pentru că vrem să 
obținem un coeficient mai bun 
de promovare — intervine Da
niela Iordănescu — întrucît tri
mestrul doi s-a finalizat doar 
cu 79 la sută promovabilitate — 
elevele mai bune și-au luat o

bligația de a ajuta 2—3 colege. 
Acestea opun rezistență insă, 
pentru că trebuie să munceas
că mai mult, vor totul de-a 
ca-a. Nu încurajăm In felul a- 
owtB oarazitismul ?" în sfîrșit, 
Constanța Rainea. secretara bi
roului. explică situația clasei 
prin aceea că majoritatea ele
velor „nu știu ce vor" — de 
la ele insele în orimul rind. de 
la viață în general.

In această situație cum s-a 
ajuns la temele din adunări și 
la discuțiile amintite din ca
drul orelor de dirigenție ? De 
bună seamă o discuție despre 
adolescență poate fi frumoasă 
în «ine, dar dacă nu-și propune 
sâ țină seama de starea con
cretă, reală a celor care discută, 
dacă nu mișcă, nu determină 
nimic la ce bun să o organi
zăm și încă în dublu exemplar ? 
După cele relatate de utecistele 
din biroul organizației poale 
că aici treburile sînt mai com
plicate decit par la prima ve
dere și biroul ar avea nevoie 
de ajutor din partea celor cu 
mai multă experiență.

Observațiile de mai sus au 
vizat două oolective din cele 
peste 30 cîte numără liceul. Ră- 
mîne în seama comitetului 
U.T.C. să ducă investigația mai 
departe, să desprindă conclu
ziile și să hotărască asupra mă
surilor ce se impun. Problema 
în sine merită însă atenția și a 
consiliului municipal al elevilor 
ca un punct de reper pentru 
perfecționarea stilului de mun
că al activului U.T.C. din. școli. 

cidă conștiință de sine, clarifi- 
cîndu-și finalitatea estetică, edu
cativă, socială.

FLORIAN POTRA

EXPOZIȚIE 
DE ARTA A 
PIONIERILOR

Originale măști populare, 
colaje ce transpun pe pinză 
strămoșești obiceiuri — nun
ta, șezătoarea, capra, colin
dul. paparudele sau călușul, 
sculpturi în lemn și piatră, 
realizate de copii cu un deo
sebit simț al formelor și cu
lorilor, vizitatorul bucures- 
tean le poate admira în ca
drul unei expoziții deschise 
marți, timp de o lună.

Organizată la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialis
te România, sub auspiciile 
Consiliului Național al Orga
nizației pionierilor, expoziția 
reunește cele mai izbutite 
creații artistice ale micilor 
purtători ai cravatelor roșii 
din trei orașe ale țării; Ba
cău, Găești și Tulcea.

La vernisajul expoziției, 
Elena Poparad, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Organizației pionierilor, a re
liefat, în cuvîntul său de 
deschidere, caracterul deose
bit de interesant al tuturor 
exponatelor,

prr.ru
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La Tg. Mures a avut Ioc fes
tivitatea fnmînării ordinului 
„Meritul Științific", clasa I, pro
fesorului universitar doctor do
cent Vaslle Săbădeanu, de Ia 
Institutul de Medicină șl Far
macie din Tg. Mureș, pentru în
delungata și rodnica activitate 
didactică și de cercetare știin
țifică, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani.

La solemnitate au participat 
Iotif Banc, prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, și acad. Ște
fan Peterfl, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

înaltul ordin a fost lnmînat 
de acad. Ștefan Peterfi. care a 
tran*mi*  un călduros mesaj de 
felicitări din partea Consiliului 
de Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, subliniind 
că această distincție cinstește o 
bogată șl Îndelungată activitate 
depusă în alujba sănătății, ști
inței, a educării de noi genera
ții de medici și farmaciști. Mul
țumind conducerii partidului și 
statului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
ta apreciere acordată activității 
sale, profesorul Vaslle Săbădea
nu și-a exprimat dorința de 
a-șl pune și de acum Înainte 
toată priceperea și puterea de 
muncă In serviciul patriei, al 
partidului, al poporului.
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cinfefe se rotesc neîmplinit, 
flori de hîrtie, vaporașe pe 
oglinda unei mdri infinite.

De-aici, ma gîndesc, nostalgia 
schelelor. De înțeles, cred, a- 
ceastă retragere în urmă, între 
macarale șt tîmăcoape, în iureșul 
termenelor pasageri peste culmea 
neiertătoare, aspră, a construcției. 
Mă simt tentat acum să refac pc 
cadranul minții suișul clocoti
tor început în albia fluviului, la 

zeci de metri sub nivelul Adria- 
ticii, ajuns astăzi în anotimpul 
fertilității, să ignorez mitul pen
tru a-l reclădi cu mistria imagi
nației, să cobor la capătul celo^
2 000 de zile pentru a le re- 
parcurge spre ora-terminus, ora 
prezentului, ora germinației.

Respir acum volții smulși apei 
și bag de seamă cît de ușor am
uitat rindurlle formate atunci la 
rădăcina turbinelor, firele albite 
sub cască în dunga timpului po
trivnic, somnul devenit nesomn 
în bătaia lunii. Simt asupră-mi 
îndreptați ochii turnului de con

aniversări a clubului Arma
tei sovietice Ț.S.K.A., des
fășurat la Moscova, a fost 
ciștigat de selecționata stu
dențească a U.R.S.S., cu 5 
puncte, urmată de Ț.S.K.A. 
— 4 puncte, Dukla Praga — 
3 puncte, Legia Varșovia, 
Steaua București și Honvcd 
Budapesta cite 1 punct. Re
zultate din ultima zi : 
Ț.S.K.A.-Steaua 3—0 ; Dukla- 
Honved 3—0 ; selecționata 
studențească a U.R.S.S.-Le
gia 3—0.

• Clare Francis, o engle
zoaică in virstă de 27 de 
ani, a părăsit portul Ply
mouth la bordul yahtului 
„Guliver", un velier în lun
gime de 10 m., în tentativa 
de traversare solitară a O- 
ceanului Atlantic.

• în cursul lunii iulie va 
avea loc la Londra reuniu
nea anuală a țărilor euro
pene participante la „Cupa 
Davis“. Cu acest prilej, va 
fi examinată propunerea fe
derației sovietice de tenis de 
a se utiliza ca și la fotbal 
cartonașele galbene și roșii, 
In scopul menținerii disci
plinei pe terenurile de joc.

Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C, al P.C.R., s-a 
Intilnit la sediul C.C. al P.C.R. 
cu Serglo Segre, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, șeful secției 
externe a C.C. al P.C.I., care 
face o vizită în țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

La întâlnire au participat tova
rășii Ghlzela Vass, membru al 
Comitetului Central ad Partidu

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANULUI REVOLUȚIONAR 1848

Oamenii muncii de ]a orașe 
și sate omagiază, jn cadrul a 
numeroase manifestări, împli
nirea a J25 de ani de l> revo
luția burghezo-democratică din 
1848, moment de excepțională 
însemnătate jn dezvoltarea na
țiunii noastre. Asemenea ma
nifestări au avuț loc marți, in 
cadrul Caselor de cultură, cio
burilor, muzeelor, cinematogra
felor din diferite localități.

ca Muzeul Banatului din Ti
mișoara s-a deschis expoziția 
„Revoluția de laJ848 in Țările 
Române*'  care înmănunchează 
valoroase documente originale, 
extrase din acte oficiale, foto
grafii. publicații ale vremii și 
alte mărturii evoclnd momente 
culminante ale revoluției des
fășurate acum 125 de ani în 
Țările Române, figuri de revo
luționari bănățeni în frunte cu 
Eftimie Murgu, Înflăcărat pa
triot șl luptător nentru dretrturi 
și libertăți sociale șl naționale.

O expoziție similară s-a des
chis, la Casa de Cultură a sin
dicatelor din Oradea, organi
zată de Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, 
în colaborare cu Muzeul „Țării 
Crîșurilar" șl Arhivele statului. 
Expoziția cuprinde documente, 
fotocopii, fotografii care înfăți
șează mișcările sociale șl doII- 
litice premergătoare revoluției 
din 1848, principalele momente 
ale pregătirii ideologice a re
voluției.

O reușită seară de poezie, 
consacrată anului revoluționar 
1848. a avut loc Ia Brasov. 
Artiști profesioniști și amatori 
au recitat versuri ale poeților 
pașoptiști.

Sub egida Comitetului pentru 
cultură și educație socialistă, la 
Fălticeni, a fost organizată. în 
fața muncitorilor din întreprin
derile de industrie locală, o ex
punere intitulată ..1848. an re
voluționar în Țările Române".

Muzeul județean Maramureș 
este de marți gazda unei ex
poziții consacrată anului revo
luționar 1848. Prin numeroase- 
le^materi ale supuse atenției vi
zitatorilor, expoziția conferă o 
imagine evocatoare asupra ca
racterului șl sarcinilor pe care 
le-a avut revoluția burghezo- 
democratlcă în Țările Române.

