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CONTRIBUȚIA NOAS
TRĂ IN COMITETUL

DE DIRECȚIE
Am stăruit în ultimul timp asu

pra legăturii dintre comitetul de 
direcție și comitetul» U.T.C. al 
întreprinderii. Investigațiile făcu
te ne-au permis punerea în evi
dență a numeroase constatări, de 
bun augur. Organizația U.T.C., 
munca desfășurată de ea în zona 
de mare întindere a educației ti
neretului, o poate constata cu 
ușurință oricine, beneficiază din 
plin de pe urma acestei vecină
tăți imediate, directe. Ne oprim 
astăzi pe un alt versant al rela
ției : cît de personală este prezen
ța secretarului JJ.Ț.G. la dezbate
rile comitetului de direcție. Un 
răspuns, care poate elucida în e- 
galâ măsură dimensiunea contri
buției secretarului, a comitetului 
U.T.ii’la soluționarea temelor de 
lucru*ale comitetului de direcție

...Ne aflam la ședința de lucru 
a comitetului de direcție. Ipotetic, 
de această dată, dar am făcut-o 
în repetate rînduri în realitate. 
Este pusa în dezbatere o temă 
recrutată din fișierul curent al 
producției care se adresează, prin 
urmare, întregului colectiv de 
muncă din unitate. Care este ati
tudinea secretarului U.T.C., ca 
reprezentant al tineretului în a- 
cest for de conducere ?

Să coborîm în exemplul con
cret al întreprinderii „INTEX“- 
PĂULEȘTI.

— Fabrica noastră este destul 
de complexă și cu numeroase va

riațiuni în planul său de pro
ducție — ne informează tovarășul 
IOSIF POPOVICI, directorul în
treprinderii. în aceasta situație 
trebuie să fim foarte elastici, ni 
se cere un mare grad de adapta
bilitate. Forța de muică cu cant 
lucrăm fiind în majoritate tînărâ

ANCHETĂ REALIZATĂ

DERI DIN JUDEȚUL
PRAHOVA

contează mult opiniile sosite di
rect din partea lor, a tinerilor, 
prin intermediul secretarului 
U.T.C. Ne sînt de mare ajutor, 

trebuie să spun că la noi, con
tribuția secretarului în cadrul co
mitetului este corespunzătoare aș
teptărilor. Fiind economist, lu- 
crînd intr-un serviciu important, 
are posibilitatea să intervină au
torizat în problemele care se dis
cută.

Aprecierile la adresa secretaru
lui U.T.C. se întemeîează fără 
îndoială — și interlocutorul nos-

tra a ținut să sublinieze acest 
lucru — nu numai pe
de moment a secretarului U.T.C. 
într-o problemă sau 2Îta aflata pe 
ordinea de zi a comitetului de 
direcție. Ea are la bază preocu
parea de ansamblu pe care. în 
baza învestiturii sale, o manifestă 
pentru e spori contribuția orga
nizației la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

— Uzind de utilaj chimic Plo
iești — ne spune directorul ge
neral al acestei întreprinderi, ing. 
EUGEN TOMA — este fruntașă 
pe ramură, după ce mai înainte 
fusese evidențiată ‘ în întrecerea 
socialistă de două ori. Cartea de 
vizită a întregului colectiv repre
zintă în același timp și măsura 
muncii, a participării organizației 
U.T.C. în rezolvarea sarcinilor de 
fiecare zi. Mi se pare că faptul 
în sine spune mult și despre ac
tivitatea comitetului U.T.C., a se
cretarului său.

De hună seamă, așa este. Vor
bind despre participarea secreta
rului U.T.C. cei cu care am stat 
de vorbă au conturat, cu sau fără 
intenție, tin portret mai cuprin
zător al personalității acestuia.

— Pentru că lucrurile pornesc 
înainte de toate de la omul aflai

N. IDROTC

(Continuare în pag. a V-a)
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GH. SUCIU I
Noțiunea aceasta are si a" 

ens peiorativ. Unii o folo
sesc. cu toată aroganta 
care sînt capabili, 
rate unde au 
meschinărie, 
orins un truc 
nșeiat pe cei 

au „reușit" 
Aceștia

de 
__ 1. ca sâ a- 
învătat cutare 
cum au de- 
cu care au 
din jur. cum 
ei în viață, 

.‘.„..vda sfidează cealaltă
scoală, sau celelalte școli, ei 
Iacă abia știu să-și smîngă- 
ească numele după ce vor 
fi muiat de trei ori creio
nul în gură. Ei confundă li
tera S cu Z. dar asta

impacientează de Ioc, 
notrivă. e pentru el un mo
tiv de laudă. îl auzi pe cite 
unul zicînd : „N-am nici două 
clase primare, dar nu __ mă 
«iau nici pe un academician. 
Eu cîștig banul mai ușor ca 
el“ ..Școala vieții" pentru 
astfel de inși e totuna cu 
an meșteșug de a cîștiga 
ușor un ban. de a umple cu 
alimente cît mai consistente 
si mai condimentate o burtă. 
Cînd vedem un asemenea 
ins. avem dreptul să spu
nem împreună cu acel pro
verb : prostul, dacă nu-1 
fudul nu-i șade bine.

Nu de „școala" asta vrean 
sa vorbim aici, pe ea. d*că 
nu o putem distruge tot
deauna. e de datoria noastră 
să o sfidăm totdeauna. Să 
vorbim despre școala vieții

(Continuare în pag. a V-a)

PRESESIUKEA - 
mai mult decit 
o anticameră

21- 
de

Reporterul care pătrunde 
lele acestea într-un institut 
învăță mint superior — bunăoa
ră Institutul Politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești — va fi cuprins din primul 
moment de atmosfera tipică 
unei perioade pe care studen
ții o numesc „presesiune". Cîte- 
va zile — și examenele vor în
cepe 1

FEBRĂ DIURNĂ
Opresc un student — Ale

xandru Kiss, anul III, Facul
tatea de energetică. îl rog să-mi 
vorbească despre problemele pe 
care lui si colegilor săi i le ri
dică apropiata sesiune de exa
mene :

— într-adevăr, sesiunea a- 
ceasta ne ridică cel puțin două 
probleme. Prima și cea Hai im
portantă : sîntem singura secție 
din institut — Termoenergetica 
— care are trei proiecte de pre
dat si toate trei în semestrul 
II, fapt care în anii trecut! nu 
s-a mai întîmplat. Se pare că 
sîntem o serie experimentală, 
o serie de tranziție si greutățile 
care apar într-o astfel de situa-

sesiunii

LABORATOARELE TEORETICE

ție le simțim din plin (fapt con
firmat și de prorectorul insti
tutului, tovarășa Suzana Gâdea). 
Cea de-a doua problemă, de
curge logic din prima : timpul ! 
Nu avem timp suficient de pre
gătire. Să vă explic : secția mea 
are în vară cinci examene. Unul 
cuprinde 30 de cursuri, celelalte 
patru peste 40 de cursuri. Din
tre cele trei proiecte ’ două sînt 
extrem de grele. Deși le-am în
ceput cu toții foarte devreme 
nici nu avem garanția că le 
vom termina pînă în vara. Aș 
face o propunere : să se pre
vadă. totuși, mai multe ..parția
le" în sesiunea din iarnă (ulte
rior mai multi student! cu totii 
dintre cei mai silitori, și-au ex
primat aceeași doleanță).

— De-acum mă pot numi și 
eu un student cu experiență, 
deși sînt anul I, declară cu 
mîndrie Adrian Giurisici. de 
la Facultatea de transporturi: 
In sesiunea din iarnă, alături 
de notele maxime am primit si 
un 6 și aceasta fiindcă lucram 
neglijent pe planșele tehnice. 
In tot acest răstimp mi-am im
pus să lucrez mai atent și să 
nu-mi îngădui nici o greșeală.

Pătrund într-un astfel, de 
„laborator". In marea sală a 
fiselor — a cataloagelor alfabe
tice și sistematice — în mulți
mea de studenfi care consultă 
fișierele, aflu și pe Ion Amă- 
riuței, student în anul V al Fa
cultății de electronică, preșe
dintele asociațiilor . studențești 
din Institut.

— Proiectul de diplomă — 
..Voltmetre digitale cu integra- 

finalizat. Stu-

diul teoretic reprezintă o; 
lucrare de sinteză pe care am 
hmănuntit-o din 
de tratație ale 
din străinătate 
care oferă un 
mentar sumar.
principii fără detalii, dar de la 
care pornind găsești metode șt 
soluții proprii, astfel că; în final, 
poți ajunge la calcule științi
fice și teoretice fundamentale. 
Ceea ce studiez eu, voltmetrele 
digitale cu integrare, reprezintă 
un obiectiv de avangardă la 
noi. Chestiunea aceasta mi-a 
luat foarte mult timp, fără să mă 
poată stingheri însă în munca 
de organizație. Cînd ai o vizi
une clară a ceea ce vrei de la 
tine însuți, în această etapă „pli
nă" pentru un viitor absolvent, 
poți să fii suficient de activ în 
toate domeniile. Cît privește un 
plan mai amănunțit al acțiu
nilor practice în vederea sti
mulării si aprofundării studiu
lui pentru apropiata sesiune da 
examene, vi-1 va prezenta to
varășul Traian Aurite, vicepre
ședintele Consiliului U.A:S. din 
Institut.

Acesta, punîndu-sl ordine în 
teancul de fișe adnotate, mă in
vită într-un Ioc 'mai retras.

— Avem un plan minuțioa, 
didactic dacă yreți, dar în tara 
noi am sintetizat experiența 
noastră, a stndenților din anul 
V cu munci de răspundere, da* 
mai ales experiența și sugestiile 
cadrelor didactice. Iată cîteva 
măsuri pe cage noi le-am sub
liniat în mod (necesar : o in te ri

cărți, din fișele 
unor expoziții 

venite la noi,, 
material docil- 
cu scheme de

GH- ISTRATE

(Continuare in pap,, a 11-a)
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Tinerele Balaban Elena, Zaharia Maria fi Benghia Valeria, de la sectorul 1 reloane al Fabricii de 
confecții din Vaslui, s-au calificat la locul de muncă. Acum ele se numără printre cele mai har

nic'} muncitoare din secție Foto: O. PLECAN

MASS-MEDIA
Și „MASSIFICAREA
GUST ULUI MARCEL BREAZU

I

I
REȚEAUA ȘI PROFILUL

LICEELOR DE SPECIALITATE

I
I
I
I

în ultima vreme discuția în 
jurul problemei eficacității și ca
lității mijloacelor de masă în răs
pândirea culturii a luat o am- 
pioare considerabilă. Nn puțini 
sînt aceia care «ocoteae că ziarul, 
revista de mare tiraj, ladio-tele- 
■izîunea. discul și banda de mag- 

tofon duc la o coborire a nive- 
'uhii calitativ al culturii. Can- 
'i ta tea îneacă* pentru aceștia, ca
litatea. Trăind într-o atmosfera 
îmbibată de producția de muzi
că. literatura, grafică — contem- 
noranul nostru și-ar toci sensibi
litatea estetică. Fiind înconjura* 
din toate părțile de imaginea vi
zuală șî de sunetul muzical, re

cep tarea artei ar înceta să mai 
fie pentru el o sărbătoare, cum 
era altădată — și ar deveni un 
element banal al mediului am 
biant un element anodin* care 
^mobilează- inert acest media 
S-ar ajunge în felul acesta la o 
„mistificare** a gustului. la o 
cotă jcssă a unui gust ,.mediu" 
uniform ți fără coloratură. Asta 
ar însemna, pe tot globul sfuși- 
tnl acelei variații caleidoscopice 
a creației artistiee și a modului 
de receptare a artei, care au fă
cut farmecul din totdeauna al 
poeziri, al muzicii, al plasticii.

(Continuare M pag. a Il-a)

OBSERVAȚII LA CAPATUL MAI MULTOR MII DE KILOMETRI

NEGLIJENȚA
In multe unități agricole ale 

județului Vrancea, pămîntul e 
apreciat — și nu numai apre
ciat, dar și folosit — ca bogă
ția cea mai de preț. Investiții 
mari, de ordinul sutelor de 
milioane lei, au fost dirijate în 
anii de după cooperativizarea 
completă spre acele suprafețe 
al căror potențial productiv era 
sensibil diminuat de eroziune, 
de infestarea acestora cu arbo
ret sau de impropria destinație 
ce Ie fusese dată pînă atunci. 
Creșterea continuă a puterii e- 
conomice a C.A.P., sprijinul 
multilateral — tehnic și științific 
— primit de la stat, a permis 
unor cooperative agricole să e- 
xecute lucrări pedologice ame
liorative de o importanță și 
într-un asemenea volum, incit 
producțiile medii realizate azt 
echivalează cu dublul sau chiar 
triplul celor de acum zece sau 
doisprezece ani. Pe văile unor 
rîuri (Șiret, Putna. Milcov) și 
ale unor torenți s-au executat 
lucrări de stăvilire a inunda
țiilor și, mai cu seamă, de iri
gații : s-au cîștigat la producție 
zeci și zeci de hectare prin re
nunțarea la unele drumuri ce 
deveniseră inutile, prin defri
șarea arborilor răzleți și a unor 
întinse suprafețe de păduri co
munale dispersate.

Și, totuși. în județul Vrancea. 
așa cum preciza și tovarășul 
MIHAI TITORENCO — preșe
dintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole — potenția
lul productiv al solului este fo
losit doar în proporție de 65—78 
Ia iuta. O treime, deci, din ceea 
ce ar trebui să se realizeze se 
plătește ca tribut unor negli
jențe. nesocotirii valorii inesti
mabile pe care o are fiecare 
palmă de pămînt. In zona de 
deal, studiile întreprinse con
duc la concluzii mai mult decît 
alarmante : în medie, fiecare 
al zecelea hectar na mai pro
duce, pentru că In ultimii șapte-

opt ani a fost infestat de arba 
ret sau a fost rupt de ape. Ill 
fiecare unitate li se adaugă 
alte zeci șî zeci de hectare (?!?) 
scoase de Ia producție prin 
drumurile tăiate de-a lungul și 
de-a latul, după cum fiecărui 
om î-a convenit sau, pur și 
simplu, prin abandonarea de-a 
mai fi cultivate. Asemenea fac
tor» au generat situația întîl- 
nită __r__
Hîngulești, unde 500 de hecta
re, productive odinioară, nti 
mai asigură nici măcar să- 
mința și muncile I.M.A. ; la 
Boghieștl, Mărtinești, Tătărani, 
unde suprafețe întinse au deve- 

agri-

la cooperativa agricolă

V I u L J. CX I
unde suprafețe întinse au 
nit improprii culturilor 
cole.

La șes. după cum se 
ciaza nu numai de către ____
brii cooperatori, dar și de înșiși 
specialiștii din unități, acum se 
plătește scump ambiția celor 
care cu doi sau trei ani în 
urmă se ocupau de destinele a- 
griculturii în zona respectivă de 
a iriga, cu orice chip și fără 
întreprinderea unor măsuri teh
nice specifice, suprafețe cît 
mai mari, chiar dacă acestea 
erau amenințate cu sârăturarea 
sau. pur și simplu, nu pretin
deau ploaia artificială — nive
lul apei freatice chiar și în 
anii cei mai secetoși ne-cobo- 
rind sub 80—110 cm. Așa s-3 
ajuns ca la cooperativa agri
colă din Vulturu ca 60 de hec
tare din punctul Ruginoasa, s? 
devină aproape complet nepro
ductive, iar la Nănești și Măi- ' 
cănești suprafețe întinse au de 
venit improprii cultivării 
cauza grăbirii sărăturării 
irigații.

Picătură cu picătură se __
mează Iacul... Tot așa, în ju
dețul de la poalele Munțile

apre- 
mem-

dir 
prin .

Incintătoarc sînt frumuseți
le patriei, vestigiile de luptă 
și cultură ale poporului, dove
zile de azi. mărețe, ale socia
lismului. Dispuse, am zice, 
proporțional pe tot întinsul 
țării, ele au devenit de mult o 
invitație la drumeție, spre o 
profundă cunoaștere la fața 
lacului. De aceea, în cele ce 
urmează nu vom purcede la 
un elogiu asupra lor, ci vom 
încerca să surprindem posibi
litățile de acces, condițiile 
create turistului pe traseul din
tre dorință și împlinire. Pro
cedăm la aceasta din unghiul 
exigenței corespunzătoare, a- 
bandonînd obișnuiții „ochelari 
de soare" ai turistului grăbit 
sau indulgent.

Așadar, poftiți în autocar.

tea bastioanelor. tăiem munții pe 
drumul național nr. 11 (vom fo
losi de aici înainte abrevierea 
turistică D. N. pentru drum na
țional), prin Tg. Secuiesc spre 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Prin Bacău apoi, și Piatra Neamț 
ajungem la Tg. Neamț, ținut ca 
priveliști ce îneîntă ochiul, cu a- 
mintiri despre Nici a lui Ștefan a

Seen trebuie să-ți iei rămas bun 
fără s-o admiri, căci podul și dru
mul de acces din D.N. 15 B sîni 
impracticabile. Iată, dar, prima 
crestătură de regret aplicată pe 
parbrizul mașinii.

Să zicem că te afli acum la 
Suceava, mai exact la mănăstiri
le din obcinele Bucovinei : la Su- 
cevița și vrei să vizitezi și Moldo-

CALE LUNGA, DRUM DE..

Turismul
S-o pornim, deci, cu autoca

rul ; este mai comod, mai ra
pid, mai economicos, iar din punc
tul de vedere urmărit, mult mai 
propice decît trenul, oferind po
sibilități de popas după plac și 
interes. Să plecăm, de pildă, 
din București spre Brașov tre
cem prin îndrăgita Vale a Pra
hovei și după un răgaz în ceta-

Petrei din Humulești, „cu Ozana 
cea frumos curgătoare". Ajungînd 
însă aici și știind că în apropie
re se află două glorioase monu
mente — mînăstirile Neamț și 
Secu — dorești neapărat să te 
abați să le vizitezi. Și dacă la 
Neamțu autocarul ajunge — mai 
lin, mai hurducăînd — de la

vița. Apelezi, desigur, la un prie
ten nedespărțit în astfel de situa
ții — Ghidul automobilistului. 
Recurgi la cel editat în 1960, 
pentru ca să fii sigur că ceea ce 
stă scris acolo corespunde cel 
puțin realității anului 1969. Te 
bucuri cînd tronsonul în cauză, 
de pe D.N. 17 A, este consem-

nat ca modernizat — și ambalezi 
motorul. Pui frînă repede, însă, 
la prima groapă sau piatră ră
sărite „din senin" și faci stîn- 
ga-mprejur; anunțat de noua 
ani ca asfaltat, drumul rămîne 
încă... un drumeag, pe care abia 
anul trecut s-au avîntat, pe pro
prie răspundere, pnmele mașini 
Nu vrei să părăsești, totuși, Țara 
de Sus fără a vizita și altceva 
decît ceea ce i se oferă unui 
turist STAS. Te ispitește gîndul 
că de la Marginea, unde ai ad
mirat renumita ceramică neagră, 
s-o iei spre Gura Humorului, prin 
Solea, să vizitezi biserica Arbore 
și Salina Cacica. Exclus 1 Și pe 
această porțiune Ministerul Tran
sporturilor Auto, Navale și Aerie
ne ți-a pregătit o surpriză : plăcu
ța indicatoare — drum nemo
dernizat. Străbătînd ținutul spre 
mare, căci s-ar putea ca după 
atîta munte să ți se facă dor și 
de litoral, altă surpriză, după <e 
treci Dunărea cu bacul, la Brăila 
kilometrajul înscris pe bornele de 
pe dreapta, în loc să descreasca 
— crește, că nu mai știi daca 
înaintezi au mergi invers. „Mor
covii" lipsă de pe margine, ca și 
unele plăcuțe semnalizatoare, ră-

ION ANDREIjA
(Continuare în pag. a V-a)

Peștera Dimboădoarei

Ing. GH. FECIORII

(Continuare în pag. a V-a)
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Au început lucrările sesiunii științifice

începutt în Capitală 
sesiunii științifice 
și idealul moral* 

de Centrul de cer- 
problemele tine-

„ Tineretul și idealul moral
Luni au 

'ucrările 
,.Tineretul 
organizată 
cetări pentru __________
retului în colaborare cu Tnwtl- 
tutul de filozofie al Academiei.

Pe agenda sesiunii, la care 
participă cercetători de ■speciali
tate, profesori de licee și din 
învățămîntul universitar, acti-

ȘTIINȚIFIC

în Uniunea Sovietică, pe litora
lul estic al Mării Caapice, a în
ceput construcția unul mare aAa- 
tem de injectare în zăcămintele 
petrolifere a apei de mare Încăl
zită. Apa va ajuta la Împingerea 
spre sondele de extracție a țițeiu
lui din straturile petrolifere.

Sistemul este constituit dlntr-o 
stație 
gerea

tu

lungă .
pentru încAlzlrea apei. înainte di 
pomparea !n formațiile subtera
ne, apa se încălzește p'nl la 
C. Țițeiul din aceste zâeAminte 
conține multa parafină «1 de aceea 
folosirea apei reci ar putea mân 
vîscozitatea a cei iul a.

Sistemul de alimentare cu apâ 
urmează să furnizeze exploatări
lor petroliere din regiunea roepee- 
Livă 40 milioane de aps pe
an. Oamenii de științA sînt de pă
rere că la mijlocul deceniu'.al 
fi-Iea se va extrage în aceaxiâ re
giune aproximativ aceea*! ee==- 
tate de țiței ca cea da apd in
jecta ti.

■ Jf

tfjnemo
LA DOLCE VITA - ; *

Patna (orele M® . 13; 1L> . W. 
AM DOLA MAME Si DOI TAH 
- rulează la Re^_t'..<â 
11,45 ; 14 , 1«.33 . . 1 *- 1
TUL NEGRU — r- >ază -1 1 
lărul (orele 9 15 : 11 » . tt« . 
18,30 ; 21). Buc-; ■ 
13,M ; lB.-'-O , 1
LLL DE A 
rii) — rulează 
9 , 12,30 ; ic ; 11, 
TRU A TX11 — te 7;

45 . : . %TT1-
> (Mabete ar
te Fesa-a: lor-.a 

O A 1«A1 PCJS- 
_____ _ 1_

(orele 10 . H . O* . 3 .
ROȘU Șl ALMl — te
■Central «orele 1131 . £* A FA A» 
PENTRU A TRAI — -lezxS > 
orele 9,15; U.S5. tata «W TARZAN, OMUL JFXCLC — ru
lează la Victoria 'orele : 12 1
13.30 ; ÎS . 11.30 . 3 « . MOtoC-ț
(orele S ; 11,15 ; ÎXW , M . ILI» .
20.30) : Modem (crete UI ItiaS □
14 ; 18.15 : 13.30 : »tax.ira
(orele 3 ; 11.15 : 1X3* » . > 3 .
2(1.38). PENTRU ÎNCÂ PVÎfNl 
DQLARI — rulează ta L---M 
(orele 3.15—11 Ir- etcCs-if
18.30 ; 20,45) : PRINȚESA
(în programul 4e d — teuU» ; 
Cosmos (Orele 1I.M ; M ’• ARIO 
GRINGO — raleară ta Dacia : e- 
le 11,30 ; 13,45 ; N ; tata . 3»4*^
Program pentru cvptl narete v-W 
dimineața : Ura (orete XSM : tei ; 
Ciulești (orele 15.13; ta MV» 
CONTEMPORANUL TAU— am
bele ■erii) — rvleoză La ț%Mate 
(orele 19). NOAPTEA (oreta Kk 
PE PLAJELE LL'MU - --tessl a 
Timpuri Noi (orele »—2’.' tN Cli- 
bra COLTULUI — ru.raxă te Fe
roviar * (orele 1.33 : ll.fi : HJS ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Excels-ar rrvte 
9,45 ; 12 ; 14,30 ; 17.15 : MB FI» ■—
ea (orele fl : 11 : IUI : M . î* *J .
20.30) : Gloria

ClNTECE IN CIMPIA DUNĂRIIopă de mare

de IM km. și o Imtaiape

de pompare pentru wrtra- 
apei din mare, o conductă

„fn/eefii"

liAdurea ptei dincolo 
margini. Marin Stănouț 
afarit xpecta Lorilor un

GABRIEL CHELARU |

fArerptaa).

v. rAvescu

PENTRU TIMPUL DV

„0 OARECARE SOCOTEALĂ"

(Urmare din pag. 1)

fi ex- 
coti-

Americami Marshall Mac-Lnhaa 
«au Karl Aschenbrenner, germa
nul Theodor W. Adomo, france
zul Etienne Gilson sînt numai ci- 
teva dintre numele prestigioase 
care se situează pe această pozi
ție. Dar, de la această condam
nare spectaculoasă a ceea ce s-a 
denumit mass-media", se ajun
ge, în ultimii ani, la o cercetare 
răbdătoare și atenta, cu folosirea 
unor mijloace de investigare mi
nuțioase și riguroase. Această cer
cetare impune o considerare mai 
nuanțată a problemei.

