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— Ar putea fi măcar 
cu aproximație antici
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„Scînteii 
tineretului
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VIZITA DELEGAȚIEI

LA UZINA „FREZER" DIN MOSCOVA

Tov. IOSIF WALTER, 
secretar al C. C. al

ALE MUNCII PATRIOTICE

— Recepționăm zilnic 
în redacție vești cuprin
zătoare din toate județele 
tării în care dens și la
pidar corespondenții noș
tri consemnează masiva 
dislocare de forțe tine
rești. consistența rezulta
telor lor pe cele mai di
verse șantiere ale muncii 
patriotice. Această acti
vitate specifică organiza
ției U.T.C. cunoaște o ex
plicabilă și firească am
plificare la începutul fie
cărei primăveri...

— La începutul fiecărei primă
veri in general — reia tovarășul 
secretar ideea — iar la începu
tul acesteia în care am intrat, 
în mod special. Apropierea Se
micentenarului partidului — e- 
veniment cu multiple semnifi
cații în istoria patriei și poporu
lui nostru — stimulează și di
namizează energiile și entuzias
mul întregului tineret, îl mobi
lizează la fapte și înfăptuiri 
deosebite. în domeniul muncii 
voluntar-patriotice tinerii Și-au 
fixat pentru această perioadă 
si pentru întregul an un plan 
de acțiuni permanente cu hotă- 
rîrea și convingerea că vor în- 
tîmpina semicentenarul cu re
zultate dintre cele mai grăitoa
re. dintre cele mai reprezenta
tive.
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— Printre altele, organizațiile 
U.T.C. și-a propus să colecteze 
în acest an peste 380 000 tone 
fier vechi și 700 tone deșeuri de 
materiale neferoase, 4 000 tone 
deșeuri de hîrtie si 4,4 milioane 
ambalaje de sticlă. Această pe
rioadă fiind cea mai prielnică 
lucrărilor în silvicultură tinerii 
își vor aduce și în acest sector 
o contribuție substanțială pro- 
punîndu-și să acopere cu plan
tații și arbori de pădure peste 
4 400 ha. în cadrul aceleiași ac
țiuni ei vor îngriji 16 400 ha eu 
arboreți și vor fi sădiți 320 000 
plopi în aliniament. Pe baza ex
perienței din anii trecuți ti
nerii și-au propus și centru 
anul 1971 strîngerea a 100 tone 
semințe forestiere, 265 tone 
fructe de pădure și peste 410 
tone plante medicinale. Pentru 
materializarea acestor angaja
mente organizațiile U.T.C. de 
la sate și orașe, din școli, în
treprinderi și instituții vor or
ganiza în vacante, în zilele de 
sărbători, ieșiri în zonele de 
munte, pe terenurile indicate de 
întreprinderile forestiere și con
siliile populare. Ele vor con
stitui pentru tineri nu numai 
prilejul realizării unor obiecti
ve din planurile de activitate 
voluntar-patriotică dar și mo
mente de destindere, instrucție 
si educație, de cunoaștere și în
drăgite a frumuseților naturale 
ale țării.

— Să revenim acum 
din perimetrul alpin — 
unde ati precizat că vor 
fi localizate numeroase și 
eficiente acțiuni — mai 
aproape de casele și lo
curile de muncă ale tine
rilor. Ce bilanț vizează 
angajamentele Ier în do
meniul înfrumusețării sa
telor si orașelor. în do
meniul contribuției lor in 
agricultură.

— Alături de ceilalți cetățeni
— tinerii își vor înscrie acțiu- 

• nile în marea întrecere între 
orașe și sate — inițiată de or
ganele de stat — propunîndu-și 
în acest sen’s extinderea spa
țiilor verzi, întreținerea celor 
existente, amenajarea de parcuri 
si locuri de agrement, ștranduri 
si baze sportive, plantarea ar
borilor ornamentali. arbuștilor 
si florilor, repararea străzilor, 
drumurilor, podurilor și podețe
lor — adică vor narticina la cele 
mai diverse lucrări edilitare, de 
înfrumusețare a localităților lor.

