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BUN VENIT, 

GALAXIA 
MARCONI!

Intr-un sat din nordul ferii, situat la opîsprezece kilo
metri de orice șosea, ascuns după șapte dealuri, e o școală 
la care vin copii care stau încă peste șapte dealuri. Iarna, 
copiii nu mai pleacă acasă, stau la gazde. Sînt lupi. Sînt 
nămeți. E un sat uitat de lume. Acolo a ajuns, zelos, un 
cercetător al Institutului de studii pedagogice care-mi po
vestea că în satul de după coline a înțeles revoluția fan
tastică a învățămintului în epoca modernă. Copiii din că
tunul de peste dealuri erau la ora de geografie. Stăteau 
cuminți în bănci și urmăreau fascinați la televizorul clasei, 
lecția „Dunărea". Dunărea șerpuia în fața lor aevea, se 
oprea la Porțile de Fier, izbită-n piept de monumentala 
construcție, era o zi cu soare — pe ecran. Dunărea scli
pea, afară, în cătun, burnița mărunt. Televiziune Integrală 
în creierul munților, asta da, poate semnifica destul de 
exact începutul unei ere noi. O eră nouă într-un proces 
fără ere, un proces continuu, vechi de cînd este vechi omul 
pe planetă - procesul prin care el, omul, vrea să stăpî- 
neașcă tainele naturii și pe sine însuși, mai ales. în ultimii 
cinci sute de ani el a făcut în sensu1 acesta mai mulți și 
mai spectaculoși pași decît în toată istoria sa anterioară, 
în ultimii cincizeci de ani el a făcut în sensul acesta mai 
mulți pași decît a făcut în toți cei cinci sute de ani la un 
loc. Gutenberg a inventat tiparul și cea mai senzațională 
revoluție spirituală a omenirii - cultura Ia îndemîna oricui, 
alfabetul pentru toți - Marconi a inventat radioul și poate 
el însuși nu realiza ce inventa. Ce semnificație și ce literă 
„A" a însemnat invenția sa. Este un „A" foarte special. Un 
„A" dintr-o limbă nouă, necunoscută pină atunci pe pla
neta Terra.
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Citeva din inițiativele uteciștilor din marile 
întreprinderi industriale din Brașov

In oricare din întreprinderile 
brașovene, hotărîrea de a întâm
pina marile evenimente ale anu
lui 1974 prin realizări care să fie 
demne de semnificația istorică a 
acestora, își pune pecetea pe 
fiecare zi de muncă ce se vrea 
mai laborioasă, mai eficientă de
cît ziua de ieri,

Conectați la pulsul uriașului 
efort, tinerii nu pot rămîne în 
afara acestei efervescențe și, cu 
ambiția specifică vîrstei, doresc 
chiar să adauge noi valențe în
trecerii tuturor.

Nu de mult această hotărîre a 
îmbrăcat forma cifrelor, prin care 
comitetul județean sintetiza an
gajamentele asumate de organi
zațiile de tineret de la fiecare loc 
de muncă; realizarea în 1974 a 
unei producții marfă suplimenta
re. obținută exclusiv prin muncă 
voluntar-patriotică în sprijinul 
producției, în valoare de 37 mi
lioane de lei. In spatele acestor 
cifre se grupează nenumărate 
fapte cotidiene prin care tinerii 
împlinesc, cu răbdare' și tenaci
tate, o promisiune de onoare. 
Ceea ce apare nou în această ac
țiune e faptul că tinerii care își 
sacrifică ore din timpul lor li
ber nu refuză nici un fel de

muncă și vin în ajutorul produc
ției, oriunde lipsa de brațe de 
muncă, calificate sau necalificate 
amenință cu pierderi de timp, 
stagnări sau rămîneri în urmă de 
orice natură. S-ar părea că no
țiunea de muncă voluntar pa
triotică se umple astfel de un 
sens nou, dînd tânărului nu mi
mai satisfacția utilității nemijlo
cite a activității sale benevole, ci 
integrîndu-l mai profund în via
ța colectivului, făcîndu-l să cu
noască, în afară de atelierul fi 
mașina la care lucrează de obi
cei, alte locuri de muncă, alte as
pecte ale activității colectivului.

O DEVIZĂ DE ONOARE

Tovarășul Gheorghe Dima, 
președintele consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului mu
nicipal Brașov al U.T.C., ne-a 
vorbit despre primele succese 
concrete ale acțiunilor de mun
că voluntar patriotică în spriji
nul producției.

— Angajamentele luate de or
ganizațiile de tineret din fiecare 
întreprindere prind viață pe zi 
ce trece. Urmărim cu satisfacție 
elanul și abnegația cu care tine
rii se încadrează în rezolvarea

rapidă și eficientă a unor sarcini 
la zi și considerăm că se poate 
vorbi pe drept cuvint despre a- 
cest angajament, devenit o de
viză de onoare a fiecărui tînăr.

Tinerii de la întreprinderea 
„Rulmentul“ de pildă, s-au an
gajat să realizeze peste plan 
18 000 rulmenți, din care 2 000 
au fost executați. Deoarece acest 
angajament inițial se referea nu
mai la participarea secțiilor de 
fabricație, noi inițiative au fost 
pornite și în sectoarele nepro
ductive, dintre care tinerii de la 
mecanic-șef s-au angajat să re
pare lunar cîte o mașină prin 
muncă voluntar-patriotică. Cei de 
la autoutilări au început execu
tarea unui aparat de măsură și 
control, prin forțe proprii, iar ti
nerii din sculărie vor executa lu
nar cîte trei corpuri de matrițe, 
în orele lor libere.

Trebuie amintit și exemplul ti
nerilor de la Întreprinderea de 
șuruburi care s-au hotărît să li
chideze un neajuns supărător : 
pierderea unui număr relativ 
mare de șuruburi și piulițe pe

ADINA VELEA
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In contul zilei 

de 23 August
Începînd de luni, textilițtii de 

la Fabrica de postav „Proleta
rul", din Bacău — care s-au an
gajat să realizeze sarcinile ac
tualului cincinal în numai patru 
ani — lucrează în contul zilei de 
23 August. De la începutul cin
cinalului și pină în prezent, pre
vederile de plan au fost devan
sate cu peste 50 milioane lei ■ la 
capitolul producției globale.

Raportează îndeplinirea 

planului pe primul 
trimestru

Sectorul Navrom—Drobeta
Tumu Severin este prima unitate 
economică din Mehedinți care a 
raportat îndeplinirea mai devre
me a sarcinilor de plan pe pri
mul trimestru. Urmare a acțiu
nilor întreprinse pentru reduce
rea timpului de imobilizare la o- 
perațiile de încărcări—-descărcări 
în porturi, a scurtării perioadelor 
de revizii tehnice și reparații la 
nave, a preocupării pentru încăr
carea acestora la capacitatea no
minală, acest succes permite na
vigatorilor severineni să înscrie 
în bilanțul trimestrial realizări 
superioare prevederilor la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi 
ai planului economic.

Export de inteligență
tehnică

Institutul de proiectări tehno
logice pentru industria ușoară a 
inițiat largi contacte de coope
rare și engineering. Au fost con
tractate proiectele pentru rea
lizarea unei secții de tricotaje in 
Mongolia și a unei fabrici de 
țesături tip mătase în Congo, 
atit in ce privește operațiunile 
de construcții montaj cit și cele 
referitoare la confecționarea uti
lajelor.

Prin intermediul societății 
mixte româno-nigeriene Roni- 
tex, care a luat ființă în 1973. 
vor fi finalizate proiectele unei 
platforme industriale al cărei 
nucleu il vor constitui 4 în're- 
prinderi textile.

Cadrele Institutului de proiec
tări pentru uzine și instalații 
metalurgice (IPROMET) sînt 
pe punctul de a încheia docu
mentațiile pentru noua fabrică 
de aglomerare a minereurilor ce 
se va construi în cadrul uzinei 
Eisenhutenstadt din R. D. Ger
mană. Pentru această unitate ca
re va fi echipată cu două agre
gate, avind o suprafață utilă de 
260 metri pătrați fiecare, în afa
ră de proiectare se asigură li
vrarea întregului echipament 
tehnologic, precum și montajul 
acestuia. De asemenea, pe baza 
proiectelor sint in curs de rezol
vare în R. P. Bulgaria o serie 
de cuptoare pentru tratament 
termic.

Ieri a început construcția

Fabricii de zahăr

Picătura
care 

a umplut 
paharul 
de OCTAV"

PANCU-IAȘI

L-am intilnit intr-un parc, 
la o oră, cind, îndeobște, îl 
știam acasă, ascultind tran
sfigurat emisiunea „Știința 
Ia zi". Am rămas stupefiat 
surprinzîndu-1 că-și dese
nează cu degetul in nisip 
horoscopul, purtind în buzu
narul pardesiului o broșură 
rufoasă despre opera ocultă 
a lui Nostradamos și avind, 
răsucit după o ureche, un 
bilet de papagal care ii pre
zicea că va trăi 83 de ani, 
va cunoaște fericirea de a 
nu recidiva scarlatina din 
copilărie și se va căsători, 
dacă va posti vinerea, cu o 
minunată făptură din Titu- 
Gară.

Tînărul robust pe care il 
știam, arăta jalnic și, înfio
rat, l-am chestionat să-i a- 
flu drama.

M-a informat prompt :
— Eram, pină acum Citeva 

zile, un produs desăvîrșit al 
acestui secol științific. E- 
ram... Eheu !, fugaces... A- 
cum sînt o epavă metafizi
că, Din tinărul crăpind de 
sănătatea certitudinilor, min- 
dru de pozitivismul său ne
clintit, am ajun o zdreanță...

Și-a îndreptat spre mine 
fruntea pe care abia de cu- 
rind citeam bărbătești prin
cipii socratiene, complicate 
formule newtoniene și sa
vante exerciții gaussiene — 
și-a ridicat spre mine frun
tea, zic, și m-a zguduit să 
descifrez acum, pe portativul 
unor riduri proaspete, intr-o 
jalnică gamă minoră, notele 
sfișietoare al unui început 
de cantată pe tema „Deșer
tăciunea -deșertăciunilor". A- 
poi a continuat :

— N-a trecut nici o săp- 
tămină de cind, Intr-o seară, 
mi-a venit chef să-mi petrec 
timpul la o casă de cultură, 
a tineretului. Citesc cu entu-
( Continuare în pag. a ll-a)

Patru reporteri în patru întreprinderi

LAC URS URILE 
DE CALIFICARE

ÏIT PACMA o 3#

C
alificarea cadrelor 
este una din preocu
pările principale ale 
conducerilor între
prinderilor și o sarcină prio

ritară înscrisă în agenda de 
lucru a comitetelor U.T.C. Este 
firesc să fie așa, căci pregăti
rea temeinică și din timp a 
cadrelor condiționează în mod 
hotăritor gradul de eficiență 
al producției, calitatea și pro
ductivitatea, folosirea raționa
lă a zestrei tehnice de care 
dispun întreprinderile.

în raidul nostru prin cele 
patru întreprinderi din țară 
ne-am propus să eviden-'iem 
citeva din experiențele pozi
tive acumulate în acest dome
niu, precum și neajunsurile 
care mai persistă la nivelul 
organizațiilor U.T.C. din a* 
ceste unități economic?. Dăm, 
așadar, cuvîntul celor patru 
reporteri ai ziarului nostru, 
deveniț’ ad-hoc elevi Ia cursu
rile de calificare.

•. ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE UTILAJ 
CHIMIC BUCUREȘTI

Ce distanță separă școala de uzină?
• îmi încep ziua de elev la 

cursurile de calificare în secția 
cazangeric „dublindu-1“ ne veri
tabilul elev sudor,. Nicușor Pla
fon. Ci primă observație — Nicu
șor nu poartă salopetă — e îm
brăcat cu ce-a venit de acasă : 
pantaloni de stradă, pulovăr de 
lină și fes. Tinerilor in curs de 
calificare nu li se acordă, prin 
lege, echipament de lucru, deși 
lucrează in condiții identice cu 
muncitorii șl trebuie să se su
pună acelorași norme de protec
ție a muncii ! Nicușor (17 ani, 
proaspăt descins din Botoșani) a

devenit copilul-minune al echi
pei lui Ilie Floroiu — „sudează 
domne’, ca un sudor adevărat !“. 
Este aprovizionat cu electrozi de 
sudură, i se dă aparatul cel mai 
bun, băieții clin echipă se în
trec în sfaturi și încurajări. Ce 
e drept și Nicușor este unul din
tre cei care vor să învețe t

e La prelucrări mecanice mă 
„integrez“ în grupa celor 18 uco-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a lll-a)

în anul 1972—1973 din 207 stu- 
denți in anul I la Facultatea 
de agronomie din București 61 
provin de la sate, din părinți 
agricultori iar alți 73, prove
nind tot din mediul rural, au 
părinți muncitori, intelectuali 
și funcționari ; restul de 68, 
reprezentînd un procent de 33,7 
la sută, sint orășeni get-beget. 
La medicină veterinară 54 din 
86 studenți sînt de la oraș, hor
ticultura a atras 50 de tineri o- 
rășeni (37,9 la sută) iar zooteh
nia 37 din 104 și doar 22 dintre 
ceilalți 67 au părinți țărani.

Anul universitar pe care îl 
parcurgem nu prezintă modifi
cări vizibile : la agronomie un 
sfert din numărul studenților 
sint orășeni, iar dintre cei pro- 
veniți de la sate 99 (46,6 la su
tă) au crescut în familii de 
muncitori, intelectuali ori func
ționari ; horticultura numără 58 
studenți din orașe, zootehnia 55, 
medicina veterinară 59,4 la su
tă. Pe ansamblul institutului 
doar 25,1 Ia sută din numărul 
total al studenților sint de la 
țară.

Cifrele și procentele de mai 
sus exprimă un fenomen social 
foarte interesant de cercetat. 
Fără intenția unei analize de 
conținut exhaustive să vedem 
cum se explică rezerva față de 
profesiunile agriculturii a ce
lor care de generații au preluat 
și. continuat munca cîmpului; 
și invers, ce determină afluen
ța tinerilor orășeni către insti
tutele de învățămint superior 
în sarcina cărora stă pregătirea 
specialiștilor necesari marilor 
unități de producție agricolă.

Dacă satul nostru contemporan 
cunoaște o „migrație“ a popu
lației, îndeosebi a tineretului,

către centrele urbane — indus
triale ori pe cale de industriali
zare — fenomenul nu numai că 
nu trezește motive de îngrijo
rare dar este considerat de so
ciologi și de alți specialiști ca 
perfect motivat în condițiile 
unei țări ca România, aflată 
într-un ascendent proces de 
dezvoltare economică.

atracții și dragostea față de 
natură, față de animale, hotă- 
rirea de a se consacra unui 
sector de activitate cu greutăți 
prezente dar cu perspective ne
limitate de dezvoltare viitoare. 
Nu in puține cazuri asemenea 
intenții au și fost puse în a- 
plicare de tinerii specialiști 
porniți de la orașe către sal,

De ce nu privește
Facultatea 

de agronomie spre 
liceele agricole?

Pe de altă parte, chiar dacă 
in cu totul alte proporții, exis
tă și în rindurile unor tineri 
orășeni tentația de a se abate 
de la o tradiție plecînd de la 
oraș în mediul rural. în multe 
anchete privind motivarea op
țiunilor profesionale, liceeni a- 
flați în pragul concursului de 
admitere în facultăți — altfel, 
orășeni din tată-n fiu — dau 
asemenea explicații intențiilor 
lor de a se forma ca ingineri 
agronomi, zootehniști ori me
dici veterinari adăugind printre

ciștigați deplin și definitiv de 
partea agriculturii, integrați 
profesional și găsindu-și împli
nirea personală în mediul am
biant al satelor noastre, puter
nic transformate in anii socia
lismului.

Totuși, nu putem trece peste 
faptùl că din numărul tinerilor 
orășeni care abordează studiile 
superioare agricole prea mulți 
aleg agronomia „în ultima in
stanță“, pentru că n-au reușit 
la alte facultăți, pentru că aici 
s-a mai repetat concursul de

admitere ori din cine știe ce 
alte motive care n-au prea mare 
legătură cu înclinațiile și inten
țiile lor de viitor. Ce consecin
țe au aceste opțiuni nefondate, 
atit pentru treburile agricultu
rii cit și ale noilor specialiști 
este relativ ușor de prevăzut.

Din rindurile acestora se re
crutează „evazioniștii“ de la 
legile noastre scrise și nescrise 
care te obligă să restitui socie
tății nu numai investițiile fă
cute dar și mult pe deasupra ; 
apar cei care-și trădează profe
sia preferind să lucreze sub va
loarea și pregătirea dobindită 
numai să nu plece la țară, na
vetiștii între o localitate și alta, 
între un loc de muncă și altul.

învățămîntul nostru — des
chis și democratic — nu poate 
însă lăsa fără norme, criterii 
mai complexe o atare situație. 
Aparent, o cale certă pentru 
direcționarea tinerilor proveniți 
din mediul rural către facultă
țile cu profil agricol, nu exis
tă. Sînt cunoscute limitele și, 
adesea ineficienta acțiunii _ de 
orientare profesională desfășu
rată în școli. Și totuși există 
un teren care a fost insuficient 
explorat și exploatat pină acum 
in acest sens : liceele agricole, 
în mod cu totul de neînțeles 
liceele agricole se situează incă 
pe ultimul loc cu ofertele lor 
de candidați pentru învățămin- 
tul superior de specialitate. Ce 
ne spune situația anului univer
sitar in curs ? Din totalul de 
2 268 absolvenți — promoția 
1973 — ai liceelor agricole s-ati 
prezentat la concursul de ad-

MARIETA VIDRAȘCU
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1974— anul producțiilor agricole 

record in toate domeniile 

Pentru rodnicia pămîntului 
tinerii își dăruiesc zi de zi 

PASIUNEA, 
PRICEPEREA, ENERGIA

de la Urziceni
Luni au început lucrările de 

construcție a Fabricii de zahăr 
de la Urziceni, care prin capa
citatea sa de producție va con
stitui una dintre cele mai mari 
unități de acest gen din țară. 
Noul obiectiv, dotat cu utilaje 
de mare randament, în cea mai 
mare parte produse în țara noas
tră, va putea prelucra zilnic 
4 000 tone de sfeclă.

Zilele acestea, au început lu
crările pregătitoare pentru con
strucția unei unități similare la 
Țăndărei. Ca atare, în Bărăgan, 
cea mai importantă zonă agricolă 
a țării, vor funcționa, în anii ur
mători două importante obiecti
ve de prelucrare a sfeclei de 
zahăr.

(Agerpres)

„ETALAREA“ '
Tocmai terminase o lungă și vehementă 

luare de poziție contra unor filme ce rulau 
in orașul lui, împotrivire pe care și-o spriji
nea pe ceea ce el numea etalarea fără pu
doare, fără măsură a unor acte violente, 
pe ceea ce el considera inutil și dăunător 
de a fi arătat în prea mari cantități pe 
ecran : urmăriri, schimburi de pumni sau de 
focuri ucigașe, răzbunări sîngeroase ș.a.m.d. 
Sînt periculoase aceste „jocuri cu focul", îi 
spunea el celui de curînd venit în orașul 
lui, mai ales că, atrași la început numai de 
„joc", unii tineri pot rămîne cu imaginea 
„focului". La o vîrstă imatură seducția vio
lenței se manifestă sub forma plăcerii jo
cului.

Acela îl asculta cu atenție și îngrijorare 
și deși tot ceea ce i se spunea primea în
treaga sa aprobare nu se putea smulge 
unei impresii neplăcute, chiar 
bizare : i se părea că acea ve
hementă condamnare are, cu 
toate acestea, un aer demago

gic. Fiindcă nu putea uita că 
venea la el dintr-un loc unde
iată ce-i spusese un subordonat al său 
cu aerul _ cel mai senin de pe lume : 
„vedeți, aici la noi tinerii sînt plini de fan
tezie, inventivi, mereu găsesc cîte ceva să 
se distreze, să se amuze, lată, nu de 
mult...". Și-i povestise amuzat cum un nu
măr nu prea mic de băieți și-au lucrat, în 
timpul liber, dar la mașinile lor, niște cuțite 
de o mare frumusețe, cu minere bine strun- 
jite, lustruite, cu lame a căror varietate ea 
singură ar putea da o dovadă de fantezie 
și gustul acestor băieți. „Ce părere aveți, 
i-a spus cu o nedumerire de care se vedea 
că suferă cu sinceritate, ce părere aveți că 
s-au găsit însă și unii care n-au privit cu 
ochi buni o asemenea întîmplare grăbin- 
du-se să vadă și să critice în ea mai întîi 
ceea cejsoate fi socotit rău dar fără să ia 
în seamă și ceea ce mie mi se pare sem
nificativ și pozitiv în aceeași întîmplare : 
ideea de a lucra în orele libere, fantezia 
care se poate verifica la o simplă privire

C. STÄNESCU

a acelor obiecte cărora de atunci eu nici 
nu mai îndrăznesc să le zic cuțite, în fine, 
explicația lor sjnccră asupra destinației ce 
urma să o aibă acele obiecte (bucătăria 
familiei) ? Ce ziceți de asta ?" Și spre a fi 
și mai convingător în sincera lui nedume
rire trase sertarul biroului din încăperea 
unde șe aflau și-i arătă interlocutorului, fă- 
cîndu-i complice cu ochiul, un cuțit de toată 
frumusețea- „și eu am, vedeți ? Tai pîine 
cu el 1".

A, i-a mai răspuns el la o întrebare pe 
care i-a pus-o după aceea, e altceva, e cu 
totul altceva să acceptăm ca ecranele noas
tre și deci ochii și deci mintea tinerilor 
noștri spectatori să fie poluate de etalarea 
unor acte de violență ce se mai văd în 
unele filme..."

A tresărit : „etalarea", va să zică asta 
era I „Da, am să fin minte acest 
cuvînt, „etalare", auzit într-un 
loc în core după aceea a aflat 
că un fost campion de box a 
murit din cauza unui cuțit în
fipt în gît. într-un loc în care 

s-a înfimplat ca dintr-o echipă de ti
neri porniți să-i pună la punct pe der
bedei și pierde vară să facă parte și 
unul din acești derbedei. într-un loc în cars 
unor băiețași inofensivi și cam speriați li 
se țin fel de fel de predici despre respec
tul legilor în timp ce alții lucrează cuțite 
„de bucătărie", operație socotită de un se
nin iresponsabil drept amuzantă și plină de 
fantezie. Și, dar nu în sfîrșit, într-un loc 
unde strigătul femeii acostate pe o stră
duță mai întunecoasă dar din centru nu 
este „auzit" pe bulevardul principal". în 
acest oraș, firește nu imaginar, un respon
sabil cu educația tineretului l-a informat pe 
larg despre cît de importante sînt acțiunile 
de prevenire a actelor antisociale și nu l-a 
lipsit de plăcerea „etalării" conferințelor pe 
această temă ținute la Casa de cultură și 
in alte locuri. Etalare, firește, făcută cu 
intenția de a preveni...
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— comuna 
După cum

VIATA BAIE IA UȘA !Programul de activitate este la locțiitor
iar locțiitorul lucrează în alt schimb

I

Zilnic, prin unitățile comerci
ale din Constanța trec mii și mii 
de oameni, de vîrste și profesii 
diferite. La fel de variate și 
multiple sînt și gusturile și pre
ferințele acestora, iar exigența 
de cumpărător îmbracă tot atî- 
tea forme.