înainte de a ne opri puțin asu
pra unor rezultate ale acestei 
cercetări să precizăm însă cite- 
va puncte de plecare. „Mass-me
dia" constituie astăzi o realitate 
indubitabilă și ireversibilă. Cine 
își mai poate face iluzia că ra

dio-televiziunea și mijloacele mo
deme de imprimare a imaginilor 
și sunetului ar mai putea 
cluse din viața noastiă 
diană ?

Indiferent dacă sînt sau 
placul tuturora, 
de comunicare de masă sînt 
elemente constitutive a ceea 
filozoful francez Teilhard 
Chardin a denumit noosferă. 
ceastă noosferă ar fi un nou 
veliș al pămîntului. care a înce
put să înfășoare planeta noastră 
o dată cu apariția primelor pro
ducții ale spiritului utnan. Trăim 
nu numai pe litosferâ, înconju
rați de hidrosferă și de biosferă, 
respirăm azi nu numai atmosfera, 
dar sîntem impregnați în toata 
ființa noastră de această noosfe- 
ră, care ne face să încadrăm în
treaga noastră viață într-o ierar
hie de semnificații ți de valori.

Această noosferă se densifică 
astăzi într-o măsură necunoscu
tă încă si de nebănuit altădată —

nu pe
aceste mijloace 

azi 
ce 
de
A- 
în-

viștl al Uniunii Tineretului Co
munist. metod iști ai Cona Aiu
lui Național al Organizației 
Pionierilor, iînt huertee comu
nicări realizate de Institutul 
de filozofie al Academiei pe 
baza unef anchete întreprinsa 
cu sprijinul C.C. al U.T.C. Sînt 
dezbătute, printre altele, parti
cularitățile de observare fi 

analiză a tendințelor macifeeta- 
te în formarea idealului moral 
al tineretului actualizarea idea
lului mor ai proceaul de for
mare a responsabilității morala
a tineretului.

LA BAIA MARE
La Baia Mare a avut loc sîmbătă si duminică o aeoiuBe știin

țifică a Institutului pedagogic de 3 ani. Au luat narte cadra 
didactice din centrele universitare București. Bacău, Chiț. Cra
iova. Timișoara. Tg. Murei si Suceava. Au mai narticiDat perio- 
nalități de la centrul de cercetări pentru minereuri neferoase 
31 profesori din învfitămîntul de cultură generală din județul 
Maramureș.

în prima oarte a îesiunli a fost prezentată comunica rea „Po
litica Partidului Comunist Român în domeniul cercetării știin
țifice". In ședințele celor 8 secții au fost discutate peste IOC 
de comunicări relevînd cercetări fundamentale aau aplicative 
în matematică, fizică, chimie, științele naturii, agriculturii, 
lingvistică, filozofie, economie etc.

Participantii la această sesiune științifică au adresat Co
mitetului Central al P.C.R.. tovarășului NLcolae Ceaușescu. o 
telegramă în care se spune : „închinăm cu bucurie lucrările 
acestei sesiuni celui de-al X-lea Congres al partidului si ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei... Așteptăm cu în
credere ii entuziasm documentele Congresului al X-lea al 
partidului cere vor stabili noi coordonate ale activității di
dactice ii științifice si asigurăm Comitetul Central, pe dvs. 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate 
eforturile pentru a contribui la înfăptuirea lor".

V. MOIN1ANU

•*ar*. x

datzsntiL pe alfit fnctort fi
mipnl-.rini ertraorjinare a e» 
mur-i?»aor de asasi. Aparatul 
de radio ne dia pnflM-
ie ale d’THwxțn. Se răfl-
p-iisd-șie de ±5*i urfomașia p 
tsjjtzăca — mtormafca pcactteAi 
pehriei șt crhnraK Rsssnca _de 
f«Mxi“ «au cea cave e* sonată 
atenții estrt^ă : urmează nanJ 
de tiraj ri revistele care continaă 
ti WTs*Crt«" din nou r-xaoferi — 
pe care o ar—iki> do data asta 

„MASSIFICAREA" GUSTULUI
pe cale vizuală. Vine după a- 
miaza și seara cu televizorul, ci
nematograful sau banda de mag
netofon, care completează „im
pregnarea” noastră cu producții 
științifice, artistice, culturale. 
Ceea ce caracterizează omul mo
dem nu este însă numai accep
tarea acestei densificlri continue 
a noosferei, prin „masa-media”, 
ci faptul că nu ne mai putem 
lipsi de ea, că nu mai putem trăi 
s pi ritual men te fără să o „respi
răm” prin resorbție mintală, așa 
cum nu putem trăi biologic fără 
să respirăm, prin plămînii noștri, 
atmosfera de oxigen și azot. Aș 
îndrăzni să compar această vie
țuire a noastră, astăzi, în noosfe
ră cu ceea ce s-a întîmplat fiin
țelor care au părăsit viața acva
tică pentru a trăi în atmosferă. 
Mutația biologică a fost ireversi
bilă. Fără aer s-ar sufoca.

Problema care ni se pune nu 

tenl au dat din mu atrălu- 
ctee danaurlkir «pacifice lo
cului. N-au putut recita 
-tentației nici bătriaM dansa
tori si *1 urcat pe arenă ne- 
;fts!ndu-«e cu nimic mai 
prejos. Replica artiftiîor 
amatori dta Mfciaau] de 
Joa a foat ’a fel de bună. Au 
bătut mărunt si cu iuțeală

cimpoi, 
din 

ScOiștii 
Sa 

Grecești 
dea-

■Srtaa pe 4. talia, trei pă
zește. bătuta, alunelul. iar 
fluierași! au făcut să răsune 

de 
a 

_  ade
vărat racital iaterpreiind la 
ocartnă. caval si 
dlalodnd cu fluerașii 
Strata (Călărași). ~ 
vocali din Dobreeti ji 
(teva. Oatroven! si 
— aplaudat! la ecenă 
ehfsă — au a pi audă t la rin-

Intr-un număr recent al „Re
vistei internaționale de științe so
ciale” — editată de U.N.E.S.C.O. 
— problema este abordată da 
cîțiva sociologi și esteticieni în 
toată amploarea ei. Se cercetează 
aici care sînt consecințele pe ca
re „mass-median le are atît pen
tru creatorul de artă cît și pen
tru publicul care receptează o- 
pera de arta pe aceste căi. Așa, 
de exemplu, Roger Brown, cerce
tător la Centrul de „Mass-Co- 
munication Research** de la Uni
versitatea din Leicester 
analizează argumentele : 
criticii comunicațiilor i 
din punctul de vedere 1 
țiilor create artistului.
pretind că producția artistică pen
tru mass-media, avînd caracterul 
producției industriale, ar duce la 
distrugerea originalității, a per
sonalității, din cauza necesității 
coordonării unui mare număr de 

■ (Anglia) 
aduse de 
de masă, 
al condi- 

Acețtia

dul lor pe cea mai Uniri 
cântăreață Ocoacfuc Marin, 
elevă In clasa a V-a la Școala 
dm Valea Stantiului. iar ta
raful din Gîngiova a cucerit 
simpatia tuturor celor veniți 
aă petreacă la această mare 
sărbătoare a tinerilor.

întrecerile aporrtive. jocu
rile distractive ei neflifpwitaJe 

specialități oferite de coope
rativele de conaum au 
tribuit Ia crearea unei 
mosfere de petrecere si 
bună. Gazdele, tinerii 
comuna Ostroveni au 
■ă ofere deplină oepitaJltate.

Ne-am fi așteptat Insă la 
mai mult sprijin din partea 
directorilor căminelor cul
turale Oftrovemi și Valea 
Standului.

TIE — ora 20.00 ; Teatrul de Co
medie : CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIIA — ora 20.M ; Tea
trul „C. I. Nottara- (B-dul Maghe- 
ru) : FRUMOASA DUMINICA DE 
SEPTEMBRIE — ora 10,30 ; (Sala 
Studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRA — ora 20,00 ; Teatrul Giu- 
leoti : MEȘTERUL MANOLE — 
ora 10.30 ; Studioul I.A.T.C. : DI
SONANTA — ora 10.30 : Teatrul 
..Ion Creanga- : POVESTE NE
TERMINATA — ora 10,00 ; Teatrul 
TâBdarteă (Calea victoriei) : PA- 
PVCIADA — ora IT,00 ; <8tr Aca- 
Aentei) : A FUGIT UN TRXN — 
•ra 1T.0 : Teatral satiric ..C Tina- 
ae- (Sate Savcyî : T AN ASE RE- 
VtR — era 11.■ ; Ga Grldira 
K<wil : NU TE LAȘA STROE — 
ora 30J0 : Teatrul de estradă ..Ion 

u- : rariVAL la FA- 
ora H.oo.

MARH « MAI IMi

• Telex TV « 17.N Ecra
nul cu păpuii ..Rlel «purică- de 
G. Stencu. Prezintă colectivul tea
trului da păpuși din Ieși • 17,M 
LunAa engleză. Lecția a SI-a • 
11.11 Pentru pionieri ai sectari : 
..Detectivi prin... teleaccp- — e- 
mialune muaiea] -distractivă de 
Gb. ■erlpeă • 11,45 ..Cînd aud 
cuenl cÎntind-. Muziefl populară 
rcmâneaacă interpretată de Maria 
Ciob an u și Pop Stmlon • H,*> 
Din luaaaa șttlnțai. „Centra șttln- 

colaborateri la realizarea produ
sului artiști c. Dar, pe drept cu- 
vînt, Brown arată că o aseme
nea coordonare a fost necesară 
pentru realizarea multor capodo
pere ale artei universale — ma
rile monumente egiptene, mexi
cane, gotice iau renascentiste — 
ca |i pentru înfăptuirea modeme
lor spectacole de calitate în tea
tru, operă, cinematograf sau ba
let. Argumentului că prin pro
ducția de serie s-ar înlătura ca

rasterul de „unicat." al capodope
rei, s-ar ajunge la o stereotipare 
a produsului artistic, Brown ii 
opune adevărul că tocmai a- 
ceastă „producție de serie” cere 
o înnoire continuă pentru a face 
față primejdiei diminuării cere
rii prin eventuala „tocire” a sen
sibilității față de produsul stereo- 
tipizat. In această privință, Brown 
arată că situația artistului în ca
drul comunicațiilor de masă nu 
diferă de cea a artistului de tot
deauna. „Cea mai mare parte s 
artiștilor •— spune el — a utili
zat tradiția artistică existentă la 
un moment dat, fie că a fost 
vorba despre sonetul elisabetan, 
fie de perspectiva picturală re
nascentistă, fie de forma „sonată” 
sau de „seria" dodecafonică. Im
portant este cum se folosesc pro
cedeele tradiționale". Argumen
tului că producția culturală de 
masă îl supune pe artist la o

SĂRBĂTOAREA 
TORTULUI" 
la Liceul 

L. Caragiale
urmă cu fi ani, la 
„I. L. Caragiale" 

București se năștea una din
tre cele mai frumoase tradi
ții ale sportului liceal : „Săr
bătoarea tortului" — menită 
să adune an de an în jurul 
tortului tradițional proaspeții 
absolvenți ai anului care 
s-au remarcat în activitatea 
sportivă, și absolvenții mai 
vechi, ale căror nume s-au 
afirmat deja în sportul ro
mânesc.

La festivitatea din acest 
an, printre cei premlați fi
gurează nume care se afirmă 
tot mai mult în viața spor
tivă : Vlad Hodoș și Blaga 
Constantin, campioni și re- 
cordmenl naționalii, juniori 
la atletism; Chiosea Marian, 
campion național în 19B6 ia 
patinaj artistic perechi ; 
Bărbulescu Mltrol, triplu 
campion național la patinaj 
viteză ; Popa Radu, Bradu 
Grlgere și Rosciu Marian, 
componenți ai lotului națio
nal juniori și jucători în di
vizie la baschet.

Echipa de baschet a liceu
lui, campioană pe municipiu 
de 5 ori în ultimii 7 ani, a 
stat, de asemenea, în centrul 
atenției acestei festivități. 
Părinții elevilor premlați au 
primit scrisori de felicitare 
adresate de conducerea șco
lii și catedra de educație fi
zică.

Promoția anului I960 a 
transmis, apoi, ștafeta victo
riilor, promoției 1870. Festi
vitatea s-a încheiat cu ser
virea tradiționalului tort.

I

LI B E R
țiffce : Cluj". Tradiții și actuali
tăți • 11,30 Telejurnalul de seară 
• 20,00 Seară de teatru. „Frumoa
sa duminică de septembrie- de 
Ugo Betti. In românește de A- 
neta Dobre. Interpretează colec
tivul Teatrului ,.C. I. Nottara". în 
Pauză : „Antologie lirică" — Fru
musețe continuă • 22,10 Prim 
plan. F. Brunea-Box • 22,30
Itinerar european. „Cesar «I mi
tologia mașinii". Emisiune de Dan 
Răulleă. Imaginea Dan Grigoraa-

• M.4I Un vals da Strauas : 
ValmjJ „Dunărea albastră" de J. 
Strauas. Prezintă : George Sblr- 
eea • 21,00 Telejurnalul de noap
te • M,U închiderea err.iilurul.

CASK DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

ULUI
• Spectacol prezentat în cadrul 

celui de-al IX-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori — 
faza județeană (Sala da spectacole, marți, ora 17).
lAfil

• Concurs „Cine știe, cîștigă" : 
„Arii din opere șl operete" (Clu 
bul artelor, marți, ora 20),

• Dui cu formația ..Roșu șl 
Negru" Student-CIub-Bar, marți, 
era 30).
TIMIfOARA
• Spectacol de varietăți mu- 

rical-corefrafiec, prezentat de O- 
pera de Stat (Sala da spectacole, 
marți, ora 23,M).

presiune continuă, pentru a „li
vra” opera la termene prestabili
te, Brown îi aduce contraargu- 
mentul existenței multor nume 
celebre din istoria artei ultime
lor secole (de la Michelangelo la 
Dickens) pe care această „pre
siune” nu i-a împiedicat să cre
eze capodopere. Concluzia cer
cetătorului englez — concordantă 
și cu ale multor altora — este că 
aceste critici aduse calității pro
ducției culturale de masă sînt

pripite și că problema trebuie a- 
bordată cu mai puțină superfi
cialitate.

în ceea ce-1 privește pe citi
tor și pe spectator, situația mi 
se pare încă și mai limpede. A 
spune că din pricina faptului că i 
se oferă astăzi acestuia o imen
să cantitate de muzică, teatru, 
literatură, i se „tocește** acestuia 
prospețimea receptării artistice — 
este ca și cum ai pretinde că cel 
ca citește multă poezie își dimi
nuează sensibilitatea poetică, sau 
cel ce frecventează multe concer
te își îngroașă sensibilitatea mu
zicală.

Mi se pare că rezolvarea pro
blemei calității producției cultu
rale și artistice în mass-media 
este în funcție de cine are în 
mină dirijarea acestor mijloace 
de răspîndire a culturii și de 
cum și în ce scopuri le folosește. 
Tocmai pentru că cititorul de re-

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI

UNIUNII SCRIITORILOR DIN TIMIȘOARA
Luni a avut loc constituirea A- 

lociației scriitorilor din Timișoara. 
La adunarea generală ținută cu 
acest prilej au participat proza
tori, poeți, critici literari și alți 
oameni de artă și cultură din 
această parte a tării.

în cuvîntul introductiv, scrii
torul Laurențiu Ful ga, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, a 
relevat rolul și importanta con
stituirii Asociațiilor de scriitori în 
marile centre culturale și artistice 
ale țării, pentru promovarea unei 
literaturi menite să reflecte în 
toată amploarea lor realitățile zi
lelor noastre.

în continuare, poetul Alexan
dru Jebeleanu, secretarul Filialei 
din Timișoara a Uniunii Scriito
rilor, a expus raportul de activi
tate a filialei, relevînd contribu
ția scriitorilor timișoreni la îm
bogățirea patrimoniului nostru li
terar. Deși ne exprimăm în limbi 
diferite — a spus vorbitorul —- 
indiferent că sîntem români sau 
germani, maghiari sau sîrbi, cu 
toții am fost și sîntem animâți de 
aceleași gînduri și simțăminte, a- 
celea de a sluji cu devotament 
nemărginit înflorirea patriei noas
tre socialiste, prietenia și frăția 
dintre oamenii muncii români și 
de alte naționalități, sub semnul 
unității întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea politicii clar
văzătoare a Partidului Comunist 
Român.

Numeroși participant la dis
cuții și-au exprimat atașamentul 
total față de politica internă și 
externă a partidului, recunoștin
ța pentru sprijinul permanent a- 
cordat dezvoltării literaturii, an
gajamentul ferm de a oglindi în 
creațiile lor marile transformări 
ce au loc în viața poporului și 
a patriei.

Adunarea generală a ales biroul 
Asociației, din care fac parte scri
itorii Zoltan Franyo, Vladimir 
Ciocov, Alexandru Jebeleanu, 
Hani Kehrer, Anghel Dtimbră-

PRESESIUNEA
(Urmare din pag. I)

să acțiune comună pentru pre
zentarea studenților la toate 
examenele, predarea proiectelor 
și a referatelor de laborator In 
timp util astfel ca în perioada 
imediat următoare pini la des
chiderea sesiunii să se concen
treze recapitularea ; vom urmări 
să ie afișeze numărul sălilor 
libere pe care studenții le pot 
foloei pentru studiu. Vom ur
mări ea biblioteca să funcțio
neze cu un program sporit în
tre 7,30 și 22. La catedră s-a 
afișat deja permanenta cadrelor 
didactice cu specificarea orelor 
de consultații. In timpul sesiu
nii vom constitui centru flecare 
facultate cite trei colective de 
informare, de agitație si popu
larizare a rezultatelor sesiunii 
(prin panouri, stații de amplifi
care. buletine de informare etc.) 
formate din studenți si cadre 
didactice tinere si încă un co
lectiv de control obste'ac prin 
cămine si cantine.1

în pauză, la anul î. grupa 914, 
Facultatea de transporturi, cec- 
tla material rulant. Ion Păun, 
șef de grupă *

— Pentru noi, febra exame
nelor este nu numai continuă, 
dar prezintă și particularități 
deosebite. Fiind itudenți in anul 

vistă, spectatorul de radio-tele- 
viziune, ascultătorul de muzică W 
imprimată se află azi în situația 
de „invazie** cantitativă de pro- 
duse, el are o mai mare posibi- ♦ 
lltate de a compara calitatea lof. 
Acum se realizează mai mult de- a 
cît oricînd acea dezvoltare a lim- 
țurilor „umane" despre care vor
bea Marx, ca ochiul capabil să A 
perceapă frumusețea formei, u- 
rechea muzicală ; acum se ascu
te sensibilitatea artistică, tocmai ț 
prin solicitarea ei variată și pe 
scară largă. Pe „piața" culturală, 
produsul de calitate fl va înlă-- ț 
tura pe cel inferior, cu dt va fi 
vorba despre o cantitate mai 
mare de produse.

Dacă din această succintă exa
minare a problemei s-ar putea a 
desprinde concluzii, ele ar trebui, 
cred, trase în direcția politicii 
culturale. Asupra acelora care 
dețin posibilitățile de a difuza, în 
epoca noastră producția artistică, 
apasă tocmai în condițiile ampli- gte 
fiefirii continue a mijloacelor de " 
comunicare de masă, marea răs
pundere socială In ceea ce pri- 
vește calitatea producției. Ei nu 
trebuie să uite, că departe de 
a duce către o coborîre a ni- A 
velului de exigență artistică, răs- 
pîndirea nemaiîntîlnită a operei 
de artă, duce în zilele noastre la 
rafinarea gustului, la posibilitatea 
diversificării Iui, Ia o cerere ine
xorabilă a „consumatorului" de 
artă, de a fi servit cu „marfă" 
de calitate si nu cu ceea ce poa
te orbi o clipă printr-o strălucire 
de suprafață sau poate răscoli, 
pentru moment, straturi psiholo
gice ale instinctelor pre-umane.

Massificarea gustului, dacă în
țelegem printr-asta rezultatele £ 
progreselor a ceea ce numim 
„mass-media”, nu poates să în
semne decît ridicarea gusturilor 
la un înalt nivel calitativ.

veanu, Ion Arieșeanu, Anavi 
Adam.

In numele biroului ales al Aso
ciației, poetul Anghel Dumbră- 
veanu, secretarul Asociației, a 
prezentat planul de activitate pe 
antil în curs.

A luat apoi cuvîntul tov. Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, care a transmis mem
brilor asociației un călduros salut 
și urări de succes în activitatea ce 
o vor desfășura în domeniul lite
raturii și publicisticii, în munca 
obștească $i culturală, expnmîn- 
du-și convingerea că scriitorii din 
Timișoara vor munci cu si mai 
mult elan pentru a reflecta prin 
scrisul lor imaginile marilor în
făptuiri ale poporului nostru, con
dus de partid, pe drumul edifi
cării României socialiste.

La încheierea adunării, parti
cipants au adoptat, într-o atmos
feră de puternică însuflețire, ur
mătoarea telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român ;

Adunarea generală a scriitori
lor din Timișoara, întrunită în 
ziua de 26 mai 1969, cu prilejul 
constituirii asociației scriitorilor 
din Timișoara, își exprimă cu în
suflețire sentimentele de profun
dă dragoste și neclintit devota
ment față de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
față de dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, adu- 
cîndu-vă mulțumirile cele mai 
vii pentru grija permanentă pe 
care o purtați dezvoltării litera
turii patriei noastre, întregii obști 
scriitoricești, înfloririi tuturor cen
trelor culturale din țară. Scriito
rii din Timișoara, români, ger

mani, maghiari și sirbl, însufle
țiți de idealurile mărețe ale parti
dului ți popârului nostru, sînt

I. noi n-am trecut decît o sin
gură dată prin „foc". în seslu,- 
nea din iarnă. Și „ghinioanele" 
pe care unii studenți le Invocă 
pot fi acum, în iunie, ori dez
mințite ori justificate.