O maximă atenție va fi acor
data mobilizării tineretului

Mii și mii de tineri participă cu entuziasm, în aceste zile de 
primăvară, la acțiunile de muncă voluntar-patriotică. In imagine : 

cîteva tinere bucureștene lucrînd la amenajarea spațiilor verzi

Foto : O. PLECAN

IN VRANCEA
Început numai

ÎN APARENȚĂ NORMAL
Aparent, lucrurile au urmat 

cel mai firesc curs posibil. Din 
treaptă în treaptă, procesul de
clanșat de Comitetul județean 
Vrancea al U.T.C., imediat 
după Congresul al IX-Iea, a 
ajuns încet ' 
vecinătatea ultimei trepte. A 
existat mai întîi o instruire a 
aparatului județean care a în
ceput pe 1 martie și a durat nu 
mai puțin de șase zile. O in
struire care a urmărit, așa cum 
era și firesc, să împlînte adine 
în cunoașterea activiștilor ideile 
Congresului, să facă din ele o 
metodă activă de lucru. A ur
mat apoi o perioadă de calm 
relativ. întreaga operație, mi
nuțios gîndită, a stat puțin în 
cumpănă înainte de a coborî la 
următoarea treaptă, activele co
mitetelor comunale U.T.C. Ace
leași rațiuni, călăuzite de cele 
mai bune intenții, au cerut în
ființarea unor colective de 2—3 
—4 activiști pentru ca deplasă
rile în comune să acopere pe 
cît posibil cît mai multe laturi 
și probleme ale activității, să 
asigure de Ia bun început trăi
nicia cunoașterii sarcinilor stabi
lite de congres. Dorința, fără 
îndoială lăudabilă, a mai amînat

dar sigur pînă în

intrarea în etapa următoare 
pînă spre mijlocul lui martie, 
ceea ce la urma urmei, poate 
suporta explicații plauzibile. In
tr-adevăr, primul secretar al ju
dețului. COSTICÂ STOICA, ne 
confirmă : „Am avut de ales 
între operativitate și cunoaștere 
temeinică. Am ales. Și dacă u- 
uneori ni se poate reproșa că 
n-am acționat mai operativ, este 
pentru că 
știent acest 
celuilalt".

Nimic de 
mă în bună ______ .
încetineală, un mers greoi, ex
plicabil poate și el prin aceea 
că nu te poți pătrunde atît de 
ușor de ideile noi : în penulti
ma zi a lunii martie mai e- 
xistau opt comune în care ple
narele activelor nu se ținuseră 
încă. Mai rămînea de dovedit și 
a doua parte a afirmației, aceea 
că s-a cîștigat, în schimb, la ca
pitolul profunzime, ceea ce, in
contestabil. ar fi de aplaudat.

Tocmai în acest punct vital 
însă lucrurile încep să se com
plice. întregul eșafodaj de argu
mente construit de comitetul 
județean U.T.C., confruntat cu

am sacrificat con
lucra în favoarea

zis, faptele confir- 
măsură o anumită

(Continuare în pag. a IlI-a)

ROMULUS LAL

miei Republicii Socialis'

te România, consacratâ
semicentenarului Parti'

realitatea, se dovedește puternic 
șubrezit de formalismul pe care 
îl dezvăluie. Cel puțin în locu
rile prin care am trecut am pu
tut descoperi că din tot siste
mul de instruiri, colective și 
plenare participanților li s-a o- 
ferit cel mai adesea în loc de 
idei, fraze ; în loc de intervenții 
active, la obiect — recomandări 
abstracte. Iar cauzele se află în 
modul cum s-a desfășurat ac
țiunea. Pretutindeni pe unde 
am trecut, ne-am dat seama că 
nu s-a urmărit tot atît de me
ticulos cum și cu ce anume au 
pornit activiștii de la instruiri 
și plenare. Acest lucru face ca 
acțiunea de dezbatere a docu
mentelor Congresului, de asimi
lare a lor la activitatea organi
zațiilor comunale să se desfă
șoare undeva pe deasupra rea
lității, fără consecințe practice, 
iar pentru aceasta nu mai poate 
fi invocată, după cum am văzut, 
nici măcar scuza lipsei de ope
rativitate.