Pentru a cunoaște cîteva din 
măsurile, acțiunile sau inițiati
vele desfășurate pe linia întări
rii disciplinei, a dezvoltării per
sonalității tinerilor lucrători în 
comerț — prin corectitudine, 
conștiinciozitate și respect în rela
țiile cu clienții — într-una din 
zilele săptămînii
intrat în marele și 
magazin universal „Tomis' 
pe șoseaua Ștefan cel Mare. Am 
ales această unitate pentru fap
tul că aici aproape 80 la sută din 
personalul de deservire se înca
drează într-o medie de vîrstă de 
numai 23 de ani, iar comporta
mentul tinerilor se află într-un 
continuu proces de formare.

Fiind un magazin mare, era 
și firesc ca inițiativele să fie pe 
aceeași măsură dar... iată ce ne 
spune tovarășa Elisabeta Tru
fașu, secretara comitetului

INTR-UN MAGAZIN 
CU 580 DE UTECIȘTI

U.T.C. pe magazin: „Dintre for
mele activității noastre, îndrep
tate în direcția educării și mo
delării comportamentului tineri
lor, menționeaz în primul rind a- 
dunările generale, apoi,... alte 
acțiuni mai recente nu am avut... 
E drept că trebuia să informăm 
tinerii despre problemele care 
s-au discutat în cadrul ședințe
lor de instruire de Ia comitetul 
municipal U.T.C., dar sînt prea 
mulți și apoi ce să le spunem ?! 
Știți, programul de activitate se 
află la locțiitor și vine după- 
amiază la servici. Așa nu îmi pot 
aminti cam ce activitate ne-am 
propus să desfășurăm în acest 
trimestru, dar vă pot arăta gra
ficul de ședințe; să vă citesc te
mele adunărilor generale. Nu 
avem gazetă de perete și nici 
panou de onoare și, în conse
cință, nu putem să desfășurăm o 
activitate intensă pe linia întări
rii disciplinei, a dezvoltării per
sonalității tinerilor. De aceea îmi

este greu să vă dau numele unui 
utecist fruntaș sau al unui tînăr 
care a săvîrșit vre-o abatere, și, 
mai mult decît atît, mă tem să 
nu se supere careva pentru fap
tul că nu am ales alte exemple. 
Dar să știți că nu aven** lipsuri. 
Verific lunar condica de sugestii 
și reclamații“.

înainte de a ieși din magazin 
am trecut pe la raionul de biju
terii, unde am zărit-o pe ute- 
cista Viorica Dragomir, iar în 
raionul de jucării pe tînăra Relian 
Ismail; le văzusem fotografia la 
Îianoul de onoare al magazinu- 
ui. Tot aci era și fotografia u- 

tecistei Maria Nedelcu. Dorind 
să o văd și pe ea la locul său 
de muncă, m-am oprit la raio
nul de țesături decorative :

— Bună ziua ! Ce doriți
cumpărați ? — am fost întrebat 
de tînăra Mioara Voinea.

— O caut pe utecista Maria 
Nedelcu — i-am răspuns.

— Vedeți la raionul de încăl-

țăminte pentru bărbați; tot a- 
colo lucrează și secretara comi
tetului U.T.C. pe magazin.

într-adevăr se afla chiar lin
gă tovarășa Elisabeta Trufașu 
care, în urmă numai cu cîteva 
minute, nu putea să dea un e- 
xemplu de tînăr evidențiat.

Pe un ecuson, în raft, am 
tit, aproape fără să vreau, 
nume : Ciarmela Vasilica. Mi 
părut că mai citisem undeva a- 
celași nume, — si nu m-am în
șelat, îl citisem la colțul satiric 
al gazetei de perete — pentru 
că există și gazetă de perete în 
acest magazin (!!).

Dacă tovarășa Elisabeta Tru
fașu, secretara comitetului 
U.T.C., din această unitate co
mercială nu-și cunoaște cole
gele de raion, ce pretenție să mai 
avem ca să cunoască întregul 
magazin cu cei aproape 380 de 
tineri care, astăzi, aplică în 
practica vieții doar cunoștin
țele însușite în școală și cîte pu
țin din ce au reușit să tălmă
cească din ședințele de sindicat?

Augustin ți H. Flore» : 
Aspirațiile dumneavoastră. de 
altfel în totul lăudabile, pot fi 
realizate prin cursuri de scurtă 
durată care se organizează după 
necesitate. Corespondentul nos
tru B. Augustin s-ar putea 
adresa Serviciului personal și 
învățămînt al Ministerului 
Transportului, iar N. Florea ser
viciului similar al UCECOM, 
astfel de cursuri nefiind con
semnate în îndrumător. în cazul 
in care informațiile nu cores
pund dorințelor dumneavoastră 
și dacă sinteți bacalaureați, îmi 
îngădui să vă propun eu două 
profesiuni apropiate celor soli
citate : specialitatea : construcții 
aeronautice — Școala de specia
lizare postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini — Bucu
rești, str. Freișului nr. 44, sec
torul 1, durata de studii doi ani
— concurs la matematică (scris 
și oral), fizică (oral) ; optică, 
montare de ochelari — Școala de 
specializare postliceală UCECOM
— str. Economu Cezărescu nr.
47, sector 7, telefon 49 42 18 —
durata de studii 2 ani — con
curs la matematică (scris și 
oral), fizică (oral).

G. V. și F. M. — Medgidia : 
Din păcate „expectativa“ noas
tră nu se sfârșește, așa cum ați 
fi dorit, deoarece profilul cerut 
nu se școlarizează in acest an. 
Dar limbile străine sînt prevă
zut® și in cazul altor profile. 
Mă refer la cel de secretar ste
nodactilograf limba română și 
limbi străine în școlile de spe
cializare postliceală din Bucu
rești (str. Șerban Vodă nr. 22,

CE SPUN SPECIALIȘTII?
SPECIALISTUL ABORDAT : 

doctorul in științe pedagogice 
ALEXANDRU GHEORGHIU, de 
la laboratorul de televiziune in
tegrată de pe lingă Institutul 
de studii pedagogice.

— Tovarășe doctor, să-mi 
spuneți tot ce știți — poate 
părea o glumă — în legătu
ră cu avalanșa, explozia 
„galaxiei Marconi". Sint pre
viziuni fabuloase și previzi
uni sumbre. se consumă 
multă cerneală și tipar pen
tru a se preconiza sfârșitul 
tiparului, se vorbește mult 
despre extraordinarul flux 
spre instrucție dar Si despre 
analfabetismul planetei noas
tre. pe mari suprafețe. Dale 
și enunțuri contradictorii, 
profeți și anatemiști. S-ar 
părea că trăim intr-adevăr o 
epocă a paradoxurilor. In- 
vățămintul a ajuns la for
mule senzaționale — dar în
că o mare 
lui nu știe 
tească.

parte. Piramida unei generații 
se îngustează la virf, la treap
ta învățămîntului superior, dar 
țoate „ieșirile“ membrilor gene
rației pe parcurs sint utile pen
tru societate, sint eficiente și 
productive. Pe urmă trebuie să 
avem în vedere ca procesul de 
instrucție să nu dureze la infi
nit. Oamenii trebuie deprinși 
cu o educație permanentă,. cu 
obișnuința de a învăța singuri, 
pentru că. oricum, progresul 
social îi obligă să învețe toată 
viața.

— Vă întrerup puțin. în 
sensul acesta, am citit opi
nii incendiare, care cer des
ființarea școlii. Ea ar fi o 
instituție perimată, construi
tă pe sistemul societății in
dustriale. bazată pe discipli
na — și formația — fabricii, 
cu masă de elevi în bănci 
și profesori Ia catedră. Al- 
vin Toffler, in „Șocul viito-

Lucrul nu e ușor. în prezent, 
raportul pe țară este de sub 
unu la sută, dar chiar și în ță
rile foarte dezvoltate el merge 
între 4 la sută și 8 la sută. Sis
temul audio-vizual. chiar în 
condițiile tehnologiei moderne, 
este foarte scump. Fiecare țară 
a venit cu soluții. România, 
Institutul nostru, a elaborat 
acest sistem de televiziune in
tegrată, difuzarea audio-vizua- 
lului prin mijloace de masă, in- 
tegrîndu-le în sistemul de în
vățămînt. Sistemul nostru de 
masă a fost foarte apreciat, 
este o soluție ieftină, rapidă și 
sigură de introducere a audio
vizualului în școală, indiferent 
de școală, indiferent de așeza
rea geografică și condițiile in 
care funcționează această școa
lă. Un televizor nu e scump. 
La ora actuală, orice școală din 
România are între trei și opt
sprezece televizoare, mă refer

— Revin. Sol Cornberg, 
proiectant de sisteme de co
municații intr-o facultate a- 
mericană — ca să dau un 
singur exemplu — spune un
deva : „Scrisul și cititul vor 
deveni lucruri perimate“. 
Caseta, magnetoscopul, filmul 
la domiciliu vor înlocui ori
ce alta formă de instrucție 
și cultură. Era Marconi va 
dinamita era Gutenberg. 
Cărțile vor deveni istorie — 
în cazul cind va mai avea 
cineva nevoie de istoria în
săși...

— A ! Astea, iertați-mă. sint 
după opinia mea. fantasmagorii. 
Nu cred. Fascinația exercitată 
acum de audio-vizual este fi
rească pentru că ne găsim in 
fața unui nou limbaj. Școala 
ne-a învățat pină acum numai 
limbajul scrisului-cititului. Co
dul acesta. Mai sint atitea alte
le — ca cel al matematicii, al

în laboratorul audio-vizual al 
desfășoară 

care bene-
liceului, unde se 
cele mai multe ore 
ficiază de sistem.

Laboratorul dotat
de proiecție, ecran, aparate de 
înregistrat și ascultat, un întreg 
sistem de semnale de mesaj, 
nu era liber. Tovarășul profe
sor de limba germană. Roman, 
iși pregătea lecția „Regele iele
lor“ de Goethe. Operatorul pro
iecta un film cu legenda res
pectivă — desene executate de 
elevi cu o deosebită măestrie, 
un actor german- recita vestita 
baladă, profesorul oprea din 
cind în cind banda, acolo unde 
i se părea potrivit.

— îmi este destul de ușor 
să înțeleg menirea sistemu
lui audio-vizual în cîteva 
discipline exacte, sau limbi 
străine, mai puțin însă la 
disciplinele umaniste. Roma
na, de exemplu.

cu aparat

profesorilor, să „învățați o 
nouă limbă pedagogică“.

— Nu. desigur. Și ne perfec
ționăm în continuare. A început 
chiar de Ia obișnuința de a 
mînui butoanele pină la obiș
nuința, mai complexă, de a mi- 
r.ui sistemul. în procesul de in
strucție. Important, fundamen
tal. a fost că am făcut totul cu 
forțele noastre, că am plecat, 
ca să spun așa. împreună, in
tr-o operă de pionierat. Am 
stabilit un permanent algoritm, 
continua noastră perfecționare, 
de la mînuirea aparatelor pină 
la crearea prototipurilor didacti
ce. Acum nici nu ne mai putem 
închipui o altfel de didactică.

CE SPUN ELEVII ?
Elevii spun foarte multe și 

foarte diferite, esențialul' este 
că „spun“, că totul ii preocupă. 
Am stat de vorbă la Liceul Șin-

parte a Pămintu- 
să scrie și si ci-

Învățămîntului 
r._  __ _ este într-ade

văr aceasta, accesul la cultură. 
U.N.E.S.C.O. anunța eă procesul 
de alfabetizare în ultimii două
zeci de ani a crescut cu 5 la 
sută. Numai că tot în această 
perioadă explozia demografică 
a ajuns la 8 la sută creștere a 
populației globului. Practic, nu
mărul analfabeților in epoca 
zborurilor cosmice a crescut. în 
sistemul de învățămînt capita
list și. in general. în țările ne- 
socialiste. cea mai dificilă pro
blemă pare a fi problema ca
drelor, a conducătorilor proce
sului de învățămînt. A fi pro
fesor. acolo, nu e o meserie 
căutată. Nu produce valori ma
teriale — deci este prost re
tribuită in comparație cu alte
le. Pe urmă, invățămîntul în
suși costă. Și costă diferențiat. 
Inechitatea socială, dacă vreți, 
începe de pe băncile școlii. 
Cine are bani să plătească un 
colegiu de primă mină, plăteș
te. cine nu. se mulțumește cu 
unul de mina a doua. Startu
rile pentru tinerii din prima 
categorie și pentru cei dintr-a 
doua sint diferite. Sistemul au
diovizual, galaxia Marconi. ca
pătă forme tot mai complexe, 
se preconizează și revoluția ca
pitală — cea a informațiilor 
trimise prin satelit, traduse 
automat în douăsprezece limbi 
și care să acopere o mare par
te a școlilor de pe glob — dar 
alfabetizarea este în continuare 
o necesitate. Omenirea iși pune 
problema calificării, problema 
instrucției. Toți savanții, indi
ferent de formația lor filozofică, 
de convingerile lor politice, știu 
acum că principală forță a 
oamenilor este educația.

Socialismul a rezolvat o mare 
parte din ele. Premisele succe
sului, la noi, sint solide. Toți 
tinerii sint școlarizați, după 
cum știți. Raportul este acesta : 
la un procent de 4,5 membri 
ai societății românești, unul 
este elev sau studem. între
gul invățămint este cotă din 
venitul național — noi așezăm 
deci procesul de învățămînt m 
cadrul unor parametri m egală 
măsură cantitativi și calitativi, 
căutind să asigurăm nu numai 
un Invățămint de calitate, ci și 
șanse egale. Care ar fi parame
trii esențiali in atingerea aces
tui deziderat major ? Iutii — 
ca obiectivele acestui sistem de 
informație și educație să cores
pundă opiectiveior și exigențe
lor societății. Nu numai a celei 
ele azi, dar mai ales a celei de 
miine. Un copil care este astăzi 
la grădiniță va produce venit 
național în anul 2000. Societa
tea și școala nu pot să nu 
țină seama de asta.

Al doilea parametru, a doua 
verigă in acest proces este ne
cesitatea ca acest tînăr să pro
ducă cit mai repede venit na
țional. Statul investește enorm 
în instrucția și educația 
tînăr. Este firesc 
aștepte de la 
în c.are a investit 
participe cit mai 
cit mai rapid la , 
producție. Noua Reformă a în
vățămîntului a desfăcut lanțul 
verigilor. " 
sistemul, 
șirii pe 
acest sistem.
Iile speciale, la cursurile post- 
liceale, la școlile de subin- 
gineri, tehnicieni și așa mai de-

— Problema 
pe plan mondial

unui 
ca statul să 
acest tînăr 

atiția bani să 
competent și 
procesul de

Ea a ..desfăcut“ 
dind posibilitatea ie- 
diferite trepte din 

Mă refer la șco-

Bun venit
galaxia

Marconi !
rului" tocmai asta spune. 
Că oamenii trebuie să se o- 
bișnuiască a învăța singuri, 
că în momentul in care pă
rinții vor fi bine pregătiți, 
cind locuința copilului va fi 
bine utilată cu elemente ale 
sistemului informațional au
dio-vizual, procesul de in
strucție se va individualiza.

— Da, cei care spun asta se 
referă la faptul că în general, 
costă mai mult să renovezi 
fundamental un sistem decît să 
construiești unul complet nou. 
Un sistem complet nou ar intra 
mai rapid și fără șocuri in con
știința beneficiarilor lui. Sint 
și opinii contrare, care se ba
zează pe argumentul că și acum 
două sute de ani, revoluția în- 
vățămîntului cu caracter da 
masă — uzinal, cum îi zice Tot- 
fler — părea o aberație, ceva 
imposibil. învățămîntul _ trebuie 
inovat. Este adevărat că lui îi 
lipsesc cîteva elemente impor
tante. dintre care cel mai. im
portant este acesta : Obiectivele 
rapide. Generațiile Gutenberg 
învățau în școală ce trebuie s* 
știe. Generațiile actuale trebu
ie să iasă din școală cu acope
rirea dezideratului ce trebuie sa 

■ știe să facă un om instrucțw- 
nat. Acest cuvînt, această no
țiune „să facă“ renovează o 
întreagă știință. El introduce în 
didactica modernă conceptul de 
tehnologie didactică și face pri
mul pas de la imprecizie la 
precizie, de la o disciplină am
biguă și fără parametri solizi, 
imuabili, o știință exactă.

— Presupun că aici, de la 
acest „să facă“, de la nece
sitatea informației rapide, 
complexe și cit mai exacte 
s-a ajuns ia folosirea 
toacelor audio-vizuale 
procesul de instrucție.

— Da. Cea 'mai mare parte a 
copiilor sînt vizuali — într-o 
etapă de viață. Pe de altă par
te, cincisprezece la sută din 
conținutul învățămîntului pen
tru a fi înțeles, are nevoie de 
audio-vizual. Acest 15 la sută; 
raportat la numărul de lecții 
dintr-un an, ar semnifica, in 
decursul școlii generale — pe 
care o preconizăm obligatorie 
de doisDrezece ani — elevul să 
asiste la l 800 lecții audio-vi
zuale. Problema pe care ne-o 
punem noi. aici, în România 
socialistă, este ca acest sistem 
să fie accesibil pentru toți ele
vii țării noastre. Accesul între
gii generații la sistemul com
plex este obligatoriu, dacă ți
nem, și trebuie să ținem seama, 
de obiectivul șanselor egale.

mii- 
in

la licee. Sistemul nostru 
gîndit pe opt ani, și integrăm 
progresiv, mereu alte sectoare 
și etape ale procesului de șco
larizare în el. Să nu uităm că 
neintrodus în sistemul de ins
trucție audio-vizual, copilul ar 
intra în contradicție cu școala. 
El trăiește într-o lume audio
vizuală. într-o lume de butoa
ne. imagini și sunete, iar pro
fesorul la școală n-are Ia dis
poziție nici atîta tehnică 
are mama copilului acasă, 
gospodărie.
levul vede la televizor,

cit 
în 

Ă erupt Etna. E- 
iolcviivt, acasă, 

cum s-a întimplat. La școală, 
profesorul neutilat cu mijloa
cele audio-vizuale îi povestește 
cum a erupt vulcanul, desenind 
pe tablă o formă sintetică cu 
creta sau îi arată niște planșe. 
Elevul va fi nemulțumit și nu 
va mai stima școala, va face 
comparații. Sigur, sistemul au
dio-vizual este complex', sînt 
necesare laboratoare, cabinete, 
ateliere dar asta au deocamda
tă foarte puține școli. Televi
ziunea integrată este pentru 
toată lumea. Revista Tele-școa- 
lă publică din timp programul 
lecțiilor integrate, ele durează 
un timp anume din ora propriu- 
zisă. copiii îmbină lecția vorbi
tă cu lecția văzută, firește, be
neficiind de completările și în
drumările profesorului, 
țațele sint excelente. Noi 
întreprins deja două 
pe plan național în 
s-au semnalat ameliorări în e- 
ficacitatea procesului informa
țional. Intenționăm să aducem 
și radioul în școală, în sensul 
formării unor fonoteci. Sigur, 
peste douăzeci de ani vom 
avea mult mai multe alte po
sibilități. Mult mai complexe, 
mai minunate, dar deocamda
tă și această idee se vădește 
a ‘ ■

artelor, ele au însă vechime în 
conștiința generațiilor. E vor
ba de o perioadă de inoculare. 
Televiziunea creează o motiva
ție, ea este utilă. Dar tot sis
temul audio-vizual nu 
zintă înlocuirea culturii 
ționale, ci completarea 
fi groaznic să se nască 
petiții și animozități, 
sele duc la rupturi 
ror consecințe pot fi 
bit .de grave. Sistemul
berg și sistemul Marconi 
completează în cea mai eficien
tă formulă. Ultimul folosește un 
limbaj nesaturat incă, nou, pe 
care școala il va satura, îl va 
introduce în cotidian, în obiș
nuit. în reflex. Va dispare deci 
excepția, devenită regulă, vom 
integra în codurile noastre și 
pe acesta — și asta va fi tot.

repre- 
tradi- 

ei. Ar 
com- 

Exce- 
ale că- 
deose- 

Guten- 
se

CE SPUN PROFESORII?

Rezul- 
am 

cercetări 
care ni

fî foarte eficientă.
— Nu credeți că aceste 

noi metode, acest nou sis
tem combinat de învățămînt 
concurează scrisul și cititul ? 
Apetitul la lectură ?

— Nu, nu cred. Nu este vorba 
de nici o concurență. Tot au- 
dio-vizualul a fost prospectat 
ca necesitate pedagogică. Este 
vorba de mesajul util. Toate 
bibliotecile din lume nu pot în
locui informația vizual-auditi- 
vă. foarte rapidă, foarte pene
trantă și invers, nici un mesaj 
audio-vizual nu va putea înlo
cui informația adincită. prin 
lectură și studiu individual. 
Sistemul televiziunii integrate 
răspunde dezideratului școlari
zării omogene, accesul la îiivă- 
țămint calitativ egal. Deci, e 
bun, e util.

Dacă vreți să știți cum poate 
arăta o clasă de matematică 
mergeți la Liceul Șincai din 
București. O căutăm pe direc
toarea acestui liceu, tovarășa 
profesoară de matematică Feli- 
cia Haica. Am găsit-o intr-o 
clasă-laborator de matematică. 
Clasa-laborator de matemati
că era albă, luminoasă, veselă, 
ferestrele aveau vitralii cu for
mule matematice stilizate, băn
cile — combinație de alb și roșu 
— erau mini-pupitre de coman
dă, clasa-laborator era in curs 
de dotare cu aparatură perfec
ționată audio-vizuală, puteai, cu 
puțină imaginație, să te închi
pui îtltr-un laborator de cerce
tări. la cel mai înalt nivel.

„Toate acestea, îmi spune 
zimbind tovarășa directoare, au 

• fost construite mai ales cu auto- 
dotare, cu mijloace proprii, cil 
ajutorul elevilor și profesorilor, 
al celor doi tehnicieni angajați 
ai școlii, cu imaginație, pricepe
re — și. firește, cu entuziasm“.

De pricepere și inventivitate 
aveam să mă conving în peleri
najul prin laboratoarele și ca
binetele liceului. Entuziasmul 
era presupus.

— Dumneavoastră aveți 
aici adevărate minuni,..

— Nu sint minuni. Sînt acce
sorii necesare, copiii deja s-au 
obișnuit cu ele. nu mai consti
tuie pentru ei un spectacol, ci 
pur și simplu elemente necesa
re și ajutătoare, o ambianță 
care-i solicită. Ne îmbogățim 
mereu ..banca de date“, dotarea 
în sistemul audio-vizual, . alcă
tuim mesaje audio-vizuale. fo
losim cu eficiență televiziunea 
integrată. Să mergem mai bine

— Este extrem de util, 
răspunde tovarășa profesoară 
de limba și literatura română 
Elena Cristea. Diapozitivele, 
montajele, scenariile dublate de 
film ajută înțelegerea univer
sului poetic, adîncirea semnifi
cațiilor operei, reflexiile de via
ță, de experiență, universul 
scriitorului analizat. Introducem 
studiul literaturii în contextul 
științelor umaniste, a celor 
exacte chiar, ne preocupăm 
mereu de armonia studiului, de 
„lumea cunoașterii“, ca un tot, 
un tot spiritual, în care siste
mul audio-vizual nu numai că 
nu este inutil ci, dimpotrivă, ne 
ajută să limpezim și să adîh- 
cim multe lucruri. Realizăm 
proiecții dublate de vocea scri
itorului sau a marilor^ actori 
care recită, sau îmbinăm reci
tarea cu muzică și imagini de 
natură filmate, o ambianță care 
provoacă perfecta consonanță a 
elevului cu opera.