Casa municipală de cultură

(Urmare din pag. I] 

fări vecine și prietene. Sistemul 
hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier este, de 
acum, realitate. O realitate con
vingătoare pentru forța construc
tivă a celor două popoare stâ- 
pînînd în această parte a Euro
pei malurile Dunării.

In mica tribună amenajată pi 
mijlocul barajului așteptăm ora 
1'2. La mijlocul zilei președinții 
celor două state și-au dat întil- 
nire aici, în albia milenară a 
fluviului, pe coronamentul bara
jului, acolo unde dunga albă 
delimitează, trăsătură de unire 
cu valoare de simbol, linia fron
tierei. In față, cit vezi cu ochii, 
oglinda violent colorată a lacu
lui. La stînga și « dreapta, -cî- 
teva zeci de metri mai încolo, 
sub pleoapa Dunării, turbinele. 
Pe maluri, salturi de capră nea
gră peste prăpăstii, viaductele, 
podurile urcate sub șinele tre
nului, șoseaua sustrasă valurilor. 
Ca și cînd ar fi acolo de tind 
lumea".

Desprind aceste rin duri din 
carnetul pe care, emoționat de 
statura momentului, tl comple
tam febril, iată, azi este un an, 
undeva pe coronamentul baraju
lui. martor norocos la unul din 
cele mai de seamă evenimente 
ale anilor mei de reporter.

Sînt momente cînd ochilor H 
se face foame de trecut. Din firi
le uitate răzbat către soare co

loane și flori. chipuri adinei, 
scări șf pridvoare. Inimi $i brațe. 
Da meni și locuri în orînduialâ 
’d+fel detit acum cînd în lumea 
da Ungă noi ne stau aproape pri
viri admirative, măsurători exacte. 

lui Comunist Român, Constantin 
Vasiliu, adjunct de sef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Marți dimineața, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, tovarășul Mihai Da- 
lea, a primit delegația sindica
telor din R.D. Vietnam, con
dusă de Nguyen Thi Thanh 
Tam, șefă adjunctă a secției de 
femei a Federației Sindicatelor 
din Vietnam, și de'egația Uniu
nii Sindicatelor pentru Elibera
rea Vietnamului de Sud, în 
frunte cu Nguyen Dun Cang. 
membru al Comitetului Exe
cutiv Regional Tr:r? B? 
al Federației Sindic a ,«->r 
pentru Eliberarea Vietnamu
lui de Sud.

Marți după-amiază a plrAsiî 
Capitala delegația guvernamen
tală economică a RepubLcu 
Cuba, condusă de Petro Mire'. 
Prieto. viceprim-minirtm al 
Guvernului RevoluUooar. pre
ședintele părții cnbuaaa ta 
Comisia mixtă cubaTo-rwnâ_-.â 
de colaborare economiei n tefr- 
nico-ștlințifică. care a participa? 
la lucrările cefei de-a treia ae- 
siuni a Comisiei

Marți la am: ari. a părăsit 
Capitala. lnd'*Ț  ■iad--*»  sor: 
patrie, delegații de ortHstî ai 
P.C.U.5. cor-i-s?*
N. F. Kuzmin adîsjsf? al 
fului Secției stil.;*  5*
ții de Învâțârr.ir.t a C.C *s  
P.C.U-S., care. ’a ir * i*a*̂  C.C 
a] P.C.R. a . fc ruat u ru •> 
în achimb de experiezU — *
noastră.

din Mediaș a găzdui*.
pozion intitula: wPerso^a^tâțj 
mediesene participante la revo
luția de la 1848“. m cadru! că
ruia a fost evocată viața ti ac
tivitatea unor luptători revolu
ționari ca Agente .Sever șt Ste
fan Ludwig Roth.

La Casa de culta ră Aia Ra
man, a fost organizat u*  
pozion intitulat ..1S4S — început 
de epocă nouă. pagi-.â de eve- 
pee din istoria patri*i*  f- ca
drul căruia s-a vorbzț despre 
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pătrunderi fără dificultate în 
matematica zilei.

\4ă mișc temător prin sala ma
șinilor, simt sub câltii tropotul 
șoptit al apelor răsturnate în 
cupa lumii, a rele aparatelor mă 
fac atent că acolo, la citera zeci 
de metri sub mine se petrec lu
cruri nemaipomenite, împere- 
chieri savante la scări molecula
re. procese mirifice ascunse pri
virii. Dar pot yti totul dintr-o 

PRIMUL 
AN-PUTERE

ochire, lată acum dacă creau pot 
afla cită apă se scurge, la ce 
presiune, cu cîtă putere se așea
ză pe pieptul paletei, acum dacă 
vreau pot afla unde și cum se 
ascunde sufletul Dunării în al
veola barajului. Mă pot urca, 
dacă doresc, sus. acolo, tn turn, 
în turnul de comandă, să privesc, 
să observ și să admir Dunărea, 
mersul vapoarelor ignorînd arhi- 
medic tentația verticalei.

Porțile de Fier n-au nevoie de 
vorbe, cum primăvara răsăritul 
de soare din genele mării. Cu- 

PRIMIRE LA 
PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor- 
«he Maurer, a primit, marți la 
amiază, pe Alexander Rotival, 
reprezentantul permanent la 
București al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvolta
re. La cererea acestuia.

La Întrevedere a participat 
Ni.-asîae Ghenea adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

In cadrul convorbirii, care 
a-a desfășura? Intr-o atmosferă 
"7-: ala, au fort abordaje pro- 
r’?m- privind cooperarea dintre 
România $i această organizație 
a O.N.U.

(AgerprM)

CRONICA
U. T. C.

Marți a părăsit Capitala, 
întreprindu-se spre Paria, o 
delegație a Uniunii Tinere
tul «j Comunist, condusă de 
tovarășa Silvia llie. secre
tar al C.C. al U.T.C., care 
va participa la cel de-al 
X-lta Congres al Mișcării 
Tiaeretnlai Comunist din 
Franța (MJ.C.F.). La ple
care. p*  aeroportul Bucu- 
revti-Otopeni delegația a 
fes salutată de tovarășul 
lMif Walter, secretar al 
CX. al U.T.C- de activiști ai 
CX. al U.TX.

♦
Ieri a wsit a delegație a 

TÎMrcfnțd M-A.P.A.M. din 
l’ra*L  ewdnU de Latil Dori, 
secretar general al organiza- 
feri, care va face • virilă lo 
tara a lastră.

(Urmare din pag,. Z)

născutul fondist Nicu Nicolae. 
fn această perioadă elevul se 
dezvoltă nu numai din punct de 
vedere fizic, ci se cultivă și 
pasiunile, caracterul, in general 
acele calități fizice indispensa
bile nu numai sportivului ci și 
omului modern In general". Ori 
realitatea prezentă și pe trase
ul crosului din Arad de nenu
mărate ori a infirmat un ase
menea imperativ. în timp ce 
cîștigătorii probelor La băieți, 
caiegnrla 17—19 ani și peste 19 
ani, Voaideș Constantin din Ba
cău șl, respectiv, Gruia Dorel 
din Timișoara ne declarau că 
s-au antrenat zilnic, chiar și 
seara tirziu, reprezentanta ju
dețului Dolj, studenta Maria 
Dădălău ne-a mărturisit că a 
fost adusă Ia concurs fără nici 
o oră de antrenament, întreaga 
nădejde sprijlnindu-se pe sea
ma unor calități native. Aseme
nea situații impun a altă su
bliniere. Pe de o parte se con
stată că participarea antrenori
lor, a profesorilor de educație 
fizică și a organizatorilor — în 
cazul nostru a organizației 
U.T.C. — prin prezența și com
petența lor, alături de sportivi 
in care se investesc speranțe, 
nu trec de practica, de mult 
depășită, a emipirismului. Un 
empirism atît din punct de ve
dere strict profesional cît și 
din punct de vedere al organi
zării și desfășurării propriu- 
2ise. De altfel, conducătorul de- 
legațfei județului Bacău, pro
fesorul Șerban Ni {eseu explică 
m Ute dlr.tre neajunsurile atle- 
tîsmurJi rominw:. in speță a 
«turtelor de fond și semifond, 
pe teama inexistenței unei teo- 
r2 -Ha-e asupra m*v  d?!or de 
jcegii’re. \T:i> nrjrrani*  pe 
j’i căsora se rrredac. ta prr- 

-“♦> de tlucațtt fizică
- sr- . re-<jr in drepturi a- 

• - i ea l sA
1 ■•*.75^' ’* opart’-’l rezu'tat?- 

Str oe rafeare. creșterea ■■ raă- 
•t» Șk «Mapetiții. ma! a!*s  

faT:i dî- perioada :ir.e- 
T-âtw— ș-?U'.rr grrera- 

e - eresară. -E «es aie de 
(•■■pitișâi ia fin eaaiiaaa ea 
lua as •eayârat m țară saa 
jadrt. Bee^tare adl deevaStârd 
cMdațiet frnee, dar M csitrw 
tiri cw dar taâadL m 
JfiUita Cterwrea. Ia areal 
•ew Wrrk de arga-

M2 teta iaaă <d la ase «tr
asă e dnia «« rsc^araa crea 
ce aar-aal tritoaăa «ă-ori IM-

Ia prind am dr «ccxS“ 
Temeinicia acer*--  adevărrr e 
evidentă. Organ taț:f!*  VTC. 
care se ocupă de orgar.:nr*a  
competițiilor spo-tî’-e de masă, 
poț spori număra!
lor în flux eontinju, akât :e 
pe bara unui calendar
ce se poate transforma ru 
timpul într-o rar*?  a trad:ț.i*.>r.  
Maestrul emerit al a*artalm  
Dumitru Tflmacîa ne-a furri^i 
clteva propuneri ia afara în
trecerilor din scoli, organizații
le U.T.C. din Întreprinderile u- 
nui oraș pot organiza anual, fi
ecare in parte cîte ■ competi
ție atletică dotată cn un trofeu 
specific producției Iot. ..Găsesc 
de asemenea, necesar ca ele
mentele de valoare o dată de
pistate să fie continuu și me
todic Îndrumate, pregătite și ur
mărite. Sportivii de performan
ță, elevi și studenți să benefi
cieze de un. regim adecvat, ca
pabil să împace obligațiile pro
fesionale cu rollcitările puse 
de competiții. Apoi, fiecare 
club să aibă pepiniere puterni
ce. capabile să asimileze poten
țialul de talente depistate in 
competițiile de masă".