în unele cazuri nici măcar nu 
mal există aeeistă alternativă. 
Situația este dară. Un exem
plu : Vai Le M. Alexa. Deși re
petă anul. In sesiunea preceden
tă nu a promovat nici un exa
men.

Caracterizarea pe care colegii 
i-o fac (absente consecutive, de
zinteresat, neatent la ore, efl- 
darea colegilor care-l fac „mo
rală") o acceptă cu un zîmbet :

— E adevărat, dar mă voi 
pune pe treabă.

— Cînd?
*- Păi, știți, eu chiar ml-am 

făcut |i o oarecare socoteală ; 
vreo două examene, depuse a- 
nul trecut, mi se vor echivala. 
La matematică am un 5. Acum, 
în vară, dau chimia, analiza și 
materialismul, iar restul — șl 
ce-o mai pica — Ia toamnă.

— Și ești convins că așa vel 
ajunge Inginer ?

— De ce nu 7 Sînt abia In 
anul I.

Și cind pauza a-a terminat, 
V.A își cere scuze fiindcă nu 
vrea să întîrzie la ore. Si zîmbe- 
tul Iui pare să spună: „Cum 
v-am spus, nu mai vreau să 
absentez".

Dovada am avut-o peste trei 
minute, cînd, coborînd treptele 
Institutului, l-am zărit pe stu
dentul V.A atrecurîndu-se prin- 
tr-o ușă lăturalnică a clădirii, 
de-a dreptul în larma bulevar
dului...

MĂSURI, SUGESTII, EXIGENȚE
Se constată Îndeobște o situa

ție deosebită după bilanțul pri
mei sesiuni de examene la stu
denții din anul I : procentul mic 
de promovați. Bunăoară, la Fa
cultatea de automatică. în sesi
unea din iarnă numai 30 la sută 
din numărul total de studenți al 
tuturor anilor de studii au pro
movat examenele, cei mai pu
tini fiind din anul I.

Adresîndu-ne tovarășei pro
rector Suzana Gâdta cu rugă- 

Noi construcții moder ne în orașul Buzău
Foto: O. PLEC AN

hotăriți să-și pună toate forței* 
lor creatoare, alături de toți oa
menii muncii, pentru edificarea 
socialismului în România, pentru 
dezvoltarea permanentă a litera
turii și a culturii noastre socia
liste.

Continuind tradițiile progresiste 
ale artei și literaturii din această 
parte a țării, Asociația scriitorilor 
din Timișoara, se angajează să 
dea glas celor mai generoase 
idealuri ale epocii noastre socia
liste, prin opere pătrunse de un 
adtnc umanism, onere la nivelul 
marilor succese obținute de po
porul român in cei 25 de ani da 
la eliberare, la nivelul înaltelor 
exigențe spirituale ale oamenilor 
muncii din patria noastră.

Vă asigurăm că toți membrii 
Asociației scriitorilor din Timi
șoara sînt hotăriți să-și unească 
talentul și cultura pentru a se 
situa în primele rinduri ale fron
tului nostru literar, dăruind po
porului nostru scump, patrimo
niului său cultural, acele opere 
durabile care să exprime timpul 
minunat pe care-l trăim, conști
ința înaintată a acestui timp dl 
consolidării societății socialiste în 
patria noastră.

Gîndurile fi sentimentele noa
stre cele mai bune le îndreptăm 
acum, în aceste momente so
lemne, către Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, către 
dumneavoastră personal, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, asi- 
gurindu-vă că inima noastră, care 
bate în inima mare a țării, este 
dăruită partidului și poporului 
nostru și că nu vom precupeți 
nimic pentru a sluji prin scrisul 
nosrtu dezvoltarea și înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

A
(Ager preș)

mic 
anii

alea

mintea de a ne spune dacS exis
tă vreo explicație a cauzelor 
care au determinat un ața 
procent de promovare la 
mici, ne-a răspuns :

— De obicei, dar mai 
anul acesta, studenții actualului 
an I sînt recrutați nu din se
riile curente de promovare ale 
Liceelor teoretice, cl din serii 
foarte disparate in timp și di
ferite în ceea ce privește cali
tatea pregătirii lor preui 
tare. Mulțl dintre ei au 
disciplina coerentă a pregătirii 
profesionale. De aceea, am sî 
luat măsuri adecvate, să-1 dez- 
barăm de „asaltul în sesiune" 
șl să-1 învățăm ce înseamnă o 
planificare metodică a studiului. 
Legea Invățămîntului, care per
fectează obligativitatea depune
rii a 2—3 examene în sesiunea 
din iarnă si a celorlalte 4—5 
în vară, le-a oferit studenților 
un sistem gradat cu posibilități 
de aprofundare a materialului, 
în întîmpinarea recentei sesi
uni, am introdus ore de pregă
tire suplimentară prin chemări 
la consultații de sinteză, reca
pitulative. în special a studen
ților slabi și o examinare mal 
intensă a acestora în cadrul se- 
minariilor. Din păcate, nu toți 
studenții slabi au răspuns aces
tei acțiuni. Un mod util de a 
stimula activitatea profesională 
l-am conceput prin solicitarea 
refacerii lucrărilor de laborator 
notate sub cinci. De altfel, ins
titutul nostru este într-o con
tinuă si efervescentă căutare de 
metode de perfectare a proce- 
«ului de învățămint.

★
Cu adevărat, sesiunea se do

vedește a fl o stare emoțională 
«i de-aprofundare științifică as
cendentă. Institutul, prin toată 
amfiteatrele, sălile de curs și la
boratoarele sale, dovedea cu pri
sosință acest fapt. Și, ca o 
încununare a efortului viitori
lor politehnlștl. Ion Lazăr mi-a 
arătat macheta primului număr 
al revistei studenților din Ins
titutul Politehnic. Revista 
„ING". Adică INGINER. Adică 
un titlu nobil, care cumulează 
răspunderi și angajări în rîndul 
intelectualității noastre.

ingersl- 
I^țTdut
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w ÎW MUNCĂ • ÎN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Audient?, e formată din numeroși tineri 

de ia Șantierul naval din Galati, din 
conducători ai procesului de producție, 
activiști și secretari ai organizațiilor 
U.T.C. din alte întreprinderi de pe teri
toriul aceluiași municipiiti. La masa pre
zidiului iau loc reprezemanți ai condu
cerii întreprinderii, comitetului de partid 
și comitetului sindical. In dreapta, Ia 
o altă masă : un tânăr împuternicit de 
comitetul coordonator UJ.T.C. să prezinte 
eîteva cazuri (cele mai grave) de aba
teri de la disciplina în producție săvîr- 
șite de unii tineri și cosistaiate pe viu 
timp de 10 zile de mai multe colective 
cuprinzînd membri ai comitetului co
ordonator U.T.C. din șanttier, activiști ai 
comitetului municipal și ai comitetului 
județean Galați al U.T.C. Privim pe cei ce 
fac obiectul ace&eti neobișnuite dezbateri. 
Din sală se ridică rînd pe rîrad colegii lor 
de muncă, brigadieri, maiștri sau șefi de 
secție și susțin prin .relatarea a numeroa
se fapte constatările enunțate de repre-

zentantul comitetului coordonator U.T.C.
Procesul abaterilor de la disciplină este 

materializarea unei noi initiative a orga
nizației U.T.C. destinată măririi eficienței 
activități privind educația prin muncă 
și pentru muncă. Ea se adaugă la celelalte 
forme specifice practicate frecvent de 
organele șl organizațiile U.T.C. in înde
plinirea sarcinilor lor, formelor consacra
te și perfecționate de-a lungul anilor.

Acțiunea inițiată de comitetul coordo
nator U.T.C. de la Șantierul naval Galați, 
organizată și desfășurată cu ajutorul co
mitetului municipal și al comitetului ju
dețean U.T.C., a cunoscut două etape. în 
prima parte colectivele constituite au 
urmării timp de 10 zile modul cum ti
nerii muncitori își îndeplinesc normele, 
cum își organizează locul de muncă, cum 
respectă indicațiile maiștrilor. O impor
tanță deosebită s-a acordat respectării 
programului de lucru — nominalizînd în
târzierile și absențele nemotivate —, în
grijirii utilajelor șl calității produselor 
executate. în cadrul acestei etape, m'em-

brii colectivelor au discutai cu un mare 
număr de tineri și împreună cu secretarii 
organizațiilor de partid și de U.T.C., CU 
conducătorii procesului de producție au 
căutat să descifreze cauzele abaterilor de 
la disciplină constatate, să descopere cele 
mai bune căi de îndreptare. Etapa a 
doua — „procesul" propriu-zis. Evident, 
denumirea este metaforică, pentru că, de 
fapt, este vorba de o amplă dezbatere pen
tru găsirea soluțiilor de prevenire a apari
ției și înlăturarea unor asemenea abateri. 
Adunarea constituie 
tensă manifestare a 
exprimare a tăriei 
huind nemijlocit la 
organizației U.T.C.

Din dorința de

un moment de in- 
opiniei de masă, de 
colectivului, contri- 

creșterea prestigiului

a facilita preluarea 
acestei forme de activitate și de alte or
ganizații U.T.C. din țară, reporterul a de
venit unul din membrii colectivelor care 
au pregătit acțiunea, a fost martor la 

proces", iar acum demonstrează eficiența 
acțiunii, posibilitățile și necesitatea ge
neralizării ei.

I
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Martor ocular și parti

cipant la acțiunea 

organizată la Șantierul 

naval Galați pentru 

combaterea abaterilor 
de la disciplina 

in producție

PAUZE NEJUSTIFICATE PE 

PORTATIVUL ZILEI DE LUCRU PROCESUL Nu. Nu o pauza reglementară, așa cum ar putea să sugereze 
această imagine. De fapt, fotoreporterul a surprins una din mo

dalitățile de irosire a timpului de lucru

<’

I

Convinși fiind' că ziua bună 
se cunoaște de dimineață, la 
ora 7 si jumătate ne găsim la 
una din porțile Șantierului na
val. Sirena a sunat începerea 
lucrului. Noi scoatem carnetul 
din buzunar, iar un activist al 
comitetului municipal U.T.C. 
și-a ales un Ioc mai discret 
pentru surprinderea unor as
pecte pe viu cu ajutorul apa
ratului de fotografiat.

Primul val de întârziat!. No
tăm : Gheorghe Manole, Emil 
Grîgore, Vasile Gociu. Mitică 
Boboc, Niță Manciulea. Pe ul
timul îl întreb de ce a întâr
ziat. „Fiindcă m-am culcat târ
ziu". 4îmi răspunde cu nonșa
lantă. zîmbitor. Aveam să aflu, 
după eîteva ore, că acest tânăr 
întârzie frecvent de la program 
cite 10—15 minute. Șeful sec
ției sudură. inginerul Moise 
Barbatei. îmi declară: „Man
ciulea Niță constituie un caz 
pentru noi. Atunci cînd nu lip
sește nemotivat de Ia program, 
ziua Iui de lucru este totdea
una mai mică, mai ales dato
rită faptului că o începe mai 
târziu decît colegii și o sfîr- 
șește mai devreme. Bine înțeles 
că în aceste condiții nu își 
îndeplinește norma, nu reali
zează salariul normal".

Valul întîrziaților continuă. 
Sînt multi. Dăsesc agale, nepă- 

j sâtorl. Mai rețin numele a doi 
tineri.: Dumitru Moldoveanu șl 
Corneliu Diaconu de la electro- 
montaj. Au trecut 20 de minute 
de la începerea programului iar 
ei abia se află la poarta șantie
rului. Și*.nu se grăbesc. Fără 
îndoială, lpînă își vor îmbrăca 
hainele dB lucru, vor mai trece 
cel puțin 10 minute. Deci în
târzierea adevărată va fi de o 
jumătate de oră. timp în care 
ar fi trebuit să producă efec
tiv.

De la cealaltă poartă de in
trare în șantier ni se semna
lează cam tot atâtea cazuri de 
întârzieri. Totuși, fata de acum 
cinci zile, cînd a început ac
țiunea. numărul lor este mai 
mic — mai precis, a scăzut la 
jumătate. Atunci întîrziau peste 
60 de muncitori, aproape toți 
tineri. Consecințele acestor a- 
bateri sînt cunoscute : sosind 
mai târziu la mașină, munci
torul nu mai are timp să-gl or
ganizeze corespunzător locul de 
rnuncă, să se aprovizioneze cu 
scule și materiale astfel incit 
să fie asigurate condițiile unei 
bune ritmicități, necesare în 
executarea reperelor. Minutele 
risipite astfel nu mai pot fi 
recuperate, așa îneît este peri
clitată și îndeplinirea normei 
individuale.

Dar acestea nu sînt singu
rele spații albe din perimetrul 
zilei de lucru. In activitatea 
unor tineri ca Nicolae Fățu de 
la ajustai. Constantin Alexan
dru și Matei Alexandru de la 
strungărie, Măricel Atanasiu de 

. la lăcătușeria navală se găsesc 
^■cîte 10—15 zile pe lună în care, 

deși prezenți dimineața la pro
gram, au lucrat numai cîte 4—5 
ore. Dacă vrei să vorbești cu 
ei. îi găsești mai ușor pe aleile 

* sini mai grăbiți. Nu încep lucrul mai devreme; îl termină,
în schimb, mai de timpuriu

din întreprindere, la umbrele 
unor , copaci sau5'pe malul Du
nării, decît la mașinile lor. In- 
tr-una din zile, țînăr^ul Vasile 
Dănilă, neputîndu-’je «-concentra 
asupra lucrului, a lăsat totul 
baltă și a plecat la Dunăre. 
Aici s-a metamorfozați imediat 
în pescar amator. Sutprins în 
flagrant delict, a găsit resurse 
de protest : „Ce, numai pe mine 
piă vedeți ? De ei de ce nu vă 
lnati ?“ Adevărat, nu era sin
gurul. Totuși. în ce-1 privește 
pe Vasile Dănilă, secretul ob
ținerii unui salariu pe luna 
aprilie doar de 380 lei a fost, 
prin aspectele relatate mal sus. 
dezvăluit complet.

Oprim aiei derularea consta
tărilor noastre pentru a desci
fra eîteva cauze și căi de înlă
turare a abaterilor somnolate. 
Incontestabil, ele nu constituie 
elementul caracteristic al co
lectivului Șantierului naval din 
Galați, cunoscut nu numai în 
țară pentru succesele repurtate 
în ultimii ani. pentru produsele 
sale de o înaltă calitate. Mărtu
rie depune în acest sens nu nu
mai îndeplinirea, dar și depă
șirea tuturor indicatorilor de 
plan pe primele patru luni ale 
acestui an. Radiografiile noas
tre în ziua de muncă a unor 
tineri dezvăluie însă resursele 
nefolosite încă pentru creșterea 
productivității și a producției. 
Un al doilea motiv pentru care 
insistăm asupra golurilor dîn 
programul de lucru al unor ti
neri muncitori este și prezența 
unei soluții lesnicioase de în
lăturare a lor. Am observat pu
ternic contrariați câ după ce a 
sunat sirena porțile întreprin
derii nu se închid. In șan
tier intră șl iese cine vrea șl 
cînd vrea. Semnatarul acestor 
rînduri a intrat și a Ieșit din 
Șantierul naval gălățean de cel 
puțin 12 ori fără ca cineva să-1 
legitimeze. Pe lingă mine au 
ieșit zeci de alte persoane fără 
a li se cere legitimația, dele
gația sau biletul de învoire. De 
ce să ne mai mirăm atunci că 
unii tineri, cum ar fi lăcătușul 
Măricel Atanasiu, au reușit ca în 
ultimele două luni să nu lu
creze aproape nici o zi com
plet, adică 8 ore ? Conștiința la 
care apelăm, cînd combatem a- 
semenea cazuri nu trebuie aju
tată să se cristalizeze prin lua
rea unor măsuri ferme pentru 
o funcționare riguroasă a tutu
ror elementelor întreprinderii ?

Altă cauză se referă la opi
nia colectivului, în unele sec
toare mult prea devitalizată. 
Altfel nu se pot explica plim
bările atât de dese, și încă în 
grupuri, ale tinerilor muncitori, 
pauzele complet nejustificate 
sau mărirea cu de la sine pu
tere a pauzei de masă cu însă 
o jumătate de oră. Observînd 
că pe lingă acești plimbăreți, 
risipitori ai fondului de tâmp, 
trec mulți maiștri și ingineri 
sau alți oameni cu munci de 
răspundere în șantier, am ur
mărit dacă îi oprește cineva. 
Mărturisim că am așteptat za
darnic o asemenea interven
ție.

INDISCIPLINEI MUSTRĂRI DE CONȘTIINȚĂ 

Șl ClTEVA REGRETE TÎRZII

Și în această dimineață această imagine se înțtlnețte

ABSENȚE NEMOTIVATE, 

PLUS NEMOTIVATE 
TOLERANȚE

Aminteam mai sus de marile 
resurse de depășire a planului 
de producție, la Șantierul na
val din Galați, printr-o folo
sire mai rațională a fondului de 
timp. Rămînînd în sfera aceleiași 
probleme, sîntem forțați de o 
realitate presantă să ne îndrep
tam reflectorul spre obiectivul 
absențelor nemotîvate. La sfir- 
șitul primelor 4 luni, situația 
lor pe sectoare se prezintă 
astfel : sectorul 1-2911 zile ab
sențe nemotivate, sectorul II — 
700 zile, sectorul III — 920 zile, 
sectorul IV — 600 zile, serviciul 
administrativ — 308 zile. O sim
plă operație aritmetică ne arată 
că Ia Șantierul naval din Galați 
pe primele 4 luni s-au totalizat 
43 512 ore. Alte două operații 
aritmetice ne arată, fără drept 
de apel, că în acest tâmp între
prinderea în cauză nu a bene
ficiat complet de aportul a 51 
de salariați. Mai facem o speci
ficare : majoritatea celor care 
au absentat nemotivat sînt ti
neri.

Radiografiile efectuate de 
membrii colectivelor care au 
pregătit „procesul" abaterilor de 
la disciplina în producție de
monstrează că o parte -din ti
neri, e drept nu mulți față de 
numărul total, și-au făcut o re
gulă, formulată, probabil, cu 
codul muncii în față, prin ab- 
sentarea în fiecare lună a cîte 
două zile fiecare. Astfel e gru
pul sudorilor Gheorghe Serbi- 
niuc, Ion Dima, Gheorghe 
Limbă, Grigore Gheonea și 
Virgil Banu care sînt foarte a- 
tenți să nu depășească limita.

— In cazul lor, aproape nu '

un număr destul de mare de tineri încep lucrul cu infirmiere. Din păcate, 
prea des, după începerea programului, la poarta șantierului

mai știm cum să procedăm, ne 
spune ing. Moise Barbateî, șeful 
secției sudură. Să-i retrogra
dez nu pot fiindcă au catego
ria cea mai mică, a treia. Au 
fost puși în discuția grupei sin
dicale, a organizației U.T.C., 
dar fără a se obține o schim
bare. Nu-i aproape zi să nu 
vorbesc și cu ei, uneori ca un 
frate mai mare, alteori puțin 
ironic. Am încercat în atîtea 
feluri, dar nu am reușit. Uneori 
îmi spun singur că trebuie să 
existe o cale, că posibilitățile nu 
sînt epuizate. Poate această ac
țiune a organizației UTC îi va 
face să mediteze mai mult asu
pra propriei lor atitudini...

Urmează apoi grupul celor 
care au stabilit adevărate re
corduri. Luna trecută sudorul 
Niță Manciulea din 208 ore a 
absentat nemotivat 51, Nicolae 
Anghel, 55 ore, Florică Popo
vici 124 ore (16 zile) etc. Din 
cele zece zile cît au durat in
vestigațiile noastre pe șantier 
Florică Popovici a lipsit nu mai 
puțin de 6 zile. Știind că el a 
constituit obiectul atenției tutu
ror factorilor din întreprindere, 
mai ales a organizației UTC și 
a conducerii secției tubulatură, 
am insistat să-1 cunoaștem.

— Cu ce v-ați ocupat în zilele 
în care ați absentat de la pro
gram ? îl întrebăm privindu-i 
chipul tînăr și mult prea mult 
împletoșat.

— Am vizionat diferite filme, 
m-am plimbat sau am cîntat lâ 
chitară.

Răspunde încet, încurcat, dar 
sincer. Intervin în discuție ac
tiviștii comitetului județean

U.T.C. Florică Popovici conti
nuă :

— Știu, că am greșit, dar. ve
deți. aproape nici eu nu mă 
mai înțeleg. îmi dau însă seama 
că am pornit pe o cale de lor 
bună. Eu am o pasiune — chi
tara — și am solicitat să fiu 
primit Ia formația întreprinde-, 
rii noastre, dar nu am fost aju
tat. Așa am ajuns să fac parte 
din formația altei întreprinderi 
din oraș.

Vocea t în arul ui coboară. To
varășii de la comitetul jude
țean îi dau asigurări că va fi

INTERSECȚII IN PERIMETRUL 
LOCULUI DE MUNCA

O remarcă trebuie făcută. 
Productivitatea muncii la Șan- - 
fierul naval din Galați, locul 
unde s-a desfășurat această 
nouă formă de acțiune, a fost 
depășită. Dar resursele ei de 
creștere nu au fort nici pe de
parte folosite integral. Filmul 
cîtorva locuri de muncă este ‘ 
extrem de grăitor.

Ne aflăm la secția strungărie 
și ne oprim la mașina tânărului 
Ion Deceanu. li observăm Tniș- 
cările : sînt încete, puțin dezor
donate, multe de prisos. Cauza ? 
Sculele, dispozitivele și verifica
toarele sînt așezate peste tot, 
numai la locul și în ordinea 
cuvenită nu. li găsim șuble- 
rul plin de șpan și apă. Pe ba
tiu — chei și cuțite de strung. 
La alți 10—15 strungari din jur 
descoperim aceeași imagine a 
locului de muncă.

— Da. știm să ne organizăm 
locul de muncă, ni se răspunde. 
Am învățat și la școala profe
sională...

Cunosc, dar nu aplică cele 
învățate. In alte întreprinderi 
batâul este protejat de un mic 
postament de scîndură pe care 
se așează sculele și dispoziti
vele. Aici, în toată secția, desco
perim doar două asemenea 
mijloace de protejare a mașinii.

— Au fost confecționate pen
tru toate strungurile — ne spune 
inginerul Gh. Caraman șeful 
secției. Dar au dispărut, pe sem
ne au fost distruse.

11 întrebăm pe tânărul De

primit în formația ce activează 
la nivelul municipiului, însă cu 
anumite condiții. A doua zi 
Florică Popovici vine la șantier 
cu zece minute mai devreme, 
iar pletele care treceau peste 
gulerul cămășii au dispărut. E 
urmărit și la locul de muncă : 
o bruscă schimbare. pentru 
multi cu totul surprinzătoare.