Să ne argumentăm însă afir
mațiile, parcurgînd aceleași

(Continuare în pag. a III-a)

I Un autograf de la Margareta Pîslaru...
Citiți în pagina a 2-a un interviu cu apreciata 

noastră interpretă.

• Luni au început la 

București lucrările Sesi-

unii științifice a Adună' 

rii Generale a Acade

dului Comunist Român.
(Amănunte în pag. a V-a)

• A început faza zonală a 
festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor, organi
zat de Ministerul învățămîntului, 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, în 
cinstea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român. Această am
plă manifestare reunește peste 
14 000 de participanți din întrea
ga țară.

• Intre 6 si 11 aprilie se 
desfășoară în Capitală Săptă- 
mîna dramaturgiei românești.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,

Dați-mi voie să încep prin 
a vă adresa dumneavoastră, 
tuturor oamenilor muncii din 
Uzina „Frezer“, un salut fră
țesc din partea delegației 
partidului nostru, a construc
torilor de mașini din România. 
(Aplauze puternice).

Ne bucură faptul că, partici- 
pînd la cel de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S., ni s-a ofe
rit prilejul de a vizita Uzina 
dumneavoastră — printre cele 
dintîi întreprinderi construite 
în primul cincinal al Uniunii 
Sovietice —, de a ne întîlni 
cu reprezentanții acestui mi
nunat colectiv, de a cunoaște 
munca și preocupările lui. 
(Vii aplauze).

în vizita pe care am făcut-o 
în întreprindere am putut ve
dea cîteva secții, precum și 
centrul automat de conducere 
al Uzinei, am putut lua cunoș
tință de rezultatele însemnate 
obținute de colectivul dum
neavoastră în realizarea pla
nului, în întîmpinarea celui 
de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S. Doresc să vă exprim, 
în numele delegației noastre, 
cele mai calde felicitări pentru 
bunele rezultate pe care le 
aveți în activitatea dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

în discuțiile pe care le-am 
avut cu conducerea uzinei și 
cu reprezentanții ministerului, 
am constatat că există largi 
posibilități pentru realizarea 
unei strînse colaborări între 
Uzina „Frezer“ și uzinele simi
lare din România. (Vii aplau
ze). Uzina dumneavoastră are 
un program destul de impor
tant și un mare rol în econo
mia sovietică ; fără produsele 
ei, multe din celelalte uzine 
nu-și pot desfășura activitatea. 
Și noi ne preocupăm de dez
voltarea industriei construcții
lor de mașini ; avem o serie 
de uzine care produc diferite 
scule și utilaje. De aceea am 
dori ca între uzinele noastre și 
cea a dumneavoastră, precum 
și alte uzine din Uniunea So
vietică — să se realizeze o 
strînsă conlucrare în spiritul 
largii colaborări care există 
în toate domeniile de activi
tate între Uniunea Sovietică și 
România. (Aplauze puternice).

Am ascultat Raportul pre
zentat de tovarășul Brejnev la 
Congresul al 
P.C.U.S. și am 
de programul

XXIV-lea al 
luat cunoștință 

vast privind

dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, ridicarea bunăstării 
poporului, prevăzut pentru ur
mătorii cinci ani. Sînt în- 
tr-adevăr prevederi deosebit 
de importante. Știm că în ca
drul acestor prevederi și colec
tivului dumneavoastră îi revin 
sarcini mari. Ca vechi și apro- 
piați tovarăși, dorim să urăm 
din toată inima popoarelor 
Uniunii Sovietice, Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
colectivului dumneavoastră 
realizarea în cele mai bune 
condiții a programului pe care 
îl va elabora Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. (Aplauze 
prelungite).

Poporul român a încheiat cu 
succes planul cincinal 1966— 
1970 și a trecut acum la reali
zarea noului plan de cinci ani. 
Doresc să vă spun că întreaga 
noastră clasă muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea ro
mânească înfăptuiesc neabă
tut programul Partidului Co
munist Român de dezvoltare 
a industriei, științei, culturii, 
convinse că numai pe calea 
socialismului, a dezvoltării e- 
conomiei și a tuturor sectoa
relor de activitate se poate 
asigura ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale. (Vii 
aplauze).