— Toate acestea sint 
frumoase. Mă întreb 
sint PREA frumoase, 
îndepărtează elevul

foar- 
dacă 
dacă 

de 
indi- 
pen-

te 
nu 
nu ____
la obișnuința studiului 
vidual, de Ia pasiunea _ 
tiu dificultatea de a adinei 
singur lectura, de a înțelege 
sensurile cele mai ascunse 
ale operei. Adică, dacă nu 
„lenevește“ spiritul creativ 
și curiozitatea intelectuală.

— Se constată exact contra
riul, imi explică tovarășa di
rectoare. Intii, trebuie să vă 
atragem atenția că acest audio
vizual, aceste mesaje, noi le 
introducem cu un dozaj foarte 
atent, cit trebuie, cum trebuie, 
acolo unde trebuie. Fără re
zerve, dar fără să absolutizăm. 
Îmbogățim mesajul forma! pen
tru a ajunge la cel de conținut. 
Elevii iși formează un limbaj 
științific adecvat, cu multă per
sonalitate. se constată chiar că 
această nouă complexitate a 
procesului informațional și e- 
ducațional le stimulează crea
tivitatea. Am să vă arăt mai 
lirziu un astfel de „mesaj au
dio-vizual“ realizat de noi cu 
ocazia sărbătoririi anului revo
luționar 1848, un mesaj dedi
cat lui Avram Iancu, realizat 
numai cu forțe proprii, cu elevii 
și profesorii noștri, cu corul și 
recitatorii liceului, filmat aici, 
de către elevi. Montat desigur 
tot de ei. Astfel de mesaje mai 
avem în pregătire, unul dedicat 
lui Bacovia, altul lui Eminescu. 
Televiziunea integrată dă 
zultate foarte bune

— Presupun că nu v-a fost 
ușor, nici dumneavoastră,

cai cu un grup de elevi dm• ul
timele clase, care, cu toții, sepa
rat și în bloc, mi-au lăsat o ex
celentă impresie. Fetele — A- 
DRIANA TURCULET. ANGELA 
MICU, CECILIA TRIFU. AURO
RA DINULESCU (secretara 
U.T.C.), băieții — OCTAV FUR
TUNA, TEODOR BACIULESCU. 
Discuția a fost animată și di
versă, voiau să îmi spună totul 
despre preocupările lor, despre 
ce le place și ce nu le place, 
despre ce vor să se facă în via
ță. Pentru că fugeau mereu de 
tema discuției, nu prea price
peau ce poate fi grozav în. asta, 
sau semnificant, nu-și puseseră 
problema, sistemul audio-vizual 
li se părea firesc. în preferința 
și pasiunea lor, în obișnuința 
lor cotidiană. Marconi și Guten- 
berg conviețuiau pașnic. Se năs
cuseră în timpul cind amîndoi 
triumfaseră și nu pricepeau de 
ce trebuie să existe vreo luptă 
pentru supremație, demonstrînd 
dealtfel, in sensul acesta, mult 
bun simț.

— Cum o să stau seară de 
seară la televizor ?! — protestea
ză Angela. Am ajuns la o virstă 
cind selectez. Mă uit întotdeau
na la telejurnal, la seara pentru 
tineret, la spectacole și filme, 
în sfârșii, dacă nu sint prea 
proaste. Unele lucruri sint im
portante in fixarea unor cunoș
tințe. Altele sint stupide. Pre
fer să citesc o carte.

— Ai timp ?! Ești grozavă. Eu 
n-am timp de citit decît în va
canță și atunci citesc tot ce-mi 
cade în mină, „înghit“ cărțile 1 
(Adriana Turculeț).

— Cecilia, ce preferi, să 
mergi la teatru sau la film ?

— Teatru. Mesajul se transmi
te direct, actorii sînt pe scenă, 
alături, am senzația că oficiez 
alături cu ei. Firește, nici eu nu 
prea am timp.

— Voi sinteți obsedați de 
timp 1

— Cred și eu. sintem la sfâr
șitul școlii — ripostează Octav. 
T.otăl meu e*profesor de istorie. 
Deși eu vreau să mă fac arhi
tect. mi-a ..predat“ pasiunea. 
Aș citi într-una la cărți de spio
naj și istorice, dar dacă vrei să 
intri la arhitectură nu e glumă. 
Iar eu mai sint și sportiv pă
timaș.

r.etofon la fel. Cel puțin mie 
așa mi se întimplă. Pe urmă, 
cele mai multe lecții aici sînt 
interesante. Șochează, dacă mă 
înțelegeți bine. îți mențin treaz 
interesul. Cunoștințele se asi
milează mai ușor. Nu prea văd 
cum ar fi să înveți fără labora
tor și televiziune. Omul are 
memorie vizuală. Aproap». toți 
au.

— Ei, nu toți ! Fără carte... 
(Cecilia). Cartea e mai profun
dă, însuși procesul lecturii mai 
intim, altfel, nu știu cum să 
spun...

— Dar în artă ? Nu in stu
diu. în artă, ce preferați ? De 
pildă : un serial sau un film 
după un roman celebru, sau 
chiar romanul ?

— De obicei, și una și alta 
(Aurora). Se întimplă însă ca 
filmul, față de carte, să te de
zamăgească, să fie o copie pali
dă. Invers însă, nu se poate 1

— Voi spuneți mereu că 
aveți puțin timp. Mai ales 
cei de la real. Vreau să spun, 
cei pentru care arta e „un 
lux“, ei trebuie să se pregă
tească intens pentru științele 
exacte,

— Stâți, vă întrerup. (Doina). 
Avem aici o clasă de matema
tică. Sînt elevi care se pregă
tesc intens pentru meserii ci
bernetice. Urii vor mînui bu
toane de comandă audio-vizua
lă, ca aici. Pe unii îi vezi tot 
timpul cu nasul în probleme, 
aproape au uitat să ridice capul 
Iți trebuie cap pentru așa ceva, 
nu zic 1 Dar sînt limitați. Mulți 
sînt limitați. Dacă-i scoți din 
formule nu mai știu nimic, nici 
pe ce lume trăiesc 1

— Nu toți. O știi pe Cristina 
Dumitru ? Realista ? Fata aia 
citește cit noi toți la un loc. Și 
e melomană.
- Toți 

(Octâv).
— Chiar toți ? Mă uimiți I

— Să scrieți neapărat de to
varășa profesoară de muzică, 
Gabriela Munteanu. Ne-a îndră
gostit de muzică. Facem audiții, 
avem o veritabilă discotecă.

— Vă puteți imagina o so
cietate fără artă ?

(Pauză lungă, uimită.)
— Nuuu 1 Așa ceva e imposi

bil. — răspunsul a fost în cor.
— Pină și a face o societate 

e o artă 1 (Octav).
— Vă puteți imagina o so

cietate fără cărți ?
— Nuuu 1 (Un nu spontan și 

unanim, care. însă, pe parcursul 
exclamației, a început să scadă).

urma urmii... Oa- 
ce în ce mai pu-

telefon 14 00 92). Craiova (str. 
Caracal nr. 105) cu concurs la 
limba și litetatura română, o 
limbă străină la alegere : rusii, 
engleză, franceză, germană, am
bele materii scris și oral — du
rata de studii : 2 ani — de ase
menea, la secția comerț ekterior 
— numai la școala din Bucu
rești. examenul de limba româ
nă fiind înlocuit cu cel de geo
grafia economică a R.S.R. și a 
lumii (scris și oral), durată de 
studii tot doi ani.

O elevă — Curtea de Argeș : 
Eu nu am auzit că s-ar întîmpla 
așa, trebuie să așteptăm îndru
mătorul. Te-âr putea interesa 
poate faptul că in centrele uni
versitare institutele pedagogice 
de trei ani au fost parțial înglo
bate in universități. O facultate 
de fizjcă-chiftiie cu durata de 
trei ani era prevăzută în îndru
mătorul din 1973 la 
tea din Brașov.

Romanovici Ștefan 
Borca, jud. Neamț : 
ne-a informat M.E.I., problema 
botanicii la concursurile de ad
mitere se află în studiu. Desigur 
că pină la apariția îndrumătoa
relor pe anul 1974 se va lua o 
hotărire și în această privință.

Horia Vidorii — Oradea : Eu 
n-am auzit despre o astfel de 
prelungire și dealtfel este puțin 
probabil că se va întîmpla așa.

Zoltan D. — comuna Bota, 
jud. Timiș : Concursul pentru 
secțiile de istorie din universi
tăți se dă la : istoria României 
(scris și oral), istoria universală 
modernă și contemporană 
(scris).

Mocăniță Mircea — București: 
Adresați-vă secretariatului celui 
mai apropiat liceu. Ei știu mai 
bine, presupun că au mai avut 
cazuri asemănătoare.

P. M. — Costești. jud. Argeș : 
Citește răspunsul dat mai sus, 
lui G.V. și F.M. din Medgidia și 
vei afla ceea ce dorești.

Pa.raschiv Gh. — Constanța : 
Depinde de secția pe care ți-ai 
ales-o. Pentru cartografie se dă 
concurs la • desen tehnic 
crare grafică), geografie 
și economică a R S.R. ___ _
pentru geofizică la matematică 
(scris și oral), fizică (oral), pen
tru topografie minieră la mate
matică (scris și oral), geografie 
fizică generală (oral). Urmează 
să hotărăști secția. Succes !

(lu
paie» 

(oral),

PICĂTURĂ

re-

— Vă place aici Ia labo
ratorul audio-vizual ?

— E nostim 1 (Octav). Oricum 
lecțiile sint mai complete. E și 
altă atmosferă. O lecție Proust în 
laborator este altceva decît ace
eași lecție în clasa obișnuită.

— Mai e ceva. (Aurora). Fil
mul iți creează o stare afectivă 
pentru lectură. Banda de mag-

sîntem melomani 1

— Daaa. La 
menii au din 
tin timn. Or să fie casetofoșne. 
benzi. E posibil. O să citim vă- 
zind imagini 1 (Octav).

— Fii serios 1 (Aurora, fu
rioasă). E vorba aici nu numai 
de citit : de etică, de tradiție, 
de estetica lecturii... Ar fi cu
rată prostie 1 Cititul modelează 
conștiința și in sine, ca 
menii care citesc au 
înaltă...

act. Oa- 
fruntea

să teAurora. tu vrei 
actriță sau profesoară, 

ai un an de gindire. Co
de lingă tine doresl* să

faci
Mai 
lega . ,
fie nsihotog. Oriav, arhitecl. 
Teodor Băciutescu — care a 
tăcut tot timpul...

— Medic, doresc să mă făc 
medic. Este singura meserie în 
care ajuți efectiv oamenii.

— Ce idee ! De ce 
oamenii ? Să se ajute 
Eu nu vreau să ajut 
vreau să fac case.

— Te privește. Dacă 
să ajuți oamenii, nu te apuca 
de case !

— Nu vă certați ! Dar specia
liști în ochiul magie n-ave(i 
printre voi ? împătimiți de cu
ceririle științei ? 
care să ne ducă 
Centauri ?

— Sint destui, 
noi, cite vrei ! Știți ce e impor
tant ? Are Mihai Beniuc o poe
zie care se termină așa : „Am 
să fiu și vreau să fiu / Am să 
fiu ce vreau să fiu ! / ...

Și Furtună Octav. cel care nu 
„vrea să ajute oamenii“ dar și-a 
ales arhitectura și recită vibrant 
versuri — el. în mesajul audio
vizual cu Avram Iancu l-a in
terpretat chiar pe acesta, zim- 
bește visător.

Octav Furtună are dreptate să . 
iubească aceste versuri. Iar 
Mihai Beniuc a avut dreptate 
cind le-a scris.

să ajuți 
singuri ! 
oamenii.

nu vrei

Viitori »avanti 
direct în Alfa

Năzuințe la

SMARANDA JELESCU

(Urmare din pag. I)
ziasm pe afiș că e progra
mată o masă rotundă, cu 
participarea unor eminenți 
oameni de știință, despre... 
dar ce importanță are des
pre ce ? Intru în sală, aștept 
un ceas ronțăind alune, apoi 
apare un comper și anunță 
cu un zimbet care ii preface 
întreaga gură într-o semilu
nă : „Dragi tovarăși, am plă
cerea să vă prezint pe dis
tinsa solistă de 
șoară a 
Cecilia 
recitesc afișul, intru iar in 
sală și dau de domnișoara 
Boboc. Fac operația asta de 
Cîteva ori, o fac pină simt 
că una dintre 
mele convingeri, 
nității dialectice 
lerie și formă, 
impingindu-mă 
dealism steril... 
nu-mi pierd 1 
Vreau să spun, nu 
pierd incă. Atita timp, __
spun, cit lumea mea spiri
tuală recunoaște matematicii 
meritul fixării și consolidării 
gindirii științifice, incă nu 
mă pot socoti pierdut. Dar... 
Dar mă pune Lucifer. ca să 
nu-I numesc chiar naiba, să 
rămin in continuare la pro
gram. Pe afișul de afară ci
tisem : „Curs de inițiere mu
zicală. Iși dă concursul 
cvartetul...“ Pe scenă apare 
însă un ghitarist. Patru per
soane s-au metamorfozai 
într-o fracțiune de 
într-una singură, 
zbier, nici in tine nu 
avea încredere? și 
meu. Brutus ?... Lovitura mi 
se pare covirșitoare. nil însă 
ireparabilă. Mai pierd o cer
titudine. dar îmi rămine in
tactă setea de viață. Ei bine 
după zdrăngănelile ghitaris- 
tiilui, vine din nou comperul 
și anunță că în continuare 
au survenit mici modificări 
in programul serii. In locul 
unui recital de balet, va evo
lua maestrul iluzionist Pat- 
zachini, iar in locul unui 
concurs de perspicacitate, va 
avea Ioc mult așteptata intîl- 
nire cu gospodina numărul 
unu a sectorului, care va 
conferenția despre corelația 
dintre familia tinărâ și clă
titele cu dulceață de vișine... 
Picătura și-a făcut datoria : 
a umplut paharul. Dintr-un 
om al splendidelor certitu
dini. am ajuns o cirpă prag
matică. un aristotelian debu- 
solal. intirziat și vulgar...

Impresionat, am imeepui 
să-mi caut batista spre a-mi 
tampona o lacrimă. M-a 
oprit cu un gest rezolut :

— Nu mai plinge. bebi. 
in zbaterea ari-

Am

muzică u- 
sectorului nostru. 

Boboc !" Fug afară,

principalele 
aceea a u- 
intre ma
se năruie, 
spre un i- 

Totuși, 
luciditatea, 

mi-o 
imi

secunda 
Euclid, 

mai pot 
tu. fiul

Lasă-mi. 
cestrală. eul metafizic, 
oră la ghicitoare. La madam 
Elefterescu-Mafalda. 
să-mi împrumuți un 
Mi-a descifrat cineva 
niile palmei că dacă ____
nu cîștig ia Loto, mă înfiază 
precis un medic dentist, lă- 
sindu-mi moștenire trei pre- 
molari. două apartamente și 
un Fiat 1800 decapotabil...

...In vreme ce alergam să 
anunț Salvarea, mi s-a pă
rut că-1 zăresc pe responsa
bilul casei ile cultură, înt'u- 
lecind cu poftă, liniștit și îm
păcat cu sine un cremvurșl 
cu muștar. S-ar fi putut însă 
să-l fi confundat cu alt
cineva. In clipa aceea imi 
număram pe degete certitu
dinile și mă scandaliza fap
tul că nu-mi găseam un 
deget...

N-ai 
pol ? 

in li
miine
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INTEGRAREA—
un act individual

socialmente necesar

1974 — anul producțiilor agricole record în toate domeniile

Recent a avut loc la Liceul „I. L. Caragiale" din Bucu
rești, o dezbatere în cursul căreia interesul elevilor a vizat 
îndeosebi criteriile de apreciere a comportamentului, mo
dalitățile optime de manifestare a responsabilității sociale. 
Au fost formulate numeroase întrebări.

A răspuns IONELA CORNESCU, judecător la Tribunalul Suprem
- Ni «e spune deseori: nu vă distrați 

potrivit virstei, nu îmbinați utilul cu plă
cutul, distracția voastră este de-a drep
tul pierdere de timp. Poate exista oare 
o formulă ideală, pe gustul tuturor, pen
tru ceea ce este de fapt distracția ?

— Sigur, nu poa
te fi recomandată 
o asemenea for
mulă. In viață nu 
trebuie să ne ori
entăm, nici să ne 
bazăm pe o formu
lă ca pe o piatră 
miraculoasă, în sta
re să prevadă, să 
rezolve totul în lo
cul nostru, nici în 
ce privește cota 
participării noastre 
la angajamentele 
generației noastre, 
nici în ce privește 
viața noastră per
sonală. Și aceasta 
pentru că viața nu 
poate fi trăită după 
precepte rigide, i- 
mobile, înguste ca
re nu țin seama de 
personalitatea atît 
de specifică a fie
cărui om, a fiecă
rui tinăr, de cali
tățile sale, de na
tura lui intelectua
lă și sufletească.

Astfel, că ple
doaria pentru res
pectarea unor prin
cipii morale, de 
conviețuire și com
portament nu re
prezintă un apel 
la aliniere, sau o 
încercare de deper
sonalizare a indivi
dului liber pe sine, 
ci un sprijin in rea
lizarea optimă a în
cadrării sale in so
cietatea din care 
face parte. Deci, 
nu se poate închi
de viața în casete, 
dar nici nu se poa
te, spre binele nos
tru, să ignorăm 
orice povață, orice 
experiență, orice 
Îndrumare. Cel ce 
vrea să realizeze 
totul „pe cont pro
priu“ fie și în mo
dul de a se distra, 
abătindu-se de la 
cele mai elemen
tare norme de com
portament cu argu
mentul că este li
ber să facă ce vrea 
In timpul liber, 
poate greși atit de 
mult incit să ajun
gă sub incidența 
penală. Iată, un 
grup de tineri, 
foarte tineri băieți 
și fete dorind poa
te să se distreze, 
poate să epateze, șă 
atragă atenția asu
pra lor prin fapte 
așa zise de „ero
ism“, au ajuns la 
fapte de ultraj la 
bunele moravuri. In 
afara oricărei . su
pravegheri ei s-au 
imbătat, au ieșit in 
6tradă ; un băiat, 
sub privirile amu
zate ale fetei cu 
care era prieten, a 
ultragiat o femeie, 
și împreună cu pri
etenii l-au lovit pe 
soțul acesteia. In
tre un pahar de 
băutură și un gest 
de sfidare a orică
ror reguli de con
viețuire au ajuns 
infractori. Elevii 
cu care am discutat 
au disecat acest caz 
de greșită înțelege
re a distracției. 
Problema se for
mulează de obicei 
astfel : cum a fost 
posibil, cine a fa
vorizat evoluția 
spre asemenea acte 
antisociale 7 între
barea se justifică 
prin unanim ac
ceptata opinie că 
omul aparține so
cietății, colectivită
ții. Și în acest con
text societatea se 
simte răspunză
toare să nu-i îngă
duie ceea ce s-ar 
dovedi a fi un gest 
de lipsă de respon
sabilitate. Dar so
cietatea cine este 7 
Nu sint oare oa
menii, microcolec- 

tivitatea în care 
muncim și trăim, 
cu structurile și 
normele de care țin 
seama 7 Dacă vom 
privi societatea glo
bal, ca o noțiune 
abstractă, deasupra 
și în afara noastră, 
iar nu foarte con
cret, fiecare va cre
de că nu în răs
punderea sa cade 
exemplul, ajutorul 
moral, respectul da
torat colegului, „ce
lui de lîngă tine“ 7
— din clasă, din 
uzină, din labora
tor, de pe stradă, 
din localul public 
etc. îndemnul — 
„nu te amesteca“ 
este cultivat din 
păcate mai ales de 
familie ; dar o ase
menea psihologie 
favorizează apari
ția și manifestarea 
unor acte antiso
ciale, chiar sub o- 
chii unor persoane 
corecte. Mai mult 
chiar, neamestecin- 
du-se ele pot de
veni victime ale 
unor deslănțuiri 
huliganice.

Cazul discutat nu 
este desigur tipic 
pentru tineretul 
nostru, dar el ilus
trează consecințele 
absenței la un mo
ment dat a factori
lor sociali activi. 
Vinovați sint mai 
întii colegii de cla
să care cunoșteau 
și alte „date“ des
pre comportamen
tul lor. Și, desigur, 
ceilalți factori din 
școală — pedagogii, 
organizațiile de ti
neret —, familia 
care nu-și pun su
ficiente întrebări : 
unde sint elevii sau 
fiii lor, cum își pe
trec timpul liber, 
ce comportament 
au prietenii din 
grup. Există tineri 
și tinere care înțe
leg prin distracție 
peregrinări înde
lungi prin baruri, 
escapade pe litoral
— care combină de
seori abaterile mo
rale cu abuzurile 
valutare. M-am 
convins că unele 
cazuri au în subtext 
și greșeli ale fami
liei, care închide 
ochii la faptele 
fiului sau fiicei pe 
temeiul unor tre
cute rezultate șco
lare etc., sau care 
nu observă cum pe ) 
trăsături negative
se altoiesc vicii. 
Părinții cred une
ori că exemplul lor 
pozitiv de viață 
este suficient sau 
că promovarea cla
sei sau a unor exa
mene reprezintă o 
garanție pentru un 
comportament fără 
greș.

Unii tineri, se pa
re din teama de a 
nu părea învechiți, 
„conformiști“, în 
sens de lipsiți de 
personalitate, ajung 
să se manifeste 
nerespectuos, zgo
motos, jignitor 
chiar. Ei au de fie
care dată falsa im
presie că societatea, 
părinții, profeso
rii, tovarășii de 
muncă mai vîrst- 
nici le pretind un 
comportament pre
fabricat, doresc să-i 
aducă la un numi
tor comun, să-i re
plieze automat la 
mentalități ce nu 
pot fi proprii virs
tei lor, să-i deper
sonalizeze. Nimic 
mai greșit decît a- 
ceastă părere. Noi 
nu le cerem rigi
ditate ci bunăcu- 

viință. Și nu o bu- 
năcuviință formală, 
convențională — ei 
pornită din adîncul 
bogăției lor spiri
tuale și morale, a- 
dică o bunăcuviință 
discretă, elegantă, 
de o armonie foar
te personală. Socie
tatea nu-i consi
deră pe tineri niș
te elemente ma
nipulate ci foarte 
capabili să-și pună 
in lumină calități 
personale deosebite, 
să ofere oamenilor 
prinosul gindirii lor 
agere, al sufletului 
lor generos — ceea 
ce reprezintă iz
vorul și al unor 
satisfacții persona
le neegalate ; să 
rezolve pozitiv pro
blemele generației 
lor. Atunci cînd ii 
îndeamnă să acțio
neze, potrivit unor 
cerințe sociale, u- 
nor norme de etică 
și echitate socialis
tă. societatea noas
tră nu le cere să 
se dedubleze — una 
în societate, „de o- 
chii lumii“, alta în 
suflet, în cercul 
restrins de prieteni;

—Societatea noas
tră creează condiții
le necesare ca în
tregul tineret să se 
dezvolte sub influ
ența principiilor e- 
tice de dreptate și 
echitate socială, 
pentru a se forma 
ca cetățeni activi, 
utili, cu un profil 
moral sănătos. Sint 
convinsă că tinere
tul nostru nu are 
deficiente insolu
bile, neretușabile. 
Insă este necesar 
:a toate pirghiile de 
care dispune socie
tatea să acțio
neze corelat in 
scopuri preventiv- 
educative. Astfel, 
statul nostru se 
preocupă pentru ca 
problema minorilor 
să nu rămînă la 
poarta casei. Acti
vitatea comisiilor 
pentru minori a că
pătat un interes de 
stat.