Revirimentul sportului de 
masă a început sâ fie «imțit. 
Numărul competițiilor ca și cel 
al disciplinelor, inclusiv în pro
gramele de desfășurare, e cres
cut și el. Evident, rezultatele 
nu pot apărea de la o zi la alta. 
Dar pentru ca să ne apropiem 
cit mai mult de ceasul speran
țelor împlinite, competițiile nu 
slnt singurul instrument „De 
multe ori ca să Ie organizăm, 
ne spunea Mirea Ciurclu, șef 

trol, comandant de oști săltat 
ostentativ din șa, special parca 
să avertizeze. El pare a reecoca 
cele două mii de zile epopeice, 
reperele bărbăției definind ecua
ția PORȚILE DE FIER în para
metrii săi fundamentali. Dacă ar 
fi să numesc acești termeni bio
grafici proprii construcției de la 
Dunăre n-nș neglija, desigur, da
tul antropometric, cifrele ca ata
re, miile de megawați pe care 
contăm răsărite din trupul a 
șase turbine, cei patru sute patru
zeci și unu de metri ai barajului 
deversor, spațiul de gotic ațițat 
al centralei zidită din cinci sute 
de mii de metri cubi de beton, 
horbota de gheață întinsă în 
lungul și în latul apei potrivin- 
du-i profilul. Rostesc cu mîndrie 
numele turbinelor românești, 
printre cele mai mari din lume. 
Cincizeci de mii de tone de echi
pament hidromecanic încorporat 
anatomic Porților de Fier sînt fa
bricate în țară, deschizător de 
pîrtie a unei ramuri de greutate 
pentru viitorul nostru industrial.

Reașez pe firul evenimentelor 
momentele seînteietoare ale în
carnării Porților, mă străduiesc 
să le adun într-un același ghem, 
mare cit o țară, și-mi dau seama 
mai bine, așa doar realizez proba 
de foc pe care oprirea Dunării 
sub acolada Drobetei a reprezen
tat-o în istorie. Șapte ani de 
încleștare cu fluviul au însem
nat, știm bine, un mare examen

Mă gîndesc. uneori, că dacă 
n-ar fi existat. Porțile de Fiei 
trebuiau inventate pentru a oferi 
examenul pe măsura energiei 
solare acumulată în sîngele de 
două mi de ani stăpînind această 
Poartă de Lume.

CROSUL TINERETULUI i
o reușită care îndeamnă 

la o permanentă activitate 
în arenele sportului de masă

de sector la Comitetul jude
țean Caras Severin al U.T.C., 
sin tem nevoiți să ne risipim 
forțele în chestiuni de amă
nunt. Mă gîndesc, mal ales, că 
in faza de masă din mediul ru
ral, noi de multe ori sintem in 
situația de a nu primi sprijinul 
organelor locale care rămîn in
diferente la apelurile noastre, 
scuzîndu-se că alte probleme 
majore ii preocupă. Nu contest 
acest adevăr. Dar ceea ce do
rim noi e la fel de necesar.

Vă prezentăm campionii 
ediției 1973

RUS IOLANDA 
(Cluj)

VOAIDES COXSTAXTIS

C VTEGOBIA IS—1< ANI
FETE :

e»-.» v vxm.î-
xâ a ? sor - a de tricotaje 
Amor — CWj. S-o afir- 
zrjt m etaoeî pe
—. a CroRi.un ttne- 

m «te ta curs rte 
>rî'_rmare U Clubul sportiv 
=■ — aecția atie-
ti«i Locul n — Slava La- 
cia — Liceul nr. 2 Deva 
(H-znednora- Locul ni — 
CobA Lrovu — Lfefjs 
Mtrri’.i fBH-șfjn

CATEGORIA 15—48 AM
■ AIET1 !

Larofl 1 și tOMpioa «1 țâ
rii U .Craoal tioerrtwiar" : 
DINU VICTOR. Născjt ir 
1937 este elev, acul I. ia 
Centrul DrofesT'r*. 1 2 *
de -htanie Ploiești. A ocupai 
locul I pe ultimii cenumetn 
ai cursei Speră intjro vii
toare consacrare Ta cadrul 
unui club din oraș, firește 
tot in atletism. Locui II — 
Soare Mircea — Liceul in
dustrial de construcții de 
mașini ,J3 August" Bucu
rești. Locul III — Cioban» 
Mircea — Liceul Lehliu-Ga- 
ră (Ialomița).

CATEGORIA 17—11 ANL 
FETE :

Tineri In arenele 
sportului de masă 

„Festivalul4 ** 
studenților 
mediciniști

L’n bogat program sportiv a 
organizat, sîmbătâ și ieri, ca
tedra de educație fizică în co
laborare cu Consiliul asociației 
studenților comuniști de la In
stitutul de Medicină și Farmacie 
din București. Concomitent, pe 
mal multe terenuri de sport din 
$oseaua Panduri și la Palatul 
Pionierilor, și-au disputat In- 
tlîetatea peste 1 000 de studenți 
și echipe selecționate ale Facul
tăților de medicină generală, 
farmacie, stomatologie și pedia
trie. Ei au ținut să demonstre
ze, practic, că sportul este cel 
mai bun... medicament pentru 
fortificarea fizică și menținerea 
sănătății fiecărui cetățean.

întrecerile de atletism, des
fășurate în ultima zi a compe
tiției. au fost marcate de o se
rie de rezultate bune, dintre 
care amintim ; 6,12 m. la sări
tura In lungime — D. Popescu, 
10.32 m. aruncarea greutății — 
M. Popa, Dan Teodorescu (Me
dicină generală) ; 14,5 sec. la
100 m. fete — Rodica Iminovici, 
8,05 m. la greutate — Lucia 
Brîncoveanu (Farmacie). în cla
samentul general, pe facultăți, 
primul loc a fost ocupat de Me
dicina generală, care a acumu
lat 36 de puncte, urmată de Pe
diatrie, cu 22 de puncte.

în preajma acestei com
petiții, clubul sportiv „Medici
na" a ținut o reuniune festivă, 
la care au fost evidențiați mai 
mulți studenți și studente ce aj 
obținut rezultate bune în com
petițiile republicane încheiate 
recent. Printre aceștia s-au nu
mărat Radu Petrescu — natație, 
Liviu Ursulescu, de la secția 
de tir, Radu Bunescu — bas
chet, ca și componentele echipei 
feminine de volei Loreta Suda- 
cevschi, Pandrea Crișan, Elena 
Zaharescu. Venera Hoffman, 
formație clasată pe locul 4 în 
prima divizie.

M. LERESCU

Vrem mijloace de transport ji 
deși ele există ne sint refuzate 
In numele inexistenței unor re
glementări precise. La fel stau 
lucrurile în privința sprijinului 
material. Fenomenul nu e ge
neral, firește, dar el se Tiani- 
fesU încă cu prisosință. Entu
ziasmul nu poate triumfa in 
absența bunăvoinței".

Discuțiile purtare cu regula
ritate s-au încrucișat în cîteva 
puncte comune : rolul profeso
rului de educație fizică, al clu

DINU VICTOR 
(Prahova)

CHICIOREA M1HA1ȚA 
fB^zău‘

Local 1 s| eaMgioană a ță
rii la -Craaai tiaervtalar*  : 
1ANCL ECATEBINA. N*s-

, :?35 — esta elevă js
r>* Jri£^pc Ploiești. 

Si-a r^s.- &-mt x-neajia cu 
pr^r-jl ne Tn_r.4cipi:i.
A hotârît oerwereae ta 
at>*.:sm  fără ii neglijeze, fn 
areiesa tvnp. d regăti re a pro
fesională. Locul II — Savg 
E Iconar a. Centrul școlar de 
chimie Piatra Neamț 
(Neamț). Locul III — Ilies- 
ca Margareta — Liceul ..Tu
dor Anrtwzi". Tlrgu Cărbu- 
nesti (GoriJ.