• Nu doresc să vă rețin aten
ția prezentînd cifre, dar voi 
arăta că numai în cincinalul 
trecut producția construcției 
de mașini-unelțe a crescut de 
2,5 ori, iar în actualul plan 
cincinal prevedem o creștere a 
producției în această ramură 
de peste 3 ori. (Vii aplauze).

Acordăm o atenție deosebi
tă dezvoltării industriei ; în 
același timp, ne ocupăm serios 
de ridicarea producției bunuri
lor de consum, de dezvoltare a 
agriculturii. Dăm o atenție 
deosebită intensificării activi
tății științifice, deoarece în 
condițiile de astăzi — așa cum 
cunoașteți și dumneavoastră 
și cum am văzut chiar în Uzi
na „Frezer" — obținerea unui 
grad înalt de dezvoltare a in
dustriei nu este posibilă fără 
a așeza la baza ei cele mai 
înalte cuceriri ale științei con
temporane, fără automatizare, 
fără introducerea tehnicii noi 
în toate domeniile de activita
te. (Aplauze prelungite).

Preocupîndu-ne de dezvol
tarea și perfecționarea produc
ției, ne preocupăm în același 
timp de om, pentru că, pînă la 
urmă, tot ceea ce se realizează

în societatea noastră, este re
zultatul muncii omului, tot 
ceea ce facem este destinat 
omului. Pornind de la învăță
tura marxist-leninistă — po
trivit căreia realizările în des
fășurarea operei de făurire a 
socialismului și comunismului 
trebuie să se reflecte perma
nent în viața omului — noi 
facem totul pentru ca rezulta
tele construcției socialismului 
să fie simțite zi de zi de fie
care om al muncii din patria 
noastră, convinși că numai în 
felul acesta socialismul își do
vedește cu adevărat superiori
tatea asupra orînduirii 
capitaliste. (Aplauze 
nice).

Firește, să nu credeți 
că în activitatea noastră 
avem și lipsuri. Nu este po
sibil 
unei 
avea de înfruntat multe greu
tăți ; este greu să eviți în a- 
ceastă vastă operă o serie de 
neajunsuri și lipsuri. Dar ceea 
ce doresc să arăt aici este că 
clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii 
muncii din România, sub con
ducerea partidului, înving a- 
ceste lipsuri și greutăți, se 
străduiesc să construiască cît 
mai bine societatea socialistă. 
Și vă pot spune că. pe ansam
blu, rezultatele sînt bune. în
tregul popor român sprijină 
politica Partidului Comunist 
Român ca pe propria sa poli
tică. (Aplauze prelungite).

Preocupîndu-ne de construc
ția socialismului în România, 
noi dezvoltăm totodată colabo
rarea cu Uniunea Sovietică, cu 
toate celelalte țări socialiste, 
deoarece știm că numai acțio- 
nînd în strînsă colaborare, în 
toate domeniile de activitate, 
se poate asigura făurirea cu 
succes a socialismului și comu
nismului în fiecare din țările 
care au pornit pe această cale. 
(Aplauze prelungite).

Relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică au o tradi
ție foarte îndelungată. între 
partidele noastre există, 
asemenea, 
mult timp ; încă în primii ani 
ai acestui secol, între mișcarea 
revoluționară românească și 
mișcarea revoluționară rusă 
existau raporturi strînse. Co
muniștii români și comuniștii 
ruși s-au întrajutorat, au con
lucrat întotdeauna împreună,

vechi, 
puter-

cumva 
nu

să realizezi construcția 
orînduiri noi, fără a

de 
legături de foarte

(Continuare în pag. a Vl-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ja
nos Fazekas. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Repu-

care participă la 
Congresului al

blicii Socialiste România 
Moscova, 
lucrările __ ______ _
XXIV-lea al P.C.U.S., au vi
zitat luni dimineața Uzina 
„Frezer“-„M. I. Kalinin", cea 
mai mare întreprindere de 
scule din Uniunea Sovietică.