In lume, proble
ma prevenirii ac
telor antisociale ale 
tineretului se află 
în atenția unor 
înalte foruri socia
le și juridice. Le
gislația noastră se 
plasează cu multă 
autoritate pe coor
donatele legislative 
mondiale. Astfel, 
îmi amintesc că în 
1972, la Congresul 
Federației interna
ționale a femeilor 
de carieră judiciară, 
au produs un ma
re interes depozi
țiile noastre asupra 
Legii nr. 3/1970 ca
re reglementează 
regimul ocrotirii u- 
nor categorii de mi
nori expuși să să- 
vîrșească fapte anti
sociale. Această re
glementare dove
dește grija statului 
nostru pentru creș
terea și educarea 
tineretului, în sen
sul de a-1 feri din 
timp să nu alunece

una la școală sau 
la lucru, alta în 
familie.

Tinerii se feresc 
de „conformism“. 
Dar cînd imită mo
de de „contraban
dă etică și esteti
că“ — ca să ne 
exprimăm astfel, 
apuse și pe melea
gurile de unde vin, 
dezavuate și acolo 
de oamenii serioși, 
educați, „de gust“, 
nu fac ei un act 
de cras conformism 
față de acele obi
ceiuri, purtări, ma
niere de vestimen
tație etc. 7 Unii 
dintre ei pretind că 
doresc să se sus
tragă influențelor 
de orice fel, să fie 
ei înșiși, dar nu 
este acesta un act 
categoric de iner
ție 7 Nu dorim oa
meni falși, uscați, 
măști cu zimbet de 
circumstanță, ci 
personalități, fru
moase prin parti
cularitățile lor. oa
meni de opinie, ca
re știu ce vor, cu 
concepții stabile, 
opaci la influențe 
negative.

- Ce preocupări există in fara noastră 
pentru ca tinerii care au trecut printr-o 
instituție de reeducare să se poată inte
gra social ?

pe panta infracțiu
nii. Ea presupune 
și cunoașterea me
diului în care tră
iește tînărul, pen
tru a-1 scoate 3e 
sub influențe de
ficitare. In privin
ța tinerilor care 
ies din instituțiile 
de reeducare se 
prevede nu numai 
pe cale legislativă 
ci și socială, mo
rală, plasarea lor 
imediată în produc
ție, ajutorul de a se 
integra complex în 
muncă și societate, 
fără a fi priviți cu 
rezerve ci cu aten
ție^ părintească din 
partea celor cu ca
re lucrează. între
gul fascicol de lu
mină al celor din 
jur trebuie nu să 
suspecteze pe acest 
tînăr ci să-1 orien
teze, să-l ajute să 
se realizeze prin 
muncă, munca fiind 
prima probă a o* 
noarei, să-și pună 
ordinea necesară in 
viața personală. 
Să-l convingă cu 
tactul necesar că 
nu se poate trece 
oricum prin viață, 
că între prosperi
tatea personală și 
cea socială există o 
legătură indisolu
bilă. Acești tineri 
să nu se simtă șl 
să nu fie lăsați izo
lați ; să nu se sim
tă și să nu fie stig
matizați.

Societatea își cu
noaște răspunderi
le și in ce privește 
creșterea, formarea 
și afirmarea tine
retului. Individul 
trebuie însă să vină 
și el în întîmpina- 
rea efortului ei 
constructiv. Putem 
spune deci în a- 
cest caz că inte
grarea profesională 
și socială nu este 
numai un act de 
răspundere socială 
ci și individuală.

Anchetă realizată de GEORGETA RUȚA

IN CIMPIA IALOMITEANA PENTRU RODNICIA PĂMÎNTULUI 
TINERII ÎȘI DĂRUIESC ZI DE ZI

PASIUNEA, PRICEPEREA, ENERGIA
In Ialomița, ploile căzute în 

ultima săptămînă nu au făcut 
decît să întrerupă, pentru scurt 
timp, fluxul lucrărilor agricole 
de primăvară începute pe mul
tiple fronturi și cu efective lăr
gite. S-a demonstrat, astfel, că 
utilajele au fost bine reparate, 
că pregătirile sînt complete, că 
organizarea muncii, concepută 
mai întii pe hirtie, în planuri 
operative de campanie, dă bune 
rezultate și in practică. Supra
fețele mari insămințate în in
tervalul scurt de timp favora
bil, aproape jumătate din cifra 
planificată, volumul lucrărilor 
efectuate in sistemele de iriga
ții, la decolmatarea canalelor, 
pe cimp. la transportul și ad
ministrarea îngrășămintelor na
turale sau chimice, la redarea 
unor noi suprafețe in circuitul 
agricol, se constituie în tot atî- 
tea dovezi ale hotăririi tinerilor 
din satele Bărăganului de a în
deplini întocmai angajamentele 
asumate prin lansarea inițiati
vei uteciste „1974 — anul pro
ducțiilor agricole record în toa
te domeniile“. Cifrele pe care 
ni le furnizează tovarășul Ro- 
mus Țolea, prim secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
U.T.C., transportarea a peste 
55 000 tone îngrășăminte natu
rale, decolmatarea canalelor 
de irigații pe o lungime 
de peste 25 000 m.l., depis
tarea și redarea in circui
tul agricol a 200 de hec
tare, preluarea de către tineri, 
pe baza acordului global, a a- 
proape o treime din suprafața 
ce se cultivă cu porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
legume, plante tehnice, antre
narea a o sută de lucrători ti
neri din I.A.S. in cercurile de 
învățare a conducerii tractoru
lui, recomandarea a 250 de ti
neri pentru calificarea în mese
ria de motopompist și multe al
tele — reprezintă primele rea
lizări, un start bun pe drumul 
început. Odată cu declanșarea 
campaniei de însămînțări efortu
rile vizează efectuarea lucră
rilor de pregătire a tere
nului și semănatului pro- 
priu-zis, intr-un timp com-

LA CURSURILE DE CALIFICARE
Ce distanță separă școala de uzină ?

(Urmare din pag. I) 
nici frezori despre care se vor-, 
bește deja în întreprindere ca 
despre o „speranță“. Băieții sint 
— practic — muncitori. Lucrea
ză, independent, pe cite o ma
șină. Gh. Druțu, Radu George 
și alții ne certifică faptul că sint 
aprovizionați zilnic, cu tot ce 1» 
trebuie. Au o singură nemulțu
mire — pregătirea teoretică — 
prea puțin pentru însușirea teh
nologiei meseriei, prea puțin 
despre 'calculul roților dințate— 
Paul Gherman (muncitor de ca
tegoria 6) însărcinat cu supra
vegherea tinerilor, ne repetă un 
lucru pe care l-am mai auzit si 
la cazangerie.

— Anul acesta, nici un instruc
tor n-a venit să se intereseze 
dacă intre cele două activități 
ale ucenicilor, teorie și practică, 
există o corespondență reală 1 

Organizației U.T.C. (secre
tar Ion Moraru) îi revin, in 
bună măsură, laude pentru 
condițiile oferite tinerilor. Un 
muncitor aflat la calificare, 
membru al comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, aduce regulat

• ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI - ROMAN

Un trefilator privește viitorul 
cu emoție

Sînt „unul“ din cei 529 de 
ucenici ai întreprinderii de țevi 
Roman. Alături de viitorii strun
gari, tratamentiști sau lăcătuși 
sint unul dintre puținii trefila- 
tori, meserie încă inexistentă în 
întreprindere. Poate tocmai de 
aceea și tot noianul de ginduri 
care mă frămîntau. In toamnă vor 
intra in funcțiune primele agre
gate ale laminorului la rece. Fă- 
cînd parte, alături de cei 60 de 
colegi, din prima promoție de 
trefilatori a întreprinderii, gre
utățile, sînt sigur, vor fi foarte 
mari. Lucrul la o instalație ul
tramodernă, pe care ai cunos
cut-o doar din schițe și planșe, 
abstract și niciodată complet, va 
fi prima piedică. Dar și primul 
mare examen în același timp.

Este adevărat că practica în 
producție o facem tot la lami
noare. dar deosebirile de con
strucție și de funcționare între 
ceea ce există la ora aceasta în 
întreprindere și instalațiile la 
care vom lucra sînt foarte mari. 
De aceea, cele 13 ore de cur» 
pe săptămină pe care le facem 
la Școala profesională I.T.R. (un 
local de altfel improvizat, fără 
utilările adecvate, o clădire mi
că, neincăpătoare) ne sînt foar- 
te necesare pentru viitoarea me
serie. Cadrele didactice sînt in
gineri și maiștri din întreprin
dere, deci oameni care, în ma
joritate, vor lucra și ei la noul 
laminor. Oameni care, alături 
de noi învață principiile de func
ționare și detaliile constructive 
ale instalațiilor. Noaptea întoc
mesc planșe și schițe, se docu
mentează, ziua lucrează în în
treprindere, iar după-amiezile îsi 
însușesc, alături de noi, lami
narea la rece. Este greu, îmi dau 
seama, pentru că nimeni nu a 
pregătit și nu a condus trefila
tori aici la Roman.

E ora 17. Prezenți 27, din 30. 
O absență nemotivată și două 
motivate. Destul de trist, pen
tru că azi începe predarea celui 
mai important capitol : „Descrie
rea tragerii la rece a țevilor“. 
Predarea, deși concisă, la obiect, 
sistematizată, suferă din cauza

• Tinerii au realizat, printre altele, decolmatarea a peste 25 000 metri ca
nale de irigație, redarea în circuitul agricol a 200 hectare, transportarea a 
peste 55 000 tone îngrășăminte naturale.

• La I.A.S. Lehliu se acționează pentru obținerea unei producții medii de 
porumb de cel puțin 7 500 kg la hectar neirigat.

• Uteciștii din Miloșești vor să mențină titlul de fruntaș în întrecerea ute- 
cistă.

primat la maximum pentru 
a evita pierderea apei din sol, 
fără a face, bineînțeles, nici un 
fel de rabat calității. Mai ales 
că în cele mai multe unități a- 
gricole, lucrătorii pămîntului a- 
firmă că este posibilă obținerea 
unor producții medii de porumb 
de 10 000 kilograme la hectar in 
condiții de irigare și de 7 000 
kilograme la neirigat, s-au an
gajat să o și demonstreze prac
tic. Cum au făcut-o lucrătorii 
de la întreprinderea agricolă de 
stat Lehliu, de pildă, care au 
stabilit drept nivel minim cifra 
de 7 500 kilograme pentru pro
ducția medie de porumb culti
vat pe cele peste 2 000 de hec
tare neirigate planificate. Și ar
gumentele țin nu numai de fap
tul că unitatea a fost distinsă 
cu Ordinul „Steaua Republicii“ 
clasa întîia pentru producția de 
porumb, că la unele ferme a- 
semenea producție s-a obținut 
încă din anul agricol precedent 
ci mai ales de măsurile care 
s-au întreprins sau care se vor 
aplica de acum încolo. Ingine
rul șef al unității, tovarășul 
Constantin Strungaru, menționa 
citeva : fertilizarea suprafețelor 
ce urmează să fie insămințate 
cu porumb care s-a făcut cu 
cantități sporite, diferențiate, în 
funcție de plantele premergă
toare, de cartarea agrochimică, 
erbicidarea totală, introducerea 
cultivatoarelor cu dălți pe solele 
unde au rămas resturi vegetale 
pentru a se putea astfel pregăti 
un pat germinativ corespunză

la cunoștința comitetului pro
blemele cu care sint confruntați 
ucenicii și rezolvarea lor nu se 
lasă așteptată. Ucenicii sint in 
totalitate cazați in cămin. Cu 
sprijinul organizației U.T.C. s-a 
redus numărul absențelor, iar 
ucenicii au fost încadrați în e- 
chipele în care vor lucra după 
absolvire. Responsabilul cu pro
bleme profesionale, secretarul 
U.T.C. și alți membri ai comite
tului participă adesea la cursu
rile teoretice etc.

★
Și totuși, în întreprindere se 

înregistrează în continuare o 
fluctuație apreciabilă, in special 
in rindul absolvenților cursurilor 
de calificare. Nu toți rezistă 
„șocului“ intrării în plan, ime
diat după calificare. Cauza cea 
mai vizibilă este necorelarea, 
semnalată, intre teorie și prac
tică. Situația ar putea fi 
ameliorată prin intervenția di
rectă a organizației U.T.C. și a 
factorilor de răspundere de la 
învățămînt pentru a se stabili 
relații corecte între teorie și 
practică.

lipsei de material didactic, de 
machete, de mostre. O simplă 
planșă, procurată cine știe pe ce 
cale, se plimbă din mină in 
mină pînă ajunge la mine.- Pe 
o hirtie lucioasă, maronie sint 
desenate trei ștuțuri, fără nici 
un fel de explicație, fără nici 
un fel de trimitere. Pe verso 
deslușesc totuși citeva explica
ții, dar sint într-o altă limbă, 
străină. Dar, oare, cîți din ele
vii clasei cunosc această limbă 7 
Nimeni. De asemenea, nu avem 
nici un manual de specialitate. 
„Există unul“, mi se va spune. 
Da, dar acela este pentru fabri
carea sîrmelor. Or, noi, ne pre
gătim să fabricăm nu sîrme, ci 
țevi. Sint tentat astfel să cred 
că atunci cind se va întocmi și 
un manual pentru noi, trefila- 
torii, el va fi, mai mult ca si
gur, recomandat celor de la Cîm- 
pia Turzii sau Buzău.

In aceste condiții asimilarea 
materiei predate se face destul 
de greu. Deseori, pentru înțele
gerea unor procese sau detalii 
de construcție port discuții in
terminabile cu colegii mei (Va
sile Casian, Gheorghe și Costică 
Rotaru, Vasile Stoian, Ionel To- 
dirică și alții). Iar în timpul pau
zelor repetăm ceea ce ni s-a 
predat, bineînțeles în fața ace
leiași planșe abstracte, fără ex
plicații.

După felul în care se face pre
gătirea noastră pentru meseria 
de trefilator îmi dau seama că 
intrarea în producție va fi plină 
de emoții. Vom lucra la niște 
instalații pe care nu le-am vă
zut niciodată, iar „acomodarea“ 
va. fi de mai lungă durată. Une
ori, cind nu înțeleg prea bine 
unele noțiuni sau chiar lecții 
întregi îmi vine din nou și din 
nou în minte gîndul : „Oare nu 
puteau fi organizate și altfel 
aceste cursuri 7“.

pentru conformitate,
PA VEL PERFIL 

tor, asigurarea semințelor din 
hibrizii de mare productivitate. 
Se prevede ca după discuiri să 
se niveleze la suprafață toate 
solele pentru a se păstra umidi
tatea existentă în sol. Din par
tea unor mecanizatori destoinici 
ca Ion Stavre, Gheorghe Tudor, 
Vasile Sandu, Nicolae Filon, 
Ion Iancu, am primit asigurări 
că toate lucrările vor fi de cea 
mai bună calitate. „In condițiile 
de la noi, cînd mecanizarea lu
crărilor la porumb este în pro
porție de sută la sută, ne dăm 
seama că în mîinile noastre stă 
realizarea producției, planificate 
— ne spunea tractoristul Vasile 
Aniță. Și toți sîntem hotărîți să 
respectăm cu sfințenie indica
țiile specialiștilor, să nu cu
noaștem odihna pînă cînd toată 
sămînța nu e la loc sigur și 
bun sub brazdă“.

In partea de nord a județului, 
la Miloșești, unde în anii tre- 
cuți oamenii s-au luptat din răs
puteri cu apele in exces, ală
turi de preocuparea pentru rea
lizarea unor producții sporite, 
se dă o atenție deose
bită reintegrării suprafețelor a- 
fectate, în patrimoniul cultivat. 
Datorită sărăturării puternice, 
în această primăvară asemenea 
suprafețe vor fi cultivate cu 
plante furajere. Acum, se lu
crează la astuparea vechilor ca
nale de desecare și nivelarea 
terenului, la fertilizarea cu gu
noi de grajd. Ion T. Toma, Va
sile Gh. Iosif, Nicolae Fătu, 
Stan Chirea, Vasile Traian, sînt

• ÎNTREPRINDEREA DE VENTILATOARE

Cînd organizația U> T. C. cunoaște 
în permanență situația „la zi“

— Trebuie să vă grăbiți — 
îmi spune Ștefan Ciochir. tehni
cian la biroul personal învăță- 
mînt și salarizare. Peste cinci 
minute incepe cursul.

Și iată-mă în sala de cursuri 
alături de încă 23 de elevi. Fac 
cunoștință cu „colegul“. II chea
mă Valentin Popescu și are 16 
ani. îmi spune că ar trebui să 
fie 27, dar patru lipsesc. Știe 
bine că doi sint bolnavi. „Cei
lalți doi, poate au și ei motive. 
De obicei, nu se lipsește. Toți 
am venit doar să învățăm o me
serie“. Discuția ne este între
ruptă de intrarea profesorului.

Recunosc că a fost un curs 
interesant, care prin modul de 
desfășurare reține atenția. Fie
care noțiune teoretică este e- 
xemplificată cu referiri directe 
la activitatea secțiilor din între
prindere. Dacă pentru elevi pre
zintă interes toate aceste lu
cruri, dacă a fost găsită într-a- 
devăr modalitatea de a-1 instrui 
astfel incit să-i determine să-și 
iubească încă, de pe acum me
seria 7 Un prim răspuns la a- 
ceste întrebări l-am găsit în 
timpul examinării. Gheorghe 
Stoica și Gheorghe Voicu au 
obținut note de opt dînd răs
punsuri sigure și care dovedesc 
însușirea cunoștințelor predate 
în lecțiile anterioare. Un al doi
lea răspuns aveam să-1 primesc 
la sfirșitul cursului de la cițiva 
dintre cei cu care am stat de 
vorbă. „Se predau lucruri inte
resante, ni se explică totul în 
așa fel incit să înțelegem“.

După terminarea cursului tî
nărul inginer S. Grigore îmi 
spunea : „Mai sînt și cazuri 
cind unii elevi vin obosiți la 
cursuri, sînt mai puțin atenți. 
Reluăm explicațiile, îi întrebăm 
ce au înțeles mai puțin. Avem 
tot interesul, ei fiind viitorii 
muncitori ai întreprinderii. Sar
cinile mari care ne stau în față 
le vom realiza și cu contribuția 
lor nemijlocită“.

Discuția ne este întreruptă de 
Inginerul Dan Petrescu — loc
țiitorul secretarului U.T.C. de 
ia întreprinderea de ventilatoa
re. Venise, ca de obicei, să se 
intereseze de participarea ele
vilor la curs, de pregătirea a- 
cestora. Am aflat că în numele 
comitetului U.T.C., Ion Minea 
ține legătura permanentă cu 
maiștrii din secții, cu biroul în- 
vățămînt și cu lectorii, pentru 
a putea interveni operativ acolo 

doar cițiva din cei peste 120 de 
uteciști cooperatori care iși a- 
duc zilnic aportul la asemenea 
lucrări. Entuziasmul celor de 
aici se explică și prin faptul că 
organizația U.T.C. a fost decla
rată fruntașă pe județ în între
cerea utecistă „Tineretul — fac
tor activ in îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen“, pe 
1973. Cifrele pe care și le-au 
propus în acest an, revăzute 
după dezbaterea învățămintelor 
desprinse din lucrările Confe
rinței pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură — 
obținerea unor producții de 
peste 7 000 kilograme de po
rumb, 2 500 kilograme la 
floarea-soarelui, 55 000 kilo
grame la sfecla de zahăr, 
depășirea tuturor producțiilor 
planificate — îi mobilizează, la 
o muncă fără preget, de ca
litate.

„De-abia așteptăm să dea soa
rele ca să incepem din nou lu
crul pe cîrnp — ne spunea O- 
vidiu Neacșu, unul din cei mai 
buni mecanizatori de la S.M.A. 
Grivița, proaspăt cîștigător al 
fazei pe unitate a „Olimpiadei 
mecanizatorului“. Avem trac
toarele, semănătorile, discu
rile, toate utilajele pregă
tite, iar „noi o mare poftă de 
muncă. O să însămînțăm toate 
suprafețele dintr-o răsuflare“.

Firește, muncindu-se cu ase
menea suflet, recoltele nu pot 
fi decit bogate.

OCTAVIAN MILEA

unde se ivesc situații anormale. 
Căci, oricum, mai sînt și ase
menea aspecte. Tehnicianul Ște
fan Ciochir imi relata că în ur-

• ÎNTREPRINDEREA DE ELEMENTE PENTRU 
AUTOMATIZĂRI

De ce adevărata calificare 
să înceapă după... calificare ?

Mă prezint în vederea cali
ficării la locul de muncă la 
întreprinderea de elemente pen
tru automatizări din Capitală. 
Am motive serioase pentru a- 
ceasta : meserie de viitor, con
diții de lucru excelente — fa
brica este ultramodernă — și, 
după cîte am aflat, pentru nc- 
bucureșteni sînt locuri la cămi
nul de nefamiliști.

Optînd așadar pentru califi
carea la locul de muncă întreb 
ce meserie mi-aș putea alege. 
Sint îndrumat stăruitor spre.. 
strungărie. Mi se explică că este 
vorba de o profesiune deficitară 
la I.E.A. Alte meserii întreb 7-

Presator, ajustor, frezor, lăcă- 
tuș-montator sau electronist. 
Pentru ultima sînt însă necesare 
studii liceale... Mi se recomandă 
din nou strungăria. Accept.

Desfășurarea pregătirii pre
vede zilnic opt ore de lucru în 
secție, după care, lunea, miercu
rea și vinerea, urmează cursu
rile teoretice — tehnologia mese
riei, desen tehnic, matematică și 
fizică. Intru așadar direct în 
secție. Aici domnește o aglome
rație surprinzătoare. Aflu că in 
afara cursanților proprii, I.E.A. 
i-au fost repartizați spre califi
care 600 de tineri care vor lu
cra la întreprinderea de ele
mente pneumatice de automa
tizări din Bîrlad. Acolo unde 
spațiul permite, adică in secți
ile de reglaj-montaj, lucrurile 
merg bine, fără nici o dificul
tate. Dar „la noi“, la strungărie, 
sintem 2 sau chiar 3 ucenici pe 
o mașină. Pe de altă parte, „ti
tularul“, muncitorul pe lingă 
care am fost repartizați, lucrea
ză în acord și trebuie să-și aco
pere salariul. Facem deci asis
tență. în perioada inițială a 
pregătirii, îmi spune un „coleg“, 
trece chiar mai mult de o lună 
pină cînd ai posibilitatea să a-

Secretul 
izbinzii

f

Omului care Îngrijește de 
mai bine de 10 ani soarta 
bobului de strugure născut 
lingă coasta Niculițelului 
nu-i place să anticipeze : 
„Acum ne-am propus 8 700 
de kilograme la hectar. Ne 
vom strădui să fie mai mult. 
Cit, nu pot spune. Dacă 
ne or ajuta, ca anul trecut 
și soarele și ploile, va fi mai 
mult“.