CATFGOR1A 17—11 ANI 
■ĂJETI :

Leenl I ii campion ■! țâ
rii la -Crasa! tiaeretnlai" : 
VOAIDEȘ CONSTANTIN. 
Este e>v. anul III. la Com- 
pîexu*  ecoiar d- consLructd 
Bjkzi-i El ge pregătește pen 
tru meseria de lăcătuș me- 
canie •-'.o. In afara de atie- 
’vn îl pasionează h—-,dba
iu’ și ter.issii de r-Sîr. Lo
cul II — Marba Valeria — 
Liceul pr. 2 Dev» (Hune
doara). Locul IU — R*«i-  
say Tifeerîa — Liceui nr. 12 
Ci-j

CATEGORIA PESTE 11 
ANI FETE :

Local 1 a campioană a țâ
rii U «Craiul tineretaJm" :

aclunlîlulea
FOTBAL: Azi etapa a 24-a
• Campionatul categoriei A de fotbal programează astăzi 

jocurile celei de-a 24-a etape. în Capitală, pe stadioane dife
rite, se vor desfășura două meciuri. De la ora 16.00. Stadionul 
Republicii va găzdui întîlnirea Rapid-F.C. Constanța. Jocul Di- 
namo-A.S.A, Tg. Mureș va avea loc pe stadionul din Șos. Ște
fan cel Mare, de la ora 17,00. Programul întâlnirilor din țară : 
Universitatea Cluj-Steaua ; Steagul Roșu Brașov-Jiul Petro- 
șeni ; Universitatea Craiova-Sportul Studențesc ; S.C. Bacău- 
F.C. Argeș Pitești ; U.T. Arad-C.F.R. Cluj ; Petrolul Ploiești- 
C.S.M. Reșița.

Ce se transmite
Tn cadrul emisiunii „Fotbal minut cu minut" stațiile noastre 

de radio vor transmite cu începere din jurul orei 17,00. aspecte 
de la toa-te partidele. Transmisia ge va face pe programul 1.

• La Leipzig s-au desfă
șurat lucrArile celei de-a 18- 
a sesiuni a Comitetului exe
cutiv al Federației interna
ționale de fotbal. Printre 
hotărîrile luate în cadrul a- 
cestei reuniuni figurează și 
constituirea unei comisii de 
studiu, însărcinată să elabo
reze un proiect privitor Ia 
numărul de echipe partici
pante la faza finală a cam
pionatului mondial. O parte 
dintre delegați au cerut ca 
numărul finalistelor să fie 
redus de la 16 la 12. contrar 
propunerii federației argen- 
tlniene care solicita sporirea 
numărului echipelor finalis
te Ia 24. Comitetul a studiat 
programul turneului final al 
campionatului mondial din 
anul 1974, luînd cunoștință 
de condițiile de desfășurare 
a competiției, prezentate de 
delegații R.F. Germania — 
gazda întrecerilor Cupei 
mondiale. A fost examinată, 
de asemenea, problema par
ticipării Republicii Populare 
Chineze la activitatea Fede
rației internaționale de fot
bal.

• Turneul internațional 
masculin de volei, organizat 
cu prilejul celei de-a SO-a 

burilor și asociațiilor sportive, 
sporirea și diversificarea com
petițiilor sportive la nivel de 
școală, întreprindere, clasă, 
atelier etc., nevoia de discipli
nă și totală dăruire. Se observă 
că in centrul fiecăruia din a- 
ceste puncte, rolul hotftritor H 
are omul. Pentru a-și justifica 
pe/deplin încrederea pe care 
societatea Ie-o acordă, calea pa
ralelă a responsabilității e și ea 
o condiție determinantă în sta
bilirea performanțelor.

IANCU ECATER1NA
(Prahova)

CRUIA 
(Timiș)

DOREL

CHICIOREA Ml HAITA. Es
te fudenu, anul 1 — Fa- 

de educație fiz-că 
a Ii. pedagogic din
Bac*  , a Darîîiipâî pentru 
a doua oară la o faza fina
lă. Cea Pîii mare dorir.țâ a 
ei e ca după icrminarea fa- 
«xiltătii să se consacre pre
gătirii celor mai talentați e- 
levi pentru atletism. Locul 
II — Palea Victoria — Li
ceul agricol Dumbrăveni
(Sibiu). Locul III — Desa
Rodica, studentă. Institutul 
pedagogic Bacău.

CATEGORIA PESTE 11 
AM. BĂIEȚI :

Locul I și campion al ță
rii la „Crosul tineretului"; 
GRUIA DOREL. Este stu
dent, anul I. Facultatea de 
electrotehnică din Timișoa- 
ra. E și el pentru a doua 
nari fina’bt dc țară de data 
aceasta, văzlndu-și împlinită 
?’?era"ța «le a urca pe po
diumul învingătorilor. Do
rn ța <a în afară de a de
veni Inginer e »â ajungă un 
for.dist de nădejde al du- 
buîoi Politehnica. Locui II 
— Chitara Teodor — elec
trician !■ I-A.S. Fetești (la- 
!?mițaL Locul III — Rusu 
Petra — militar, București.
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PENTRU
TIMPUL 

0>V. LBIBER

Rjâne*»»
CEAȚA : rulează Ia Gloria (orele 

9: 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30),
Flamura (orele fi; 11,15; 13,301 
16; 18,15; 20,J0).

EOLOMEA : rulează la Central 
(orele 9,30; 12: 15; 17,30; 20,18).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR: ru
lează la Lumina (orala 9: 11,15; 
13.30; 18,30: 20.45).

CIND LEGENDELE MOR : ru
lează Ia Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 5! 
11,15; 13,30; 10,30; 18,45; 21), Sta
dionul Dlnamo (ora 20), Grădina 
București (ora 20).

CLASA MUNCITOARE MERGH 
TN PARADIS : rulează la Capi fol 
(orele 9; 11,15; 13,30; lfl; 18.30; 20). 
Grădina Capitol (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : ru-
lează la Patria (orele 10; 12.90; 17| 
20.30).

PE ARIPILE VINTULUI 5 ru
lează la Luceafărul (orele 10; 14.30; 
lfi), Festival (orele 9,30; 14; 18,45; 
Favorit (erele 10; 14,30; 19). Gră
dina Festival (ora 20), Grădina 
Luceafărul (ora 20).

VERONICA î rulează la Doina 
(orele 9.30: 11,10: 13.45: 18; 18;
20.15). Giulești (orale 18: 18; 20).
Miorița (orele 1: 11.15: 13,30; 13,45; 
18; 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Timpuri Noi (orele ă— 
18 în continuare) Program de do
cumentare (ora 20,15).

FATA BĂTRÎNA : rulează la 
Excelsior (orele fi: 1118: 13,30: 18; 
18.15; 20,30), Grădina Select
(ora 20).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ 1 
rulează la Melodia (orele fi: 11.15; 
13.30: 16; 18,30: 20,45), Modern (o- 
rele 0.45: 11; 13,30; 10; 18,30; 20,45), 
Arenele Romane (ora 20), Grădina 
Modern (ora 20).

ADIO. PETERSBURG : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂBIT! APUSUL SOARELUI T 
rulează la Buzesfi (orele 0; 12,30; 
18: lfi.30) Tomi*  (orele 1,30: 12.30; 
18: 19,15), Grădina Buze? ti (ora 
201 Grădina Tomli (ora Ml.

FRONTUL NOMAD : ruleară la 
Rahova (orele 15.30: 18; 20,15).

CE SE INTÎMPLA. DOCTORE» î rulează la Grlvjța (orele 1; 11,11;
13.30: 18; lfi.15: 20,30).

NEAMUL SOIMĂRESTILOR ! 
rulează ia Progresul (orele 15,10; 
lfi).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Dacia (orele 
fi: 11.15; 13,M; 18; 18,1s! M-30), Flo- 
reasca (orele 15.M: 18: 58.30).

RAPORTUL AGENTULUI 38 • 
rulează Ia liunca (orele 11,38; ll; 
».15).

DRUMUL SPRE VEST î rulează 
*a înfrățirea (orele 11.38; 18: 13.15).

IAKOV BOGOMOLOV : rulează 
Moților (orele 11.31; 11; 31.15).

TARA SAL BA TI CA : rulează la 
Bueegi (orele 15JM; 11: 23.31). Dru
mul Sării (orele 11.3a; tl; 38,15), 
Grădina Bjccgi (ora 90).

LUPUL MARILOR I RĂZBUNAREA : rulează la Cotroceni (orele 
1S.3S: ltj.

ATENTATUL 1 rulează la Lira 
(orele 13,90; 18; 30,30), Grădina 
Lira (ora 20).

ZESTREA s rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20.15). Grădina U- 
nlrea (ora 20,15),

COWBOY : rulează Ia Ferentari 
(orele 15.30; 18; 20.15), Grădina 
Vitan (ora 20).