Ultimul exemplu este edifica
tor, credem noi. pentru înlătu
rarea părerilor că in munca e- 
du ca ti vă cu tinerii care absen
tează ar fi fost epuizate toate 
posibilitățile.» 

ceanu de ce strungul său poartă 
semnele unei neîngrijiri înde
lungate, ceea ce face ca rularea 
mecanismelor să se desfășoare 
greoi ri r5 nu asigure precizia 
necesară în executarea repere
lor^ ..Vina, ne răspunde, apar
ține celui din tura de noapte. 
FI nu a curătit-o bine". „De ce 
aî primit-o așa ?“ ..Azi am în
târziat eîteva minute, recunoaște 
tânărul. Mi-am scos repede scu
lele dfn dulap și arii început 
lucrul. Nu m-am mai gindit 
la organizare..."

La alte două strunguri se lu
crează în bronz. Așchiile mă
runte și fierbinți sar la 2-3 me
tri de mașini oprindu-se în pă
rul sau pe fa‘.a celor care trec 
pe calea de acces. La interven
ția noastră, cei doi tineri strun
gari găsesc o soluție : impro
vizează un paravan din cîte o 
pînză întinsă vertical pe port- 
cuțit.

Deschidem eîteva dulapuri de 
scule și privim contrariați : o 
sfîntă dezordine. In jurul cîtor
va strunguri te poți împiedica 
de bare de metal, placi, diferiți 
suporți. Astfel arătând perime
trul locului de muncă, nerea- 
lizarea sarcinilor de plan de că
tre tinerii Dumitru Nicolau, 
Gheorghe Chirilă și Ion De
ceanu decît în proporție de 55 
la sută ni se pare o consecință 
firească. Tot pe acest traseu și 
explicația numeroaselor rebu
turi cu care se soldează munca 
altor tineri strungari ca Dima 
Nicolae, Mihai Alexandru sau 
Gheorghe Pașcanu.

„Procesul" nu a putut cu
prinde decît eîteva cazuri — cele 
mai semnificative, mai grave. 
Inculpații : Măricel Atanasiu, 
Mihai Alexandru, Emil Michi
gan, Florică Popovici. Niță 
Manciulea.

ACUZAREA (reprezentantul 
comitetului coordonator U.T.C.) 
Măricel Atanasiu se face vino
vat de repetate abateri de la 
disciplina în producție. In luna 
martie a lipsit nemotivat 12 
zile ; în aprilie 3 zile ; în luna 
mai două zile. Tînărul Atanasiu 
pleacă din program astfel îneît 
aproape nu este zi în care sa 
nu lipsească de Ia locul de mun
că intre una și 7 ore. Nu res
pectă Indicațiile și dispozițiile 
conducătorilor procesului de 
producție, nu depune nici un 
efort pentru a-șî ridica nivelul 
profesional, refuză orice ajutor 
din partea colegilor de muncă, a 
organizației U.T.C. și a condu
cerii secției lăcătușcrle, unde 
lucrează. Pentru aceste fapte, 
conform prescripțiilor codului 
muncii și ale regulamentului da 
ordine interioară, cerem des
facerea contractului de muncă 
al tânărului Măricel Atanasiu.

Martor NICU OLTEANU : 
8înt șef de brigadă și Măricel 
Atanasiu lucrează direct sub În
drumarea mea. Cele relatate 
de reprezentatul comitetului 
U.T.C. sînt întru totul adevăra
te. Nu numai că absentează foar
te mult nemotivat, dar și cînd 
este prezent lucrează fără nici 
o tragere de inimă, parcă e în
truchiparea pasivității. Cum plec

IN LOC DE CONCLUZII

Ing. Traian Pruteauu, secre
tarul comitetului de partid al 
Șantierului naval din Galați.

— Apreciem în mod deosebit 
inițiativa comitetului U.T.C. din 
întreprinderea noastră, deoare
ce socotim că ea deschide calea 
spre numeroase schimbări în 
bine. Acțiunea organizată și des
fășurată cu ajutorul comitetu
lui municipal și al comitetului 
județean U.T.C. și-a atins scopul 
propus. Ea a stimulat for
marea opiniei de masă, creș
terea simțului de răspundere 
șî a spiritului combativ, a mij
locit cunoașterea mai îndea
proape a realității, din diferite 
ateliere și sectoare, un contact 
viu și creator între factorii cu 
sarcini privind educația tinere
tului din șantier, a determinat 
luarea unor măsuri neapărat 
necesare. Recomandăm comite
tului U.T.C. desfășurarea perio
dică a acestei acțiuni, nu nu
mai la nivelul întreprinderii, 
ci și la nivelul sectoarelor. Așa 
cum ați văzut, tot ca element 
stimulator, „pentru rezultatele 
bune și foarte bune obținute 
In îndeplinirea sarcinilor de 
producție, pentru respectarea 
exemplară a disciplinei de pro
ducție. conducerea întreprinde
rii noastre a hotărît să acorde 
o primă specială unui număr 
înseninat de tineri, iar alți a- 
proape 150 vor primi în zilele 
imediat următoare repartiții de 
locuință în blocul tineretului. 
Cei stimulați au fost recoman
dați conducerii întreprinderii de 
către organizația U.T.C.“

VASILE CAROLICA, prim 
secretar al comitetului județean 
Galați al U.T.C. : O asemenea 
acțiune se desfășoară pentru pri
ma dată în județul Galați. Măr
turisesc că nu am participat 
de mult tâmp Ia o formă atât 
de utilă și interesantă, atât dc 
eficientă. Am fost bucuros să 
observ că ea a fost primită cu 
entuziasm de participant!, că 
aceștia au trăit clipă de clipă 
fazele ei de desfășurare. Proce
sul abaterilor de Ia disciplina 
în producție se înscrie de Ia în
ceput ca una din formele de 
activitate la care va trebui să 
apelăm tot mai des în viitor. 
Ea atinge mai multe obiective : 
prevenirea abaterilor, sancțio
narea acestora, stimularea opi- 

de lingă el, nu mai face nimic. 
Eu îl trimit pe vapor, el se 
așează sub vapor, pe iarbă și 
doarme. Sau face plajă lu soare. 
Intr-o zi îi dau să asambleze 
niște plăci. După 8 ore îl în
treb de ce a strîns numai 8 șu
ruburi cînd trebuia cel puțin 
dc zece ori mai mult. „Nu am 
strîns numai 8 șuruburi, îmi 
răspunde el ironic, ci zece". Altă 
dată și-a băgat o bomboană în 
gură și a venit la mine să-i dau 
voie să meargă la doctor pentru 
a-și scoate o măsea. Am încercat 
în toate felurile să-1 aducem 
pe calea cea bună : l-am sfă
tuit frățește, părintește, i-am 
arătat încredere, am mal ridicat 
șl tonul, am vorbit și cu tatăl 
său, dar nu am obținut nici un 
rezultat. Sînt convins că îl tre
buie un duș rece. De aceea 
susțin cererea de a 1 se desface 
contractul de muncă.

Probe incontestabile ou privire 
Ia comportarea tânărului Mă
ricel Atanasiu în procesul de 
producție, au adus prin măr-’ 
turiile lor muncitorii, secretari 
ai organizației U.T.C., șefi de 
secții. Cu același simț de răs
pundere și cu un înalt spirit 
de combativitate, participanții 
la proces au relevat abaterile 
de la disciplina în producție 
și a celorlalți tineri amintiți, 
manifestând discernămînt în ale
gerea sancțiunilor. In final, ju
riul a hotărît : Măricel Atanasiu 
și Mihai Alexandru sînt sancțio
nați cu desfacerea contractului 
de muncă iar tinerii Florică 
Popovici. Emil Midrigan și Niță 
Manciulea primesc mustrare 
scrisă cu avertisment.

I niei de masă, a spiritului de 
răspundere. Cum aici. Ia acțiu
nea desfășurată în cadrul șan
tierului naval din Galați au par
ticipat ca invitați și secretari 
din alte întreprinderi gălățene, 
vom studia împreună posibili
tatea generalizării el.

Poșino rtolitolA d.

ION CHIRIC

Dialog dificil. Intr-adevăr, e di
ficil să motivezi de ce absentezi 
cînd n-ai nici un argument la 

îndemînă
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REȚEAUA Șl PROFILUL 
LICEELOR DE SPECIALITATE

la care se va da concurs de admitere
în anul școlar 1969 — 1970

Invățămint de zi
JUDEȚUL ALBA

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — CUGIR. str. 11 Iunie, 
nr. 5. Telelon 76 : tehnologia 
construcțiilor de mașini ’. ma
șini și aparate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL FO
RESTIER — BLAJ. str. D.R Pe
tru Groza, nr. 24. Telefon 260 : 
industrializarea lemnului.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — BLAJ, 

str. Republicii, nr. 9. Telefon 
223: horticultură; protecția
plantelor ; contabilitate si mer
ceologe agricolă.

LICEUL AGRICOL — CIUM- 
BRUD. Telefon 236 : horticul
tura.

JUDEȚUL ARAD
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA- 
£_NI — ARAD. str. Sivinesți 
nr. 6. Telelon 10.91 : tehnologia 
construcțiilor de mașini.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — ARAD, 

str. Postăvarul, nr. 15. Telefon 
26.78 : îmbunătățiri funciare ; a- 
gronomie ; veterinară ; zooteh
nie.

LICEUL AGRICOL — LI- 
POVA, str. Butariu. nr. 5. Tele
fon 298 : contabilitate și merceo- 
Jogie agricolă.

LICEUL AGRICOL — MI
NIS : horticultura.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

ARAD. str. Paroșeni, nr. 9. Tele
fon 23.85 : planificare — con
tabilitate 1 merceologie.

JUDEȚUL ARGEȘ 
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — PITEȘTI, atr. Traian, 
nr. 4. Telefon 48.68.: tehnologia 
construcțiilor de mașini ; auto
mobile și tractoare ; mașini st 
aparate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL DB 
CHIMIE — PITEȘTI. str. 
Mircea Vodă. nr. <2- Telefon 
22.34 : tehnologie dsiKfeă onga- 
nieă : aparat* d măsură si 
automatizări In tatfcstna cla- 
m!cA

B. LICEE AGRICOLE
LICIUL AGRICOL — 

CURTEA DE ARGEȘ, str. Re
publicii. nr. 25. Telefon 176 1 
horticultură ; veterinară : zoo
tehnie

LICEUL AGRICOL — 
BRADU-ȘTEFANESTI. Telefon 
80.13 : contabilitate si mereeo-
logie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — PI

TEȘTI, str. Teiuleenu. nr. 1. 
Telefon 25.23: planificare — 
contabilitate ; merceologi* ; ita- 
tistică.

JUDEȚUL BACAU
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — MUNICIPIUL 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ. Telefon 11.40 : tehnologie 
chimică organică : aparate de 
măsură și automatizări In In
dustria chimică ; utilaje In in
dustria chimică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — BACĂU, str. 
Eliberării, nr. 18. Telefon 
1 22.37 : construcții civile si in
dustriale ; instalații pentru 
construcții.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

BACAU, str. Eliberării, nr. 33. 
Telelon 1.30.31. : planificare — 
contabilitate ; merceologie.

JUDEȚUL BIHOR
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — ORADEA, str. Pălti
nișului, nr. 1. Telefon 1.22.22.; 
tehnologia construcțiilor de 
mașini ; mașini si aparate elec
trice.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — ORADEA, 
str. Karl Marx, nr. 33. Telefon 
1.62.91. : construcții civile și in
dustriale ; Instalații pentru 
construcții ; materiale de con
strucții drumuri si poduri.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — 

ORADEA, str. General Magheru, 
nT. 25. Telefon 1.53.62.: me
canică agricolă : îmbunătățiri 
funciare.

LICEUL AGRICOL — SA- 
LONTA. str. Sarcadului. nr. 1. 
Telefon 123 — agronomie ; con
tabilitate și merceologie 
agricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

ORADEA. Calea Clujului, nr. 
66 : planificare — contabilitate.
JUDEȚUL B1STRIȚA-

NASAUD
A. LICEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — BIS
TRIȚA, str. Tîrplului, nr. 21. 
Telefon 73 : horticultură.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — BIS

TRIȚA. str. Republicii, nr. 8: 
planificare — contabilitate.
JUDEȚUL BOTOȘANI

A. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — SEN- 

DRICENI Telefon 326: agrono- 
m'e B. LICEE ECONOMICE

LICEUL ECONOMIC — BO- 
TOSANI. str. Marchian, nr. 84 : 
planificare — contabilitate.
JUDEȚUL BRAȘOV

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — BRASOV, str. Turnu
lui. nr. 1. Telefon 2.31.80 : teh
nologia construcțiilor de mașini ; 
putomobile si tractoare : mașini 
§i aparate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — FĂGĂRAȘ. Telefon 
17.99. : tehnologie chimică anor
ganică ; utilaje în industria chi
mică

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC nr. 1 * 

BRAȘOV, str. Agrișelor, nr. 19. 
Telefon 2.34.84. : planificare — 
contabilitate ; merceologie.

LICEUL ECONOMIC nr. 1 — 
BRAȘOV, str. Lungă, nr. IM. 
Telefon 1.16.64. : planificare — 
contabilitate ; finanțe si credit.

JUDEȚUL BRAILA
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE SI CONSTRUCȚII DB 
MAS INT — BRĂILA. CartterM 
Hipodrom. Telefon 13013 : 
tehnologia celuîoceL Mrt:ei si 
fibrelor artificiale; tehnologie 
construcțiilor de marir.i

B. UCFE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL - BRĂ

ILA. itr. Dorului nr. 25 
fon 1.20.32 : Imbunătătir: fun
dare ; agronomie : coatabiitaie 
ai merceologie agricolă.

C LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

BRĂILA, rtr. Bolish’ earn. nr.
16. Telefon 1 >*.57 : planificare 

— contabilitate ; finanțe ,1 cre
dit

JUDEȚUL BUZĂU
A. UCEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — BU
ZĂU. atr. CrizantemCor. ax. 17. 
Telefon 23-M ; barucultx^rA ; fa>- 
bunătătirt funciara; cocsabdi- 
tete si merceclsile «rrieolA

LICEUL AGRICOL - KM- 
NICU-SARAT. tir N BAlrcscx 
nr. X Telefon <55 : agresau.» ; 
veterinară : zootehnie.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — BU

ZĂU. itr. Independenței nr ZZ 
Telefon ZM1 . pU agrare — 
contabili ta le.

JUDEȚUL CARAȘ- 
SEVERIN

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — REȘIȚA. Pata Leant, 
nr. L Telefon 1X61 : tefino-agia 
construcțiilor de rufe : mașini 
al aparate eiectrxe.

JUDEȚUL CLUJ 
A- UCS INDUKIBALE

LICEUL IXDCST*ZAL I- 
XERGETIC — CLUJ. Kr. 

N. Pa«raly. ar. 3: BiBGnciK- 
Ittirâ.

LICITUL INDUSTRIAL DX 
CONSTRUCȚII — CLUJ. rr. 
SațxruiuL Teiefoe 1MX1 ece»- 
tru c Ui arie a înduBtararie; 
imxalații pentru construcții : 
materiale de construcții.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — TURDA. ita. 
Dr. Ion Rațiu. nr. 111. Telefon
17.37 : tehnologie chimici anor
ganică : tehnologie chimică or
ganică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
TRANSPORTURI — CLUJ. str. 
Bistriței. nr. 21 (Cartierul 
Gheorghieni). Telefon 1JS 83 ; 
exploatare. întreținere ti re pa 
rații auto ; drumuri și poduri.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — 

TURDA, str. Agriculturii, nr. L 
Telefon 18.80 : agronomie ; ve
terinară ; zootehnie ; contabili
tate si merceologie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — 

CLUJ. str. 1 Mai. nr. 19. Tele
fon 1.31.38 : planificare — con
tabilitate : finanțe și credit: ad
ministrație ; merceologie. 

LICEUL ECONOMIC — DEJ, 
str. 1 Mal. nr. 3. Telefon 819: 
planificare-contabilitate.

JUDEȚUL 
CONSTANȚA

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL E- 

NERGETIC — CONSTANTA, 
B-dul Lenin, nr. 284. Telefon 
2.33.84 : electroenergetică : me- 
țanoenergetică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — CONS
TANTA. str. Tomis, nr. 153: 
construcții civile si industri
ale : instalații pentru construcții

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — AGI-

GEA : contabilitate ti merceo
logie agricolă.

LICEUL AGRICOL — 
CERNAVODA, str. Cazărmii, 
nr. 1. Telefon 121 : îmbunătățiri 
funciare.

LICEUL AGRICOL — PA- 
LAS, str. Filimon Sîrbu. nr.
188. Telefon 50.75 : veterinară : 
zootehnie.

LICEUL AGRICOL - 
POARTA ALBA : agronomie ; 
îmbunătățiri funciare.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — 

CONSTANTA, str. Ion Vodă, 
nr. 58. Telefon 2.41.74 : planifi
care — contabilitate : merceolo-

JUDEȚUL COVASNA
A. LICEE AGRICOLE 

LICEUL AGRICOL — TIRGU-
SECUIESC. str. Vasile Conta 
nr 25 : contabilitate si merceo
logie agricolă.

JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA

A. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — NU

CET. str. Gării, nr. 2 : zootehnie.
B. LICEE ECONOMICE 

LICEUL ECONOMIC — TÎR-
GOVIȘTE. str. Nicolae Băl- 
cescu. nr. 275 : Telefon 23.28 
planificare — contabilitate.

JUDEȚUL DOLJ
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — CRAIOVA, str. Electro- 
putere, nr. 13. Telefon 1.37.65 ■ 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini : mașini si aparate electrice.

LTCEUL INDUSTRIAL ENER
GETIC — CRAIOVA, str. Braz
da lui Novac, nr. 115 bis. Tele
fon 1.49.86 : electroenergetică ;

macancMinariatică ; hidroener
getică. _____

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — CRAIOVA, tir. Cor- 
nfțoiu. nr. 28—28. Telefon
1.35.37 : tehnologie chimică a- 
norganică ț utilaje în industria 
chimirS_

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — CRAIOVA 
'funcționează In localul Liceului 
nr. 4 — Craiova, Cartierul
Brazda -ui Neva?) . construcții 
civile r. industriale.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL nr. 1 — 

CRAIOVA. rtr. Cocrtanttn

colt
LICEUL AGRICOL nr 2 — 

CRAIOVA. Calei BreceL nr. 
rt Teiefon 1 M 96 : ixrr-.en:e ; 
fcnbunltlttri fi»setare.

LICEUL GRICOL — MALU 
MARE Telefon SB M: veteri
nară : nootetaue.

LICEUL AGRICOL — CALA
FAT. rtr. V. I Lenin. nr. 
agronomie; contabilitate
znerceolone agricolă.

G LICEE ECONOMICE

2 : 
ai

LICEUL ECONOMIC — CRA
IOVA b-dul 21 AnzuT. nr. 1: 
<,-.1’-.-. ; contabilitate ; mer- 
ceciogM . adminlatratte.

JUDEȚUL GALAȚI 
A. UCEE INDUSTRIALE

UCXVL INDUSTRIAL ME- 
KLURGIC — GALATL rtr. 
terțe Coaboc. nr. 225. Telefon 

’ "I ti ac’eo-in *1 automatlj- 
xat. Ls siderurgie; termoteh- 
riea proe«Mlac tsderurgice.

LICXCL INDUSTRIAL PEN- 
THU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — GALATL «tr. Traian, 
nr. 381 145-57 : tehno-

lc—< n w-ynlor da mațini ; 
ceoafeiaKtfi navale.

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU XDUSTRJE ALIMEN
TARA — GALATL b-tbdl Repu- 

nr. IM. Telefon 1.1X78: 
eRMMa prtMhaaekir alimentare : 
.“zuatril aLmen'-are fermeata- 
* - • . -udii iti i Ui i ■ rv ■ laptelui si 
etaM.

B. UCZf AGMCOLE
LICEUL AGRICOL — TECUCI 

rtr 3 Augurt. nr 1B7 Telefon 
S3 Agree, mae : zootehnie ; vo- 
tertaarA.

G UCU ECONOMICE
LlCl'-l ECONOMIC — 

GALATL etr ParrâaHm — Ttg-

UCBTL AA3OTA* - GALATL 
as. MMm Bre-M. ee M TMe- 
Mn M* Aeatar* : **■»-
ten* anMeal •* Intaanaee.

JUDEȚUL GORJ
A. UCU AG«COLE_ 

LICEUL AGRICOL — "bB- 
SE3TI — TOtGU-JIU. Hortacul- 

' I. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — TTR-

C. tio IU. atr Șiret, nr. 21 pla
nificare : coetabfHtate.

JUDEȚUL 
HARGHITA

A. UCEE AGtlCOLE
LICEUL AGRI CCI. — ODOR- 

HEIUL SECUIESC, »tr. J^m- 
țjei. nr. 12: si

mtrceoiogie ignev.L
I. UCEE ECONOMICE

LICEUL ECONOMIC — O- 
DORHEFGL SECUIESC. Plato 
LibertluL nr. 1_ Telefoa 5*5 : 
pianîfîcare : oon'-abdmie.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

A. UCEE INDUSTBIALE 
LICEUL INDUSTRIAL ME

TALURGIC - HUNEDOARA, 
s:r. 33 August, nr. L Te*efc® 
ItUTT ; 2CL54 : ecVonăn si auto- 
ir-Âiiziri în siderurgie : termo- 
tesr.ira proceselor siderurgice.

LICEUL LNDUSTR1AL MI
NIER — PETROȘANI, nr. Ml- 
hai Err.mescu. nr. 4 Telefon 509 : 
exploatări miniere : elec^rocne- 
canici raJnierA

L1CEUL INDUSTBLAL DE 
CONSTRUCȚII — DEVA str. 
Alexandru Sabia, nr. 3. Tele
fon 2734 : ccnwuetid civile u 
industrie.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — GEOA-

GIU. Telefon 11: hortiraliuF* ; 
xxitehnie

G UCEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — O- 

RAST1E, str. Trenin, nr. 35 : pla
nificare ; ccDtabditoto : Baereao- 
loxie.
JUDEȚUL IALOMIȚA

A. UCEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — CA-

LARASL str. București, nr. 4 
Telefon 428 : agronomie ; îmbu
nătățiri funciare : contabilitate

B. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — CA-

LARASL. str. Prelungirea Bucu- 
restiului. nr. 4 : planificare: 
contabilitate.

JUDEȚUL IAȘI 
A. UCEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — IAȘI. str. Sărăriel, nr.
189. Telefon 1.32.05. '.tehnologia 
construcțiilor de mașini : mă
lini și aparate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL E- 
NERGETIC — IAȘI. str. Soccrta, 
nr. 188—190. Telefon 1.13.89 : 
electroenergeticâ : mecanoener- 
getică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — IAȘI. atr. Sf. Sava, 
nr. 16. Telefon 1 56.65 : tehno
logie chimică organică ; utilaje 
în industria chimică : aparate 
de măsură si automatizări în 
Industria chimică.

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU INDUSTRIA UȘOARA — 
IAȘI. str. Socola. nr. 84. filatură.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — IAȘI. str. 
Sărăriei. nr. 189. Telefon 1.27.66 : 
construcții civile si industriale; 

instalații pentru eonatmctU î 
drumuri și poduri.

B. UCEE AGRICOLE
LICEUL. AGRICOL — IAȘI, 

aleea Mihail Sadoveano, nr. 41 ; 
cadastru »i organizarea teri to
rtului ; contabilitate si merceo
logie agricolă ; horticultură.

LICEUL AGRICOL — PO
DUL ILOATEI. soMua Națio
nală : agronomie ; veterinară; 
zootehnie.