Anul trecut a fost cel mai 
plin din istoria podgoriei : 
15100 kilograme de struguri 
la hectar. Viile Niculițelului 
au bătut recordul de bogăție 
pe țară. Le-au ajutat, e 
drept, soarele și ploile, dar 
n-a fost numai !natura gene
roasă care a adunat de pe 
cele 10 ferme ale I.A.S.-ului 
condus de Nicolae Hirtop 
cea mai bogată recoltă. Oa
menilor de aici nu le place 
promisiunea aruncată la in- 
tîmplare, dar se pregătesc te
meinic s-o înfrunte, depă
șind-o, pe cea chibzuită di
nainte. Acesta e secretul iz
binzii : luarea înainte a tim
pului, înfruntarea lui planifi
cată temeinic. Iată, primă
vara a sosit mai devreme pe 
aceste meleaguri dobrogene. 
Mai exact, atunci cind a fost 
atestată de cunoscutele sem
ne, era deja dezmușuroită 
peste jumătate din supra
față. Tăiatul s-a terminat la 
peste 60 la sută din întreaga 
cultură. 8 soiuri altoite cu 
migală se pregătesc de pîrg. 
Deci tot ceea ce' aduce în
deobște primăvara a început 
înainte de venirea ei. Lucră
torii, parte din ei născuți Ia 
sute de kilometri de podgo
ria Niculițelului, in ținutul 
Botoșanilor sau al Sucevei 
au fost la lucru încă de la 
sfirșitul primei luni a anului. 
„Sînt mulți tineri printre 
ei 7" îl întreb pe Nicolae 
Hirtop. „Tineri ? Eu sint cel 
mai bătrîn“ zîmbește bărba
tul care n-a împlinit încă pa
tru decenii de viață.

S. SOFIA

mă cu cîtva timp, doi dintre 
cursanți lipseau nemotivat, iar 
atunci cînd veneau nu prea a- 
veau chef de carte. Au fost puși 
în discuția colectivului din sec
ție, in discuția colegilor. Inter
venția rapidă a dus în cele din 
urmă la rezultatele scontate : 
cei doi se numără acum printre 
elevii cu rezultate bune.

IOAN VOICU

tingi pentru prima dată strun
gul. Abia spre sfirșitul celor 8 
luni ajungi să lucrezi 2—3 ore 
zilnic.

Mă adresez maistrului prin
cipal Nicolae Fronoiu. Nu sint 
primul, Îmi explică, care se 
plinge. Dar și planul e plan. 
Desigur, alta ar fi situația dacă 
s-ar aproba cele 10—15 strun
guri necesare atelierului-școală. 
Pină atunci însă... De fapt, i;ni 
spune maistrul, adevărata califi
care începe după calificare, a- 
dică atunci cind cursanții au 
devenit muncitori și le sint re
partizate mașinile pe care vor 
lucra. Comentariile sint, cred, 
de prisos.

îmi întreb „colegii“ ce între
prinde organizația U.T.C. de la 
I.E.A. pentru îmbunătățirea pre
gătirii profesionale a cursanți- 
lor. Băieții ridică din umeri. In 
unele organizații a trecut mai 
bine de un an de la ultima a- 
dunare generală. Proaspăt alea
sa secretară a comitetului U.T.C. 
din întreprindere, Polixenia Ni- 
colescu imi vorbește despre ci
teva acțiuni în acest sens. Una 
dintre ele prevede antrenarea 
elevilor la faza de masă a con
cursurilor profesionale pentru 
titlul de cel mai bun strungar, 
sculer S.D.V. sau electronist. 
Altele, educative, se referă la e- 
Vidențierea fruntașilor sau cri
ticarea codașilor prin interme
diul mijloacelor de propagandă 
audio-vizuală. Tocmai marea 
masă a tinerilor ce se califică 
este însă în afara atenției orga
nizației. Și este, cred, păcat, de
oarece puternica organizație ce 
grupează la I.E.A. peste 750 de 
membri, ar putea face mult, 
mult mai mult pentru viitorii 
colegi de muncă.

PETRE JUNIE
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RĂSPUNDEȚI DEMN CHEMĂRII

O anchetă internațională de CAROL ROMAN
PATRIOTICE

(Urmare din pag. I)

Tereskova
»

Prima femeie cos
monaut din lume 
s-a născut Ia 6 
martie 1937, în sa
tul Maslenikovo din 
regiunea Iaroslav, 
intr-o familie de 
colhoznici. în copi
lărie a visat să de
vină mecanic de 
locomotivă, dar a 
devenit muncitoare 
textilistă. A lu
crat la Combinatul 
„Krasnîi Perekop“ 
din Iaroslav. în 
1960 a terminat 
cursurile fără frec
vență ale Institutu
lui de textile. In 
timp ce era elevă 
la țcoala tehnică a 
Început să se ocupe 
ți de parașutism.

La 16 iunie 1963, 
Valentina Tereș- 
kova și-a luat star
tul cu nava cos
mică „Vostok-6“, 
inconjurind Pămin- 
tul de 43 de ori.

In 1969, colone
lul Valentina Ni
kolaeva Tereșkova. 
Erou al Uniunii So
vietice, a absolvit 
Academia militară 
„N. Jucovski“ obti- 
nind titlul de ingi
ner pilot cosmo
naut. Pe tărim 
obștesc este, de a- 
semenea, o mili
tantă de seamă — 
președintă a Comi
tetului Femeilor 
Sovietice, deputată 
In Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

căile de acces dintre secții: 350 
de tineri au controlat cu multă 
atenție fiecare ungher din atelie
re, au trecut în revistă toate căi
le de acces și pînă în prezent re
zultatul muncii lor este recupe
rarea a 3,3 tone de piese mă
runte.

La Întreprinderea „Hidrome
canica“, zilnic o echipă formată 
din 10 tineri demontează și re
cuperează piese de la turbosu- 
flantele TSL Cei de la mecăni- 
cul-șef bobinează trei motoare e- 
lectrice în fiecare lună, prin ore 
de muncă voluntar patriotică.

EFICACITATEA MĂSURATĂ 
IN FAPTE

SOCIETĂȚII NOASTRE!

„Spiritul de echipă“
de VALENTINA NIKOLAEVA TEREȘKOVA

„Spiritul de echipă" este acel ceva unic ce ne 
însuflețește în permanență în viață și ne per
mite să năzuiin înspre Everestul nostru. Acesta 
ar fi, în esență, mesajul pe care-l trimit la an
chetă și care, după cîte cred, constituie o com
ponentă esențială a activității și creației oricărui 
om — mai cu seamă într-o țară socialistă — care 
tinde să realizeze ceva pentru societate, bizuin- 
du-se, în afara strădaniilor proprii, pe sprijinul pe 
eare-l poate primi din partea semenilor săi, a în
tregii societăți.

Chiar și în Cosmos aflat la bordul unei nave 
cosmice, nu te poți înălța spre „de mii de ori cit 
Everestul“ dacă nu-i simți alături pe tovarășii tăi,

■ care te-au pregătit, te-au antrenat, te-au învățat 
1 să „gîndești și să acționezi cosmic“ într-un de

plin spirit de echipă. Este aidoma stării trăite de 
mine la bordul navei „Vostok-6“ pe care am des-

• cris-o într-o aa-rte autobiografică și pe care o voi 
reaminti întrucît răspunde întru totul investiga
ției de față.

...Participînd la expediția cosmică „Vostok-6“ 
am văzut cu ochii mei cum imposibilul devenea 
posibil datorită unei strînse colaborări cu tova
rășii mei din formație. Auzind ’ ultima comandă 
m-am pregătit sufletește, mi-am încordat muș
chii. Doar cu puțin timp înainte ascultam poves
tirile pe care mi le spunea bunica despre covorul 
fermecat, apoi am văzut primul avion, am aflat 
despre fapta eroică a primului cosmonaut, litri 
Gagarin, și iată acum, peste o secundă, îmi voi 
lua zborul în Cosmos. îmi amintesc bine că îna
inte de pornirea rachetei mi s-a oprit parcă res
pirația, iar inima a început să bată frenetic. Cred
ea ceva asemănător încearcă soldatul la primul 
său atac. Racheta, aidoma unei ființe vii, s-a ri
dicat încet deasupra rampei de lansare, după 
care, mișeînd. totul din jur prin zgomotul puter
nicelor motoare, s-a înălțat rapid. O forță străină 
mi-a cuprins corpul și a început să mă apese spre 
scaun, suprasolicitările creșteau necontenit. Res
pirația mi s-a îngreunat, pe urmă a revenit fi a 
devenit tot mai ușoară.

Iată că s-a desprins carenajul aerodinamic al 
navei. Puternicele raze solare mi-au lovit ochii. 
M-am lipit de „vizor“ și departe, departe am vă
zut Pămîntul. Și îndată am transmis prin radio :

— Aici Pescărușul. Mă aflu într-o dispoziție 
excelentă, mă simt minunat! Văd. orizontul I O 
fîșie albastră de un albastru închis. Este Pămîn
tul 1 Cit de frumos este 1 Totul merge bine 1

Ca răspuns, s-a auzit vocea lui Iuri Gagarin :
— Știu, intr-adevăr, este atît de frumos /... „Ma

șina“ merge foarte bine. Traiectoria este cea 
calculată...

Mi-arn închipuit jos pe Pămînt pupitrul de 
comandă, înzestrat cu aparate care văd și aud

■ totul și unde în acest moment se află savanți și 
prietenii mei cosmonatiți, întreaga echipă de al 
cărei spirit de muncă eram însuflețită. încorda
rea din primele minute dinaintea lansării și zbo
rului rachetei a trecut și acum ei sint bine dis
puși, însuflețiți, satisfăcuți de acest start promi
țător.

Jos, pe Pămînt, apăreau noi și noi peisaje. Iată, 
a apărut o fîșie aurie de deșert și îndată ea a fost 
înlocuită de pătratele uriașe ale cîmpiilor colhoz
nice, după care au apărut petele de un verde în
chis al pădurilor, ca argintul viu au licărit pică
turile de apă ale lacurilor. M-am uitat, prin ce
lălalt hublou : pe catifeaua de un negru intens al 
cerului stăteau culcate mănunchiuri de constelații 
de diamant.

Undeva în apropiere se afla nava „Vostok-5“. 
Am început să o caut cu ochii: oare o voi ve
dea ? Am chemat „ȚJliul“ și el mi-a răspuns în
dată cu bucurie :

— Țe ascult și te felicit, Valiușa 1
Pronunțate pe Pămînt mi s-ar fi părut cuvinte 

obișnuite, acum însă, îmi răsunau ca o muzică 
minunată în sufletul meu. în apropiere se afla un 
prieten. Mi se părea că dacă îl chem în ajutor 
vine imediat. In orice moment puteam să mă 
adresez lui cu o întrebare și puteam să primesc 
de la el un sfat bun. Vorbeam cu Valeri Bîkov- 
ski pe canalul de comunicație dc unde scurte și 
aveam impresia că ne aflăm în aceeași încăpere, 
că stăm cu spatele unul la. altul și vorbim ca doi 
prieteni. Un efect neîndoielnic al prezenței ! în 
acel moment fiecare din noi simțea nevoia să 
împărtășească sentimentul de satisfacție ce ne 
stăpînea : ne aflam într-o expediție umană por
nită spre culmile științei1

Vocea, de la pupitrul de comandă ne-a amintit: 
avem de lucru. Graficul încărcat al zborului care 
ne indica orarul precizat pentru fiecare minut, 
cerea să menținem legătura neîncetat cu Pămîn
tul, să informăm despre indicațiile aparatelor, să

*...... ...................... ............ ....... . ...................

facem însemnări, să filmăm. Am comunicat Pă
mântului .

— La bordul navei totul este în ordine. Văd 
bine Pămîntul.

N-a trecut nici o oră și ziua a fost înlocuită de 
întunericul nopții. Această schimbare s-a făcut 
într-o clipă. A fost o lumină strălucitoare și peste 
o secundă s-a făcut întuneric beznă. Am declan
șat iluminatul interior al cabinei și am dejunat 
cu poftă, admirînd peisajul plin de stele. Luna 
n-am văzut-o, Pămîntul însă, luminat de ea și 
acoperit de nori, asemănători cu bolovani cenu
șii, se vedea clar. Dar iată că razele Soarelui au 
inundat din nou cabina. în curind a apărut pe 
tablou cifra „1“. Nava a făcut prima rotație în 
jurul planetei. Totul decurgea, după orarul trasat 
în prealabil. O bucurie uriașă mi-a cuprins su
fletul.,

...Pămîntul aștepta întoarcerea navelor din Cos
mos. Constructorul principal, chemîndu-ne succe
siv, ba pe mine, ba pe Valeri, întreba dacă sin,, 
tem gata pentru aterizare, ne dădea sfaturi cum 
să ne comportăm. Dar ieșirea navei de pe orbită, 
trecerea ei prin straturile dense ale atmosferei și 
însăși aterizarea constituia un lucru complex... 
Nava se apropie de Pămînt cu o viteză uriașă și 
e încălzită prin frecare piuă la o temperatură ne
maipomenită. într-o situație atît de delicată este 
important ca cosmonautul să-și păstreze prezența 
de spirit și precizia gîndirii în pofida puterni
celor suprasolicitări.

A început cea de-a 48-a rotație, ultima. Nava 
a intrat în întunericul de beznă al nopții, care 
acoperea încă emisfera de apus, a parcurs-o și a 
intrat din nov în zh inundată fiind de lumina 
plină de viață a Soarelui. Apucînd maneta de co
mandă am orientat „Vostok-6“ în spațiu. încă pu
țin și va veni comanda de punere în funcțiune 
a. motorului de frînare. Am schimbat cu Valeri 
Bîkovski urări de aterizare reușită.

— Pe curind „Pescăruș“ !
— Pe cuAnd „Uliul“ !
Și iată că motorul de frînare este pus în func

țiune. Și nava a ieșit de pe orbită și a început 
să se apropie de straturile dense ale atmosferei. 
Starea de imponderabilitate a început să dispară. 
Am simțit că sint culcată'pe jumătate, bine lipită 
de fotoliul pilotului, că pentru mișcări cu mîinile 
și picioarele se cer acum unele eforturi.

Iată, aceste straturi dense ale atmosferei. Am 
simțit aceasta după vibrația navei, după supra- 
încărcăturile care au solicitat- corpul. Carenajul 
de protecție termică al navei „Vostok-6“ se în
cingea repede, provocînd o puternică iluminare a 
aerului, care cuprindea nava. Aș fi putut să în
chid jaluzelele huhlouliii, însă n-am făcut-o : vro
iam să văd totul. Lumina de un roz pal devenise 
mai intensă și se transformă în purpuriu și pe 
urmă de un roșu aprins. Lumina Soarelui și a 
lămpilor electrice din cabină au pălit față de 
gama de diferite culori ale focului clocotitor, de 
dincolo de hubloul navei.

Carenajul navei s-a încins pînă la multe mii de 
grade, un frig năprasnic îmi înghețase sufletul. 
M-am uitat într-o doară la termometru : tempe
ratura în cabină indica 17 grade Celsius. Mă bi
zui am pe Pămînt, aveam încredere în echipa 
noastră.

Se înțelege că în acele momente lungi mi-a 
fost imposibil să fac însemnări în jurnalul de 
bord. Impresiile mele le-am dictat în banda de 
magnetofon :

— Nava se comportă excelent... Imponderabi
litatea a dispărut... Suprasolicitările cresc... Mă 
catapultez !! I Aproape 16 minute a durat co
borârea navei „Vostok-6“ de pe orbită pînă la 
înălțimea de la care m-am catapultat. Iată că s-a 
lăcut desprinderea, capacului de la deschiderea de 
catapultate, iar peste două secunde a fost pus în 
funcțiune, în mod automat, sistemul de parașu- 
tare. O smucitură cunoscută și deasupra capului 
s-a desfăcut cupola albă a parașutei.

...Cit de minunat este Pămîntul pe care poți 
să stai, să umbli, să respiri aerul proaspăt al cîm
piilor, să asculți ciripitul păsărilor, glasul viu al 
oamenilor I Am scos costumul de scafandru și am 
rămas într-un costum de sport bleu. M-au încon
jurat lucrători ai Pămîntului — muncitori ai unui 
sovhoz din apropiere. Îmbrățișări, sărutări,, între
bări. Toți îmi urmăriseră zborul, cu emoție, cu 
convingerea că voi izbuti.

...După cum spuneam la început: „spiritul de 
echipă“ este acel ceva unic ce ne însuflețește în 
permanență în viață și ne permite să năzuim 
înspre „Everestul nostru".

La întreprinderea „Tractorul“, 
tovarășul Alexandru Constanti- 
nescu. secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, relatează 
despre rezultatele care concreti
zează de pe acum efortul tine
rilor :

— Angajamentul nostru cu
prinde executarea a 15 000 ore 
de muncă voluntar-patriotică e- 
fectuate direct în producție. 
Membrii cercului de creație al 
tinerilor ingineri și tehnicieni își 
vor aduce contribuția lor speci
fică prin realizarea unor inova
ții, invenții, cercetări și proiecte 
în cadrul autodotării, a căror va-. 
loare antecalculată se. va ridica 
la 2 milioane lei.

Duminică, vizitând uzina am 
găsit sute de tineri constructori 
de tractoare efectuând orele de 
muncă voluntar-patriotică pentru 
care se angajaseră.

Astfel, 35 de tineri de la mon
tajul general, în frunte cu Du
mitru Conț, secretarul organiza
ției U.T.C., au lucrat timp de 8 
ore, montând 70 de mecanisme pe 
tractoare.

— Manopera suplimentară care 
nu se execută pe bandă a con
stituit pentru secția noastră o 
problemă de rezolvat — ne spu
nea inginerul Constantin Bog
dan, șeful secției pe schimb. A- 
jutorul concret al tinerilor în
seamnă pentru producția de trac
toare un .sprijin salutar.

Treizeci de tinere funcționare 
au lucrat în aceeași duminică în 
magazii, ambalînd subansamble 
de tractor pentru expediere. In 
cadrul centrului de calcul al u- 
zinei, 16 tineri au lucrat timp de 
8 ore, devansînd lucrările curen
te cu o zi. Acțiunea tinerilor din 
această întreprindere, este strîns 
coordonată cu organizarea pro
ducției la toate nivelele, astfel 
îneît munca voluntar-patriotică 
este valorificată la maximum, a- 
colo unde cerințele producției o 
impun cu adevărat.

I

Tineretul trebuie să știe 
că orice creație presupune 
luptă, dîrzenie și răbdare. 
Generația noastră, a profe
sorilor, am depus unele că
rămizi la edificiul care se 
construiește. El trebuie să 
desăvârșească construcția. 
Pentru aceasta i se cert 
mai intîi de toate pregătire 
și competență. Noi nu avem 
nevoie de improvizații și de 
muncă făcută capricios pe 
accese. Pentru a-și înfăptui 
menirea, intelectualul devo
tat poporului trebuie să du
că o muncă migăloasă, să 
fie însuflețit de pasiunea de 
adevăr, de adevărul po
porului. El trebuie să fie ani
mat de pasiune pentru mun
ca productivă, pentru con
strucția socialistă, de un cald 
patriotism.

Noi, profesorii, ne stră
duim să dăm tinerilor din 
tezaurul pe care l-am acu
mulat noi înșine, să-i aju
tăm, să-i îndrumăm pentru 
ca urcușul spre culmile ști-

de MIHAIL RALEA
inței, să fie fără ocolișuri, 
fără pierdere zadarnică de 
timp, de elan și de energie 
care era uneori inevitabilă 
în vechiul regim, 
vîrstnici, credem cu 
în generația schimbului nos
tru, în cei ce vor înfăptui 
mai departe menirea nouă

Noi, cei 
tărie

ceperii lor la făurirea idea
lului socialist. La această 
chemare, viitorii lucrători în 
domeniul producției mate
riale și creației spirituale, 
astăzi studenți, trebuie să, 
răspundă înarmîndu-se cu 
toate cunoștințele necesare 
unei pregătiri profesionale

-------
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a intelectualului. Ne punem 
întreaga speranță în pute
rea lor de dăruire față de 
popor.

Chemarea societății noas
tre, chemarea partidului că
tre tineretul studios este una 
singură : să contribuie cu 
maximum capacității și pri-

temeinice, și, în același timp, 
însușindu-și concepția mar- 
xist-ieninistă despre lume 
și societate, învățătura care 
să le fie călăuză toată via
ța. Numai așa vor putea co
respunde misiunii de cetă
țeni luminați și conștienți ai 
patriei noastre.

Patria noastră înflorește 
5n fiecare zi. Călătorii care 
au văzut-o acum zece ani 
abia dacă o mai recunosc. 
Munca noastră, în unele do
menii, a făcut de-a dreptul 
minuni. Să nu slăbim o clipă 
elanul și sforțarea noastră. 
Porniți dragi studenți, cu 
gîndul și nerăbdarea, să 
cuprindeți, cu voință și con
secvență, în sufletul și min
tea voastră, tot ceea ce 
vîrstnici! voștri prieteni - 
profesorii vă ajută să cu
noașteți. Depășiți-vă pe voi 
înșivă, treceți peste hotarul 
cursului și tindeți spre ori
zontul larg de cunoștințe, 
tindeți spre o muncă crea
toare ! Vă urez din inimă 
să răspundeți cu pasiune și 
perseverență, cu dăruire și 
elan, așteptărilor partidului, 
ale poporului din rîndul că
ruia ați crescut I Succes I

Articol apărut în „Scin- 
teia tineretului", nr. 2921, 
din 1 octombrie 1958

I

„Primăvara studențească"
si-a încheiat cea de-a 9-a ediție

■c .