TECUMSEH : ruleazâ la Coimos 
(orele 15,30; 18; 20,13): Arta (Orele 
15.30: 18: 20.15), Grădina Arta 
(ora 20).

ORGANIZAȚIA : rulează lâ Pa
cea (orele 15.(5 ; ia ; 20,18), Grădi
na Moșilor (ora Î0).

O ANCHETA DIFICILA • rulea
ză la Vitan (orele 15,90; 18; 30,18).

MISTERUL DIN INSULA BLA- 
FE : rulează la Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.15).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI, EL nu AUDE ; rulează la 
Viitorul (orele 18,30; 18; 30,16).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI i rulează la Aurora (orele 
fi; 12; 16; 18), Grădina Aurora 
(ora lfi,30).

MIERCURI, II MAI 1171

Opera Români : ALBERT HER
RING — ora lfi,30; Teatrul de O- 
peretă : SUZANA — ora 1B.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragln- 
le“ (Sala Studio) : DESPRE UNE
LE LIPSURI. NEAJUNSURI Șl 
DEFICIENȚE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu MăRurcanu) : JOC DE PI
SICI — ora 20; Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (Sala Studio) : O LUNA 
LA TARA — ora 20; Teatrul de 
Comedie : B17FALLO BILL ȘI IN
DIENII—ora 20: Teatrul Mic: DUPĂ 
CĂDERE — ara 1S,3O; Teatrul Glu- 
Irțti : RĂZBUNAREA SNFLEU-
RULUI — ora 19,30; Studioul de 
teatru al I.A.T.C. : VILEGIATU- 
RTSTn — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : DOCTOR fărA voie
— ora 19,30: Teatrul ,,C. Tănase" 
(Soln Savoy) : REVTSTA ARE CU- 
VÎNTUT. — ora lfi.30: (Sala Victo
ria) : TRÂSNITUL MEU DRAG
— ora 19.30: (la Sala Palatului) : 
JOS PĂLĂRIA — ora 19,30; Tea
trul ..Ion Creangă : NOTA ZERO 
I A PURTARE — ora 9; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora )7 : (Sala Academia) : RĂI 
ȘT NĂTĂRĂI — ora 15: Ansamblu] 
„Rapsodia Română" : LA PORȚI
LE DORULUI — ora 19,30.

MIERCURI, 11 MAI 1973
| PROGRAMUL I

0,00 Curs de limba engleză. 9,30 I Micii meșteri mari. 10,00 Telex.
10,05 Ancheta TV : „Medicamentul
— aliat sau dușman 10,45 Film I serial „Umbrele dispar în plină
zi". 11,50 La ordinea zilei. Azi, ju
dețul Brăila. 12,05 Revista literară 
TV. nr. 1 (reluare). 13,05 Tele- 

I jurnal. 16,00 Fotbal: Rapid—F.C.
Constanța (divizia A). Transmisiu
ne directă de la Stadionul Repu
blicii. 17,45 Curs de limba germa- 

Ină. 18,15 Semnificații. 1848 — IDEI 
REGENERATOARE. Documentar 
TV- de Petre Nlță, 18,40 lașul mu
zical. Reportaj la „Săptămina mu- 

Izicll românești". 19.00 Timp șl 
anotimp in agricultură. 18,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauză a I întregului popor. 20,00 Teleobiec
tiv. 20,15 Finala „Cupei cupelor" 
la fotbal : A.C. Milan—Leeds Uni
ted. Transmisiune directă de la I Salonic. 22,oo 24 de ore. România
in lume. 22,40 Mu21că ușoară.

PROGRAMUL II

1
20,00 O viață pentru o idee : 
Gheorghe Ionescu Șiseștl. 2O.S5 
Roman-foileton „Femeia în alb".

1
21,15 Agenda. 21,25 Tineri inter- 
prețl. 22,05 Ghișeul. 22,25 Film do
cumentar : Magdalena Popa. 22,40 
Meridiane literare.
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i Securitatea europeană — 
cauza tuturor popoarelor 

continentului,
a tinerei generații

Imperativul
-■ ■ vr ■■ .■participării active

a tuturor statelor s

I
Dialogul preliminar de la Helsinki a înregistrat pan 

înainte care justifică larg răspîndito convingere că ia 
această vară Conferința generol-europeonă își va putea în
cepe lucrările. Firește, rămîn încă unele dosare ce-și aș
teaptă soluționarea finală. Dar se poate afirma, de pe acum, 
că în probleme esențiale s-a realizat o apropiere o puncte
lor de vedere core îngăduie pronosticul întrunirii conferin
ței, lo nivelul miniștrilor de externe, chiar in ultim*  parte 
o lunii iunie. Acest termen avansat în lumea politică si in 
paginile ziarelor din diferite țări este realist. Existența in 
continuare o unor probleme în suspensie nu poate justifica 
nici o întîrziere. Problemele nesoluționaie vor putea fi re
glementate pe parcurs, în procesul desfășurării conferinței 
care, fără îndoială, va favoriza spiritul de încredere re
ciprocă, de înțelegere.

In acest moment al evoluției europene, cînd ideea secu
rității pe continent o cîștigot importante poziții și cind se 
vădește forțo ei considerabilă, influența pe care o exercită, 
se impune sublinierea faptului că reușita eforturilor pentru 
o făuri o Europă a păcii și bunei vecinătăți este strins le
gată de contribuția tuturor statelor, indiferent dacă sini 
mici, mijloci" sau mori. încă din momentul în core la Di
poli s-au stabilit primele contacte între reprezentanții sta
telor europene, România a subliniat însemnătatea vitală o 
participării directe, sub auspiciile unei depline egalități, o 
tuturor țărilor — indiferent de sistemul lor social-politic, 
de dimensiuni, potențial sau nivel de dezvoltare economica, 
de apartenență la o alianță militară — la toate fazele ne
gocierilor, oricare ar fi forma lor, la elaborarea si reali
zarea hotărîrilor. Edificiul securității europene nu poate fi 
decît produsul eforturilor conjugate ale tuturor statelor de 
pe continent, eliberate de anacronismele politicii de bloc, 
de formulele perimate pe care această politică le-a generat. 
Fiecare stat are dreptul și datoria de o participa în mod 
egal, de o-și aduce contribuția la pregătirea și desfășurarea 
conferinței pentru securitate și cooperare din Europa, la 
afirmarea 5nt re țările europene j unor relații noi. săni- 
tcmse , bazMe pe respectul independenței și suveranității 
naționale, * neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc, integrității teritoriale și deplinei egalități în drep
turi, renunțării la forță sau la amenințarea cu forța. O fer
tilă cooperare nu se poate realiza decît între state suverane, 
pe deplin stăpîne pe destinul lor, participante directe la so
luționarea tuturor problemelor care le vizează. In zilele 
noastre, în condițiile noilor realități contemporane, nu se 
poate accepta ca o problemă sau alta de pe agenda inter
națională să fie soluționată în absența unor state interesate, 
fără ca acestea să-și afirme punctul de vedere. „VIAȚA A 
DEMONSTRAT CA ASTAZI NICI O PROBLEMA NC SE 
POATE REZOLVA DECIT CU PARTICIPAREA TUTUROR 
NAȚIUNILOR INTERESATE — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu. DE AICI ȘI NECESITATEA CA ȚĂRILE CARE 
AU PĂȘIT PE CALEA DEZVOLTĂRII INDEPENDENTE, 
STATELE MICT ȘI MIJLOCII SA ACȚIONEZE ȘI MAI 
UNITE PENTRU A PUTEA EXERCITA UN ROL SPORIT 
1N VIAȚA INTERNAȚIONALA*.

Ideile acestea s-au afirmat cu tărie în cadrul reuniunii 
multilaterale de la Helsinki. La negocierile din capitala fin
landeză statele mijlocii și mici joacă un rol activ, aduc o 
prețioasă contribuție constructivă, militează pentru întro
narea unui spirit democratic în relațiile intereuropene. do
vedesc influența pozitivă pe care o pot exercita, utilitatea 
eforturilor lor. Statele mijlocii și mici se pronunță pentru 
respectarea scrupuloasă o principiilor și normelor dreptului 
internațional, pentru ca fiecare popor să poată decide liber 
asupra destinului său. Nici un stat — indiferent de dimen
siuni sau potențial — nu este calificat să io hotăriri care 
afectează interesele altor state, nesocotind poziția acestora, 
exercitînd presiuni sau recurgînd la ingerințe. Soarta uma
nității nu poate fi decisă într-un cerc restrîns. Un trecui 
apropiat o arătat consecințele negative ale politicii unor 
mari puteri care se -considerau investite cu dreptul — neatri
buit de nimeni — de a hotărî viitorul lumii întregi. In pre
zent. se impune moi mult decît oricînd respectarea viguroasă 
de căre toate statele și față de toate statele —, ' "
excepție —, o normelor legalității internaționale, 
depline a tuturor statelor, o dreptului lor de o 
mijlucit în problemele care Ie privesc.