Delegația Partidului Comu
nist Român a fost însoțită de 
M. A. Leseciko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. M. Bu- 
șuev, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., N. I. Sergheev, ad
junct al ministrului industriei 
constructoare de mașini-unel- 
te și scule, și de V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. 
în România.

La intrarea în uzină, dele
gația a fost întîmpinată de 
Vladislav Voronkin, directorul 
întreprinderii, Vladimir Bu- 
dorin, secretarul comitetului 
de partid al uzinei, repre
zentanți ai comitetului sindi
cal, ai organizației de comso- 
mol, muncitori fruntași. Un 
giup de tinere fete oferă 
oaspeților români buchete de 
flori. Pe fațada de la intrare 
era scrisă, în limbile română 
și rusă, urarea : „Bine ați ve,- 
nit dragi tovarăși români".

Exprimîndu-și, în numele 
întregului colectiv, bucuria 
de a-i primi pe solii poporu
lui român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, di
rectorul uzinei le-a înfățișat 
istoricul și dezvoltarea aces
tui important obiectiv al 
progresului tehnic al indus^ 
triei sovietice. Intrată în func
țiune în anul 1932, uzina 
specializată în producția de 
burghie, freze, tarozi și alte
le, a depășit în prezent de 
peste 20 de ori capacitatea 
proiectată inițial. Utilajele 
speciale, liniile automate, mai 
ales introducerea sistemului 
automat de conducere a pro
ducției — iată cîțiva din fac
torii care au condiționat a- 
ceastă creștere.

Directorul uzinei relatează 
că produsele uzinei, purtînd 
marca „Frezer", și care însu
mează peste 5 000 tipo- 
dimensiuni, se exportă în

(Continuare în pag. a Vira)
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O CONSTANTĂ A

POLITICII P.C.R.

PUTERNICA ANCORARE lN
REALITĂȚILE NAȚIONALE

ACTUALITATEA PENTRUTINERETj

Răsfoirea în aceste zile pre
mergătoare semicentenarului a 
paginilor de istorie glorioasă a 
Partidului Comunist Român, a 
tradițiilor de luptă făurite de 
clasa muncitoare în contextul 
general al devenirii poporului 
nostru pe scara ascendentă a is
toriei, prilejuiește cercetătorului, 
omului politic sau simplului ci
titor, ancorați in realitățile con
temporane. nu numai o simplă 
rememorare a unui trecut pe 
fondul căruia se clădește astăzi 
prezentul ori se fac planurile 
orientărilor de perspectivă. Prin 
conținutul ei, imaginea expe
rienței trecute, supusă analizei 
și reflecției este în măsură a 
sugera eforturile de susținere a 
unor practici și tendințe politice 
ce și-au dovedit viabilitatea în 
timp și respingerea în cunoștin
ță de cauză a celor care, in con
fruntarea cu realitatea, s-au do
vedit inadecvate. Analiza cri
tică a trecutului, în concordan
ță cu spiritul viu al gîndirii 
mârxist-leniniste, poate decan
ta pentru conștiința istorică a 
contemporaneității acele con
cluzii ferme, apte a susține e- 
fortul general de edificare a 
noii noastre orînduiri.