Duminică după-amiază sala de 
spectacole a Casei de cultură a 
studenților din Cluj a găzduit 
ultimul act al festivalului „Primă
vara studențească" aflat la cea 
de-a IX-a ediție a sa. Peste 35 
de formații artistice, din care une
le. au cules și laurii edițiilor 
trecute, s-au angajat la Cluj în- 
tr-o pasionantă competiție, ilus
trare semnificativă a preocupări
lor sfudențești în domeniul crea
ției artistice, preocupări pe care 
le-au închinat aniversării a 30 de 
ani de la eliberare și Congresului 
al Xl-lea al P.C.R. Spațiul nu ne 
îngăduie, desigur, o trecere în re
vistă detaliată a tuturor formațiilor 
participante. Vom semnala doar 
câteva momente care au exprimat 
la nivele artistice deosebite do
rința de a afirma valori certe : 
grupul vocal „Primăvara“ al Fa
cultății de filologie a acut adin- 
cimea. liniștea și poezia marilor 
giuvaeruri muzicale; montajul 
literar „Sint ‘ suflet în sufletul 
neamului meu“, prezentat de co
lectivul de recitatori ai I.M.F. și 
fericit realizatul spectaeol-colaj 
al Institutului politehnic, facultă
țile de matematică și filologie 
prin îmbinarea unor felurite mij
loace de expresie scenică în spec
tacole de o simplitate aproape 
austeră; recitalul de poezie și 
muzică folk „Iubire în poezia 
clujeană“, prezentat de grupul F 
al Facultății de filologie; miiioș- 
cutul ansamblu folcloric ..Mărți
șorul“. al Casei de cultură a stu- 
denților, condus de taragotistul 
Dumitru Fărcaș și coregraful 
Florin Ciobanu care, alături de 
celelalte formații folclorice parti-

tipărite au oferit imaginea unei 
bogate palete cromatice de o 
densitate remarcabilă; concertul 
de muzică ușoară orginală al for
mațiilor clujene „Acustic T. ’74“ 
și „Experimental quartet“ al Uni
versității clujene. In ceea ce pri
vește brigăzile artistice de agita
ție, credem că o participare mai 
generoasă, judicios conturată în 
timp, ar fi acordat alte dimen
siuni genului, ar fi permis, în ul
timă instanță printr-o raportare 
la un număr mai mare de crea
tori și interpreți, o altă perspec
tivă de analiză a eforturilor lor 
artistice. Oricum, amintim succe
sul brigăzilor Facultății de ma
tematică, I.M.F. și Institutului 
agronomic. La capitolul teatru, 
am reținut în mod deosebit for
mația Facultății de filologie cu 
spectacolul „Visul unei nopți de 
vară“ de W. Shakespeare, iii re
gia lui Ion Crețiu care a relevat 
câteva autentice talente interpre
tative : Valentin Dăbău (Oheron). 
Vera Negulescu-Szasz (Puck) și 
Istvan Iliirketj (Boltom); „Ploș
nița“ de V. Maiakovski prezentat 
de formația Casei de cultură a 
studenților în regia lui Constan
tin Ștefănescu și „Hei, oameni 
huni" de W. Saroyan în excelen
ta interpretare și regie a studen
ților Facultății de studii economi
ce. Ioan Hudrea și Neguța Lia 
Cotiu. Ceea ce a adus nou ac
tuala ediție a festivalului stu
dențesc clujean au fost și specta
colele pitorești prezentate, de 
colegii studenți din R. D. Germa
nă și Sudan care studiază la 
Cluj.

BENONE NEAGOE

I

De ce nu privește
Facultatea de agronomie

spre liceele
(Urmare din pag. I) 

mitere în învățămîntul superior 
agricol 791 candidați ; dintre a- 
ceștia au reușit 385, ceea ce re
prezintă un procent de 17 la 
sută din totalul absolvenților.

Cind ar trebui să fie invers, 
întrucît elevii acestui tip de li
ceu provin, de regulă, din me
diul rural, prezintă avantajul 
că s-au orientat timpuriu către 
profesiuni de profil agricol, do- 
bindesc în anii studiilor liceeale 
o calificare care poate fi așe
zată cu succes la baza studiilor 
superioare.

în cuvintarea ținută la Con
sfătuirea cadrelor de conducere 
din agricultură, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vorbind des
pre rolul și răspunderea specia
listului in asigurarea progresu
lui agriculturii atrăgea atenția 
că : „In facultățile agricole tre
buie să intre numai și numai 
oameni care au lucrat in agri
cultură. Facultatea trebuie să 
dea cunoștințe acelora care cu
nosc de mici, care au trăit și 
lucrat, și știu ce inscamnă agri
cultura. Atunci vom avea buni 
specialiști în agricultură !“

Unde dacă nu în liceele 
gricole se pot găsi acești 
itori buni specialiști ? Și 
trebuie întreprins pentru a 
lesni accesul absolvenților
ceelor agricole către invățămin- 
tul superior ?

Cunoscind preocupările 
vechi ale Institutului

a-
vi- 
ce

in-
li-

Valetitin Fărcaș, student în anul III la Conservatorul „Gh. Dimd“ din Cluj în concertul de muzică ușoară 
Un colectiv al Facultății de drept în spectacolul cu piesa „Labirintul“ de Eugen Bariu „Experimental Quartet”. 

Fotografiile : A. VARGA

PĂCALĂ; Patria (orele 9.30; 
12.30; 16.30; 20): Capitol (orele 9 ; 
11.45; 14,30; 17,15; 20); Favorit (o- 
rele 9.30: 12.30: 16: 19): Grivița
(orele 9; 12.30; 16; 19,30): Flamura 
(orele 9; 12,30: 16: 19.30).

LE MANS : Casa Filmului (orele 
15; 17.30: 20): București (orele 8.30; 
11: 13.15; 16- 18.30: 21).

CEA MAI FRUMOASĂ SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA: Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16: 18.15: 20.30).

VAlțA TÎRZIE: Lumina (orele 
9; 11.15; 13,30; 16: 18,30: 20,45)

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Lu
ceafărul (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30); Flacăra (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45: 18: 20,15).

MOARA CU NOROC : Central 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20.30).

CIDUD ; Scala (orele 9: 12.45; 
16.30; 20.15); Festival (orele 8,45 ; 
12.30; 16.15, 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina
(orele 9.45: 11.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Doi
na (orele 12,45: 15.30: 17.45: 20); 
Progresul (orele 15.30; 18: 20,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI ..NEPTUN“ : Melodia (orele 
9; 11.15: 13.30; 16: 18,15: 20.30).

CĂLĂREȚUL FĂPtĂ CAP : La 
Sal» Palatului (orele 17.15: 20.15): 
Excelsior (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.15: 2Q.30): Gloria (orele 8.45; 
11.15: 13 30; 15.45; 18.15: 20.30): Mo
dern (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30).

CINTECUL NORVEGIEI : CQtro-

ceni (orele 13,30; 16,15: 19,30); Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Buzesti (orele 
9: 11.15: 13,30; 16: 18.15: 20.30); Mo
șilor (orele 9; 11.15; 13.30; 18; 18 15; 
20.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA- 
HOMA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Popular (orele 15.30; 18;
20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Volga (orele 9: 11,15; 13.38; 15 45; 
18.15; 20.30); Arta (orele 15 30; 18:
20.15) .

MARELE VALS : Dacia (orele 
9; 12,30: 16: 19,30).

CAPCANA : Vitan (orele 15.30; 
18; 20.15): Drumul Sării (orele 
,15.30: 18: 20.15).

JUDO: Bucegi (orele 15 30; 18;
20.15) .

TRENUL SPRE STAȚIA ..CE
RUL“ ; Înfrățirea (orele 15.30; 18; 
20.30).

DINCOLO DE NISIPURI : Uni
rea (orele 15.30; 18; 20.15): Viito
rul (orele 15,30: 18: 20 15).

INSULA MISTERIOASA ; Lira 
(orele 15.30: 18; 20.15).

JOE KÎDD : Ferentari (orele 
15.30; 18: 20.15); Cosmos (orele 
15.30: 18; 20.15).

PRINȚUL ROB : Pacea (orele 
15.3p: 17,45: 20)

LUNA FURIOASĂ : Qiulești (•- 
rele 15,30: 18: 20,15).

ȘASE VITEJI COIJNDĂ LU
MEA : c ring ași (orele 16; 18.15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Hahova (orele 15,30: 18; 20 15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR- 
LEY ; Munca (orele 15 30; 18;
20,15).

TREI BĂIEȚI ȘI O FATA (ore
le 14.30: 16,30); DARLING (ora
18.45); CONTESA LILY (ora 20.45), 
rulează la Cinemateca .,Unipn“.

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro- 
de varietăți muzicale 9.55 

Melodia zilei : ..Dă-mi năframa ta, 
Mărie“ de Ell.v Roman. 10.00 Fe- 
inina-club. 11,00 Profil pe portativ 
— Petre Munteanu. 11.30 Pentru 
prietenii magnetofonului. 12 00 
Știri. 12.05 Invitație în fonotecă.
12.55 Melodia zilei. 13,00 închide
rea emisiunii. 17,00 Știrile după- 
amiezii 17.05 Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultăto
rilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru. 18,10 Muzică din opere.
18.55 Melodia zilei. 19.00 în direct... 
de la ..Expo-elevi“ din București. 
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
..Rieordi“. 20.00 Muzică simfonică. 
20.35 Pagini din opere. 21.00 Con
cert de muzică populară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. George Chirilă. 23.20 Mari 
orchestre de iazz. 23.55—24,00 UI. 
timele știri.

teatre
MARȚI, 19 MARTIE 1974

Opera Română: RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul de Operetă: LA 
CALUL BĂLAN — ora 19.30: Tea
trul Național (Sala Mare): FUR
TUNA — ora 19.30: (Sala Come
dia): SĂ NU.Țl FACI PRĂVĂ
LIE CU SCARĂ — ora 20; Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu Măgureanu) : PYGMALION — 
ora 20: (Sala Studio): NOILE SU
FERINȚE ALE ȚÎNĂRULUI ,.W“ 
— ora 20: Teatrul .,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru): HOTELUL AS
TENICILOR — ora 19.30; Teatrul 
Mic: SUBIECTUL ERA TRANDA
FIRII — ora 19.30; Teatrul de Co
medie: PREȘUL — ora 20; Tea
trul Giulești: OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 19,30; Tea
trul ,.Ion Vasilescu“: ZI UNA 
MAI SĂLTĂREAȚĂ — ora 19.30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria): 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA _ ora 
15: NOCTURN — ora 21.30; (Sala 
Academia) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI _ ora 17: Teatrul ,.C. Tu
nase“ (Sala Victoria); VINO SĂ 
NE VEZI DISEARĂ — ora 19.30: 
Ansamblul ..Rapsodia Română“ : 
LA HANUL CU CÎNTECE — ora 
19.30: Circul ..Globus“: ÎNTÎLNÎRF. 
LA CIRC — spectacol internațio
nal — ora 19,30.

agricole ?
mic din Capitală în 
sprijinirii elevilor care 
sa devină studenți ai institu
tului, ne-am adresat in acest 
sens tovarășului prorector — 
prof. dr. M. Oșlobeanu :

— Din datele pe care le-ați 
reprodus rezultă că participarea 
candidaților proveniți din lice
ele agricole este mică — 34 la 
sută — și nu reușita la con
curs care reprezintă 48.7 la su
tă din numărul candidaților 
prezentați. Aceste date conduc 
la concluzia că lipsa de încre
dere in forțele proprii ii împie
dică pe mulți absolvenți să se 
prezinte la concursul de admi
tere. Este ea generată de un 
exces de timiditate sau are o 
bază mai adîncă ? Ca .să nu ne 
înșelăm singuri trebuie să re
cunoaștem că liceul agricol, in 
formula sa actuală, nu oferă 
elevilor săi siguranța necesară 
pentru a candida in învățămîn
tul superior, siguranța pe care 
ți-o dă numai o temeinică pre
gătire. Din această cauză ei 
simt că n-au șanse. de reușită 

■ in învățămîntul superior egale 
cu ale colegilor caro au urmat 
liceul de 
este nici 
dar este 
au reușit 
pregătire 
realizată 
didactice 
acestea s-au deplasat la licee, 
fie că viitorii candidați au frec
ventat cursurile de pregătire 
organizate pe lingă facultăți.

Ca să ridicăm nivelul pregă
tirii elevilor liceelor < 
se cere intii învinsă o 
greșită, aparținînd unor 
tori și multor profesori 
funcționează in acest tip 
ceu. Aceștia judecă așa : 
liceului agricol trebuie să efec
tueze o bogată activitate prac
tică : la ce-i servește, deci, să 
invețe limbi străine, să facă 
matematică modernă, să cu
noască literatură și așa mai 'de
parte ? învingmd această o? 
că dăunătoare, vor trebui revi
zuite programele și planurile 
de invățămint in ideea de mai 
înainte, ceea ce va permite să 
se micșoreze, pînă la eliminare, 
decalajul existent față de lice
ele teoretice. Este absolut ne
cesar ca liceele agricole să se 
bucure dc. o mult mai buna în
cadrare cu personal didactic — 
fie câ este vorba do profesori 
la .disciplinele de cultură gene
rală. Xie că este vorba de ca
tedrele de specialitate.
opinia 
gricol 
pe ici 
a lor 
ei că 
zeze i 
pregătire medie iar invățămin- 
tului superior agricol majorita
tea studenților.

direcția 
aspiră

cultură generală. Nu 
drept, nici echitabil 

o realitate. Cei care 
au beneficiat de o 

specială, intensivă, 
cu concursul cadrelor 
universitare — fie că

agricole 
optică 
direc- 

care 
de li- 
elevul

i mea liceele cu 
n-au nevoie de 
pe colo, ci de o 
corespunzătoare 
ele au menirea 

economiei specialiști

După 
profil a- 
corecțuri 
reașezare 
concepți- 
să furni- 

cu

MARȚI, 19 MARTIE 1974

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : Matematică 
(consultații pentru elevii clasei a 
Vin-a). 9,15 Botanică (clasa a 
V-a). 9.25 Extemporal la limba
română. Documente literare. 9.35 
Chimie (Ciclu de consultații In 
sprijinul candidaților la concursul 
de admitere în învățămîntul su
perior) 10.00 Curs de limba ger
mană. 10,30 Curs de limba france
ză. 11,00 Biblioteca pentru toți : 
Ion Barbu (I). 11.45 Pagini din 
Albumul duminical. 17.30 Telex. 
17.35 Curs de limba rusă. 18.05 
Curs de limba engleză. 18,35 Lecții 
TV. pentru lucrătorii din agricul
tură : Hrănirea animalelor ; Popu- 
larea iazurilor cu pește : Aplicarea 
acordului global pe bază ele venit 
garantat în zootehnie. 19.20 1001 de 
seri Poveștile junglei. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Revista economică 
TV. 20.25 Seară de teatru : ..Omul 
cu mîrțoaga“ de George Ciprian. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : Acțiunea V. 
Episodul V ..Expediere urgentă la 
Londra“. 20.55 Formații și ansam
bluri buc.ureștene. Muzică popu
lară. 21,10 Telex. 21.15 Cărți și idei 
Constantin Noica — ..Creație și 
frumos în rostirea românească“.
21,45 Roman foileton : Germinai.
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Tovarășul Niculescu-
llizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul e- 
ducației și învățămîntului, â 
plecat, luni dimineața, la Berlin, 
unde va face o vizită la invita
ția ministrului învățămîntului 
superior și de specialitate al 
R. D. Germane, Hans Joachim 
Bohme.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarășii 
Virgil Trofin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului interior, Virgil 
Cazacu. prim-adjunet al minis
trului educației și invățămintu- 
lui, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

cialitate al R. D. Germane, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul 
României Ia Berlin, Vasile Vlad.

din Zambia a avut tntllniri, pen
tru schimb de informații și de 
experiență, la secțiile Organiza
torică și Propagandă și Presă 
ale C C. al P.C.R.. la co
mitetele județene Timiș și Arad 
ale P.C.R.. la C.C. al U.T.C. și 
la Comitetul județean Timiș al 
U.T.C., la Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole 
ducție.

CRONICA

de Pro-

*
La sosirea pe aeroportul Schö

nefeld tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a fost întîmpinat de Hans 
Joachim Bohme, ministrul în- 
vățămintului superior și de spe-

Luni după-amiază, a sosit, in 
Capitală o delegație a Camerei 
Populare a Republicii Demo
crate Germane, condusă de Ge- 
rald Gotting, președintele Ca
merei. care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, va face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Her- 
bert Ziegenhahn. membru al 
C.C. al P.S.U.G.. Heinz Eichler, 
membru al Prezidiului Camerei 
Populare, secretarul Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, Gc- 
rolf Wetzel, Doris Finke, Re- 
nate Lausch — deputați în Ca
mera Populară.

în cursul vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R., dele
gația Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale — U.N.I.P.

Ministrul afacerilor 
George Macovescu, a 
luni, pe secretarul general din 
Ministerul Afacerilor Externe a! 
Republicii Elene. Anghelos Vla- 
hos. care se află in țara noastră 
in fruntea unei delegații.

în zilele de 16 și 18 martie 
a.c., delegația Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii E- 
lene, a avut convorbiri cu Va- 
sile Gliga. adjunct al ministru
lui.

S-a procedat la un schimb de 
vederi privind evoluția relațiilor 
româno-elene. precum și în le
gătură cu unele probleme inter
naționale de interes comun, în
deosebi cele referitoare la secu
ritatea și cooperarea în Europa.

externe, 
primit, .

U.T.C
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Aden, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Ioan Bari. secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R., 
care va participa ia Semina
rul internațional studențesc 
„Lupta studenților peniru de
mocratizarea învățămîntului 
in țările în curs de dezvol
tare". organizat de Uniunea 
Națională Generală a Stu
denților Temeniți și Uniunea 
Internațională a Studenților.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost con
dusă de tovarășul Sielian 
Moțiu. secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

FOTBAL XX Comentariul etapei

Răzbunarea indisciplinei

(Agcrpres)

Șantier
pe terenul

apelor
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Clubul tînărului miner

începutul primăverii 
găsit pe tinerii localităților 
rurale băcăoane in ample ac
țiuni de muncă patriotică. 
Multe dintre acestea sint de
dicate înlăturării excesului 
de umiditate și combaterii e- 
roziunii solului. în ultimele 
zile uteciștii din zona Beheci- 
Zeletin au plantat un mare 
număr de salcimi și pomi pe 
terenurile in pantă, expuse e- 
roziunii și au declanșat lupta 
pentru asanarea mlaștini
lor pe o suprafață de circa 
50 ha. executind, totodată, 
lucrări de plantare a răchi
tei nobile ce va fi valorifi
cată jn cadrul unității mește
șugărești a C.A.P. Tinerii din 
Mărgineni, Tg. Trotuș, Letca 
au inaugurat șantiere de iri
gații. deocamdată, pe circa 
10 ha. (V.R.)

Rccent, din inițiativa Comite
tului U.T.C. al Exploatării mi
niere Leorda. a luat ființă un 
club al tinărului miner, primul 
de acest fel din bazinul carbo
nifer al Motrului. Din progra
mul clubului spicuim : filme e- 
ducative și de protecție a mun
cii, audiții muzicale, jocuri dis
tractive. citirea presei, mese ro
tunde și dezbateri cu factori de 
răspundere. (P. PAVEL)

A fost o etapă de foc. La Arad cartonașe gal
bene — patru — și... stele verzi! O etapă car» 
a răsturnat, spectaculos, toate călcâiele. De fapt, 
cum ar fi, ca rezultatele să fie exacte cu previ
ziunile, cu pronosticurile. Șase meciuri nule, la 
scoruri foarte strînse — dintre care trei la scoruri 
albe — relectă înăsprirea luptei pentru puncte. 
Nimeni nu mai poate conta pe punctele de acasă. 
Contrar impresiei pe care ți-o face ineficacitatea 
— recordul etapei a XX-a poate fi exprimat foarte 
plastic astfel: 198 fotbaliști X 810 minute == 10 
goluri1 ? — toate partidele au fost extrem de 
disputate și spectaculoase. Apărările au avut rolul 
decisiv. La această oră nu se știe cine va cuceri 
titlul și cine va retrograda. E mult prea riscant să 
te lansezi în prezumții. Pentru că, să fim sinceri, 
cine ar fi crezut, bunăoară, că oltenii nu vor 
adăuga, la zestrea șt avantajul lor, cele două 
puncte ? Cine s-a îndoit că rapidiștii nu vor scăpa 
prilejul să cucerească, la fel, cele două puncte, 
în fieful lor, cînd echipa se află într-o situație 
atît de albastră ? Cel puțin în cazul acestor două 
echipe există unele explicații. Mai întîi cele care 
vizează jocul prestat. Liderul a jucat slab, fără 
o viziune și orientare tactică adecvată în fața 
unei apărări supranumerice și hotărîte să nu 
lase bătută. Mingile trimise, sterotip, pe sus, 
careu — meteahnă veche — au fost o lecție 
care oaspeții au învățat-o repede și eficace,
plus, intr-un meci de miză și orgoliu, portarul 
timișorean. Jivan. selecționat de Valentin Stănes- 
cu, a ținut să demonstreze că antrenorul naționa
lei n-a greșit. El a fost un adevărat „înger păzi
tor“ al porții oaspeților. Dar mai există, în ce-i 
privește pe craioveni, și alte explicații. Din tabă
ra lor ne-au parvenit unei» amănunte în legătură 
cu modul cum au pregătit ei acest meci. Se pare 
că au subestimat forțele și posibilitățile adversa
rului. Băieții n-au moi stat nici o oră în obișnuitul 
cantonament, au venit la meci direct de acasă. 
Ceea ce, în limbajul specific, se traduce prin 
indisciplină și neseriozitate. Și asta, s-a văzut, 
costă!

Vn joc slab a făcut Rapidul. Echipa n-are forță. 
Cel puțin în prima repriză arăta ca și cum ar fi 
venit după trei zile de nuntă. Am. avut, chiar, 
senzația că băieților nu le place fotbalul. Fiecare 
lucrează pe cont propriu. Așa. se face că-i găsești, 
la cîte un moment, dat, pe toți, pe o parte a tere
nului. Jucătorii acționează izolat, nu se sprijină 
reciproc. Balonul aleargă, dar ei nu se îndeamnă 1

s» 
în 
P»
In

Vineri, la Librăria „Mihail Sadoveanu" scriitorul Marin Preda s~a 
întlinit cu cititorii cu ocazia lansării volumului „tntilnirea din pă- 

mînturi" prezentat de criticul Valeriu Râpeanu

Foto: GH. CUCU

ILIE NĂSTASE 
a ciștigat turneul de la 

LandoverȘi asta creează haos. Noroc că după gol s-au tre
zit. Altfel, la sfirșit, ar fi privit spre tabela de 
marcaj cu minie. Dar dincolo de joc, trebuie vă
zut ce se-ntîmplă cu această echipă. Jocul, slțtb 
este reflexul unor carențe de pregătire, consecința 
unor realități. Cineva, foarte apropiat clubului și 
echipei din Grant spunea. sîmbătify după meci : 
„Cum o să joace bine, cînd băieții se antrenează 
numai cind vor ei1“. Continuă vechile disensiuni 
între jucători și antrenori. La o „miuță“, joi, Gri- 
goraș și Pop au lipsit. Antrenorii Urechiatu și 
Relizna i-au ignorat. Răducanu, în meciul cu 
Steagul roșu, stătea pe la mijlocul terenului. An
trenorii au răgușit țipînd să intre-n poartă ! Rică 
nici nu-i băga în seamă. Noroc că s-a auzit vo
cea, pe frecvențe joase, și împănată cu metafore, 
a lui nea Tinel. De-ahia, atunci, Rică s-a întors 
la buturi. Indisciplină de joc, indisciplină în viață 
— totul se răzbună. Cînd, totuși, băieții catadic
sesc să se antreneze și antrenorul principal, 
Urechiatu, le cere o anume execuție, unii ripos
tează prin această formulă : „Arată-ne, maestre, 
cum!“. Sigur, nu e obligatoriu ca antrenorul să 
demonstreze abilitatea unui jucător tînăr. Dar 
ceva trebuie să știe, trebuie să facă. Autoritatea 
vine de la știință, pricepere, pedagogie. Antreno
rul rapidist, venit la conducerea tehnică a echi
pei, după încheierea sezonului trecut, s-a re
întors la activitatea fotbalistică după o absentă 
de 11 ani! Cam mare distanța. Atunci, de mult, 
fusese antrenor secund al Rapidului. Ca antrenor 
prim nu supraviețuise decît 4 zile, de joi, cînd 
demisionase „prima vioară“, și pină duminică... 
Ni se pare că în aceste condiții, mai ales la o 
echipă ca Rapidul și la un club ca acesta unde 
conducerea se dovedește fragilă și nehotărîtă, e 
greu să te gîndești la un reviriment. Cine să le 
ceară și, eventual, să-i învețe, cam cum arată 
fotbalul modern ? Dar astea sînt treburile clubu
lui și ale celor care-l patronează.