Realizarea unui eficient sistem de securitate _
solicită contribuția statelor Europei în totolitotea lor. efor
turile tuturor popoarelor care doresc să trăiască eliberate 
definitiv de coșmarul războiului. Cursul pozitiv pe care il 
cunoaște continentul, progresele realizate pe drumul destin
derii * impun sporirea aportului statelor europene Io finali
zarea cu succes o actualelor negocieri de lo Helsinki, lo 
convocarea fără nici o amînare o Conferinței pentru secu
ritate și cooperare. în ceea ce o privește. România socialistă 
— promotoare o unei politici lucide, dinamice, exprimind 
spirit de inițiativă și principialitate desăvârșită — 'o ac
ționa ferm în continuare pentru soluționarea problemelor 
Europei în conformitate cu interesele reale ale popoarelor 
continentului, pentru făurirea unei trainice securități euro
pene, car? să garanteze fiecărei țâri o dezvoltare pașnică, 
să favorizeze o conlucrare fertilă, să consolideze pacea în 
lumea întreagă.

fără nici o 
a egalității 
hotărî ne-

europeană

EUGENIU OBREA

I
I
I
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de peste hotare
Șahinșahul Iranului l-a primit
pe șeful delegației române

Mohom-Sohinșohul Iranului, 
mod Rezo Pohtavi Aryomehr, l-a 
prim:!, marți, lo Palatul Niova- 
ron, pe Ion Pâțor.. vicepreșe
dinte ol Consiliului de Miniștri, 
ministru comerțului exterior, 
care conduce delegația română 
La ceo de-a noua sesiune a Co
misiei mixte româno-iraniene.
Cu acesx prilej, oaspetele o
transmis din porteo nresedin- 
tel--i Co^l-uiui de Stat ol Re
publicii Soci^iste România, 
Nicolae Ceoușes^cu, un meso, de 
prietenie s^hinșahuiui Iranu
lui, urări de sănătate si pros
peritate. precum si de noi suc
cese pop^ului i-an.ion pe coleo 
dezvolArii și pi^^-esului. Mul
țumind pentr- mesajul orim-iu

șahinșohul Ary^^hr a adresat, 
lo rindul său, oreședintehii 
Consiliului de Stat, Nicoloe 
Ceaușescu, cele moi călduroase 
urări de sănătate și fe^are, 
precum $i de noi succese to 
activitatea neoboaită pe care o 
desfășoară pentru binele po
porului -omân.

în cadrul convorbirii, desfă
șurată intr-o ambianțo de prie
tenie si c^r^i-^i.ate_ ou fo« o- 
bo-da-e probleme -efe-itoa-e la 
lărgirea n dezvoltarea reanîVt 
de cooare econcmicâ s, teh
nică dint-e România si Iron.

Lo întrevedere • fos prezent 
Alexandru Boaba, om.bosoo»-!. 
Rt-mânie- Io Teheran

insultările preliminare privind

reducerea trupelor și armamen

tefor in Europa intrate

în codrul ședinței de mo^i, 
prezidată de reprezentantul 
S.U.A., a fos: deschisă seria in
tervențiilor rostite de conducă
torii delegațiilor statelor parti
cipante asupra principalelor pro
bleme aflate in atenția consul
tărilor preliminare.

Reprezentantul Belgiei a rele
vat că „In ocest moment, cind 
Europa privește cu mai multă 
încredere viitorul, ar fi cel pu
țin anacronică neincluderea. în 
cadrul negocierilor, a mijloace
lor militare aflate pe continent-, 
El o remarcat legătura strlnsă 
între convorbirile de la Helsin
ki. consacrate problemelor ge
nerale ale securității și cooDeră- 
rii în Europa, și consumurile de 
Io Vier.a, care tratează osDccte 
specifice ale securității militare 
ca un aspect al aceluiași an
samblu de probleme. Pronun- 
țîndu-se pentru înfăptuirea unui 
complex de măsuri vizlnd in
staurarea și consolldoreo unui 
climat d? încredere, el o obser
vat că reducerea trupelor din 
zona centrală a continentului nu 
trebuie să creeze deza.-aitaje 
pentru nic uno din cărți

Reprezentantul Bulgariei, o 
arătat că pentru adoptarea unor 
decizii Intr-o problemă atit de 
importantă co reducerea trape
lor și armamentelor în Europa, 
care interesează direct toate na
țiunile europene, este necesar 
co la întilnirea pregătitoare de 
la Vfeno sâ fie invitate, pe 
bază de egalitate, toate stotele 
eur-onene. In opinia noastră, o 
declarat el. ar fi potrivit să se 
discute, ulterior, problema par
ticipării la viitoarele negocieri o 
acestor state europene, inclusiv 
a țărilor neutre. Vorbitorul a 
subliniat dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate in Balcani, 
remareînd în context : „Nu ex
cludem posibilitatea, a spus el, 
ca în condițiile evoluției cu 
succes a negocierilor privind re
ducerea trupelor și armamente
lor în Europa centrală să luăm 
în considerație. în viitor, discu
tarea problemei reducerii trupe
lor si armamentelor în olte re
giuni ale continentului".

Reprezentantul Canadei a ex
primat speranța că Reuniunea 
de lo Viena „vo marca o nouă 
fază importantă â negocierilor 
aflate în curs de desfășurare, 
vizînd reducerea tensiunii și 
sporirea cooperării Est-Vest, în
deosebi în Europa". Pronunțîn- 
du-se pentru o abordare siste
matică și treptată a problemelor

aflote in atenția cansuiîăr.lor d*  
la Viena, el a oprecoî câ -a so
sit mor^r-ul pentru a se face 
un prim pas seric*  ta vedere*  
reducerii confuz -tării m£^t*re  
to zona in care aceasta cuaoav« 
nivelul cel mai -idicat, respecriv 

Nici o oc-ivi- 
t scec, a 
sfășura-ă 
țări : ea 
stabcho- 
tatreago

Europa centrală-. 
tote îndreptată î 
•pus el, nu trebuie desfă 
în detrimentul vreunei 
trebuie sâ solvgardeze 
tea și securitatea ta
Europă

Evidențiind evoluția 
lui de destindere to 
tendințele de sporire o Imrțfrțf 
rii reciproce. înrredeni e rao 
perării fructuoase core 
rează „o nouă calitate ta rela
țiile internaționale-, ce va fi 
încununată, in acest an. de Con
ferința pentru securitate și coo
perare. reprezentantul Cehc-
slcvociei o decliorot că ocest fon 
'*reează  o bază avantajoasa pen
tru negocierile de l0 Viena.
Problema reducerii trupelor și 
armamentelor in Europa cen
trală. o continuat el. trebuie sâ 
fie abordată to cadrul discuții
lor viitoare cu participarea tu- 
•uror statelor interesate. Con
vingerea participonților Io con
sultări câ in acest domeniu tro 
trebuie adoptată nici o măs-i-â 
în detrimentul aecuritații vreu
neia din părți, si că nici unul 
din statele pOrticiponte nu tre
buie să fie lezat de astfel de 
măsuri, o declarat el. o jucat un 
rol important în cursul activi
tăților de Plnă acum ale consul
tărilor de lo Viena.

Apreciem reuniunea de lo 
Viena co o cale constructivă 
pentru continuarea actualului 
proces de destindere și sperăm 
ră înțelegerea privind începe
rea consultărilor exploratorii 
poote constitui primul pos im
portant în direcția statornicirii 
unei păci trainice în Europa — 
a spus reprezentantul Danemar
cei. El a menționat câ la reali
zarea unui acord pentru începe
rea consultărilor și-au adus con
tribuția toote țările reprezenta
te la reuniune. Lucrările pregă
titoare. a adăugat el. trebuie 
să conducă lo găsireo celor mai 
bune posibilități pentru un re
zultat pozitiv la discuțiile de 
fond asupro problemei reduce
rii trupelor.

n Vietnam există un proverb : 
nd mâninci fructa intreabâ 
cina a sădit pomul, cind bei 

cine a săpat 
că asemenea 

o semnificație 
să le amintim

opă întreabă
fintina. Cred 
proverbe au 

deosebita și că trebuie 
ocum, cind ne pregătim pentru cel de ol 
X-le-o Festival Mondial al tineretului și
studenților de lo Berlin. Este important de 
subliniat faptul că ideea Festivalului mobi
lizează din nou tineretul sub devizo soli
darității in lupta ontiimperiolistâ, pentru 
poce șî prietenie. Floarea Festivalului o
avut, cred, grădinari buni în rindul primei 
generații tinere de după război. Noi, cei 
din Cehoslovacia, sintem minări câ această 
fleare a crescut pentru prima ooră lo Pra- 
go. In spiritul aceleiași tradiții, ne pregă
tim pentru Festivalul de lo Berlin. „Floarea 
Fesă -ciuiui*  domino intrrngo companie 
pregăfctaore din Cehosiovocio. Ampla în
trecere core se desfășoară in țară - în
forme individuale și colective - se bucura 
de o lorgă participare. întrecerea indivi
duală ore trei etape și se vo termina lo 
sfirsrtul anH 1973. E dotată cu premii ior 
"■i-.-.ditee dobrndite in codrul ei vor fi
toata m considerare lo selecționarea mem- 
bnior se ejetm core, lo Berlin, vo repre- 
zer-to tineretul cehoslovac. Membrii dele-
gotb*  vor trebui deci, sâ traocă prin _ 
era*  tahocor lor orășenești si regionale pinâ 
cind se re- orezento io întrecerea de Io
Soro “t^o ăn Morovio core, vo reprezenta

,fili-

EFORTURI PENTRU
ELIMINAREA ANALFA

Reuniunea pregătitoare de la Helsinki
Problemele ordinii de zi 

viitoarei conferințe pentru _ 
curitate și cooperare în Europa 
s-au aflat și marți in centrul 
dezbaterilor din cadrul reuniu
nii pregătitoare de la Helsinki.