Q UCEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — IA$I. 

str. Sărăciei, nr. 35. planificare ; 
rontabnitata ; finanțe d eredit ; 
a dministratie-

JLDEȚUL ILFOV
A. UCEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — DRA- 
GC MIR EȘTI-VALE. Telefon 
32 47Jtt. : horticultură ; veteri
nară ; zootehnie : protecția plan
telor.

LICEUL AGRICOL — FUN- 
DULEA. Telefon 15.98.08 : agro
nomie ; veterinară : zootehnie ;

LICEUL AGRICOL — VIDRA 
«tr. Zborului, nr. 51. Telefon 
12 : agronomie : contabilitate ai 
merceologie agricolă.

LICEUL AGRICOL — BRA- 
NEȘT1. Telefon 25.41 : cadastru 
d organizarea teritoriului ; îm
bunătățiri funciare.

B. UCEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

GIURGIU, str. 23 August, nr. 38: 
planificare ; contabilitate ; ad
ministrare.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

A. UCEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL MI

NIER — BAIA MARE. str. Vic
toriei nr. 154. Telefon 18.88: 
exploatări miniere : electrome
canică minieră.

LICEUL INDUSTRIAL FO
RESTIER — SIGHETUL MAR- 
MATIEI. Piața Libertății, nr.
17. Telefon 1151.: exploatări, 
construcții d transporturi fo
restiere.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — BA

IA-MARE. str. Progresului, nr. 
43. Telefon 3XM : planificare ; 
contabilitate : finanțe d credit.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

A. UCEE AGRICOLE
UCXtȚ. 4GB.,''OL. — JA-

UKA rr-4- —.ură : i~?trhntiT
B. UCH ECONOMICE

L3CEUL ECONOMIC — TVE- 
NU-BEVEXXX. Vla-
dtodi’eeeu. ar. n : wianifteara ; 
eoBtahslitote

JUDEȚUL MUREȘ
A. UCEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — TÎRGU-MURES. «tr !a- 
lomilet nr. X Telefon 53.71 Teh- 
no^ogia consta actWor de ma
rini ; marini d aparate elec
trice :

LICEUL INDUSTRIAL DB 
CONSTRUCȚII — TÎRGU-MU
RES. sta. Victor Babes, nr. 11 
Teîefon 4X19 : consta urW dvfie 
ti indastriale-

B. UCEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — TÎRGU- 

MURES. str. Kossuth Lajoa, nr. 
•Oâ. Telefon 46-23 : agronomie ; 
veterinară ; zootehnie ; conta
bilitate ti mereeolode agricolă ;

G UCEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC —TÎR- 

GV-MURES. sta. Bolyai Farkas, 
nr. 3 Telefon 35 32 : planificare ; 
costab '-itat* • me*recriirte

D. UCEE SANITARE
LICEUL SANITAR — TÎRGU- 

MUREȘ. str. Lerin. nr. X Tele
fon 47 87 - tehr.ici dentară ; ■- 
f:«tent medical de laborator.

JUDEȚUL NEAMȚ
A. UCEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — PIATRA-NEAMȚ, 
str. Victoriei, nr. 156. Telefon 
î* 3? : tehnologie chimică orga- 
r.:că ; uttlaye In industria chi- 
■Ue'A

B. UCEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — 10- 

MAN rComuna Horia-Trife»ti). 
Telefon IC 61 : agronomie : vete
rinară : zootehnie.

LICEUL AGRICOL — RO
MAN. str. Alexandu cel Bun. 
nr. 2, Telefon 18.57 mecanică 
agricoli : contabilitate ti mer- 
eeoloeie agricola.

JUDEȚUL OLT
A. UCEE AGRICOLE 

LICEUL AGRICOL- SLA-
TINA, str Drăgănerti, nr. 35. Te
lefon 434 : agronomie ; veteri
nară : zootehnie : contabilitate 
si merceologie agricolă.

LICEUL AGRICOL — CARA
CAL. str. Vasile Alecsandri, nr. 
15 Telefon 374 : îmbunătățiri 
fundare : agronomie.

B. UCEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — CA

RACAL. str. Vasile Alecsandri, 
nr. 13 Telefon 240 : planificare ; 
contabilitate.

LICEUL ECONOMIC — CO
RABIA. str. 1 Mai. nr. 1 : pla- 
rîficare ; contabilitate.
JUDEȚUL PRAHOVA 

A. LICEE INDUSTRIALE 
LICEUL INDUSTRIAL PEN. 

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — PLOIEȘTI, atr. Nuci
lor, nr. 41. Telefon 2.35.51 : teh
nologia construcțiilor de ma
șini ; mașini și aparate elec
trice.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
PETROL — PLOIEȘTI, b-dul 
Petrolului, nr. 59 Telefon 2.25.28: 
prelucrarea țițeiului : utilaje de 
rafinării.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
PETROL — CTMPINA. str. Gri- 
vitei. nr. 91. Telefon 23.65 : ex- 
nloatarea zăcămintelor de țiței 
si gaze : utilai nentru foraj și 
extracție.

B. LICEE AGRICOLE
LTCEUL AGRICOL — MIZIL. 

str. Mlhai Bravu. nr. 136. Tele
fon 273 : contabilitate șl merceo
logie agricolă.

LICEUL AGRICOL — VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ. Telefon 9: 
horticultura.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — PLO

IEȘTI. str. Rudului, nr. 2. Tele
fon 1.17.28: planificare — con
tabilitate ; merceologie.

JUDEȚUL SATU- 
MARE

A. UCEE INDUSTRIALE 
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — SATU-MARE. str. Mlhai 
ElBineecu. nr. 1. Telefon 26.05 r 
tehnologia construcțiilor de me- 
!ini' B. LICEE AGRICOLE 

LICEUL AGRICOL — SATU- 
MARE. str. Libertății, nr. 18—20. 
Telefon 10.17 : contabilitate ți 
merceologie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — 

SATU-MARE. str. SimfonleL 
nr. 3 : planificare — contabili
tate ; merceologie.

JUDEȚUL SALAJ
A. LICEE AGRICOLE 

LICEUL AGRICOL — SIM-
LEUL-SILVANIEI, str. Bărnu- 
tiu. nr. 11. Telefon 178 : veteri
nară ; zootehnie : horticultură : 
contabilitate si merceologie a- 
gricolă ; planificare — contabili
tate.

JUDEȚUL SIBIU 
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL E- 
NERGETIC — SIBIU, str. Vic
toriei. nr. 5: electroenergeticâ. 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU INDUSTRIA UȘOARĂ 
CISNĂDIE. str. Proletarilor, 
nr. 16. Telefon 182: țesătorie.

LICEUL INDUSTRIAL PE¥- 
TRU INDUSTRIA ALIMEN
TARĂ SIBIU, str. Turismului, 
nr. 15. Telefon 1.1».»: chimia 
produselor alimentare ; morlril 
Si panificație ; Industrii alimen
tare fermentative.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — SIBIU, 

•tr. Banatului, nr. 2. Telefon
1.40.37 : veterinară ; zootehnie ; 
cadastru și organizarea terito
riului : mecanică agricolă ; con
tabilitate șl merceologie agri
colă.

LICEUL AGRICOL — DUM
BRĂVENI. Piața Republicii, 
nr. 15. Telefon 11 : agronomie ; 
contabilitate el merceologie a- 
gricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — SI

BIU (funcționează în localul Li
ceului nr. 3 — Sibiu) : planifi
care — contabilitate : merceo
logie ; statistici.

LICEUL ECONOMIC — ME
DIAȘ (funcționează in localul 
Liceului nr. 2 — Mediaș) : pla
nificare — contabilitate.
JUDEȚUL SUCEAVA

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL FO

RESTIER CIMPULUNG-MOL- 
DOVENESC, str. 7 Noiembrie 
nr. 65. Telefon 378 : silvicultură; 
exploatări, construcții și trans
porturi forestiere.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — FĂL- 

T1CENL its. Maior Ion. nr. 19. 
Tdefoa ■» : horticultură ; eoo- 
teHWste lasrrealogte agri- 
coUL

UCXUL AGRICOL — RĂDÂ- 
VTL dr. Ttacxvtnhii. ar. 9. Tei*> 
fon M3 : veterinară ; zootehnie ; 
contabiUtata d merceologie a- 

grlcoU.
G UCEE ECONOMICE

LICEUL ECONOMIC — SU
CEAVA. Cartierul Ițcanl : pla
nificare — contabilitate : mer- 
ceologie.

JUDEȚUL 
TELEORMAN 

A_ UCEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — TURNU-MAGU- 
RELE. ztr. Taberei, nr. 2. Tele
fon 144 : tehnologie chimică an
organică : utilaje în industria 
chimici-

B. UCEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — A- 

LEXANDRLA. «tr. Libertății, 
nr. 69. Telefon 243 : zootehnie : 
veterinară.

LICEUL AGRICOL - TUR- 
NU-MAGURELE. str. Oituz. 
nr. 11. Telefon 473 : îmbunătă

țiri funciare ; contabilitate și 
merceologie agricolă.

a UCEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — RO

ȘIORI DE VEDE. str. Republicii, 
nr. fi : clasificare — contabili- 
tate.

JUDEȚUL TIMIȘ
A. UCEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — TIMIȘOARA, b-dul 
23 August, nr. 15. Telefon 2.39^3t 
tehnologia construcțiilor de ma
șini : marini și aparate electrice; 
marini ri utilaje în industria 
textilă

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — TIMIȘOARA, 
etr. Gheorghe Lazăr. nr. 20. 
Telefon X15.17: construcții civile 
ti industriale ; instalații pentru 
construcții ; materiale de con
struct!’.

B. UCEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — TIMI

ȘOARA. «tr. Grivîța Roșie, 
nr. 20. Telefon 1.64.77 : îmbună
tățiri funciare; agronomie ; con
tabilitate ti merceologie agri
colă.

LICEUL AGRICOL — CEA- 
COVA. tir. Drumul Ghilod. 
nr. 9 : agronomie.

LICEUL AGRICOL — LUGOJ 
str. Timișoara, nr. 136. Telefon 
2<7 : zootehnie ; veterinară ;
contabilitate si merceologie a- 
gricolă.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — TI

MIȘOARA. str. Corbului, nr. 7 
A Telefon 2.11.32 : planificară 
contabilitate.
JUDEȚUL VASLUI

A. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — HUȘI,

str. Viticultori, nr. 1. Telefon 
143 : horticultură : contabilitate 
ri merceologie agricolă.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — VAS

LUI (funcționează în localul Li
ceului nr. 2 — Vaslui) : planifi
care — contabilitate : statistică : 
administrație.

JUDEȚUL VILCEA
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL FO
RESTIER — RÎMNICU-VtLCEA 
str. Mihal Bravu nr. 43. Telefon 
14.17 : exploatări, construcții si 
transporturi forestiere : silvi
cultură.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — DRA-

GĂSANI. str. M. Kogălnfceanu, 
nr. 5. Telefon 296 : horticultură ; 

contabilitate șl merceologie a- 
gricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — RIM- 

NICU-VILCEA. str. Argeș, 
nr, 51. Telefon 18.74 : 18.84 : pla
nificare — contabilitate.
JUDEȚUL VRANCEA 

A. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — ODO-

BEȘTI. str. 30 Decembrie, nr. 42:
horticultură

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — FOC

SANI (funcționează în localul 
Liceului nr. 10 — Focșani), str. 
Tinereții, nr. 2. Telefon 25.44 : 
planificare — contabilitate.

MUNICIPIUL
BUCUREȘTI

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — BUCUREȘTI, str. Nerva 
Traian, nr. 35. Telefon 21.32.22. 
Sectorul 4 : tehnologia construc
țiilor de mașini ; mașini ol apa
rate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL E- 
NERGETIC — BUCUREȘTI, 
«tr. Dristor. nr. 222. Telefon 
21.63.57. Sectorul 4 : electroener- 
getică : mecanoedergetică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — BUCUREȘTI, b-dul 
Ion Șulea, nr. 216. Telefon
21.79.54. Sectorul 4 : tehnologie 
chimică organică ; utilaje în In
dustria chimică ; aparate de 
măsură si automatizări în in
dustria chimică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — BUCUREȘTI, 
b-dul Leontin Sălfijan. nr. 12. 
Telefon 22.39.02. Sectorul 4: 
construcții civile și industriale : 
instalații pentru construcții.

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU INDUSTRIA UȘOARĂ — 
BUCUREȘTI, str. Poet Cerna, 
nr. 1. Telefon 21.25.80. Sectorul 4: 
țesătorie : tricotaje ; ’ confecții 
din textile ; confecții din piele 
*1 înlocuitori ; prelucrarea cau
ciucului și a maselor plastice.

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU INDUSTRIA ALIMEN
TARĂ — BUCUREȘTI, str. Spă- 
taru Preda, nr. 18. Telefon 
23.37.01. Sectorul 4 : chimia pro
duselor alimentare ; industriali
zarea laptelui și a c&rnii; in
dustrii alimentare extractive.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CĂI FERATE — BUCUREȘTI, 
Calea Giuleștî, nr. 10. Telefon 
17.18.80 ;18.40.20/3067. Sectorul & : 
instalații de semnalizare, cen
tralizare si bloc de linii.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
TRANSPORTURI — BUCU
REȘTI. Calea Grivițel, nr. 391. 
Telefon 17.61.31. Sectorul 8 : ex
ploatare. întreținere d reparații 
auto ; drumuri si poduri.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
POȘTA $1 TELECOMUNICAȚII 
-- BUCUREȘTI. Calea Victoriei 
nr. 12. Telefon 13.43.76. Secto
rul 4 : exploatarea rețelei poș
tale și de telecomunicații; in
stalații de telecomunicații,

LICEUL INDUSTRIAL DE 
POLIGRAFIE — BUCUREȘTI, 
str. Argeș, nr. 7. Telefon 12.13.19. 
Sectorul 2 : poligrafie ; cinema
tografie.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
METROLOGIE — BUCUREȘTI. 
Șoseaua Vitan Bîrzești. nr. 11. 
Telefon 23.49.09. Sectorul 5 ; me
trologie

B. UCEE ECONOMICI
LICEUL ECONOMIC nr. 1 — 

BUCUREȘTI. Calea RahovaL 
nr. 39. Telefon 1127.44. Secto
rul 5 : planificare — contabili
tate ; merceologie.

LICEUL ECONOMIC nr. 2 
..N, Kretulescu“ — BUCUREȘTI 
b-dul Hrlsto Botev, nr. 17. Tele
fon 13.90.82. Sectorul 4: plani
ficare — contabilitate ; merceo
logie ; statistică.

LICEUL ECONOMIC nr. 3 — 
BUCUREȘTI. Calea Grlvlțeî 
nr. 2. Telefon 14.4X82. Secto
rul 8 : planificare — contabili
tate : finanțe si credit

*
Noile licee de specialitate ce 

vor fi înființate pentru anul 
școlar 1969/1970 se vor anunța 
ulterior, prin presa centrală si 
Gazeta învătămîntulut

invățămint seral 
și fără frecvență

JUDEȚUL ALBA
A. UCEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI - CUGIR, str. 11 Iunie, 
nr. 5. Telefon 76 : invățămint 
seral: tehnologia construcțiilor 
de mașini.

JUDEȚUL ARAD
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — ARAD, str. Săvinesti, 
nr. 6. Telefon 10.91 ; învățămînt 
seral ; tehnologia construcțiilor 
de mașini.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

ARAD. str. Paroșeni. nr. fi. 
Telefon 23.85. învățămînt seral : 
planificare — contabilitate : 
merceologie. învățămînt fără 
frecvență : planificare — on- 
tahilitate ; merceologie

JUDEȚUL ARGEȘ
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — Pitești, str. Traian, nr,
4. Telefon 48.68. Învățămînt se
ral : tehnologia construcțiilor de 
mașini.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — PITEȘTI, str. 
Mircea Vodă. nr. 42. Telefon
22.54. Învățămînt seral : aparate 
da măsură si automatizări în in
dustria chimică.

B. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — PI

TEȘTI. str. Teiuleanu, nr. 1. 
Telefon 25.23. învățămînt seral : 
planificare — contabilitate; 
merceologie. învățămînt fără 
frecvență : planificare — con
tabilitate : merceologie.

JUDEȚUL BACĂU
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL DE
CHIMIE - MUNICIPIUL 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ. Telefon 11.40. învățămînt 
seral : aparate de măsură si 
automatizări în industria chi
mică.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

BACĂU, str. Eliberării, nr. 33. 
Telefon 1.3031. învățămînt se
ral : planificare — contabili
tate ; merceologie. învățămînt

nț,

fără frecventă: planificare — 
contabilitate ; merceologie.

JUDEȚUL BIHOR 
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — ORADEA, str. Pălti
nișului, nr. 1. Telefon 22.22. In- 
vățămint seral : tehnologia
construcțiilor de mașini.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — SA- 

LONTA. str. Sarcadului. nr. 1. 
Telefon 123. învățămînt fără 
frecventă : contabilitate și mer
ceologie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC 

ORADEA. Calea Clujului. . 
66. Invățămint seral: planifi
care — contabilitate.
JUDEȚUL BOTOȘANI

A. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC 

BOTOȘANI, str. Marchian, nr 
64. Invățămint seral : planifi
care — contabilitate.
JUDEȚUL BRAȘOV

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — BRAȘOV, str. Turnu
lui. nr. 1. Telefon 2.31.80. În
vățămînt seral : tehnologia
construcțiilor de mașini.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — FĂGĂRAȘ. Telefon 

18.49. > învățămînt seral: tehno
logie chimică anorganică ; uti
laje în industria chimică.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC nr. 1. — 

BRAȘOV, str. Agrișelor, nr. 10. 
Telefon 2.34.84. învățămînt se
ral : planificare — contabilitate : 
merceologie, Invățămint fără 
frecvență : planificare — conta
bilitate.

LICEUL ECONOMIC nr. 2 — 
BRASOV, str. Lungă, nr. 198. 
Telefon 1.16.64. învățămînt s«- 
ral : planificare — contabilitate, 
învățămînt fără frecvență : pla
nificare — contabilitate ; finanțe 
și credit.

JUDEȚUL BRAILA
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE $1 CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI — BRĂILA. Cartierul 
Hipodrom. Telefon 30.91. învă- 
tămint seral: tehnologia celu
lozei. htrtlei și fibrelor artifi
ciale ; tehnologia construcțiilor 
de mașini.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL - BRA

ILA, str. Dorului, nr. 35. Tele
fon 20.32. învățămînt fără 
frecventă : contabilitate ,1 mer
ceologie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

BRAILA. str. Bollntlneanu, nr. 
16. Telefon 34 57. învățămînt se
ral : planificate — contabilita
te. învățămînt fără frecventă : 
planificare — contabilitate ; fi
nanțe și credit.

JUDEȚUL BUZĂU
A. LICEE ECONOMICE

LICEUL ECONOMIC — BU
ZĂU. str. Independenței, nr. 22. 
Telefon 23.91. Invățămint seral : 
planificare — contabilitate; 
merceologie.

JDEȚUL CARAȘ- 
SEVERIN

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — REȘIȚA. Piața Lenin. 
nr. 1. Telefon 12.61. Invățămint 
serei: tehnologia construcțiilor 
de mașini.

JUDEȚUL CLUJ
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL E- 
NEHGETIC — CLUJ. str. 
N. Pascaly, nr. 2. învățămînt 
aerai : electroenergeticâ.

LICEUL INDUSTRIAL 
CHTMTF TUPDA tir. 
Ion Rațiu, nr. 111. Telelon 17.37. 
tehnologie chimică anorganica.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — 

TURDA, str. Agriculturii, nr. 1. 
Telefon 16.80 învățămînt fără 
frecvență : contabilitate si mer
ceologi® agricolă.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL __________

CLUJ. str. 1 Mai nr. 19. Tele
fon 1.31.36. 
planificare

DE T>.

ECONOMIC
învățămînt seral : 

pjanmcare — contabilitate • 
merceologie. învățSmînt fără 
frecventă : planificare — con
tabilitate : finanțe si credit ; 
merceologie.

LICEUL ECONOMIC — DEJ, 
str. 1 Mai. nr. 3. Telefon 610, 
învățămînt seral : planificare — 
contabilitate.

JUDEȚUL 
CONSTANȚA 

A. LICEE INDUSTRIALE 
LICEUL INDUSTRIAL - 

NERGETIC ---------
b-dul Lenin, .... __ _ ___ _
2 33.84. învățămînt seral : elec- 
troenergetică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII - CONS
TANȚA, str. Tomis, nr. 153. In- 
vatămînt seral : construcții ci
vile și industriale.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — AG1- 

GEA. Învățămînt fără frec
ventă : contabilitate si merceo
logie agricolă.

C LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — 

•CONSTANTA, str. Ion Vodă. nr. 
58. Telefon 41.74. Invătămînt se
ral : planificare — contabilitate ; 
merceologie. Invătămînt fără 
frecvență : planificare — con- 
tnbilitate : merceologie.

JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA 

A. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC 

TÎRGOVIȘTE, str. Nicolae Băl- 
cescu. nr. 275. Telefon 23.28, !n- 
vățămînt seral: planificare — 
contabilitate.

JUDEȚUL DOLJ 
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI CRAIOVA, str. Electro- 
putere, nr. 13. Telefon 137.85 : 
Invătămînt seral : Mașini șl 
aparate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL ENER
GETIC — CRAIOVA, str. Braz
da lui Novac, nr. 115 bis. Tele
fon 49.86. învățămînt seral : 
Electroenergeticâ.

LICEUL INDUSTRIAL 
CHIMIE - CRAIOVA, 
Cornlțoiu, nr ~~ ~~ 
35.37 Ii - ’ '

E-
CONSTANȚA, - 
nr. 284. Telefon

DE 
.. - . . str.

_ 2fr-28. Telefon
învățămînt seral : Utilaje 

în industria chimică.
B. LICEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — CALA
FAT, «tr. V. I. Lenin, nr. 2. 
învățămînt fără frecvență : 
Contabilitate și merceologie a- 
gricoîă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC - 

CRAIOVA, b-dul 23 August, 
nr. 5. Învățămînt seral; Plani- 

licăre — contabilitate ; merceo
logie ; învățămînt fără frec
ventă : Planificare — contabi
litate : merceologie.

JUDEȚUL GALAȚI
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — GALAȚI, str. Traian, 
nr. 203. Telefon 1.45.57. Invăță- 
mint seral: Tehnologia cons
trucțiilor de mașini.

LICEUL INDUSTRIAL ME
TALURGIC — GALAȚI, str. 
George Coșbuo, nr. 225. Telefon 
1.11.47. Invățămint seral : Utilaje 
în industria siderurgică.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — GA

LAȚI, str. Partizanilor. Țiglina 
nr. 1 Telefon 47.02. învățămînt 
seral: Planificare — contabili
tate ; Merceologie.

Invătămînt fără frecvență: 
Planificare — contabilitate.

JUDEȚUL GORJ 
A. LICEE ECONOMICE 

LICEUL ECONOMIC — 
TIRGU-JIU. str. Șiret, nr. 28. 
Invățămint seral; Planificare 
— contabilitate.