Și-acum, meciul cu Franța — in care. Federația, 
cit și jucătorii, nu-și propun un alt obiectiv decît 
victoria 1 Este exact ce așteaptă și iubitorii fotba
lului din țara noastră. Acest meci are și caracterul 
unui test care va confirma sau infirma eforturile 
și valoarea muncii depuse pentru reconstrucția 
echipei naționale, la toate nivelurile. Deci, să 
așteptăm !

Turneul internațional de tenis 
de la Landover (Washington) a 
fost ciștigat de campionul ro
mân Ilie Năstase, care, in fi
nală. l-a invins cu 6—3, 6—3 pe 
olandezul Tom Okker. Finala, 
care a durat. 57 de minute, a 
fost urmărită de aproape 6 000 
de spectatori (cifră record pen
tru capacitatea sălii).

Comentatorii agențiilor in
ternaționale de preșă relevă in 
cronicile lor că Ilie Năstase a 
jucat excepțional, cîștigmd fără 
drept de apel. Se subliniază că 
lupta pentru victorie a fost deo
sebit de echilibrată pină la 3—3 
in primul set. ‘ în continuare 
Năstase detașindu-se datorită 
unor servicii puternice și a ți
nui joc precis. Dealtfel, după 
întîlnire, Okker a declarat : 
„Năstase a fost indiscutabil su
perior și a meritat victoria“.

După turneul de la Washing
ton. in prima grupă a circuitu
lui de tenis W.C.T., pe primul 
loc se află tenismanul român 
Ilie Năstase. cu 387 puncte, ur
mat de Tom Okker — 250 punc
te. Liderul grupei a doua este 
australianul John Newcombe — 
232 puncte, iar în grupa a treia 
conduce Arthur Ashe (S.U.A.), 
cu 300 puncte.

în finala probei de dublu, 
cuplul Hewitt-McMillan (R.S.A.) 
a Întrecut cu 7—6. 6—3 perechea 
Okker (Olanda)-Riessen (S.U.A.).

• La Sao Paulo au luat sfir
șit întrecerile turneului de te
nis pentru grupa a 3-a a cir
cuitului W.C.T. în finala pro
bei de dublu, Ion Tiriac (Ro
mânia) și Andriano Panatta (I- 
talia) 
7—5. 
Björn 
Proba 
Björn 
nei spectaculoase partide, a dis
pus cu 6—2. 3—6. 6—3 de ame
ricanul Arthur Ashe.

au invins cu scorul de 
3—6, 6—3 pe suedezii

Borg-Ove Bengtsson. 
de simplu a revenit lui 
Borg care, la capătul u-

• Au luat sfirșit întrecerile 
turneului internațional de tenis 
pentru juniori de la Sofia.

în finala probei de simplu fe
minin (grupa pină la 16 am), 
jucătoarea româncă Elena Po- 
pescu a învins-o cu 6—3, 6—4 
pe tenismana bulgară Tomova.

Proba de dublu masculin a 
fost cîștigată de perechea ceho
slovacă Czeh-Snid. învingătoare 
cu 6—4. 6—4 in finala susținută 
cu perechea română Mihai Tă- 
băraș-Laurențiu Țiței.

La spitalul de adulți din 
Sibiu se afla in stare gravă 
muncitorul Ilie Sasu de la 
întreprinderea ..Independen
ța" II, atelierul debitare. S-a 
făcui apel telefonic la dona
tori de singe. Aflind de si
tuația colegului lor, Szekely 
Iosif, Nicolae Țeposu. Subți- 
relu Gheorghe, Gheorghe 
Brad, Gheorghe Rusu, Ilie 
Mailat, Radu Costea, Dumitru 
Samu au răspuns acestui 
apel. Deși lucra la un alt 
atelier, lăcătușul Bck Matei 
a cerut medicului Ion Popa 
să fie și el trecut pe listă. 
Un gest de înaltă omenie ! 
(Ing. Ion Iordache)

pe șantierele de construcții, Ia 
amenajarea unor terenuri și 
baze sportive • Locotenentul 
major de aviație Doru Davido- 
viei a fost, distins cu premiul I 
al Editurii ..Emineseu" pentru 
lucrarea „Caii de la Voroneț“ 
iar locotenentul major Florin 
Cosma cu premiul iii pentru 
poezia „Oglinzi în rouă“ • Lo 
7 aprilie se încheie ediția a III-a 
a manifestărilor „Mesaje dim-, 
bovfțene in timp" care cuprind 
Festivalul de poezie patrio
tică „Moștenirea Văcăreștilor“, 
Festivalul muzicii. culturii, 
artei, poeziei revoluționare, 
simpozioane, vernisajul unor 
expoziții, discuții, mese ro
tunde etc. (De la coresponden
ții noștri : Ing. Ion Iordache. C. 
Băduță, Gh. Popescu, Vasile Mo- 
roșan, Mihai Drăghici. Valeriu 
Bârgău, prof. Nicu Magda, Mi- 
haii Vlad)

ganizată sub egida Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

• In ziua de 25 martie, la o- 
rele 15,00, are loc la Grupul șco
lar „Vulcan“ deschiderea expo
ziției „Machete de mașini- 
unelte“.

• Astăzi, la „Salonul național 
al cărții“. Modest Morariu, di
rectorul Editurii Meridiane, pre
zintă cititorilor albumele „Pa- 
ciurea“ șl „Cavricii“ (Goya). 
Miine, la orele 13, cu prilejul în
chiderii acestui prestigios mo
ment cultural, va avea loc festi
vitatea decernării diplomelor 
ooncursultri „Arta cărții în 
R.S.R.“—1973. Se va anunța și 
cartea care a primit „Premiul 
publicului“.

VASILE CÄBULEA

(Agerpres)

se
de

Rubrică realizată de 
LIDIA POPESCU

• Prob* de 10 km din cadrul
concursului' internațional

Sameș, 
Beldeanu — 
Dumitrache. 
a plecat cu

vor fi cuprinse 
grade, iar rna- 
și 20 de grade, 
vremea va ft

catdă, cu cer variabil, 
sufla de Ia slab la

în Edituri „Junimea" AU 
APĂRUT :

de

ii—J.,

ROMANIA FILM—PREZINTĂ
prezintăîn curînd

IN PERIOADA

PENTRU ELEVIMARI SUCCESE ALE ECRANULUI

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI
SALA STUDIO — GRĂDINA ICOANEI

Un repertoriu de largă diversitate

Biletele ne pot ridica zilnic între orele 10—14 de la Agen
ția de bilete din str. Plevnei nr. 1, telefon 14 75 46.

SALA SCHITU MAGUREANU — PODUL IZVOR

VACANTEI

• 30 de tineri strungari 
întreprinderile municipiului Si
biu s-au întrecut in cadrul o- 
limpiadei „Mîini de aur". Cei 
cinci ciștigători vor primi o 
treaptă sau o categorie de sala
rizare • La Filatura de lină 
pieptănată din București tine
rii au constituit Asociația, spor
tivă ..Firul" • întreprinderea de 
încălțăminte „Ardeleana“ intîm- 
pină primăvara cu noi sorti
mente. între acestea, pantoful 
bărbătesc executat din pînză 
Antonius cu talpă matrițată • 
Darul pe care colectivul între
prinderii mecanice Cugir îl face 
gospodinelor reprezintă 1 200 de 
mașini de spălat rufe, execu
tate peste prevederile de plan 
• într-o singură zi, 5 900 de ti
neri din județul Buzău au cu
rățat 540 ha pășune și islaz, au 
împădurit 18 ha. au administrat 
265 tone îngrășăminte naturale, 
au plantat 1 928 plopi în alinia
mente • La Casa de cultură din 
Hunedoara a avut loc consfătu
irea cenaclurilor și cercurilor 
'iterare • Elevii Grupului șco
lar din Caransebeș au realizat 
jumătate din angajamentul de 
muncă patriotică. Ei au fost 
prezenți Ia amenajarea spațiilor 
verzi din împrejurul orașului,

• Azi, la orele 18, are loc la 
Casa de cultură“ Friedrich Schil- 
ler“ (Str. Batiștei nr. 15) verni
satul Expoziției de sticlă „Marin 
Molnar". O tînără talentată care 
în 1971 la Pădurea Neagră și în 
1973 la Mediaș, colaborează cu 
Egidio Constantini din Veneția. 
In 1972 participă la Simpozionul 
internațional de estetică indus
trială din Cehoslovacia.

• La Galeria „Galateea“ este 
deschisă, pină la 20 martie, ex
poziția Augustin Costinescu, or-

PETRE BOTEZATU : Se
miotică și negație“.
* * * Cartea Convorbiri
lor literare, voi. I. ediție 
îngrijită și prefațată de 
Pavel Florea.
CONST. CIOPRAGA : 
..Personalitatea literaturii 
române".
G. ELIOT : „Felix Hoit“. 
ȘTEFAN OPREA : „Pro
cesul manechinelor".

PENTRU

Meteorologul Ion Stâncescu 
ne dă unele speranțe primăvă
ratece. Vremea va fi relativ 
călduroasă, cu cerul variabil, 
înnourări mai accentuate 
vor semnala în jumătatea
nord-vest a țării unde local va 
ploua slab. Vîntul va sufla 
la slab pină la potrivit. Tempe
raturile minime 
între —2 și +8 
ximele între 10

La București 
relativ
Vîntul va 
potrivit. Temperaturile minime 
vor oscila între 3 și 5 grade iar 
maximele între 14 și 16 grade.

Reunirea lotului național 
în vederea meciului de la Paris 

cu echipa Franței
Ieri. Ia prînz. s-au reunit, la sediul Federației, seleeționabilii 

pentru meciul de simbătă seara, de la Paris, cu echipa Franței: 
Răducanu. Jivan — portari — Anghelini. Antonescu, f 
Dinu, Hajnal. Cristache — fundași — Dumitru, 
mijlocași — Troi, Dobrin, S. Mircea, lordănescu, 
Kun, Marco — ataeânți. La ora cind autobuzul _ ,____ ___
„tricolorii“ spre Snagov. unde-i fixat ..cartierul general al pre
gătirilor", Bălăci, nu sosise. întîrzierea se explică prin pre
zența sa în echipa de juniori a țării care a jucat, simbătă 
(0—1) în R.F.G. în preliminariile Turneului UEFA. Miine este 
prevăzut un joc de antrenament — două reprize a 30 de mi
nute — cu echipa de tineret — rezerve a Sportului studențesc, 
iar miercuri cu Metalul București. Plecarea la Paris este sta
bilită pentru joi dimineață. Meciul național va avea loc pe sta
dionul parizian Parc des Princes și va fi transmis pe posturile 
noastre de radio și televiziune începînd de la orele 21,25.

• în cadrul turneului inter
național de hochei pe gheață de 
la Lodz, reprezentativa de juni
ori a Poloniei a terminat la e- 
galitate : 2—2 (0—0. 1—0. 1—2) 
meciul susținut cu o selecțio
nată română de tineret. Golu
rile echipei române au fost în
scrise de Herghelegiu și Pană.

biatlon de la Altenberg a fost 
ciștigată de schiorul cehoslovac 
Pavai Ploc. cronometrat în 
42’57”. urmat de Frank Poetter 
(R.D. Germană) — 43’24”. Sporti
vul român Ion Țeposu a ocupat 
locul 7, cu timpul de 44’51”.

Cursa rezervată juniorilor s-a 
disputat pe aceeași distanță și 
a revenit lui Pueschel (R. £>. 
Germană) — 45’24”.

Teatrul Bulandra

pe Greta Garbo, Robert Taylor, Marlene Die
trich, Charlie Chaplin, Danielle Darrieux, 

Henry Fonda, Liz Taylor și alte vedete ale ci

nematografului internațional în programul

— Filme de antologie cinematografică în care 

spectatorii vor vedea pe „monștrii sacri" ai e- 
cranului în creații actoricești de neuitat

ORICARE
VÎRSTĂ

• Ieftină • Combate sedentarismul

ține sănătatea • Calmează nervii •

mîna oricui • Elegantă • Tovarăș

• Intre

La înde

bun de

drum • Agreabil de mers cu ea

ați ghicit desigur
Opere reprezentative ale unor cineaști de 
prestigiu

Un program pe care toți spectatorii îl aș 
teaptă

Tn curînd pe ecranele cinematografelor din Ca 
pitală și din alte orașe.

că este

BICICLETA
pe care o găsiți la toate magazinele speciali

zate din Capitală

URMĂTOARELE SPECTACOLE 
CU PRET REDUS

SÎMBĂTĂ 13 IV, ora 15 Pygmalion; DUMINICĂ 14 IV, 
ora 10 O scrisoare pierdută; DUMINICĂ 14 IV, ora 15 
între noi doi n-a fost decît tăcere ; S1MBĂTĂ 20 IV, ora 
15 Pygmalion ; DUMINICĂ 21 IV, ora 10 Casa de mode ; 
DUMINICĂ 21 IV, ora 15 Leonce și Lena.

DUMINICĂ 7 IV, ora 10 A 12-a noapte ; DUMINICA 
7 IV, ora 15 Noile suferințe ale tinărului „W"; SÎM 
BATĂ 13 IV, ora 15 Noile suferințe ale tînărului ,.W" 
DUMINICA 14 IV, ora 10 Valentin și Valentina ; DUMI
NICA 14 IV. ora 15 Noile suferințe ale tinărului „VV“ 
SÎMBĂTĂ 20 IV. ora 15 A 12-a noapte ; DUMINICA 21 
IV, ora 10 A 12-a noapte ; DUMINICA 21 IV, ora 15 Va
lentin și Valentina.



O
cu eroicul Vietnam

Orientul Apropiat Noul guvern italian
patrioților khmeri

în 
va 
in

guvernul an
să intre 

precizind, insă, că 
guvernul tripartit

pinia publică din țara noastră, împreună cu toate 
forțele angajate în efortul de făurire a, unei 
lumi a păcii, dreptății și progresului, sărbătorește 
astăzi Ziua solidarității internaționale cu poporul 
vietnamez. Este o sărbătorire cu ample rezo
nanțe, pentru că lupta Vietnamului rămine 

pentru lumea contemporană un moment cu multiple semnifi
cații, o pagină glorioasă peste care timpul nu va putea să 
depună praful uitării. în acest an, evocăm eroismul poporului 
vietnamez și ne exprimăm solidaritatea deplină cu nobila sa 
cauză în condițiile in care încercatul Vietnam a repurtat bi
ruințe strălucite reflectate prin încheierea acordului privind 
încetarea războiului și restabilirea păcii in această parte a 
lumii, prin succesele obținute în vindecarea rănilor lăsate de 
distrugătorul conflict. Vietnamul va rămine un simbol al 
invincibilității unui popor care își apără libertatea și indepen
dența, al faptului că nu există forță în lume capabilă să în- 
fringă o națiune care năzuiește să fie singura stăpină a desti
nelor sale. Tînăra noastră generație, întregul popor român, 
si-au afirmat in toate împrejurările deplina solidaritate cu 
poporul vietnamez, l-au sprijinit material, moral, politico- 
diplomatic, au acționat ferm pentru a se pune capăt agre
siunii și a se soluționa pe cale pașnică primejdiosul conflict, 
în spiritul acestei solidarități internaționaliste milităm sta
tornic pentru scrupuloasa respectare a prevederilor acordului 
de Ia Paris, pentru sprijinirea operei de reconstrucție și dez
voltare a economiei pe care o realizează poporul vietnamez, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale naționale.

S-a deschis un nou capitol al zbuciumatei istorii a Vietna
mului. Neînfricat» luptători pentru apărarea patriei, acei mi
nunați oameni care au conferit spiritului de sacrificiu dimen
siuni fără precedent, s-au angajat în ampla bătălie pentru

TRUPELE LONNOL1STE AU 
FOST OBLIGATE SÀ SE 
RETRAGĂ DIN ORAȘUL 

OUDONG
Forțele patriotice khmere 

au obligat luni trupele lon- 
noliste din fosta capitală re
gală Oudong să-și pără
sească pozițiile și să se re
tragă din oraș. Patrioții au 
pătruns in orașul situat la 
numai 40 kilometri de Pnom 
Penh după trei zile de lupte 
grele.

Unitățile trimise de coman
damentul lonnolist în ajutorul 
garnizoanei din Oudong au 
fost oprite de forțele de eli
berare la nord de localitate.

Oudong este izolat din de
cembrie trecut, cind patrio
ții au ocupat o porțiune a 
șoselei nr. 5, care leagă ora
șul de Pnom Penh.

• Noi incidente intre Siria și Israel • Interviul 
președintelui Anwar Sadat.
DAMASC. — Un comunicat 

militar sirian anunță că, luni 
dimineața, s-a declanșat un duel 
de artilerie între forțele sirie
ne și israeliene, in momentul 
cind trupele israeliene au în
cercat din nou să-și fortifice 
pozițiile in sectoarele central și 
nordic ale frontului.

Agenția Associated Press sem
nalează că este a șaptea zi con
secutiv cind au loc schimburi de 
focuri de artilerie pe linia înăl
țimilor Golan.

TEL AVIV. - Un purtător de 
cuvint militar israelian a anun
țat că, luni, artileria siriană a 
deschis focul asupra fortificații
lor israeliene din sectorul nordic 
al înălțimilor Golan. Artileria 
israeliană a ripostat, schimbul 
de focuri durind peste trei ore, 
a precizat un purător de cuvint.

Declarație a secretarului general al Partidului 
Socialist Portughez.

Tinerii aceștia de la Vang Danii poartă cu succes bătălia 
creșterii producției de cărbune.

refacerea R. D. Vietnam, pentru înlăturarea urmelor lăsate 
de război. Eroismul capătă acum noi forme de expresie. Este 
eroismul în munca îndirjită, aspră, pentru a reconstrui mai 
repede, mai bine. Informațiile din Hanoi relatează despre 
realizări importante în refacerea căilor de comunicație — dru
muri, poduri, linii ferate, porturi. Comunicațiile sînt esen
țiale pentru a asigura o activitate normală în economie și 
tocmai de aceea principalul efort s-a îndreptat in această 
direcție. întreprinderile industriale evacuate și dispersate au 
revenit, in marea lor majoritate, in localurile lor și munci
torii au efectuat refacerile necesare, intensificînd in prezent 
producția. La sate problema nr. I este de a acoperi craterele 
lăsate de bombe in orezarii și repunerea în funcțiune a re
țelelor de irigații. în toate domeniile de activitate s-au obți
nut succese remarcabile, creîndu-se condiții favorabile pentru 
continuarea reconstrucției și dezvoltării economiei R. D. Viet
nam. Energiile întregului popor sînt concentrate înfr-un 
amplu efort menit să scurteze termenele eliminării consecin
țelor războiului. în același timp, poporul vietnamez rămîne 
vigilent, fiind gata oricînd să apere pămintul patriei sale.

în Vietnamul de sud, realitățile sînt mai complexe. Zona 
eliberată, aflată sub controlul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu, se consolidează, o viață nouă fiind asigurată milioa
nelor de oameni care trăiesc pe acest teritoriu. Dar admi
nistrația saigoneză violează flagrant acordurile de la Paris, 
dedindu-se la grave acte de război. Provocările saigoneze au 
drept rezultat violente ciocniri soldate cu numeroși morți și 
răniți, ceea ce generează o situație încordată, cu consecințe 
extrem de periculoase. Mii și mii de oameni continuă să fie 
deținuți in închisorile lui Thicu. La Saigon domnește o bru
tală represiune antidemocratică, care lovește toate forțele ce 
se opun lui Thicu, pe patrioții sud-vietnamezi care refuză să 
accepte o politică antinațională.

Poporul nostru cere cu hotărîre să se pună capăt violărilor 
acordului de Ia Paris, să se respecte de către partea saigo
neză prevederile documentului in totalitatea lor. Aducerea la 
îndeplinire a acestor prevederi este indispensabilă pentru edi
ficarea unei păci durabile pe pămintul vietnamez care a cu
noscut dramele unui îndelungat război. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia recent : „Apreciem că trebuie depuse in 
continuare eforturi serioase pentru realizarea acordurilor cu 
privire la Vietnam, pentru instaurarea unei păci trainice in 
intreaga Indochină“.

în această zi, adresăm poporului vietnamez salutul nostru 
de solidaritate militantă, urîndu-i să obțină noi și noi biruințe 
in realizarea aspirațiilor sale legitime, a dreptului de a-și 
decide soarta, potrivit voinței sale suverane.

M. RAMURA

După demiterea, săptămîna 
trecută, a generalilor Francesco 
de Costa e Gomez, șeful Mare
lui Stat Major, și Antonio de 
Spinola, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major, autoritățile din 
Lisabona au operat o serie de 
arestări in rindurile militarilor 
celor mai apropiați de cei doi 
generali.

Agenția France Presse relevă, 
Citind surse autorizate din Lisa
bona, că simbătă, la *' '
unei întruniri de la 
militară a unui grup 
favorabili generalului

sfirșitul 
Academia 
de ofițeri 

=__ Spinola,
â fost arestat locotenent-colone- 
lul Almeida Bruno.

Deși ar fi trebuit să se întoar
că în Guineea-Bissau peste cî
teva luni, Almeida Bruno a pri
mit, in urmă cu cîteva zile, or
dinul de a pleca imediat, dar nu 
s-a supus.

Din aceeași sursă, citată de a- 
genția France Presse, se arată 
că starea de urgență este men
ținută in Portugalia, fiind insă 
aplicată intr-o manieră mai pu
țin riguroasă.

Secretarul general al Parti
dului Socialist Portughez (in
terzis), Mario Soarez, a făcut, 
duminică seara, o declarație la 
Paris in legătură cu actuala si
tuație din țară.

După opinia exprimata de 
Soarez, ultimele evenimente po
litice înregistrate in Portugalia 
„demonstrează că o parte im
portantă a armatei condamnă 
politica colonialistă și politica 
internă a guvernului Caetano“. 
„Primul ministru a adăugat 
Soarez, pare să fi învins tem
porar, cu ajutorul celor mai 
reacționare forțe, criza declan
șată. Totuși, a conchis secreta
rul general al Partidului Socia
list Portughez, baza de susți-

• HITOSHI MISAWA, candi
dat al Partidului Comunist din 
Japonia, a fost ales, duminică, 
primarul comunei Minami Mi- 
nowa din nordul prefecturii Na- 
gano. El a învins doi contra
candidali conservatori și a fost 
sprijinit și de alte grupări po
litice progresiste.

PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT » PE SCURT» PE

nere a guvernului Caetano se 
îngustează constant și in mod 
considerabil, făcînd să se pre
vadă că situația portugheză va 
cunoaște in viitorul apropiat o 
evoluție nouă“.

CAIRO. — Potrivit agenției 
M.E.N., președintele R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, a acordat săptă- 
minalului american „Newsweek“ 
un interviu, în cadrul căruia a 
declarat că, după părerea sa, 
soluționarea acceptabilă pentru 
toate părțile a crizei din Ori
entul Apropiat rezidă în „eva
cuarea teritoriilor ocupate în 
1967 și în rezolvarea problemei 
palestiniene pe baza drepturilor 
legitime ale palestinienilor. A- 
ceasta va duce la încetarea de
finitivă a stării de beligerantă, 
care a afectat regiunea timp 
de 26 de ani“.