îll istoria semicenienară a 
practicii politice desfășurate de 
P.C.R., ca si în tradițiile miș
cării socialiste, ale clasei mun
citoare de la afirmarea ei pe 
scena istorică a României și 
pînâ în prezent, pot fi surprinse 
numeroase elemente de con
stantă istorică — de Is înțelege
rea misiunii istorice a proletaria
tului. a rolului său conducător 
în realizarea emancipării sociale, 
la imperativul luntei organi
zate și pînă la făurirea omu
lui multilateral dezvoltat. Nu 
ne putem propune o relevare a 
tuturor „constantelor istorice**, 
care ați prezidat cursul însusi aJ 
istoriei mișcării muncitorești din 
România. Ne vom opri numai 
aSUpra semnificației condițiilor 
istorice specifice pentru teoria 
și practica revoluționară a cla
sei muncitoare din România, a 
avangardei sale politice. Și a- 
ceasta pentru că departe de a 
ocupa un loc secundar nu nu
mai în ansamblul gîndirii mar
xiste dar și în cadrul practicii 
revoluționare concrete, condiții
le istovire specifice în care tre
buie să acționeze clasa munci
toare au reprezentat și conti
nuă să reprezinte obiectul ne
mijlocit al reflecției. în fond 
terenul pe care se ancorează 
programul de acțiune al Parti
dului clasei muncitoare. Faptul 
ea atare a polarizat atenția gîn- 
dit-orilor marxismului încă în 
perioada afirmării lui ca teorie 
și ca ghid al practicii revoluțio
nare. ..Se înțelege de la sine, 
scria de pildă Karl Marx în 1875, 
că, în general, pentru a putea 
lupta, clasa muncitoare trebuie 
să se organizeze acasă la ea ca 
clasă și că arena nemijlocită a 
luptei ei este propria ei țara". 
Din acest punct de vedere lupta 
ei de este națională nu
prin conținutul ei ci. cum «e 
spune în «Manifestul Comunist», 
..prin forma ei".

Socialiștii români, încă la 
sfîrșitul secolului trecut, în pro
cesul de asimilare a marxismu
lui și de realizare a simbiozei 
dintre ideile socialismului știin
țific și lupta spontan revendica
tivă ă clasei muncitoare, au se
sizat. printre altele, necesitatea 
cunoașterii profunde a contex
tului istoric propriu poporului 
român, a trăsăturilor sale gene
rale dar și a ceea ce este spe
cific. șl îi conferă individuali- 

. tale distinctă în concertul gene
ral al dezvoltării istorice mo
derne. Un plan de transformare 
socialistă, scria Gherea, nu „se 
poate aplica oriunde, fără a să 
lua în seamă împrejurările... Un 
socialist modern, care ține la 
socialismul științific, își deduce 
idealul din mișcarea omenirii, 
din evoluția ei. iar mijloacele 
de lucrare și toiul lucrării din 
condițiile în care se află un
popor'*.

• • • • •

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30, 20,30) Luceafărul (o- 
rele 9; 11.15; 13,30, 16; 18,30; 29,45). 
. MIHAI VITEAZUL . rulează la 
Central' (orele 8; 12; 16; 20), Gri- 
vița (orele 10; 15,30; 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 15 19). Tomis (orele
10.30; 15; 19). Gloria (orele 8.15: 
12 ; 1«; 201.

TREC ZILELE : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21).

SECRETUL DIN SANTA VIT- 
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8 10,45: 13.15; 16), Feroviar (orele
9.15; 12; 15; 18; 20,45).

CĂPITANUL KORDA ; rulează 
la Lumina (orele 9: 11,15: 13,30 
15,45; 18,15; 20,30)

CF.I TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL ; rulează la București 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45;
21), Favorit (orele 9; 11,15; 13,30, 
15,45; 18,15; 20,30), Modern (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30

ADIO GRANADA : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 20,45).

CLANUL SlCILIEExLOR : ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11;

MARIN BADEA
cercetător la Institutul de studii istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Receptind marxismul, cu te
zele sale generale formulate de 
întemeietorii lui, ca urmare a 
cunoașterii unei realități istorice 
proprii țărilor dezvoltate din 
Occident, dar confruntindu-1 cu 
fondul social-istoric românesc, 
fiind în mod permanent atentă 
Ia evoluția practicii revoluțio
nare atît în țările capitaliste 
dezvoltate cit și din țările si
tuate la un nivel similar celui 
la care se afla poporul român, 
mișcarea socialistă a putut for
mula programe politice consis
tente, viabile, apte a ghida lup
ta clasei muncitoare din Româ
nia, a tuturor celor ce muncesc, 
pe calea emancipării sociale.