Grupul de lucru care se ocupă 
de aspectele cooperării cultu
rale a continuat discuțiile asu
pra preambulului la acest capi
tol din agenda viitoarei confe
rințe. Deși in redactarea docu
mentelor respective s-au înre
gistrat, așa după cum s-a mai 
anunțat, o serie de progrese, in 
ultimele zile se constată o anu
mită stagnare, persistind unele 
deosebiri de păreri în ce pri
vește principiile ce trebuie să 
guverneze cooperarea în aceste 
domenii.

Luind cuvîntul în ședința de 
marți, reprezentantul României, 
ambasadorul Valentin Lipat^i, 
a relevat că, în numeroase oca
zii, participanții și-au exprimat 
dorința ca lucrările reuniunii 
multilaterale să nu se prelun
gească în mod inutil, ceea ce 
reclamă, în actuala situație, e
forturi concrete din partea fie
căruia pentru finalizarea dez
baterilor, altfel îneît prima loză 
a Conferinței europene — poată 
avea loc cit mai curînd posi
bil. Reprezentantul României a 
insistat asupra desfășurării u
nei activități mai eficiente, pen
tru urgentarea pregătirilor. In 
acest scop, el a propus ca, pa
ralel cu dezbaterile în cadrul 
plenar, să se întreprindă efor
turi din partea autorilor de pro
puneri pentru punerea de acord 
a diferitelor formulări ale do
cumentelor corespunzătoare,
care apoi să fie supuse atenției 
grupului de lucru. Această pro
punere s-a bucurat de sprijin 
general, dîndu-i-se curs chiar 
in aceeași zi.

ale 
se-

A continuat activitatea de re
dactare și in ce privește unele 
aspecte polidce și juridice ale 
securității (circumscrise primu
lui capitol al ordinii de zi). In
tr-un cadru mai larg, cuprinzind 
autori de propuneri, s-a ajuns 
la un acord preliminar asupra 
textului referitor la respectarea 
principiilor relațiilor dintre sta
tele participante. Documentul 
respectiv cuprinde prevederi ex
prese vizînd dezvoltarea contac
telor politice interstatale, măsuri 
destinate să asigure nerecurge- 
rea lă forță și amenințarea cu 
forța, precum și studierea de 
proouneri referitoare la elabo
rarea de aranjamente pentru re
glementarea pe cale pașnică a 
diferendelor intre state.

Grupul de lucru însărcinat cu 
problemele cooperării economice, 
tehnico-științifîce și in domeniul 
protejării și ameliorării mediului 
înconjurător a continuat redacta
rea textului pentru preambulul 
acestui capitol. A fost înscrisă, 
astfel, prin acordul tuturor par- 
ticipanților, ideea ca viitoarea

conferință să-și orienteze aten
ția spre găsirea unor modalități 
și direcții concrete care să sti
muleze eforturile comune în ve
derea lărgirii cooperării în aces
te domenii.

• In cadrul unei expuneri a- 
supro politicii externe a Fin
landei. ministrul de externe al 
acestei țări. Ahti Karjalainen, a 
relevat interesul cu care sînt 
urmărite lucrările 
multilaterale de la 
T-ecind in revistă . „
înregistrate în activitatea 
pregătire a Conferinței . 
securitate și cooperare în Eu
ropa, ministrul finlandez a ară
tat că. in prezent,, atenția este 
concentrată spre definitivarea 
documentelor corespunzătoare. 
Data și locul conferinței urmea
ză tncă să fie stabilite. Există 
însă indicii că întîini-ea miniș
trilor de externe. în prima fază 
a conferinței europene, va putea 
avea loc in ultima săptămînă a 
lunii iunie — a declarat el.

reuniunii 
Helsinki, 

progresele 
de 

pentru

Există condițiile necesare pentru deschiderea 
neintirziată a conferinței pentru securitate

europeana
Intr-un comunicat dat publicității la încheierea lucrărilor 

reuniunii Comitetului ministerial al Consiliului Europei — or
ganism consultativ vest-european. reprezentînd 17 țări — se 
arată, printre altele, că participanții au făcut un amplu schimb 
de opinii despre consultările multilaterale pregătitoare ale con- 
ieiinței europene pentru securitate și cooperare în Europa, 
care se desfășoară la Helsinki. Rezumînd discuțiile purtate 
asupra acestui subiect, președintele Comitetului a spus că vor
bitorii au analizat stadiul actual al con«ultărilor multilaterale 
și au subscris la ideea existenței condițiilor necesare pentru 
deschiderea conferinței pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, înainte de începutul verii.

Festivalului
Mondial

DE LA FRAGA LA BERLIN

un fei de festival in „miniatura" eu nume
roase manifestări. „Floarea Festivalului" este 
și o mare întrecere a cititorilor ziarelor 
„Mlada Fronta" și „Smeno" — întrecere 
care are cinci etape, durează cinei luni, in 
cursul cărora tinerii vor face cunoștință cu 
personalități participante la Festival, cu 
țara gazdă, cu viața generației tinere con
temporane, cu orașele care au găzduit fes
tivalurile anterioare. Expediția automobilis-

BET1SMULUI IN PERU
Itr — iat»rtt« ararAal

M
eroclon este o 
stea din Urso 
Mare. Numele 
ei a fost reven
dicat însă de 
chimia italiană 

Ic o-’zootul căreia Temi, o
sul Tem.i cu impresionan-

combinat a dobindit r» 
-ă u—.ersaiâ. Polipropi- 
1 produsă oici și luind 
*• strălucitor de Mera- 

c>cr *—p'rzeste de 
act lo oltul Italia și 
Ri e în numerose

E mai ușoară ca 
moi rezistentă co

DESCHIDEREA
CONGRESULUI 
ORGANIZAȚIEI 
CONTINENTALE

LATINO-AMERICANE 
A STUDENȚILOR

în capitala Reoubl-icii CM- 
le s-au deochi*
congresului 
Continentale 
cone a Studen;__  _______ _
Președintele acestei organi
zații. Jesus Reyes, a -ele- 
vot, in cadrul ședinței inau
gurale, că mișcarea studcn- 
țească de pe continentul 
sud-american militează. a
lături de celelalte mișcări 
democrorice-munciiorești, ță - 
rănești, militar-patriotice și 
creștin-progresiste — pen
tru crearea unui lorg front 
antiimperialiat în America 
Latină.

Pentru o Europă a
intre națiuni egale
Cu prilejul vizitei 

pe care a făcut-o 
în Italia secreta
rul generat al 
Partidului Comunist 
Francez, Georges 
Marchais, a luat cu- 
vîntu] la un miting 
la Bologna. Vorbind 
despre situația no
uă care se creează 
în Europa, el a sub
liniat că asigurarea 
securității pe conti
nentul nostru recla
mă depășirea și des
ființarea blocurilor 
militare, realizarea 
unui sistem euro
pean de securitate 
colectivă, deschis 
tuturor țărilor con-

tinentului. „Este la 
ordinea zilei — a 
spus el — problema 
creării unei mari și 
adevărate Europe a 
păcii și securității, 
care, în același 
timp, să fie Europa 
cooperării între na
țiuni egale si libere 
de a-și hotărî pro
priul lor destin".

în cuvântarea 
tită cu același 
lej, secretarul 
neral al P.C.I., 
rico Berlinguer, 
menționat pagii 
cuți pe calea ’ 
tinderii în ’ . .
ca urmare a iniția- 

• tivelor țărilor socia-

ros- 
pri- 
«e- 
En

o 
fâ- 

.. des- 
Europo,

_ lucrările
Organizației 

Lotino-ome-i- 
iîor (OCLAE).

cooperării
și libere

liste, ale alto- forțe 
ale păcii. „In acest 
fel s-a ajuns la vic
toria ^to-ică asu
pra războiului rece 
și lo deschiderea 
perspectivei concre
te a instaurării unei 
ordini durobile de 
securitate și pace 
în Europa" — o sub
liniat secreta-ul ge
neral al P.C.I. Este 
necesar să fie lichi- 
dote toote barierele 
și prejudecățile care 
au divizat 
mulți omi
democratice și popu- 
Io-?.

pentru 
forțele

lo un cn- 
trece mă- 
alte țăin, 
apa și 

oțelul -
se spune. Din cele 50 000 

tone c~-ol aproape 80 lo 
s-.c iou drumul •xpo-^^li^ii'. 