întrebat despre poziția sa în 
legătură cu viitorul regiunii 
după încetarea stării de belige- 
rpnță, președintele Sadat a 
spus : „Războiul nu mai are nici 
un sens. Pacea este acum calea 
pe care trebuie să se meargă, 
o pace bazată pe justiție, în ca
drul căreia toate statele din 
regiune să poată să se dezvolte 
și să prospere“.

Solicitat să-și expună părerea 
în legătură cu. viitorul relațiilor 
Israelului cu statele din zonă, 
Anwar Sadat a spus, printre al
tele, că „atitudinea justă constă 
în a se porni din punctul de 
pornire adecvat — anume, de la 
faptul că nimeni 
ia ceea ce nu-i 
nici un pretext“.

Noul guvern italian de 
„centru-stînga", al cin
cilea prezidat de Mari
ano Rumor, a depus ju- 
râmîntul în fața preșe
dintelui republicii. In a- 
cest fel a luat sfîrșit cri
za politică declanrșată 
la 2 martie ca urmare a 
retragerii partidului re
publican din guvern.

oaliția de „centru- 
stînga“ alcătuită de 
Mariano Rumor cu
prinde trei partide 
— democrat-creș- 

socialist, so- 
— partide 

excepția unei scurte 
guvernamentale cen- 
liberalii în locul so- 
rezultată in urma a- 
anticipate din mai

nu trebuie să 
aparține, sub

Delegația In-

CĂUEĂTORU
DE AUR

„Mașinațiuni speculative la 
bursele valutare au dus Ia 
creșterea neîntreruptă, in ul
timul timp, a prețului auru
lui, atlngind cote record“ (LE 
FIGARO)

Consecința — scrie același 
ziar, în Franța numărul cău
tătorilor de aur s-a... înzecit, 
în cursul anilor trecuți ma
gazinul Deyrolle din Paris, 
specializat in furnizarea de 
materiale necesare unui ex
plorator aurifer, a vindut 
doar 50 asemenea echipa
mente. in timp ce numai în 
ultimele luni numărul cum
părătorilor a ajuns la 500.

Sint mai puțin de două de
cenii de cind tinerii din re
giunea Ariege se duceau la 
apele lacurilor Lez și Salat 
pentru a'căuta metalul pre
țios necesar confecționării 
verighetelor. Căutarea lor 
părea de înțeles. Specialiștii 
in mineralogie nu pot. insă, 
să explice febra care i-a cu
prins pe actualii căutători de 
aur. fiindcă astăzi nu mai 
este vorba de verighetele 
necesare căsătoriilor.

Cit aur au reușit acești 
exploratori să găsească nu 
se știe. în schimb, un lucru 
este cunoscut : magazinele 
specializate in furnizarea de 
astfel de echipamente au 
avut de ciștigat. Fiindcă pa
nopliei perfectului căutător 
de aur. sistem 1974 (compu
să din cască, lupă și pense
tă) i s-a mai adăugat în ul
timul timp o hartă geogra
fică în care sint menționate 
locurile posibile de a conți
ne nisinuri aurifere, precum 
și un ghid de 100 de pagini în 
care sînt descrise diferite 
tehnici folosite în căutarea 
metalului galben.

GH. S.

TEL AVIV — 
ternaționalei socialiste, condusă 
de cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, și-a încheiat vizita în 
Israel, efectuată în cadrul unei 
misiuni de informare in cițeva 
țări din Orientul Apropiat. 
Membrii delegației au purtat 
convorbiri cu oficialitățile israe
liene asupra situației din zonă, 
a perspectivelor de a se instaura 
pacea printr-o soluție de ordin 
politic.

tin, 
cialist-democratic 
care, cu 
experiențe 
triste (cu 
cialiștilor, 
Iegerilor 
1972) conduc incepind din anii ’6fl 
destinele țării. Partidul repu
blican, care a făcut parte ală
turi de celelalte formațiuni po-

Iitice amintite din 
terior, a refuzat 
coaliție, 
sprijini 
parlament din afară.

în linii mari, noul guvern 
prezintă ca și precedentul, sin
gurele schimbări notabile fiind 
cele din conducerea ministeru
lui tezaurului, care îi revine lui 
Emilio Colombo, democrat-creș- 
tin, ministerului de finanțe (Ma
rio Tanassi, socialist-democratic) 
și ministerului apărării (Giulio 
Andreotti, democrat-creștin). 
Noua formulă tripartită, cea 
de-a 12-a de „centru-stingă“, 
cuprinde 14 miniștri democrat- 
crcștini, 6 socialiști și 4 socia- 
liști-democratici, numărul mem
brilor cabinetului reducindu-se 
de la 28 la 24, exclusiv primul- 
miniătru.

Acum, după acordul interve
nit între cele trei partide șl 
după împărțirea portofoliilor în 
noul guvern, urmează să fie pus 
Ia punct și prezentat, in zilele 
următoare, programul de guver
nare ale cărui linii principale 
au fost deja acceptate de cele 
trei formațiuni politice din 
coaliție și cunoscute, în general, 
deoarece vizează in primul rind 
redresarea situației 
și sociale.

Că starea de criză 
trece Italia este

se

economice

prin care 
destul de 

gravă este un fapt recunoscut 
în cele mai înalte cercuri ofi
ciale iar cauza principală a de-

PRESIUNE

PREȘEDINTELE PEREZ DESPRE 
POLITICA PETROLIERA A VE

NEZUELE!

GUVERNUL 
VENEZUELEAN NU VA 

TOLERA NICI O

misiei cabinetului prezidat tot 
de Mariano Rumor (deși legată 
formal de neînțelegerile dintre 
doi membri ai echipei guverna
mentale — republicanul Ugo La 
Malfa, ministrul finanțelor, și 
socialistul Antonio Giolitti, mi
nistrul bugetului — pe tema con
dițiilor de acceptare a creditu
lui acordat Italiei de către Fon
dul Monetar Internațional) este, 
in cele din urmă, tot situația ce 
caracterizează economia acestei 
țări. Vara trecută, după înves
titura celui de-al patrulea ca
binet Rumor, ziarul LA STAM
PA scria că „economia va con
stitui proba de foc a noului gu
vern și poate a intregii legisla
turi“. Dificultățile economice 
agravate pe parcurs de criza e- 
nergetică, s-au repercutat in 
cele din urmă și asupra coali
ției cvadripartite conturin- 
du-se în sinul guvernului două 
orientări diametral opuse în le
gătură cu modalitățile de depă
șire a situației. O linie, inițiată 
de republicani, preconiza limi
tarea creditelor și a investiții
lor productive, ceea ce avea ur
mări pe planul utilizării forței 
de muncă, cealaltă linie, preco
nizată de socialiști, sprijiniți 
fiind de opoziția de stingă, pre
vedea dezvoltarea investițiilor 
productive, controlul eficient al 
prețurilor și folosirea rațională 
a resurselor.

Asupra acestor direcții esenți
ale de dezvoltare a economiei 
partidele coaliției nu s-au în-* 
țeles ajungindu-se la demisia 
guvernului. Ce se va intimpla 
de acum înainte, deoarece pc 
agenda noului cabinet se afla 
aceleași probleme, iar echipa 
guvernamentală este — cu mici 
modificări — aceeași ? Obiecti
vele concrete ale noului cabinet
— lupta contra inflației și creș
terii prețurilor, dezvoltarea ac
tivității productive pe cuprinsul 
intregii țări, asigurarea locurilor 
de muncă, apărarea valorii mo
nedei naționalo etc. — prezen
tate de premierul Rumor parti
delor și cu care acestea au fost 
de acord, vor putea fi realizate 
dacă guvernul va fi caracterizat
— scrie presa italiană — „de u- 
nifate in intenții, coerență in 
acțiune, fermitate în aplicarea 
unei politici economice și soci
ale care să dea o nouă vigoare 
Italiei“.

RODICA ȚEPEȘ

• LA 18 MARTIE a avut loc 
Ia Ministerul Afacerilor Externe 
al Poloniei schimbul instrumen
telor de ratificare a noii con
venții consulare dintre Republi
ca Socialistă România și Repu-, 
blica Populară Polonă, semnată 
la București, la 24 martie 1973. 
Schimbul instrumentelor de ra
tificare a fost efectuat din par
tea României de Aurel Duca, 
ambasadorul țării noastre la 
Varșovia, iar din partea Poloniei 
— de St. Trepczynski, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

trul japonez pentru cercetări in 
domeniul educației, precum și 
experți străini, invitați, vor 
examina o serie de probleme 
actuale in acest domeniu.

în cuvintul de deschidere, 
ministrul japonez al educației, 
Seisuke Okuno, a subliniat im
portanța cooperării la nivel 
internațional a specialiștilor in 
acest domeniu și a afirmat că 
se impune elaborarea unui nou 
sistem educațiopal care să co
respundă stadiului actual de 
dezvoltare economică și socială.

Incidente provocate de 
neofasciști in orașul 

italian Salerno

In cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Caracas, 
președintele Venezuelei, Carlos 
Andres Perez, a declarat că pre
țurile la produsele petroliere vor 
continua să crească pînă cind se 
va stabili un echilibru între 
prețurile materiilor prime și cele 
ale produselor industriale. Șeful 
statului venezuelean a subliniat, 
totodată, că guvernul său nu va 
tolera nici o presiune, internă 
sau externă, în ceea ce privește 
politica sa petrolieră, unul din 
obiectivele acesteia fiind națio
nalizarea industriei respective 
înairlte de 1983, dată la care ex
piră majoritatea concesiilor 
acordate unor companii străine.

Referindu-se apoi la necesita
tea ca Organizația țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.) să-și 
continue politica de menținere a 
prețurilor actuale ale produselor 
petroliere și de conservare a 
acestei importante bogății na
turale — petrolul — președin
tele Perez a reafirmat punctul 
de vedere potrivit căruia este 
strict necesar ca țările indus
trializate să țină seama de re
vendicările juste ale țărilor 
Americii Latine, Africii și Asiei, 
în vederea promovării unui sis
tem de echilibru economic mon
dial.

Conferința Națională
a P. C. din Paraguay

general al 
Waldheim, a 
statului al- 
Boumediene, 

care îl infor-

• LUNI, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pe
kin, N. Gavrilescu, a fost primit 
de Penn Nouth, prim-ministru 
al GRUNC și președinte al Bi
roului Politic al C.C. al FUNC. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească.

Seminar internațional 
consacrat problemelor 

educației
• LUNI s-au deschis, Ia To

kio, lucrările unui seminar in
ternațional consacrat probleme
lor educației. Timp de șase zile 
participanții rcprezentînd mi
nisterul nipon de resort, Cen-

La Ministerul de Externe 
al Tunisiei a avut loc sem
narea programului de coope
rare culturală și științifică 
între Republica Socialistă 
România și Republica Tuni
siană, pe perioada 1974-1975.

Cu acest prilej, s-a subli
niat atmosfera cordială, prie
tenească in care s-au desfă
șurat negocierile, precum și 
rezultatele pozitive ale dis
cuțiilor, care au deschis noi 
posibilități pentru lărgirea și 
diversificarea relațiilor cul
turale și științifice intre cele 
două țări.

• CENTRUL orașului italian 
Salerno a fost teatrul unor inci
dente provocate de grupuri de 
neofasciști, în urma cărora mai 
multe persoane civile și mem
bri ai forțelor de ordine au fost 
răniți. Grupurile de extremiști 
sosite în cea mai mare parte de 
la Neapole și Regio Calabria 
au încercat să ocupe clădirea 
universității din localitate. For
țele de ordine au intervenit, a- 
restînd zece fasciști.

Partidele și organizațiile de
mocratice italiene au reacționat 
prompt, condamnind cu fermi
tate violențele provocate de ele
mentele de dreapta

• LUNI, în cea de-a doua zl 
a lucrărilor reuniunii miniștrilor 
petrolului din țările membre ale 
Organizației țărilor arabe ex
portatoare de petrol (A.O.P.E.C.) 
a fost adoptată hotărîrea pri
vind ridicarea embargoului la 
exportul de produse petroliere 
către S.U.A. și de a trata Italia 

Germania drept țări 
transmite agenția

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI 
EXTRAORDINARE A O.P.E.C.

(O.P.E.C.) 
nivel mi- 
prețurilor

La sediul Organizației țărilor exportatoare de petrol 
s-au incheiat lucrările Conferinței extraordinare, la 
nisterial, a organizației. Luind in discuție problema 
Ia petrol pe perioada celui de-al doilea trimestru al anului, par
ticipanții au hotărit, pe baza recomandărilor formulate în cadrul
reuniunii Comisiei Economice a organizației, menținerea actua
lelor prețuri de 11,56 dolari pe baril la petrolul brut.

în același timp, s-a subliniat că stabilirea în viitor a prețu
rilor la petrol urmează să țină seama de nivelul ratei inflației 
în țările occidentale.

Analizind, de asemenea, problema constituirii unui fond spe
cial al O.P.E.C. pentru finanțarea proiectelor economice ale ță
rilor in curs de dezvoltare, idee asupra căreia s-a convenit cu 
prilejul precedentei conferințe ministeriale a O.P.E.C., desfășu
rată în luna ianuarie la Geneva, participanții au hotărît con
vocarea, în luna aprilie, a unei reuniuni in cadrul căreia ur
mează să fie studiate aspectele concrete ale creării acestui fond.

și R.F. < 
prietene, 
M.E.N.

Ulterior, 
publicității 
tă măsură 
porar, fiind efectivă numai pînă 
la 1 iunie a.c., cind miniștrii pe
trolului din țările membre ale 
A.O.P.E.C. se vor reuni la Cai
ro, pentru a lua din nou in 
dezbatere hotărîrea adoptată Ia 
Viena.

Agențiile Reuter, Associafed 
Press și France Presse relevă 
că șapte membri ai A.O.P.E.C. : 
Algeria, Bahrein, Egipt, Ku
weit, Qatar, Arabia Saudită și 
Uniunea Emiratelor Arabe s-au 
pronunțat în favoarea ridicării 
embargoului, iar Libia și Siria 
nu au subscris Ia adoptarea ho- 
tărîrii. Irakul nu a participat la 
lucrările de Ia Viena.

un comunicat dat 
a precizat că accas
are un caracter tem-

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT »PE SCURT»PE SCURT

Sahel: 
seceta care ucide

însemnări de IOAN TIMOFTE ’

;

înd am poposit Ia 
Nouakchott, vege
tația și pămintul 
purtau pecetea în
fruntării cu de
zastrul. Imagini de

zolante aveam să înregistrez 
cînd în drum spre Warf, portul 
care deservește capitala mauri- 
taniană, am trecut pe lingă 
locuințele improvizate aparți- 
nînd zecilor de mii de nomazi, 
minați de seceta ucigătoare. 
Trupuri scheletice, cămile coste
live, capre flămînde colindau 
străzile.

Exodul de păstori nomazi, ve- 
niți din nord-estul țării, din alte

regiuni, a contribuit Ia dublarea 
populației, agravind problemele 
cărora trebuie să le facă față 
un oraș apărut în plin deșert. 
Oameni a căror avuție au re- 
prezentat-o, totdeauna, anima
lele. după ani îndelungați de 
secetă, au abandonat totul, 
pentru a supraviețui. Neferi
cirea lor este doar o parte a 
dramei care de 7-8 ani se con
sumă in Sahel. Imaginile șint 
cutremurătoare : sol calcinat, 
arbori aproape carbonizați, 
schelete de animale părăsite 
de-a lungul drumului spre ipo
tetice pășuni și puțuri cu apă, 
oameni exasperați sacrificîn-

In condiții de clandestinitate* 
recent, s-au desfășurat în Para
guay lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
din această țară. Potrivit docu
mentului dat publicității Ia Bu- 
enos Aires și reluat de agenția 
Prensa Latina, delegații particî- 
panți la lucrări au analizat sar
cinile comuniștilor paraguayeni 
în condițiile actuale ale situați
ei politice din țară, relevînd 
faptul că, în ultimele 18 luni, 
numărul membrilor de partid a 
sporit de 6 ori față de cel în
registrat anterior, crescînd, tot
odată, influența Partidului Co
munist 
tice de 
țională 
aprobat 
tensificarea 
nerea în libertate a deținuțiior 
politici paraguayeni — 
care Antonio Maidana, 
Rojas și Alfredo Alcorta, 
bri ai conducerii P.C.P., 
de 14 ani în închisoare.

Delegații prezenți la conferin
ță au adus, totodată, un omagiu 
președintelui Salvador Alllende 
și tuturor celor căzuți In luptă 
pentru concretizarea procesului 
de transformări social-politice 
și economice inițiat de Guvernul 
Unității Populare din Chile.

în rîndul forțelor poli- 
opoziție. Conferința 
a P.C. Paraguayan 
o rezoluție privind 

luptei pentru

Na- 
a 

in- 
pu-

lntre 
Julio 

mem- 
aflați

• INTRE 27 $1 29 MARTIE, 
la Kinshasa va avea loc cea 
de-a doua reuniune a Consiliu
lui Comitetului african de co
ordonare și de acțiune sindica
lă împotriva apartheidului 
colonialismului — anunță 
comunicat difuzat la Dakar.

Comunicatul precizează 
lucrările consiliului1 vor fi con
sacrate in întregime luptei îm
potriva apartheidului.

La reuniunea de la Kinshasa 
au fost invitate să-și trimită 
reprezentanți. Organizația Uni
tății Africane, Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru apartheid 
și Biroul Internațional al 
Muncii.

și 
un

că

Secretarul 
O.N.U., Kurt 
adresat șefului 
gerian, Houari 
un mesaj prin
mează că inițiativa Algeriei 
privind convocarea sesiunii 
extraordinare a Adunării 
Generale a Națiunilor 'Unite 
de la 9 aprilie, asupra pro
blemelor materiilor prime și 
dezvoltării, a întrunit ade
ziunea unui număr de 114 
țări, neînregistrîndu-se 
un răspuns negativ.

In mesajul 
Waldheim 
problema 
trebuie să 
ansamblul 
mondială,
interesele tuturor statelor și 
ale tuturor grupurilor de 
state“. Totodată, secretarul 
general apreciază că Națiu
nile Unite reprezintă cadrul 
cel mai adecvat pentru dez
baterea acestei chestiuni.

nici

său, 
subliniază 

materiilor prime 
fie abordată „în 
ei și la scară 

ținind seama de

Kurt 
că

du-șî ultimele vite — bunul lor 
cel mai de preț — pentru a po
toli setea copiilor cu singele lor, 
proprietari de mari turme 
înnebuniți de decimarea acestora.

în Mauritania apa este sursa 
vieții și pentru a o găsi trebuie 
săpat adine, dincolo de nisipul 
arzător. înlocuind animalele — 
cămilele, boii — epuizate de 
foame și de sete, locuitorii, în 
grupe de 50-100 de persoane, 
soot la iveală puținele rezerve 
de apă. Cursul obișnuit al ploi
lor refăcea în fiecare sezon re
zervele necesare pentru oameni, 
pășuni și animăle. De mai mulți 
ani, insă, absența prelungită a 
căderilor de apă și intensifi
carea furtunilor de nisip au 
complicat condițiile de viață ale 
populației.

Sahelul este un imens terito
riu așezat intre nisipurile în
cinse ale Saharei și zona întinsă 
a Africii tropicale. Pe cele cinci 
milioane de kmp — cuprinzind 
părți din Mauritania, Senegal. 
Mali, Volta Superioară, Niger, 
Ciad, Etiopia — trăiesc peste 
25 de milioane de oameni, in 
cea mai mare parte nomazi, 
crescători de vite. Zona respec
tivă are două anotimpuri — se
cetos și ploios. Ultimul face din 
sol, în special spre sud, o re
giune de savană semiaridă. în 
sezonul uscat, arșița, dunele de 
nisip și furtunile transformă 
solul aproape într-o zonă cala- 
mitată. Păstorii iși mină 
turmele spre sud, unde fișia de 
verdeață persistă piuă mai 
tîrziu. Apoi vine sezonul ploi
lor — vara spre sud se ating 
600 mm. — anotimpul speranțe
lor și al marilor ritualuri. In

cîteva zile solul se acoperă de 
vegetație, lacurile și riurile se
cate revin la nivelul 
subsolul 
provizii 
luni de 
apărut, 
■regimul __________
Rarele căderi de apă n-au mai 
putut trezi la viață întinderile 
arse de secetă. A început, ceea 
ce specialiștii au denumit „se
ceta secolului“. în numai patru 
ani, șeptelul, sursa tradițională 
de hrană a populației, a scăzut 
cu 90 la sută. Seceta a antrenat 
agravarea subnutriției, extin
derea cazurilor de scorbut. Con
secințele nefaste ale acestui de
zastru s-au făcut resimțite și 
asupra producției agricole, limi
tate la zona fluviului Senegal, 
în sudul Mauritaniei. în ultimul 
sezon ploios, căderile de apă și 
așa rare, au venit prea tîrziu, 
culturile erau prea tinere, ele 
fiind arse de razele soarelui. 
Potrivit estimărilor recoltele de 
cereale (mei, sorg, porumb) au 
scăzut cu o treime.

normal, 
adună in rezervoare 

pentru următoarele 7-8 
secetă. Din anul 1968 au 
însă, grave tulburări in 

ciclic pluviometric.

.A. n fața unei aseme- 
Inea situații ca

tastrofale, conducă
torii mauritanieni — 
la fel ca și cei din 
alte țări lovite de 

secetă — au adoptat măsuri 
energice. Un plan de urgență a 
fost adoptat cu ajutor interna
țional, pentru acordarea de ali
mente și medicamente popu
lației sinistrate. S-a trecut la 
regruparea populației nomade 
în Jurul punctelor cu apă și or
ganizarea mijloacelor de tran
sport. Pe termen lung se pre-

vede forarea unor noi puțuri de 
apă, extinderea culturilor legu
micole în jurul acestora și pu
nerea in aplicare a unui program 
de creștere intensivă a animale
lor. în aceleași preocupări so 
Înscriu „dedeșertificarea“ zonei 
agricole de pe lingă fluviul Se
negal — asaltată de valurile de 
riisip, reînsămințarea naturală a 
pășunilor, reconstituirea șepte- 
lului și amenajarea fluviului 
Senegal, pentru care există deja 
o organizație specializată a țări
lor riverane. Se apreciază că 
pagubele provocate sint prea 
mari pentru a putea fi recupe
rate într-o perioadă scurtă. Nu
mai in Mauritania, pină Ia mij
locul anului trecut, pierderile 
echivalează cu bugetul țării pe 
un an. în ultimele luni, ca ur
mare a apelului lansat de 
O.N.U. s-a inceput o campanie 
de ajutorare cu alimente, medi
camente, semințe și diferite 
produse de primă necesitate. în 
cursul conferinței 
secretarul general 
Kurt Waldheim, 
apelul pentru _______
sprijinului internațional.

La Nouakchott mi s-a vorbit 
despre secetă ca despre un rău 
pe care oamenii harnici și mo
dești de pe aceste meleaguri 
sint hotăriți, in primul rind prin 
forțele lor, să-l infringă. Cine 
a văzut ce s-a putut înfăptui in 
puținii ani scurși de Ia dobin- 
direa independenței, părăsește 
Nouakchottul cu convingerea că 
poporul Mauritaniei va invinge 
seceta, se va dovedi mai pu
ternic decît capriciile naturii.

de 
al 
a 

intensificarea

presă, 
O.N.U., 

reînnoit
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