Suflul creator al gîndirii teo
retice marxiste a generat o re
flectare adecvată a structurilor 
social-politice și a dinamicii lor, 
o orientare realistă luptei pro
letariatului. convergentă cu 
sensul general al acestei dina
mici. și transformarea însăși a 
partidului politic al clasei mun
citoare în exponent real al in
tereselor generale ale poporului 
român. Toate acestea au permis 
mișcării socialiste depășirea cu 
succes a unor momente de răs
cruce pentru destinele organis
mului său politic . dezorganiza
rea vremelnică a P.S.D.M.R., și 
izbucnirea primului război mon
dial. După primul moment pe
trecut în 1899—1900, proletaria
tul român, sub conducerea 
cercurilor Socialiste și în fo
cul luptei cu burghezia, a 
reușit în scurt timp să-și 
reorganizeze rîndurile dînd 
naștere Partidului social-demo- 
crat din România, „vlăstar al 
vechii mișcări socialiste". tn 
1914 socialiștii români au putut 
evita falimentul politic pe care 
l-au cunoscut toate marile par
tide ale socia’-democrației eu
ropene pentru ca, apoi. în anii 
1913—1921. să fie în măsură a 
orienta ferm, pe un făgaș îna
intat. practica revoluționară a 
proletariatului din țara noastră.

Partidul Comunist Român, ca 
partid care, de la crearea sa, 
și-a fixat în programul politic 
ideea luptei pentru pregătirea 
nemijlocită a revoluției socia
liste. a privit cu un plus de in
sistență problema raportului 
dintre tezele generale ale proce
sului de transformare revoluțio
nară a societății și împrejurările 
concret istorice ale înfăptuirii 
ei, dintre principiile teoretice 
universal valabile ale revoluției 
ca fenomen social-politic și 
condițiile specifice țării în care 
urmează a se realiza. Dezbate
rea ideologică a consemnat mai 
multe păreri. Inevitabil, au fost 
supuse confruntării. Unele, de 
nuanță „stîngistă". pledau pen
tru o activitate politică desfă
șurată sub semnul luptei pentru 
revoluție, pentru preluarea pu
terii și instaurarea dictaturii 
„sfaturilor" de muncitori și ță
rani. Alte păreri, avînd ca punct 
de pornire ideea^ existenței unei 
diversități de condiții istorice, 
au militat pentru un plan tac
tic și strategic care să reflecte 
nu numai trăsăturile generale 
ale revoluției, dar și elementele 
particulare degajabile printr-o 
analiză atentă a realităților spe
cifice României, lin raport, pre
zentat Congresului I al P.C.R., 
nota, printre altele, că fără a 
avea în vedere pe acestea din 
urmă, orient inel practica revolu
ționară numai m funcție de ceea 
ce reprezintă generalul în revo
luție, Partidul riscă a se „îm
pietri în forme... fixe și rigide" 
ceea ce ar fi în dezacord cu 
procesul însuși de dezvoltare a 
realității politice și sociale in 
care se afla poporul român.

în focul luptei pentru elabo
rarea programului de acțiune, 
pentru călirea politică și ideolo
gică a membrilor săi, P.C.R., cu 
precădere în prima parte a ac
tivității sale, avea să fie tentat 
a conferi o atenție mai mare

€> • •••••••••••••••
PLACUL TUTUROR — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei): PETER PAN - ora 10; (Str 
Academiei) : STROP DE ROUĂ ; 
BROTĂCELUL — ora 10

13,30; 16; 18.30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18. 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Excelsior (Orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Melodia (orele 8.30; 11; 
13.30, 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15, 13 30, 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE I 
rulează la Ruzeșt.j (ora 20,30),

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
Ia Buzești (orele 15,30; 18).

RENEGATA : rulează la Bucegi 
(orele 15.30, 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

CINCI PENTRU INFERN: rulea
ză la Unirea (orele 10,30; 15,30;
18; 2015). Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA . rulează la Drumul 
Sărit (orele 15.30: 17,45; 20), Volga 
(orele 9.15: 11.30. 13.45; 16; 18.15; 
20,30). Rahova (orele 15.30; 18;
20,15)