Meroclon e o rteo nore- 
cocso s sub zodia ei o-oșul 
Temi șf-a -ec-on'at într-un 
’♦*  insâsi tradiția. Așezat in 
pKM zand montană, oici o 
fost una dintre primele oțe- 
•âiii din lume. Se moi pro
duc și ozi oțeluri speciale. 

tentat în timpul celui 
de-cl doilea război mondiol, 
o-oșul avea să-și deplingâ 
un timp îndeletnicirea sa d*  
secole. Aici se fabricau orme. 
Dor nu multora le trecea a
tunci prin minte că, in refa
cerea so, orașul vo deveni 
unul din pi-oții cei moi pu- 
tera:ci ai industriei chimice. 
Și totuși chimia o făcut din 
el o uriașa pasăre Phonix. 
Orașul are astăzi 100 000 lo
cuitori dintre core peste 
30 000 sînt muncitori. Este un 
oraș industrial și prin esență 
muncitoresc. Se simte a- 
ceosta și din lejeritotea cu 
care cel abordat îți răspun
de. Se comunică repede, fără 
protocol. Dar există, oare, 
vreun italian necomunicativ ? 
Nu, doar locuitorii din Um
bria par ceva moi rezervați. 
Bine zis, par. Sonoritatea 
numelui provinciei pe care o 
străbatem are cevă legendar 
și cum munții defilează pe o 
parte și alta a șoselei și cum 
ne-a prins pe drum și o 
ploaie schimbată brusc in 
mărgele de gheață, nu-i de
parte senzația că se destupă 
un tunel în timp și intram in
tr-o țară o umbrelor. Parcă 
așteptăm ca din piatră să 
răsară lungi siluete și să 
sune din peșterile munților
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• Cooperarea 
româno-algerianâ

Marți a avut loc la Alger 
semnarea protocolului de coo
perare științifică și tehnică și a 
programului de schimburi în 
domeniul învățămîntuiui, știin
ței și culturii între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Algeriană Democratică și 
Populară, pe anii 1973—1974.

Cu acest prilej, cele două 
părți au subliniat rolul și im
portanța documentelor respecti
ve pentru dezvoltarea în con
tinuare a cooperării tehnico- 
științifice și a colaborării cul
turale dintre cele două țări.

• Participind la prima sa 
conferință de presă în calitate 
de ministru al afacerilor externe 
al Olandei, Van der Stoel a o- 
bordat, între altele, problema 
relațiilor Est-Vest. El a afirmat 
în această privință că „trebuie 
căutate toate formele concrete 
de cooperare între Est și Vest".

Pe de altă parte, șeful diplo
mației olandeze a declarat că 
trebuie redusă amploarea acți
unilor de înarmare pe continen
tul european, apreciind că țara 
sa poate aduce o contribuție 
„bine concepută" în acest sens.

• Cea de-a 12-a sesiune a 
Consiliului pentru Comerț și 
dezvoltare al U.N.C.T.A.D., care 
și-a încheiat lucrările la Pala
tul Națiunilor, a adoptat o re-

intereselor țărilor 
dezvoltare în cadrul 

multi
ale G.A.T.T., care ur
să se desfășoare în 
acestui an. Țările in 
dezvoltare — sublinia- 

trebuie să

zoluție care subliniază necesi
tatea de a se acorda o atenție 
particulară 
în curs de
negocierilor comerciale 
laterale 
mează 
toamna 
curs de
ză documentul 
aibă posibilitatea „de a partici
pa din plin, în mod efectiv și 
continuu la toate fazele acestor 
negocieri".

tiea a celor două redacții a ajuns și la 
București și a făcut cunoștință cu viața ti
neretului român. Cinci ciștigători ai între
cerii vor lua parte la Festivalul de la Ber
lin, iar 45 de tineri vor călători prin locurile 
unde au avut loc festivaluri.

întreaga pregătire a tineretului ceho*  
slovac în vederea Festivalului o coordonează 
Comitetul național de pregătire pentru 
Festival care este alcătuit din reprezentanții 
diferitelor organizații sociale și din persona
lități bine cunoscute. Printre ei sînt și nu
meroși sportivi : înotătoarea M. Duhova, 
atieta E. Glescovă, tenismenul J. Kodes, 
atletul I. Plochy, hocheistul F. Posțișil, oa
meni de cultură ca poetul M. Florian, vio
lonistul V. Hudecek, cintăreții P. Lisko, 
I. Matysova, I. Malaveova, E. Pilarova 
(laureată a Festivalului din Helsinki) artista 
M. Vașariova și multi alții. Contribuția lor 
la selecția dinaintea Festivalului nu e for
mală. De exemplu, acești tineri artiști au 
organizat un spectacol dedicat Festivalu
lui. Sculptorul Zdenek Nemecek lucrează la 
bustul lui Fucik pe care delegația îl va lua 
cu ea și care, la Berlin, va cinsti memora 
eroului nostru național care, in acest oraș, 
a fost executat de către fasciști. Reprezen
tanții tineretului nostru vor exprima hotărî- 
rea de luptă împotriva unui nou război 
mondial, pentru progres, pentru ca pe în
treaga planetă să înflorească florile păcii 
și prieteniei.

MILAN SYRUCEK 
redactor la ziarul „Mlada Franta“ din Fraga

ca dintr-un corn. Umbrii, ve
chea populație preromanc, 
au fost uciși și în semn de 
aducere aminte o localitate 
de aici s-a numit și se nu
mește și azi Cese. Adică 
Ucișii.

Peste zidurile umbrilor au 
crescut zidurile romanilor. 
Italia întreagă de altfel este 
o enormă rețea arheologică 
în vecinătatea sau deasupra 
căreia noile construcții, în re-

locul verticalei, in sola ta- W
blourilor de comando. Ei con
duc, de aici, întreaga com
plexitate a proceselor și 
reacțiilor chimice. Ei asigura, 
cu ajutorul calculatoarelor, 
proporțiile acestor reacții. La 
ei sosesc semnalele acestor 
reacții și tot ei asigură co
menzile ' ......
caz de
care se 
sizabile

de echilibrare, în 
nevoie, a proceselor 
produc cu viteze se- 
doar electronic. In-

Italia în treacăt (III)

MERAC ON

însemnări de A. I. ZĂINESCU

plică parcă, săgetează mo
numental. Turnul combinatu
lui chimic din Terni are 33 
metri și de la înălțimea Iul 
ochiul plimba panoramic 
munții, de jur împrejur, în- 
tr-un uriaș cerc, roată parcă 
a unui cosmic vehicul. Vizi
ta combinatului începe de 
fapt de aici, coborînd. Ne 
însoțește domnul Vincenzio 
Devitta, inginer. La etajele 
superioare, doar mașini. Bă
taia lor de ceasornic și li
niște, liniște. Becuri care se 
aprind și se sting, semnale 
din univers parcă, 
misterios limbaj.

Pe măsură ce coborîm în- 
tîlnim oameni. Cîțiva la mij-

treaga aparatură și toate 
structurile electronice sînt de 
concepție și fabricație italia
nă. Inclusiv substanța Mero- > r 
clon descoperită și produsă 
în Italia. Dar Meraclon nu 
înseamnă numai o stea din 
Ursa Mare, ci și Premiul No
bel pe care ea l-a obținut 
coboiîtă, s-or putea spune, 
pe munții din Umbria și sta
tornicită la Terni pentru a 
întinde mii și mii de fire în 
întreaga peninsulă și în în
treaga lume, incit dintr-o stea 
a chimiei, ea a devenit și o 
stea a comerțului iar italie
nii, indiscutabil, știu să facă 
comerț.

un
Italia arheologică în vecină

tatea noilor construcții.
Foto : C. VO1TIȚCHI

„Skylab" în 
dificultate

Salonul 
nauticii

aero-
de la Paris

Oficialități ale N.A.S.A. au 
anunțat că o nouă problemă a 
apărut la bordul stației spația
le „Skylob", în noaptea de luni 
spre marți. Temperatura din 
interiorul stației, care trebuia 
să nu depășească în mod nor
mal 20 de grade Celsius, s-a 
ridicat la 38 de grade Celsius. 
Directorul de zbor, Neil 
Hutchinson, a declarat, marți, 
că tehnicienii N.A.S.A. se află 
astfel, în fața unei noi proble
me dificile. El a lăsat să se în
țeleagă că dacă temperatura nu 
va putea fi readusă la normal, 
plecarea celor trei astronauți, 
reprogramată pentru duminică, 
ar putea, suferi o nouă amînare.

La 24 
porțile, 
Bourget, 
național . .
Paris — cea mai veche și mai 
importantă manifestare de a
ceastă natură organizată în 
lume. Principala atracție o vor 
constitui, se apreciază, mache
tele navelor spațiale „Soiuz" și 
„Apollo", care, în 1975, vor face 
joncțiunea în spațiu, in cadrul 
primului experiment cosmic co
mun sovieto-american. Vor fi 
prezentate, în total, 180 tipuri 
de avioane, dintre care 26 în 
premieră. La salon participă 
21 de state, între care și Româ
nia.

își va deschide 
aeroportul Le

mai
pe

al 30-lea Salon inter- 
al aeronauticii de la
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