JUDEȚUL , 
HARGHITA 

A. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — 

ODORHEIUL-SECUIESC Pia
ța Libertății nr. 1. Telefon 
585. (funcționează în localul 
fostei școli pedagogice) : InvățA- 
mînt aerai : Planificare — con
tabilitate.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA 

A. LICEE INDUSTRIALE 
LICEUL INDUSTRIAL ME

TALURGIC — HUNEDOARA 
sir. 23 August, nr. 1. Telcfoa 
10.87 ; 20.54. înv&ț&mint «erai t 
Acționări și automatizări în si
derurgie ; Utilaje în industrii 
siderurgică.

LICEUL INDUSTRIAL S®» 
NIER — PETROȘANI, gtr. Mit 
hal Eminescu, nr. 4. Telefon! 
568. învățămînt seral : Exploa* 
țări miniere.

LICEUL INDUSTRIAL Dg 
CONSTRUCȚII — DEVA, sti^ 
Alexandru Sahla, nr. 3. Telefoxl 
27,34. învățămînt aerai : ConW 
trucții civile și industriale. , 

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC 

ORĂȘTIE, str. Lenin, nr. 23. Ina 
vățămînt fără frecvență ; Pla* 
nificare — contabilitate.
JUDEȚUL IALOMIȚA

A. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — CALA* 

PAȘI, str. București nr. 4 Te
lefon 462. învățămînt fără freo* 
vență : Contabilitate $i merceew 
logie agricolă.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — CĂ

LĂRAȘI, str. Prelungirea Buci** 
restiului. nr. 4. învățămînt se
ral : planificare — contabilitate, 

învățămînt fără frecvență t 
planificare — contabilitate.

JUDEȚUL IAȘI 
A. LICEE INDUSTRIALE

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — IASI. str. Sărîriei. nz_ 
189. Telefon 1.32.05 învătămînfl 
seral: Tehnologia construcțiilor 
de mașini.

LICEUL INDUSTRIAL B- 
NERGETIC — IAȘI. str. Șoca
tei. nr. 188—190. Telefon 1.13.89. 
Invătămînt seral: efectroenen- 
getică. Ț-

L1CEUL INDUSTRIAL DJ5 
CHIMIE — IASI. str. Sf. Save, 
nr 16 Telefon 1.56.65. lnvătă- 
mînt seral : Tehnologie chi
mică organică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII - IAȘI. str. 
Sărăriei nr. 189. Telefon 
1.27.66. Invățămint seral . Cons
trucții civile și industriale ; in
stalații nentru construcții.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — IAȘL 

Aleea Mlhall Sadoveanu, nr. 41 
Invătămînt fără frecvență : con
tabilitate șl merceologie agri
colă.

C. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — IAȘI, 

str. Sărăriei, ni. 35. Telefon 
-7.89. Invătămînt :eral : Pla
nificare — contabilitate.

Învățămînt fără frecventă t 
planificare — contabilitate : Fi
nanțe și credit.

JUDEȚUL ILFOV 
A. LICEE AGRICOLE 

LICEUL AGRICOL — VI
DRA. str. Soborului, nr. 51. To- 
lefon 12. Invătămînt fără frec
ventă : contabilitate- si merceo
logie agricolă.

B. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — 

GIURGIU, str. 23 August, nr. 
38. Invătămînt serai : nlanifi- 
care — contabilitate. a

Invățămint fără fre - -tu 
planificare — contabilitate.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ 

A. LICEE ECONOMICE 
„ ECONOMIC —
BAIA-MARE. str Prosresului. 
nr. 45. Telefon 32.89 Ij / JCj 
fără frecvență : planificare —. 
contabilitate : Finanțe si credit.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

A. LICEE ECONOMICE f 
LICEUL ECONOMIC —

TURNU-SEVERIN. b-dul Tu
dor Vladimirescu, nr 71 !nvă- 
tămînt seral: planificare — 
contabilitate.

JUDEȚUL MUREȘ
A. LICEE INDUSTRIALE 

.LICEUL INDUSTRIAL PEM-
construcții de ma- 

SIM - TIRGU-MURK5, rtr fa- 
ICțmitei. nr. 2 Telefon 53.71 tn- 
vațamint seral, tehnologia coo- 
strucțiilor de mașini

B. LICEE AGRICOLE 
JrovT1- AGRICOL - TÎRGU 
MUREȘ, 3tr. Kossuth Lajos 
nr. 108. Telefon 46.23. tnvâtâmlrt 
fără frecvetă : Contabilitate sl 
merceologi? agricolă.

C. LICEE ECONOMICE

GU-MUREȘ. Str. Bdlyat Far- 
«■ « .TeIef°n 35-’- învăță- 

mîr.t fără frecventă : nîamfleara 
— contabilitate : merceologie.
JUDEȚUL NEAMȚ 

A. LICEE INDUSTRIALE 
nÂ'.TJă’1- INDUSTRIAL DE 
CHIMIE - PTATRA-NEAMT, 
Vă— ♦orie’- nr- 156 Telefon 
13.37. învățămînt seral ’’Vb- 
nologie chimică organică ’T<î- 
Hie dJn fpdntiria chimică

B, LICEE AGRICOtE 
LTCEUL AGRICOL - HO- .

MAN, str. Alexandru cel Bun. < 
ur. 2, Telefon 18.57. Învățămînt

(Contifțtwi îrj pag. a
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fără frecventă: contabilitate si 
merceologle agricola.

JUDEȚUL OLT
A. LICEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — SLA
TINA, str. Drăgănețtl nr. 35 
Telefon 434. Invățămtnt fără 
frecventă: Contabilitate si
merceologie agricolă.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — CA

RACAL, str. Vaslle Alecsandri, 
nr. 13. Telefon 240, Invățămint 
fără frecventă : planificare — 
contabilitate.
JUDEȚUL PRAHOVA

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — PLOIEȘTI, atr. Nuci
lor, nr. 41. Telefon 2.35.51. învă- 
tămfnt seral: Tehnologia cons
trucțiilor de mașini.

B. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — MIZIL,

str. Mihai Bravu, nr. 135. Tele
fon 271 invățămint fără frec
vență : contabilitate si merceo- 
logie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — PLO

IEȘTI. str. Rudului. nr. 24. Tele
fon 1.17.26. Invățămint seral: 
planificare — contabilitate ; 
merceologle. Invățămint fără 
frecventă : planificare — conta
bilitate : merceologie.

JUDEȚUL SATU- 
MARE

A. LICEE AGRICOLE 
LICEUL AGRICOL — SATU- 

MARE. atr. Libertății, nr. ÎS—20 
Telefon 10.17. invătămînt fără 
frecventă : contabilitate si mer
ceologie agricolă.

B. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC —

SATU-MARE. str, Simfoniei, 
nr. 3. Invătămînt seral : planifi
care — contabilitate. Invătămînt 
fără frecventă: planificare — 
contabilitate.

JUDEȚUL SIBIU
A. LICEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — SIBIU, 
str. Banatului, nr. 2. Telefon 
1.40.37. Invățămint fără frecven
tă : contabilitate si merceologi* 
agricolă.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — SIBIU 

(funcționează In localul Liceului 
nr. 3 — Sibiu). Invățămint seral: 
planificare — contabilitate.

LICEUL ECONOMIC — ME
DIAȘ (funcționează in localul 
Liceului nr. 2 — Medias). învă- 
tamînt seral : planificare — con-

SUCEAVA
AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — FĂL
TICENI. str. Maior Ion. nr. 10. 
Telefon 635. Invățămint fără 
frecventă : contabilitate si mer- 
ceologie agricolă.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — SU

CEAVA. Cartierul Itcanl. invă- 
tămînt seral: merceologle. Invă- 
tămint fără frecventă : planifi
care — contabilitate ; merceo
logi*.

JUDEȚUL 
TELEORMAN

A. LICEE INDUSTRIALE 
LICEUL INDUSTRIAL DE

CHIMIE — TURNU-MAGU- 
RELE, str. Taberei, nr. 2. Tele
fon 144. Invătămînt seral : teh
nologie chimică anorganică.

B. LICEE ECONOMICE 
LICEUL ECONOMIC — RO-

SIORI-DE-VEDE, str. Republicii 
nr. 9. Invățămint seral ; planifi
care — contabilitate. Invățămint 
fără frecvență : planificare — 
contabilitate.

JUDEȚUL T-IMIȘ 
A. LICEE INDUSTRIALE 

LICEUL INDUSTRIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA

(Urmare din pag. 7) 

acolo, în postul respectiv, este 
de părere tov. PETRU TOMA, 
inginer șef la „INTEX"-PĂU- 
LEȘTI. Depinde de el. de pre
gătirea lui, de felul cum se intere
sează, cum se zbate pentru a 
contribui la solutionarea proble
melor.

— Și cum ați defini autoritatea 
intervențiilor sale în comitetul 
de direcție ?

— Ca izvorînd nemijlocit din 
argumentația (ftiinjificâ a poziției 
adoptate. Și nu numai atît. Aici 
trebuie să-și spună cuvtntul pres
tigiul cucerit prin înfăptuirea mă
surilor ce decurg din dezbaterile 
comitetului.

Noi am mai adus în discuția 
purtată cu diferiți preopinenți 
acest aspect, care condiționează 
direct și rezultatele muncii de e- 
ducație și autoritatea intrinsecă a 
organizației U.T.C. Rezultanta 
părerilor, a opiniilor exprimate, 
arată fără echivoc către aceste 
puncte de referință : pregătirea 
multilaterală și activitatea opera
torie desfășurată, eficiența ei.

Secretarul U.T.C., primind din 
timp alături de ceilalți membri 
ai comitetului de direcție mate
rialele ce urmează a fi dezbătute, 
are posibilitatea să se infor
meze, să-și formeze o opinie pro
prie legată de problemele aflate 
pe ordinea de zi. Dar poate in
terveni secretarul U.T.C. în ori
care din aceste dezbateri ?

— Adevărat că secretarul, prin 
firea lucrurilor, nu poate acoperi 
numeroasele, ți atît de diferitele 
specialități ce se regăsesc uneori 
in cadrul aceleiași teme pe care o 

ȘINI — TIMIȘOARA, b-dul 
23 August, nr. 15. Telefon 2.39.23. 
Invățămint seral: tehnologia 
construcțiilor de mașini.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — TIMIȘOARA 
str. Gh. Lazfir, nr. 20. Telefon 
2.15.17. Invătămînt seral: con
strucții civile si industriale ; in
stalații pentru construcții.

B. LICEE AGRICOLE
LICEUL AGRICOL — TIMI

ȘOARA, str. Grlvița Rosie, 
nr. 20. Telefon 1.64.77. Invătă- 
mlnt fără frecventă : contabili
tate si merceologie agricolă.

C. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — TI

MIȘOARA. str. Corbului, nr. 7 A 
Telefon 2.11.32. Invățămint seral: 
planificare — contabilitate. In- 
vătămlnt fără frecventă : pla
nificare — contabilitate ; finanțe 
si credit.

JUDEȚUL VILCEA
A. LICEE AGRICOLE

LICEUL AGRICOL — DRA- 
GAȘANI, str. M. Kog&lniceanu 
nr, 5. Telefon 2M. Invățămint 
fără frecvență : contabilitate ai 
merceologle agricolă.

B. UCEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC — RÎM- 

NICU-VTLCEA. str. Atm. 
nr. 51. Telefon 18 74 ; 18 M In- 
vățămînt seral : planificare — 
contabilitate Invățămint fără 
frecventă : planificare — conta
bilitate.

JUDEȚUL VRANCEA
A. UCEE ECONOMICE

LICEUL ECONOMIC — FOC- 
SÂNI (funcționează în localul 
Liceului nr. 10 — Focsani). rtr. 
Tinereții nr. 2. Telefon 2S.44. 
Invătămînt seral : ptanlficar® — 
contabilitate.

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

A. LICEE INDUSTRIALE
LICEUL INDUSTRIAL PEN

TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI — BUCUREȘTI, str. Nervi 
Traian, nr. 33. Telefon >132 22 
Sectorul 4. Invătămînt aerai : 
tehnologia construcțiilor de ma
șini ; mațini șl aparate electrice.

LICEUL INDUSTRIAL E- 
NERGETIC — BUCUREȘTI. atr. 
Dristor. nr. 222. Telefon 21-G3J7. 
Sectorul 4. Invățămint seral : 
el e ctroe ner ge ti că.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CHIMIE — BUCUREȘTI, b-dul 
Ion Șulea, nr. 218. Telefon
21.79.S4. Sectorul 4. Invătămînt 
seral : tehnologie chimică orga
nică : utilaje în industria chi
mică.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII — BUCUREȘTI, 
b-dul Leontln Sălăjan. nr. 12. 
Telefon 22.39.02. Sectorul 4. în- 
văț&mînt seral : construcții civile 
Si industriale : instalații pentru 
construcții.

B. LICEE ECONOMICE
LICEUL ECONOMIC nr. 1 — 

BUCUREȘTI. Calea Rahavel. 
nr. 38. Telefon 13.27.44. Secto
rul 5. Invătămînt seral : plani
ficare — contabilitate : merceo
logie. Invățămint fără frecvență: 
planificare — contabilitate : 
merceologi®.

LICEUL ECONOMIC nr. 2 
Krețuleacu- — BUCUREȘTI 

b-dul Hristo Botev, nr. 17. Tele
fon 13.90.82 • Sectorul 4. Invătă- 
mlnt seral : planificare — con
tabilitate ; merceologie. Invăță- 
mînt fără frecventă r planificare 
— contabilitate : merceologi®.

LICEUL ECONOMIC nr. 8 - 
BUCUREȘTI. Calea Grivitei. 
nr. 2. Telefon 41.42.82. Sectorul 8. 
Invățămint aerai : planificare — 
contabilitate. Invătămînt fără 
frecvență : planificare — conta
bilitate ; finanțe și credit

Noile licee de specialitate ce 
vor fi înființate pentru anul 
școlar 1 MO A 970 se vor anunța 
ulterior, prin presa centrală ii 
Gazeta învățămîntulut 

discutăm. Dar comitetul U.T.C., 
organizația in ansamblu, numără 
în rindurile sale mulfi tineri, buni 
specialiști, pregătiți temeinic in 
meseria lor. Secretarul U.T.C. are 
posibilitatea să se consulte cu a- 
cețtia, prin urmare să aducă în 
fața comitetului da direcție o opi
nie complexă care se poate do
vedi foarte valoroasă, este de pă
rere tovarășul ing. BUJOR OL- 
TEANU, directorul RAFINĂ
RIEI BRAZI.

Iată o metodă pe care n-am 
întîlnit-o, din păcate in nici una 
din organizațiile U.T.C., multa la 

CONTRIBUȚIA NOASTRĂ
număr pe care le-am vizitat în 
cursul anchetelor noastre pa a- 
ceastă temă. Lipsă de inspirație ? 
Comoditate ? Timiditate r Ori
care ar fi răspunsul, caratele sis
temului propus nu comportă 
dubit

Este justificată timiditatea în 
contextul ședinței de lucru a co
mitetului de direcție ? Cineva ne 
strecura o astfel de posibilitate 
apropo de reținerile prelungite 
ale unora din secretari de a-și face 
simțită prezența. Drept să spunem 
am fost tentați și noi să acordăm 
credit ideii în sine. Față In față 
cu oamenii cu care, altfel, în 
restul timpului, te afli în relații 
de subordonare ar putea fi o ex
plicație...

TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stst al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă 
Maiestății Sale MOHAMMAD ZAHER ȘAH, regele Afganista
nului, în care se spune :

Cu ocazia celei de-a 58-a aniversări a proclamării Indepen
denței Afganistannlal, îmi est® plăcut să vă adresei cordial® 
felicitări șl cele mai bune urări pentru sănătatea șl fericirea 
personală a Maiestății Voastre, pentru progresul poporului 
afgan șl dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre 
țările neutre.

Primire la CC. al P.CR.
Luni după-amlază, tovară

șul Vasile Patilineț. secretar 
al C.C. al P.C.R.. l-a primit pe 
Dov Zakin, secretar al parti
dului Mapam dta Iarael. care

Solemnitatea inmînârii 
unor ordine și medalii

La Consiliu! de Stat al Republicii 
Socialiste România ■ avut loc luni 
la amiază solemnitatea Inmlnării 
unor ordine șl medalii.

Distincțiile au fost înmlnate de 
tovarășul Dumitru Petreacu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Cornel Ones- 
cu, ministrul afacerilor interne, șl 
adjuncțl al ministrului, general-lo
co ten ent Grlgore Hâdul că, prim- 
vi ce președinte al Consiliului Secu
rității statului, generali.

Cu prilejul împlinirii a M de 
ani de activitate a gazetei Jtn 
slujba patriei” șl ■ revistei „Pen
tru patrie” gi eu prilejul împlinirii 
a 4S de ani de activitate a revistei 
„Faza contra incendiilor” a fort

lacbeierti Iscrărilsr

de celiberire » țirilir ucialisti ia deseiiil 

pațtelir ți telecaaiaicițiilar
între U șâ 3S mai 1MB au avut loc 

la Bucorești lucrările celei de-a 
vn-a tefitml a Organizației de 
colaborare a ttrilor sodaifarte fa 
domeniul pogseior șt teleeoanunl- 
eațMtar.

în cadrai sertunti au fort edop- 
tat® recomaaMUn referitoare la 
dezvoltarea da poată si
teleeomunlfatit a legăturilor re
ciproce în dnramioJ exploatării 
rețelelor de telegraf, telefon, telex, 
de radio și Seăeetziune, al cosnnrd-

fUrm Jb paf. D

Vrancee — c® cuprinde întreg 
registrul tipurilor de aol cu
noscute in România — de ta 
cernoziomul cel mai fertil al 
jrtnă ta sărituri șl nisipuri, su
prafețele mici neglijata în fle
care unitate injumeazi mii de 
hectare. In acest context, le
gea privind apărarea și conser
varea fondului funciar adop
tată acul trecut de către Ma
rea Adunare Națiooală. devine 
un Instrument vaîoroa da ar- 
tiune împotriva celor ee s-au 
obișnuit ai privească pămlntul 
ca un lucru oarecare — lăaîn- 
du-1 să ie degradeze. Deși, chiar 
$1 In perioada următoare adop
tării legii amintit® s-au semna
lat numeroase abateri în ca 
privește folosirea rațională a 
pămîntului, în județul Vrancea 
organele agricole n-au interve
nit în nici un fel. D® pildă, 
de-a lungul drumurilor națio
nal® ca duc apr® Bl riad, spre 
Bacău șl spre Buzău, de o 
parte șl de alta, flșil întins® (ca 
însumează zeci de hectare) so
cotite ca zoni de protecție, sînt 
necultivate ; aceste terenuri 
constituind ri ' medii prielnice 
dezvoltării dăunătorilor. Pier
deri, doct pe două fronturi. 
Totodată. în luncile Șiretului, 
Putnei, Sufitei și Milcovului, 
alături de acele terenuri în- 
tr-adevăr aflate sub apă. alte 
și alte hectare n-au fort lucra
ta pe motiv că „nu a® poale'. 
Oare, pa aici, n-au trecut to
varășii specialiști al Direcție! 
agricola, activiștii Uniunii jude
țene a C.A.P. ? Greu de presu
pus ci n-ar fi trecut, dar de 
neînțeles că n-au lăsat și urme_ 
(Sau poate că au lăsat doar 
prin răcoroasele crame—).

Vrancea e socotită principala 
zonă viticolă a ti rit SL atribui
rea acestei aprecieri nu asta 
gratuită : Panelul, Odobeștiul, 
Cotaștiul și celelalte podgorii 
dețin peste zece la sută din su
prafața viticolă a tării Pro
ducția de struguri ce ae reali
zează este. însă, departe da a 
fi mulțumitoare. Una din cauza 
poate fi considerată și aceea că 
fa plantații există nameraaa• 
gelari și că de ani de sile leală 
tamea le constată dar nlwacal

— Nu pat exista emoții car* 
să acționeze pi nd la dispariția 
opiniei, ne Împărtășește părerea 
tovarășul ing. BUJOR OLTEA- 
NU. mi este erehn ai te
manifesta. Dar în același timp te 
cunoaște antidotul sigur: parti
ciparea activă la discuții, susți
nută da aprofundarea probleme
lor, da stăpinirea lor ât ®vri 
exactă.

Intr-un fel, secretarul U.T.C-, 
prezent în comitetul de direcția 
are rolul unui conductor prin 
care trebuie lă circule, în ambele 
sensuri, idei : prin el, da la masa 

de tineri, opinii care să oontribuie 
la substantializaiea măsurilor care 
ae adoptă ; tot prin el, dar de 
această dată în sens invers, hotă- 
rfrile adoptate, să se prefacă în 
măsuri concrete prin care organi
zația U.T.C. să-și alăture parti
ciparea la materializarea lor. Des
pre primul aspect am vorbit mai 
sus. Am dori să insistăm, în cele 
ce urmează, pe felul cum se 
transferă în realitate cele discu
tate.

Exemplu] de la Brazi ni se 
pare edificator.

— Vreau să remarc axarea 
preocupărilor organizației da ti
neret din cadrul rafinăriei noas
tre, pe problemele centrale, puse 
în fața comitetului de direcție da

ee afli !n trecere prin țara 
noaetri.

Cu aeeat prilej, a avut loc o 
convorbire cordială.

conferit acestor publicații ordinul 
„Pentru servicii deosebite aduse în 
apărarea orlnduiril sociale și da 
Stat” clasa I.

Cu aceeași ocazie, pentru merita 
deosebite t Îndelungată activitate 
publicistic* s-au conferit ordine șl 
medalii unor lucrători de la cela 
trei publicații.

In numele Comitetului Central 
al P.C.R-, al Consiliului de Stat 
personal a] tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, tovarășul Dumitru Pe
trescu a felicitat călduros colecti
vele redacționale șl pe cel deco
rați.

Locotenent-colonelul Octavian
Gogs a exprimat mulțumiri în nu 
mala colectivelor celor trei publi
cații gi al celor decorați.

(Agerpres)

itsiBBii ar|BBinției

eațlflor pastele <1 difuzării presei, 
al activității de colaborare tehnl- 
co-stUaUflcă șl pentru creșterea 
eficienței economi ce a acestor ser
vicii.

De asemenea, cesiunea a exami
nat poatbllitatea acordării unui 
ajuter multilateral pentru pregă
tirea cadnicr Șt restabilirea mij
loacelor da tel ace m unica ții ala 
Itașrabllril Democrata Vietnam, re- 
eomandînd măsuri corespunză
toare. (Agerpres)

■ a dalarmiaft. grila măaarl e- 
nsrgiea. schimbarea la bine a 
acestei stări de lacrari Numai 
fa aadral aseparaiivalar agrl- 
eale gs Is rile depistate, ații ta 
ptaatațâila bitrise cit șl In cele 
llnere, larameaiă peat® SM de 
hectare. La CllpiceșlL de pildă, 
pentra eă Ia fiecare toamnă șl 
primăvară animalele membri
lor cMpenfari plgaseaii la 
vie. a-a ajans ta situația eă. la 
present, mal bine de • treime 
dla aaprafața ptaatată ii a re- 
presinte golurile. St din nefe
ricire. zona viticolă a Vraneei, 
poate fi considerată Cil pic ești al 
ta mărimea a 31 000 hectare.

Expllrind faptul cum de circa 
30—35 ta sută din potențialul

PĂMÎNTURI
ERODATE

DE NEGLIJENTĂ
J»

a TOVARĂȘUL OHEORGHE 
RADULESCU, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România În Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, a ple
cat luni Ia amiază la Moscova, 
pentru a participa la lucrările ce
lei de-a 41-a ședințe a "" '
Iul Executiv al C.A.E.R.

Comite tu-

de acti- 
Ooanunist 
tovarășul

• O DELEGAȚIE 
vl^ti al Partidului 
Român, condusă de 
Vasile Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R., a plecat luni seara 
în Bulgaria, unde, la 
P.C. Bulgar, va face o 
schimb de experiență.

invitația 
vizită în

aoait In• LUNI SEARA a
Capitală Renato Bitossi, pre
ședintele Federației Sindicale 
Mondiale, pentru a participa la 
lucrările sesiunii Comitetului 
Executiv al F.S.M., care ae va 
desfășura la București.

IONEL PER- 
luni după-a- 
Uniunli corn-

O DIRIJORUL
LEA e-a întîlnit 
miază, la sediul 
pozltorllor, cu muzicieni și alți 
oameni de cultură din Capitală.

In cursul zilei de luni, diri
jorul Ionel Perlea, a făcut o 
vizită Ia Muzeul memorial 
„George Enăscu*4.

• PROF. DR. IOAN MORA- I 
RU, adjunct al ministrului să- I 
nătățil, a primit luni dlmlnea- I 
ța pe dr. D. Leathearman, se- ’ 
cretar general al Federației ■ 
Dentare Internaționale (F.D.I.). I 
sl pe Mary Barker, seoretar al | 
acestei federații, care 
zltă in țara noastră.

fac o vi-

UNIUNII 
ȘTIINȚE

• LA INVITAȚIA 
SOCIETĂȚILOR DE . 
MEDICALE a sosit în Capitală 
prof. dr. Andrâ Lwoff, laureat 
al Premiului Nobel, microbiolog, 
șef da secție la Injtitutul „Dr. 
Pasteur44 din Paris.

• LUNI SEARA A SOSIT ÎN 
CAPITALĂ o delegație a Uniu
nii Democrate a Poporului Fin
landez (S.K.D.L.), formată din 
Ele Alenius, președintale Uniu
nii, ministru, și Bertil Stenlufi, 
secretar cu informațiile al
S.K.D.L., care, la invitația Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, va face o 
vizită In țara noastră,

(Agerpree),

o constitui® șl D.X.T.O.T. Galați, 
a cărei activitate este concen
trată mai mult In județul în a 
cărui reședință are sediul. Ața 
ie face că atît anul trecut cit 
și anul acesta, proiectele Ia a- 
proape toat® lucrările de iri
gații planificate a fi realizate In 
județul Vrancea au fost îna
intate cu foarte mari In- 
tirzierf, iar despre o îndru
mare tehnică la fața locului, 
practic, nici nu poate fi vorba. 
Exemple ar mai putea fi date, 
retine Insă atenția aprecierea 
spedaliștilor care susțin că te
renurile nefolosite ta județul 
Vrancea echivalează cu pesta 
4 000 vagoane porumb boabe. 
Un semnal de alarmă pentru 
toți cei al căror loc de munci 
este ogorul, dar mai ales pen
tru organele agricol® ale jude
țului Vrancea, pentru specia
liștii și conducerile unităților a- 
gricole.

Pentru că timide au foat ac
țiunile inițiate In unitățile a- 
grieol® pentru folosirea supe
rioară a pămlntuluL nesemnifi
cative s-au dovedit a fi și lu
crările efectuate de către tineri. 
In primăvara acestui in, de 
pildă, eroziunea solului a fost 
combătută prin activitatea des
figurată de către ei doar pe 27 
hectare, tar agriculturii l-eu 
fort redata M de hectare. Deși 
a-au angaja: — organizațiita 
U.T.C. din satul Unirea, dta 
Hotnocea și Tănăsoeta — n-au 
defrișat nlei măcar un arborat 
de pa cele 22, 17 al respectiv 
2S de hectare stabilite. La VI- 
nitori. Bugestt Cîmpuri al 
Măi:ăne*tt la Clorăstl. OWegti 
rt Garoafa nu »-au amenajat 
pentru Irigații auprafete’® pro
puse. na s-a manifertat niei eee 
mal neînsemnata intenție de a 
întreprind® ceva !a scopul fo- 
1 o®tril mai intensive a pămlntu
luL

Potrivii părerii tmor prage 
dinți de cooperativ® apicola ■ 
unor specialiști ■! membri co
operatori. In județul Vrancea 
pămlntul va putea fi folosit in
tensiv numai a tun ti eînd ver
bele var lâaa le® lapidar, elaă 
la drcptal fiecăreia dtatze aaă- 
i a rile adaptat® var fi taseria® 
r«allilri te ataxlasă ■emaiflea- 
tle.

cu aspecte noL Am In re
ad’s. ca un exemplu, importanța 
pe care o prezintă pentru noi as
tăzi productivitatea mmai Un 
suport de necontestat ai creșterii 
sale 12 constituia la noi policalifi
carea. însușirea a două meserii 
de către același lucrător, sarcină 
exclusivă aproape pentru tineri, 
este de o mare importanță. For
marea convingerii respective soli
cită roiul, determinant aș zice, al 
organizației U.T.C. — ne mărtu
risește tovarășul BUJOR OL- 
TEANU.

Iată răspunsul, transpus în ca
dranul necesității la UZINA DE 
UTILAJ CHIMIC PLOIEȘTI.

— Pornim de la faptul că în 
următorii ani întreprinderea va 
cunoaște o dezvoltare deosebită. 
De aici și liniile directoare ale 
muncii de educație concentrată pe 
același obiectiv- — formarea și 
perfecționarea cadrelor.

— Țesăturile noastre sînt livra
te în 20—25 de țări. Satisfacerii 
gusturilor foarte diverse care se 
ivesc din partea celui mai exigent 
examinator — clientul, toți tre
buie să-i consacram eforturile. 
Spiritul de muncă colectiv instau
rat reprezintă o premisă. Iar con- 
tribuția pe care tinerii noștri au 
datoria s-o aducă e necesar să 
fie in raport cu nivelul lor general 
de pregătire, în continuă creștere.

*
Punem punct unei anchete la 

capătul căreia concluziile sînt 
multiple. Sperăm ca ele să fie 
trase de cei cărora le-am adresat 
aceste rînduri. în ce ne privește, 
ne rezervăm dreptul de a reve
ni asupra problemelor discutate.

I

SPORT Pentatlonul atletic școlar

ÎN PUNĂ ASCENSIUNE
în litrul no^ru de ieri anunțam cititorii că vom reveni cu 

relatări despre desfășurarea, în continuare. In clteva localități 
din țară, a celei de-a treia laz®, pe județ, a marii competiții 
destinate elevilor liceelor și școlilor profesionale — pentatlonul 
atletic.

Consemnăm, astfel. In cela ea urmează aspecte transmis® 
corespondenții noștri prezenți

I
I

I

I

Bala Mare. Slmbătă șl dumi
nică dimineața pe stadionul ..23 
Augustu 72 de concurent! — 42 
de băieți șl 30 d® fete — eonsti- 
tuițî în 12 echipe, au luat startul 
în această competiție atletică. 
Pe locul I, la fete, a-a clasat 
echipa reprezentativă a Liceu
lui teoretic din Sighetul Mar- 
mațlel, iar la băieți, pe același 
loc s-a situat echipa Liceului 
din Somcuta Mar®. Pe locurile 
II și III, au izbutit să se claseze 
echipele de fete ale liceelor teo
retice din Baia Mare și Șomcuța 
Mare iar la băieți, cele din Si
ghetul Marmației si Vișeul de 
Sus.

în concursul individual. Cor
nelia Mihnea din Sighetul Mar- 
mațied și Nicolae Lazăr din Șom- 
cuta Mare au totalizat cel mai 
mare număr de puncte. Din mo
tive așa zise obiective, elevii li
ceelor din Seini, Borșa. si Tg. 
Lăpus n-au luat parte la etapa 
județeană, E un „merit" al co

„Școala vieții
(Urmare din pag. I)

în accepția P® care l-o dau 
înțelepții sau numai oamenii 
onești cu ginduril® lor ome
nești ; oameni! care vor să 
facă ceva și fac ceva nu nu
mai pentru el înșiși, d ș! pen
tru binele celorlalți, care tot
odată pun preț șl pe o bu
curie care nu le aduce alt 
folos decit un singur palpit, 
mai alminteri al Inimii. 
Pentru acești oameni, viața 
e un miracol larg in care se 
petrec anotimpurile, înflori
rile și roadele. In caro plo
ile si viaturile se stlrneso 
după legi foarte precise nu
mai că nu sînt aproape ni
ciodată respectate termenele, 
viața e un miracol larg în 
care omul acționează după 
voința Iul, în care omul se 
Întâlnește, vorbește și cola
borează cu alt om (iată una 
din cele mai mari minuni al® 
acestui miracol larg), viata 
este conservată in viratele 
noastre, e chiar aici, In clipa 
asta a noastră Dacă o pri
vim bine, dacă ne nlmlm de 
Înțelesurile ei adinei, dacl-l 
căutăm aceste înțelesuri, 
atunci ea poate deveni o 
școală, nu deosebită de cele
lalte. ci In armonie cu ele. 
Școala vieți! te Învață ln- 
tii șl-ntîl cum să participi 
Ia viață. în miezul ei, mal 
din plin, mal Inapre bine si 
nu cum să te retrag! pe nn 
petic de mulțumire seacă. în 
afara ei- Cum demonstrăm 
altora și noul înșine el par
ticipăm la școala'^vieții alt
fel deelt prin fapte 2 Fap
tele pe care le slvlrrim ne 
arată aderența neutră la 
viață, dinda-ae totodată șl 
mlnr® aeeatel aderențe. 
Școala vieți! o intr-nn aens 
alaonlmă cu experiența 
noastră de viață, dar e mal 
molt decit atit, căci presu
pune ea această experiență 
ai fie reflectată adfae și 
rrav pini la Învățăminte. 
Școala vieții no cere aă 
■coatam din fapte a învă
țătură. aă dăm acea tor fapte
• oenanifleatie. mal mnlt aă 
mlzim pe semnificația do-

r«< D
sfe floare 1a ureche pa Ungi 
dezorientarea prin care ai trecut

IIBJAI SERVICE

După dteva sute de kăemetiri, 
parcuri In condițiile iritate, au- 
tomnhilnl ajunge, totuși, aproape 
de Suceava. (Insistăm asupra a- 
cesteî zone a țării, fiind cea mai 
asaltată de turiști — pesta 
300 000 în fiecare sezon, din care 
30 000 străini). Ți-a plesnit o bu- 
jie și n-ai la tine una de rezer
vi. Alături, o plăcuță (șl-un tele
fon) te invită să apelezi la asis
tența tehnică rutieră. Suni. Pre
lung. In zadar. împins, tras, aju
tat, mașina oprește în dreptul u- 
nicei stații autoservice, aparținlnd 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești (for tutelar — 
U.C.E.C.O.M.). Piesa pe care o 
cauți, n-o găsești. Ca și altele, de 
altfel. La magazinul de specia
litate din oraș (tot singular) si
tuație similară — tocmai piesei® 
frecvent solicitate lipsesc. Ace
eași proastă aprovizionare cu pie
se de schimb și carburanți ie 
constată și la garajul O.N.T, și 
PECO. Nici filiala județeană a 
Automobil Clubului Român nu se 
poate lăuda cu lucruri mai de 
doamne-ajută. Așa-zisele patrula 
rutiere, în jurul cărora se face 
atîta reclamă, înseamnă de fapt 
două GAZ-uri, care vor fi puse în 
circulație în iunie, cu indicația 
expresă de-a acorda ajutor numai 
membrilor A.C.R. și străinilor. In 
schimb, pe teritoriul județului 
sînt plantate 15 plăcuțe care te 
îmbie să apelezi la serviciile a- 
aistenței tehnice rutiere (ți nu
mărul lor — culmea 1 — se va 
dubla în următoarele zece zile). 
Dacă vrei. Insă, să apelezi la 
birjă, trăsură sau căruță — lu
crurile se schimbă. Ai la dispozi
ție un număr sporit de fierării, 
cu serviciu prompt și ireproșabil. 
Sîntem siguri că drumul cu un 
astfel de mijloc n-ar fi mai ane
voios decît cel pe roți cu motor 
In condițiile expuse.

la pasionantele intreeerl.
de

a! 
în

misiilor sportive precum șl 
conducerilor din aceste licee 
al căror calendar nu a fost 
prevăzută etapa județeană de 
pentatlon atletic școlar.

Tlrgn Mureș. Stadionul „23 
August44 a fost animat, timp de 
două zile, de întrecerile penta
tlonului atletic școlar la care 
si-au disputat intîietatea 96 de 
elevi reprezentînd cele 16 echipe 
calificate la etapa anterioară. 
Dincolo de rezultatele consem
nate în foile de concura trebuie 
să menționăm că organizarea în 
pripă a etapelor de masă s-a 
repercutat asupra fazei județene. 
Astfel. în tabelul rezultatelor nu 
figurează decît 7 echipe la fete 
și băieți, lipsind cele două e- 
chipe de la Gurghiu.

Succesul a fost, în totalitate, 
de partea liceenilor. Ne între
băm : cum de nu s-a calificat 
nici o echipă a vreunei școli 
profesionale ? S-au remarcat e- 
chipa atletelor Liceului nr. 4 șl

I

I
I

ne dă 
după 
după 
urmă 
Intre 
Ințe-

rită inel Înainte de a Ie sl- 
viral.

îmi amintea® cu mare plă
cere de un film care trata 
viata marelui entomolog 
francei Henri Fabre, cel 
care trăind retras a cercetat 
o viață întreagă lumea fi 
viata insectelor. în amurgul 
vieții, Împresurat de ani si 
slăbiciuni, spunea unui pri
eten al lui, tot atît de b&- 
trln ca șl el : mă nit Înapoi 
șl trebuie aă-ml dan seama 
șl să fiu mulțumii că nu am 
făcut decit ceea ce am dorit 
căci ccei ce am dorit eu se 
putea face, totdeauna am 
știut dinainte ce și cit pot 
face. Și parcă-1 văd șl acum 
Imaginea, jucată de un bun 
actor în filmul acela : zîm- 
bea subțire, aproape orgolios 
și avea ochii mici. încercuiți 
de cearcăne șl zbirciturl, lim
pezi și rotunzi ca ochii fin- 
ttailor de șes.

Școala eărților ne dl un 
fel de înțelepciuni, după ce 
am citit cărțile, după ce am 
aucultat explicațiile magis
trilor, școala vieții 
alt® înțelepciuni, 
ce-am aăvîrșit faptele, 
ce le-am măsurat, in 
șl Înainte, foloasele, 
aceste două feluri de 
lepolunl e Insă compatibili
tate. si sînt uneori 
pe care nn mal știm la care 
dintre “ 
Dar nici nu ne mal 
capul să aflăm 
mulțumim că le știm.

O deosebire poate că exis
tă Intre școli. Dacă la prima, 
la cea a cărțiler, poți «ta în 
banca ta și deprinde, prin 
memorie, Înțelesurile, fără 
bucurie ș! fără durere, nu
mai ca să știi multe, ai al, 
cum ae sic®, erudiția, la 
școala vieții nn se poate 
desprinde nici un Înțeles 
firi participare directă, căci 
cam spuneam, Înțelesul e 
numai în miezul faptului. 
La scaala vieții nu există ® 
secție fără frecventă-

La școala vieții participă 
■aa pet participa toți, dai 
nerțti ni. Morțil participă la 
• șeaală superioară, a unl- 
▼emlul.

I
I
I
I

I

lucruri Ișcoli le-xm învățat, 
batem 

asta. Ne

I
I

CU JALADA* E UN_ CTNTEC

Pentru d tot rintera 1* Sucea
va *m dori ca măcar somnul să 
ne tihnească. Solicităm, în eonse- 
emța, cel mai nou hotel. Ni se dl 
adresa „Baladeidat In folosință 
la 5 ianuarie ax. Ghinioanele se 
țin, însă, lanț i apă caldă — din 
an în paști ; apă rece — la dis
creție, chiar cu inundații. Pereții 
interiori — crîpați ; cornișele 
balcoanelor — In surpare ; mobi
lierul — executat In condiții 
foarte proaste, cu lucrări de fini
sare defectuoase. Lipsesc plnă Și 
danțele la uși. Tovarășul Uje- 
niuc, responsabila] hotelului, are 
cuvinte din cele mai puțin pu
dice la adresa lucrătorilor dc la 
I.P.R.O-F.I.L. Rădăuți, care au 
confecționat mobilierul. îl împăr-

Turismul
fără „ochelari"•••

loc de-a înnopta,

astfel... în orașul

tășîm aupărarea, deși Întreținerea 
clădirii ține de-acum do alți stă- 
pîni. Pe ușile de la intrare, da 
trei palme — emblema O.N.T 
Căutăm alt " _ ’ .
gîndindu-ne la tovarășul Uje- 
niuc...

Ajungem,___
Gheorgha Gheorghiu-Dej, la u- 
nul din cele mai frumoase hote
luri din țară ; mare, modem, 240 
de Jocuri.

—’ Bucuroși de oaspeți ?
— Vai, cu ca să vă servim P
Simplă bunăvoință ? Da, dar 

nu numai atît: la acest mare și 
impresionant hotel nu prea trage 
nimeni, datorită poziției orașului 
în raport invers proporțional cu 
interesul turistic al călătorului. 
Și din nou simți un gust amar 
strecurat de spiritul gospodă
resc al aceluiași for tutelar — 
O.N.T. „Carpați" care, în acest 
caz, c-o mînă adună și cu alta 

echipa de băieți a Liceului „Al. 
Papiu Hanan4*, ambele din Tg. 
Mureș. Cel mai mare număr de 
puncte l-a acumulat Margareta 
Mureșan (4,91 m. la lungime și 
13 sec. pe 100 m. plat) și Mlhai 
Gheorghe de la școlile sus a- 
mintite.

Galați. Remarcăm comporta
rea bună. în concursurile indi
viduale, a atletului Petre Mari
nescu de la Liceul industrial 
metalurgic și Rodica Hornea de 
la Liceul pedagogic.

Clasamentul are următoarea 
înfățișare : fete — Liceul pe
dagogic. Liceul nr. 2 Tecuci șl 
Liceul nr. 7 ; băieți — Liceul 
industrial metalurgic. Liceul 
„Vasile Alecsandri'4 șl Li
ceul nr. 6.

Timișoara. Faza județeană a 
„pentatlonului** 1 a adus Ia start 
108 concurenți, cel mai buni din 
cel peste 17 000 de tineri parti
cipant la fazele pe scoală si 
localitate, reprezentînd 57 de li
cee și școli profesionale. Clteva 
echipe și concurenți promit re
zultate de valoare pentru finala 
care se apropie. La băieți a do
minat Liceul nr. 10 iar la fete, 
echipa Liceului economic, am
bele din Timișoara. Rețin în 
mod deosebit atenția rezultatele 
talentaților pentatloniști Ale
xandru Tăutu și Nicolae Bor- 
ceanu. De altfel. în afara lor. 
o serie de atlet! și-au realizat 
cu această ocazie norma pentru 
insigna „cercurile olimpice**.

productiv al salului județului 
Vran-ea ae pierde, tovarășul 
MIHAI TITORENCO sublinia că 
In cadrul multor unități agrieata 
luarărila m aplică eu lafirziers 
și numai rareori pernlada-M de 
ta eeualdereate șttfegifiee. A- 
ceasta se explică și prin data
rea unita tarata cu magi n i agri
cole a județului, prin auberti-
marea de către unele consilii 
de eonducere ale C-A.P. a apor
tului atelajelor cu care aă se 
muncească «erefiurilo In pantă 
unde nu pot fi folosita cu ran
dament bun tractoarele ; prin 
inexistența unor recomandări 
precise de cultivare a pămintu
lul formulata pe baza unor cer
cetări în condițiile pedoclima
tice ale acestei microzone. O 
stavilă — deși menirea as n-ar 
trebui al fi® aceasta — In în
făptuirea unor acțiuni pe plan 
local de natură aă determine a 
mai bună folosire a pămintulul, 

o brigadă a Comitetului Central 
ai Partidului, reactualizate da o 
recenta plenară a comitetului ju
dețean de partid — ne spune to
varășul director general Aș subli
nia atenția pe care comitetul 
U.T.C. o acordă întăririi discipli
nei, îmbunătățirii calității produ
selor prin multiple forme și me
tode intrate deja tn tradiție. Ce 
un element favorabil se cere men
ționai faptul că o parte din mem
brii organizației U.T.C. tint chiar 
șefi da secții, maiștri, ingineri, ca 
contribuia direct, efectiv în pro
cesul de educația prin muncă a 

tineretului. Să mai adaug, da a- 
semenaa, că și în comitetul da 
direcție avem tovarăși de aceeași 
vtrstă...

In încheiere, un scurt sondaj al 
doleanțelor. Ele vin din partea 
președinților comitetelor de di
recție și se adresează organizației 
U.T.C., colaborării sale. Unde 
considerați că trebuie să se si
tueze atenția organizației U.T.C. 
pentru a consolida și mai mult 
sprijinul său problemelor pro
ducției ?

— Cred că este mai exact vor
ba despre o sistematizare a mun
cii sale, pornind de la aprofun
darea tematicii de lucru a comi
tetului de direcție, pe marginea 
căreia trebuie venit mereu cu su-

(După relatările trimise 
de: V. MOINEAGU, C. 
pogaceanu, gh. 
PLESNILA, I. D. DAN- 
CEA)

DIN BULETINUL 
„EUROPENELOR" 

DE BOX
• Categoria celor 49 de kg 

a fost recent oficializată de că
tre A.I.B.A. Prima „semlmus- 
<cfi“ care va cuceri titlul euro
pean va fi cunoscută — pentru 
prima oară in Istoria C.E. — la București, In seara zilei de 8 
iunie. Nî-l reamintim pe ve- 
nezueleanul Rodrlcuez care ta Mexico, pe prima treaptă a po
diumului, plfngea acoperit cu 
drapelul țării sale. Ce-ar face 
reprezentantul nostru Mlhal 
Aurel.. Intr-o Ipostază simi
lară 7 ‘
• Constantin Clncă va fi pre

zent, pentru a patra oară con
secutiv pe ringul „europene- 
lorM. Iată bilanțul său : Mosco
va — 1983, bronz ; Berlin — 
1965, bronz ; Roma — 1967, ar
gint. Acum, la București, spe
ranțele sale ($1 ale noastre) sînt 
legate, mai mult ca oriclnd, do 
medalia de aur.
• Bilanțul românesc pe me« 

dam la C.E. se prezintă astfel : 
2 medalii de aur. opt da ar
gint ș1 20 de bronz.
• La actuala ediție forul In

ternațional va remite învingă
torului centuri de campion al 
Europei. La premiere, pe po
dium, vor fi prezenți patru 
puglllșt! (ge acordă două meda
lii de bronz). Alte trei cupe 
vor fi atribuite : celui măi teh
nic boxer, celui mai tînăr 
participant (limită de vlrstă ÎS 
ani) șl federației naționale 
care va avea cel mal mulțl 
campioni europeni.
• Programul eompionatelof 

europene de la București cu
prinde 15 reuniuni pe parcursul 
a nouă zile dintre care una, 
Înaintea finalelor, este zi de 
odihnă. Alcătuirea listelor de
finitive ale particlpanțllor «1 
tragerea la sorți, pe categorii, 
▼a avea loc peste trei zile — 
vineri 3» mal — ia «rele 12. La 
începutul fiecărei zile a com
petiției. au loc ! vizita medica
lă și cîntarul oficiat

V. R.

risipește. Și Iar te întorci cu gîn- 
dul la Țara de Sus. Două no- 
teluri la Suceava, cite unul Ia 
Vatra Domei, Cîmpulung și 
Cura Humorului, două complexe 
turistic® la Putna și zece cam
pinguri a 20 locuri fiecare — ia
tă zestrea materială menită să 
satisfacă 300 000 de turiști pe se
zon. ,în nici un caz, în perioa
dele de vîrfM — ne spune tova
rășa Mana loancea, de la recep
ția complexului Putna. Oamenii 
sini nevoiți să caute locuri in 
Mf, la particulari, deși de cela 
mai multe ori se văd obligați să 
plece în aceeași zi in care au so-

Tot dînsa, însă, e de păre
re, ca și alți factori responsabili, 
că cel puțin zona campingurilor 
formate din căsuțe s-ar putea ex
tinde — repede $i ieftin. Nimeni, 

însă, nu pune mîna pe tîmăcop. 
In legătură cu ceea ce oferă 

campingul apelăm la un pliant 
editat anul acesta de către O.N.T. 
Cercetăm trei rubrici mai impor
tante : posibilitatea de-a închiria 
corturi, existența stațiilor de în
treținere auto și a celor de ben
zină. Dintr-o sută de campinguri 
incluse în pliant, jumătate nu au 
posibilitatea de-a Închiria corturi, 
tot pe atitea nu au în apropiere 
stații de benzină, iar posibilități 
de întreținere auto sînt numai în 
85 de puncte. La o primă privi
re, raportul nu pare sumbru. Da
că reținem însă că locurile de 
camping unde există toate aces
te accesorii sînt plasate, de regu- 

culoa- 
Pentru 
primu! 
praoti- 
centre

lă, în jurul marilor orașe, 
rea se întunecă treptat... 
că campingul înseamnă în 
rînd acea formă de turism 
cată cît mai departe de 
urbane, de zgomot.



lucrările sesiunii Consiliului

Cuvîntarea
reprezentantului român

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
în cadrul lucrărilor celei de-a 
46-a sesiuni a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U., ambasa
dorul Gheorghe Diaconescu, re
prezentantul permanent al Româ
niei pe lîngă O.N.U., șeful dele
gației de observatori români la 
actuala sesiune a Consiliului, a 
luat cuvântul la punctul de pe 
ordinea de zi privind rolul știin
ței și tehnicii în procesul dezvol
tării economice și sociale.

El s-a referit la activitatea uti
la desfășurată de Comitetul Con
sultativ al O.N.U. pentru aplica 
rea științei și tehnicii în folosul 
dezvoltării, pentru găsirea căilor 

■și mijloacelor adecvate prin care 
O.N.U. ar putea să intensifice 
cooperarea internațională în acest

domeniu. Recomandările Comite
tului privind punerea ro aptaire 
a prevederilor rezoluției Adunâni 
Generale a O.N.U., inițiată <fe 
România împreună cu alte țin. 
referitoare la cooperarea mten»- 
țională în domeniul calculatoare
lor electronice și al tehmcLor dz 
calcul — a arătat repiereijt— ’ 
român — oferă perspective “ ■ 
pentru elaborarea untai ptaa As 
acțiuni ale O.N.U., in vederea ^.■*- 
girii cooperării intemanonai* 
acest domeniu. Se va gv» xi 
fel formarea de spedah^r, t 
bul de informații $i d - 1
în cadrul unor reuni 
ționale de experțL odahona 
între organismele O.N V n =s 
tuțiile de specialitate d=s ta" 
interesate.
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„Repetiția generală**
a debarcării primilor

oameni pe Lună
s-a incheiat cu succes

WASHINGTON 2d. — Co- 
icjpnndi—Agerpres, C. Ale- 
xaudroaâe. transmite: Luni la 
era 1S52 (ora Bocureștiului), 
eahiaa spațială „Apollo-10“ a 
—«taa» m apele Oceanului Pa
cific. încheind astfel cu un suc
ces deplin ..repetiția generală*' a 

pe 
aâ

dt hai cilii primilor oameni 
Lm. eveniment ce urmează 
aâbi tac ta 2fl iulie a. c.

a- 
de

u

SĂRBĂTOAREA

Campania electorală 
din Franța a intrat 

in faza decisivă

Ifoi acțiuni intreprinse 
de unitățile F. N. E.

BAGDAD- — Generalul 
■med Al-Bakr. președintele 

&?pabkc£; Irak, a adresat tu
turor șefilor de stale arabe, cu 
f epți* Sodanulm. an mesaj 
ca privire ta «■♦reaț-îs din lu
mea arabă — anunță agenția 

«ta informații.
Mzi aadte pensonahtăți ira

kiene an și părăsit Bagdadul 
pentru a înmâna mesajele 
destina tarilor.

Poporul afgan sărbătoreș
te astâzi împlinirea unei iu- 
mătăji de secol de la data 
cuceririi independentei sale 
de stat pentru care a depus, 
timp de secole, eforturi con
siderabile. Intr-adevâr, de la 
Alexandru cel Mare și Gin- 
ghis-Han pînâ la colo
nialiștii moderni, o serie de 
puteri strâine au încercai, 
în cele din urmâ zadarnic, 
sâ punâ stâpînire pe tara de 
la poalele Hindukușilor. Du
pă ce în cursul veacului tre
cut colonialiștii englezi au 
trebuit deja de doua ori sâ 
pârâseased Afganislanul, în 
fața voinței neclintite a po
porului afgan de a-și a pâra 
țara, în 1919, dupâ râzboiul 
anglo-afgan, Anglia a fost 
nevoitâ sâ-i recunoască 
independenta de stat. în ju
mătatea de secol care s-a 
scurs de la cucerirea inde
pendentei, poporul afgan a 
înregistrat progrese pe ca
lea dezvoltării tării sale. Im
portante suprafețe de pă
mânt au fost smulse, prin iri
gații, secetei și deșertului, au 
fost construite diguri pentru 
prevenirea inundațiilor care 
provocau pierderi catastro
fale agriculturii. O atenție 
deosebita se acorda hidro- 
ameîiorațiilor, urmârindu-se 
extinderea suprafeței agrico
le avînd în vedere câ, în 
prezent, numai cca. 3 la sutâ 
din teritoriul țârii reprezintă 
terenuri cultivable. Principa 
Iul obiectiv național afgar 
ramîne în continuare dezvol
tarea și modernizarea eco
nomiei și a culturii națio
nale.

între Româ.nia și Afga 
nistan s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare 
care se dezvoltă continuu în 
interesul ambelor popoare. 
Cu nrileiul semicentenarului 
independenței, poporul ro
mân urează poporului af
gan noi succese pe calea 
progresului sau economic și 
social.

cu centrul de control de la 
Houston s-a întrerupt timp de 
3 minute. Au fost aprinse re- 
trorachetele pentru micșorarea 
vitezei navei, iar la ora 18,46 
s-au deschis trei parașute de 
frînare ale cabinei spațiale, care 
au încetinit și mai mult căderea 
bolidului devenit incandescent 
din cauza frecării cu aerul și au 
redus viteza acestuia la 35 km 
pe oră. La 3 km altitudine au 
fost părăsite parașutele mici și 
s-au deschis cele două parașute 
principale ale navei, care i-au 
micșorat viteza pînă la 15 km 
pe oră. După o cădere lină timp 
de șase minute, „Apollo-10“ a 
atins apele calde ale Oceanului 
la o distanță de 6,4 km de port
avionul „Princeton", la 513 km 
est de Pago-Pago, iar puțin mai 
tîrziu cei trei astronauți au fost 
transportați cu un elicopter la 
bordul acestei nave, unde vor fi 
supuși controalelor medicale o- 
bișnuite și vor beneficia de o 
odihnă binemeritată.

în cele opt zile de zbor în 
spațiul cosmic, echipajul cabinei 
spațiale „Apollo-10" a parcurs 
o distanță de 1,2 milioane kilo
metri, a efectuat SI de rotații 
în jurul Lunii, perfecționând 
manevrele de navigație pe care 
le vor repeta la bordul lui 
„Apol!o-ll“ Nail Armstrong, 
Edwin Aldrin și Michael Col
lins. Ei au observat îndeaproape 
locul ales pentru aselenizarea 
primilor oameni, situat în „Ma
rea Liniștii", iar doi dintre ei, 
Cernan și Stafford s-au apropiat, 
la bordul „modulului lunar", la 
numai 15,25 km de suprafața 
satelitului natural al Pământului, 
în timpul zborului au fost do
borâte toate recordurile privind 
transmisiile, inaugurîndu-se tot
odată era televiziunii cosmice în 
culori. Au fost realizate 18 emi
siuni în direct, totalizând 5,46 
ore.

Ca urmare a succesului deplin 
al misiunii lui „ApolIo-10", la 
Cape Kennedy s-a anunțat că 
lansarea lui „Apollo-ll“ în di
recția Lunii a rămas 
definitiv pentru data de

Ode 24 de ore dinaintea 
merizării au fost consacrate 
astronauții Thomas Stafford, 
Eugene Ceman și John Young 
pregătirilor în vederea reîntoar
cerii pe Pămînt. Ei au procedat 
la o corectare a traiectoriei de 
reintrare în atmosfera pentru 
micșorarea unghiului de atac. In 
acest scop, motoarele cabinei 
spațiale au fost aprinse timp de 
6,6 secunde.

La ora 18,22 (ora Bucureștiu- 
Iui), „Apollo-10“ s-a separat de 
propulsorul ei principal. Cabina 
spațială s-a îndreptat spre Pă
mînt cu viteza de peste 39 000 
km pe oră. La ora 18,3^ cabina 
a pătruns în primele straturi ale 
atmosferei terestre cu viteza de 
39 850 km pe oră, cea mai mare 
viteză atinsă vreodată de un ve
hicul spațial cu echipaj uman. 
Ea a intrat avînd un unghi de 
6,5 grade într-un „culoar de si
guranță" cu o lățime de 60 km 
în afara căruia nava s-ar fi 
dezintegrat în contact cu prime
le straturi ale atmosferei sau ar 
fi ricoșat pentru a se înscrie pe 
o orbită solară fără sfîrșit. Un 
minut mai târziu, legătura radio

T b-l. AVIV. — Duminică 
seara a zorit la Tel Aviv pen
tru convorbiri cu oficialitățile 
isaefiene senatorul american 
Jacob Javits, membru al co- 
misiei senatoriale pentru pro
bleme externe. El urmează să 
rămînă în Israel timp de trei 
zile, în cursul cărora va avea 
întrevederi cu primul ministru 
Golda Meir, vicepremierul 
Yigal AHon, ministrul de ex
terne Abba Eban, și ministrul 
apărării, Moshe Dayan.
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bazelor americane pe teritoriul său
Relatările cotidianului „Washington Post*4

Eforturi în

tâtde ?•

încheiat 
Tirguluf

La

Ziarul citează surse diplomati
ce polricit cărora scopul guver
nului spaniol ar fi aceia de a re-

Spania a limitat la un an menținerea

Candidați! iși intensifică pregat - l«

PARIS. — După o pauza de 
trei zile, campania electorală din 
Franța a intrat în faza ei decisi
vă. Toate sondajele de opinie 
(care nu sânt altceva decît foto
grafierea tendințelor unei părți a 
opiniei la un moment dat, tendin
ță ce se poate schimba pînă la 
sfârșitul campaniei, dată fiind 
fluiditatea unei părți importante 
a electoratului francez — n.r.) si
tuează pe primul loc la turul de 
scrutin de duminică pe candida
tul actualei majorități guverna
mentale, Georges Pompidou. Pen
tru a cîștiga eventual alegerile ta 
primul tur, Pompidou ar trebui 
să obțină majoritatea absolută a 
sufragiilor, ceea ce înseamnl. vo
tul celor aproape 3 milioane de 
alegători care pentru un momftit 
sint încă nedeciși. Dacă nu reu 
țețte, șansele principal ului «ia 
concurent la turul doi, Alain Fi> 
her, actualul președinte 
pot deveni serioase. Aceasta lata 
să se întrevadă o camp as e ss 
mai dură în aceste zile, latre c*» 
doi principali adversari.

în declarațiile făcute In drretre 
localități din periferia parzsiuâ 
la sfârșitul săptămânii trecu»?. 
Georges Pompidou a r*»*— â 
scoată în evidență pericnfed pr 
care l-ar reprezenta icvniu < ta 
situația celei de-a JV-a wț 
în cazul alegerii lui Pober* 
la instabilitatea pobtică.
el a dat asigurări diwaeiDr ca
tegorii sociale, în specul a 
cianților și micilor tx.— 
va ușura situația lor fiscata

La rândul său, preredmirje »- 
terimar Aiain Poher. care dsx o 
campanie limitata, firi 
electorale, ci numai sub : 
declarații făcute prese- u . ta 
posturile de radiotiele%'ECwuK^ « 
elaborat programul sin ia 1® 
puncte pe care îl va fx* cwm«- 
cut alegatorilor marți fai ««r-r-—î 
unui interviu televizat-

Ceilalți candidați îji mtaskS- 
că și ei pregătirile pentru njnma 
s ăp ta m în ă a campanie 1. Țj *7
Duclos, candidatul P.C. Fraares. 
desfășoară O f * m JM ni» 
activă, luând parte ta f . . 1
mitinguri electorale si întiinir*. c~ 

_ alegătorii, atit la Pari,, rft B fa 
provincie. Marți el se va intitai

cum și la 45 kilometri 
Port Harcourt.

nord de

*
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-tre tortele fe- 
trupele b întrece au 

foc In secXoml Bende. pre-

• LA BELGRAD s-a 
cea de-a 13-a ediție a 
internațional al tehnicii, 
edfția din acest an și-an prezen
tat produsele peste 410 de între
prinderi iugoslave si 2M firme 
din 19 țâri, printre care și Re
publica Socialiști România.

• LA 28 mai, la Moscova a fost 
semnat noul acord comercial 
sovieto-francez pe o perioadă 
de cinci ani (1970-1874), Acordul 
prevede dublarea comerțului 
bilateral In perioada respectivă.

• LA INVITAȚIA C.C. al 
P.S.U.G., o delegație a C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, în frun
te cu Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., a fă
cut o vizită Ia Erfurt, in Re
publica Democrată Germană. 
La Erfurt, delegația a fost in
ti mp in a tă de Walter Ulbricht, 
prim-aecretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., și de alte persona
lități. în aceeași zi, transmite 
agenția C.T.K., delegația C.C. al 
P.C.C. s-a înapoiat in patrie.

DUPĂ LOVITURA DE

stabilită
16 iulie.

STAT DIN SUDAN

Evolufia situației

politice
• KHARTUM — La Khartum a avut loc duminică seara o reu
niune comună a Consiliului comandamentului revoluției sudaneze 
și a noului Consiliu de Miniștri condus de Abubakr Awadallah.

Spania a revenit asu
pra „acordului de prin
cipiu" privind menține
rea pe o perioadă de 
cinci ani a bazelor ame
ricane pe teritoriul său, 
limitindu-1 la numai un 
an. relatează cotidianul 
-WASHINGTON POST'1, 
în numărul său de luni.

Raitnundo Oara re. 
general al Confere rației Ge
nerale a Muncii dia Argen
tina. a foit arestat de petiția 
din Cordoba, localitate aaita 
urma să ia cuvinte! la e m- 
trunire în sprijinii reven
dicărilor mișcării acadea 
țești. Motiv»! pare ai-I fl 
constituit, potrivit «««Mări 
ASSOCIATED PRESS. ho
tărârea luată la afirptinl Mp- 
tămînii trecute de râtre 
conducerea acea tei •rțansea- 
țti sindicale de a declara M 
o grevă generală. aimnjtaa 
cu marșurile de protest pe 
care studenții iniențbaează 
să le orrnnlieie In hi trenez 
tară.

Pe de altă parte, din Bue
nos Aires se anunță că eei 
peste 580 de studenții ares
tați în timpul incidentelor 
dintre poliție șl demonstranți 
la Rosario, Corrientaa «f la 

din
In

alte centre urdvenit&re 
Argentina au font pngi 
libertate, măsura flirut 
terpretată ca nn act de 
mență și Încercare a 
vernulul de a apiaaa < 
filetai cu studentiL

ele-

• LA UNIVERSITATEA din 
Montpellier a avut loc deschi
derea expozițiilor „Vestigii ru- 
mane in Dacia" și „Mișcarea 
artistică de amatori In Româ
nia". ambele organizate de Aso
ciația 
mânia 
blicii 
Paria.

de Prietenie Franța-Ro- 
și de ambasada Repn- 
Socialiste România din

Potrivi* rapartnhri dJazat ta OXU, a- 
ferite (xpnime specializate ale Nașărader 
Unite, printre care U-NJ.CJELF. (Fondai ?«ta- 
țrtmâor UbRb peatra copn\ aloca rene e- 
reu sporite pentru educație p proiecte ce 
pregătire a cadrelor calificata fn țările afn- 
cure. , Afara — ae irată fa document — 
este prima regame fe am de derroltere 
unde oda cația abeoorbe fondări mai mari 
decât serviciile de sAnatate". S-a snhhmz? că 
în cursul aimlm 1969. nemți bugetul 
U.N.I.C.E.F. prevede alocat® în șutai de 6-8 
milioane dolari pentru ooctintntnl african, 
dintre care 2.6 milioane dolari vor fi des
tinați educației și 2,5 nrifcnsMie pentru pro
gramele sanitare.

Dar, după cum se arată în raport, în ma
joritatea țărilor africane lipsa de cadre di
dactice este o piedică importantă în calea 
progresului dezvoltării și modernizării învâ- 
țămîntului. Tocmai pentru remedierea aces
tor stări de lucruri, organismele specializate 
ale O.N.U. și-au propus să contribuie Ia spo-

mvațămintul
african

t 3cogice și„ - a 
cursurilor spre^*1- de pregătire a cadrelor 
din acest domeniu de activitate. Printre alte 
sugestii formulate se află organizarea de 
cursuri de perfecționare a învățătorilor, re
vizuirea sistemelor de admitere și absolvire 
a școlilor din diverse țări pentru a face cursu
rile școlare mult mai accesibile, îndeosebi în 
zonele rurale și crearea unui însemnat nu
măr de școli tehnice și agricole în scopul de 
a permite guvernelor respecti\*e să lichideze 
lipsa cronica de mina de lucru calificată, 

încă din cursul anului trecut, într-un în
semnat număr de țări africane au fost luate

o serie de măsuri specifice pentru dezvolta
rea și îmbunătățirea învățămîntului. In Tan
zania, de pildă, guvernul a procedat la o re
formă generală a sistemului de admitere și 
absolvire a școlilor medii și au fost organi
zate cursuri cu o perioadă de o lună, de per
fecționare a cadrelor didactice în domeniul 
economiei interne. Tn Uganda în anul 1968 
au fost pregătiți 2935 învățători și 276 pro
fesori. Noi metode de predare a științelor, 
prin folosirea emisiunilor radio, au fost intro
duse în Malawi, țară nnde, cu ajutorul 
U.N.I.C.E.F., un număr de 300 de școli au 
fost înzestrate cu radioreceptoare.

Etiopia — subliniază raportul difuzat fa 
O.N.U. — a început cel de-al treilea Plan 
cincinal cu intenția de a spori substanțial 
cheltuielile guvernamentale destinate învăță
mîntului. Intre anii 1965 și 1969 peste 1000 
de învățători au participat la cursuri de re
împrospătare a cunoștințelor, dintre care 422 
au fost pregătiți în 1968. Guvernul etiopian 
a anunțat de asemenea, intenția de a înfiin
ța o Academie de pedagogie. Ghana a luat 
măsuri pentru îmbunătățirea sistemului edu
cației în școli, acordîndu-se o atenție princi
pală specializării elevilor în domeniile agri
culturii, micii industrii șî comerțului. Tn 
cursul anului trecut un număr de 20 școli 
pedagogice au primit din partea unor orga
nisme ale O.N.U. material didactic și apa
ratură pentru predarea științelor. Tn sfîrșit, 
în Mauritania a fost elaborat un plan de re
organizare a educației școlare care prevede 
introducerea unui număr sporit de cursuri 
practice. în această țară se folosesc deja, de 
doi ani, cursuri educative prin radio.

Toate aceste succese vorbesc de la sine 
despre efortul întreprins în vederea recupe
rării uriașului decalaj al continentului afri
can față de alte regiuni ale lumii în dome
niul învățămîntului, urmare a îndelungatei 
stări de înapoiere în care au fost ținute ta
rile Africii de către puterile colonialiste.

vizui fundamental acordurile cu 
S.U.A. asupra problemei menți
nerii bazelor americane in Spa
nia.

După cum se știe, negocierile 
diplomatice pentru reînnoirea a- 
cestor acorduri au fost suspenda
te la 26 martie, cînd acordurile 
au expirat. Un comunicat anunța 
că cele două părți au tealizat un 
„acord de principiu* pentru ex
tinderea lor pe o perioadă de 
cinci ani. Cauza suspendării tra
tativelor a fost refuzul Statelor 
Unite de a satisface cererile spa
niole de compensare a menține
rii acestor baze prin ajutoare mi
litare în valoare de 700 milioane 
dolari, S.U.A. oferind numai 175 
milioane dolari.

Referindu-se la aceste acorduri, 
ziarul „WASHINGTON POST" 
reamintește faptul că cercuri tot 
mai largi ale opiniei publice a- 
mericane și reprezentanți ai Con
gresului contestă necesitatea men
ținerii bazelor americane din 
Spania, cetind desființarea lor.

Președintele Consiliului co
mandamentului, Gaafar El Nu- 
meiry, care deține în același 
timp și funcțiile de ministru al 
apărării și comandant suprem al 
armatei, a informat ca în întrea
ga țară domnește o atmosferă <le 
calm și că urmează să fie adop
tate primele măsuri pentru rein- 
staurarea vieții normale în țară.

Noul prim-ministru al Suda
nului, Abubakr Awadallah, a ros
tit duminică seara o amplă cu- 
vîntare în care s-a referit la si
tuația economică a Sudanului 
care, potrivit celor arătate de el 
s-a înrăutățit în ultima vreme. 
Guvernul sudanez, a declarat 
Awadallah, consideră că pro
blemele care stau în fața țării 
pot fi rezolvate numai prin adop
tarea unor măsuri energice în 
industrie, agricultură, în sfera 
deservirii sociale |l printr-o

planificare rațională. El a ară
tat că vor fi adoptate măsuri In 
vederea lichidării șomajului, 
îmbunătățirii condițiilor de trai 
și de viață ale populației. Refe
rindu-se la situația din cele trei 
provincii din sudul țării, ț 
mierul Awadallah a arătat ca 
guvernul va adopta măsuri în 
vederea asigurării stabilității în 
această regiune a Sudanului.

în domeniul politicii externe, 
a continuat premierul Awadal
lah, Sudanul va promova relații 
cu toate țările care vor întinde 
o mîna prietenească. Totodată, 
el s-a pronunțat în favoarea dez
voltării relațiilor comerciale și 
economice cu țările 
pe bază de acorduri 
Sudanul, a arătat el, 
ajutor mișcărilor de 
în lupta împotriva 
mului.

socialiste 
bilaterale, 
va acorda 
eliberare 

imperialis-
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