LOS TARANTOS rulează la 
Ciulești (orele *'5,30; 18; 20,30), 

cadrului general al realizării re
voluției, însușirii temeinice a 
teoriei leniniste cu privire la 
revoluție. Dar așa cum arăta un 
editorial al „Socialismului-* 
după Congresul al II-lea „în a- 
nalizele făcute și în conținutul 
documentelor elaborate a pornit 
de la realități și a rămas pe te
renul lor". Ulterior însă conți
nutul documentelor și lupta de 
opinii in sinul Partidului atestă 
o diminuare relativă a preocu
părilor pentru analiza situației 
interne, a evoluției raporturilor 
de forțe între clasa muncitoare 
și aliații ei posibili pe de o par
te și burghezie pe de altă par
te. Scăpînd din vedere elemen
tele concrete ale unei situații 
istorice specifice în care se a- 
fia poporul roman după desă- 
vîrșirea unității sale de stat și 
smulgerea de la clasele domi
nante a unor reforme impor
tante ca reforma agrară sau cea 
a votului universal, ambele cu 
repercusiuni adinei în structura 
forțelor social-politice ale țării, 
unii din militanțiî partidului au 
ajuns să aprecieze nerealist ca
racterul revoluției în fața căreia 
se afla România, forța Partidu
lui ca avangardă a clasei mun
citoare, strategia și tactica ce 
trebuiau adoptate, programul de 
acțiune în ansamblul său.

Ilegalizarea Partidului, greu
tățile ivite ca urmare a acestei 
situații, necesitatea găsirii unor 
forme diverse do luptă legală și 
ilegală, de păstrare a contacte
lor cu clasa muncitoare, țărăni
mea și alte pături de oameni ai 
muncii, au fost de natură a fa
voriza unele reevaluări în stu
dierea marxist-leninistă a rea
lității social-economice româ
nești, Pe de altă parte, necesi
tățile luptei ideologice in curbul 
căreia comuniștii trebuiau să în
frunte nu numai curentele so
cial-politice burgheze ori mic 
burgheze do lipul neoliberalis
mului sau țărănismului, dar și 
conținutul teoretic și politic al 
reformismului social-democrat, 
i-au determinat să-șl intensi
fice. după 1925. eforturile de in
vestigație marxist-leninistă a 
realității social-economice, să 
cunoască ei înșiși un profund și 
semnificativ proces de clarifi
care ideologică și politică. Cris
talizarea acestui proces s-a pro
dus la începutul deceniului pa
tru Ancorat tot mai mult în 
realitățile tării, situîndu-se în 
avangarda tumultuosului val re
voluționar din anii 1929—1933 
care aveâ să culmineze cu eroi
cele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor din ianuarie-februarie 
1933, înțelegînd profund cu tot 
mai multă exactitate semnifica
ția gravelor probleme interne și 
externe care aveau să confrunte 
poporul român în anii luptei 
antifasciste. P.C.R. s-a putut 
situa în fruntea luptelor clasei 
muncitoare, a polarizat în jurul 
lozincilor sale masele largi 
populare. In condiții istorice de
terminate, comuniștii români, cu 
claritatea scopurilor politice ur
mărite, cu suplețea ce au con
ferit-o tacticii Frontului Unic, 
cu abilitatea politică de care 
au dat dovadă în lupta pentru 
ralierea într-un Front unic 
antifascist a tuturor forțelor so
cial-politice nemulțumite de si
tuația creată de război, au pu
tut conduce poporul român pe 
calea victorioasă a insurecției 
armate din august 1944 și apoi 
pe drumul revoluției populare.

La început de drum și pe par
curs, în funcție de conținutul 
concret al practicii revoluțio
nare, P.C.R., avînd o călăuză si
gură în marxism-leninism, în- 
tenieindu-se pe forța analitică a 
ideilor socialismului științific, a 
întreprins o amplă și susținută 
analiză a structurilor economice 
și politice existente în România 
și, pe această bază, a descifrat 
cu măiestrie generalul și parti
cularul, universalul și ceea ce

Floreasca (orele 15,30; 18: 20.30).
BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18: 20).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Viitorul (orele 9; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Moșilor (orele 15; 16,45; 
18.45; 20.45).

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Arta (orele 10,15; 13; 15,45;
19,15)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15)

ÎNCEPUTUL : rulează la Vitan 
(ora 20,15).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18).

ANACONDA : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—17 în continua
re) : Program de filme documen
tare (orele 19—21). 

era specific situației istorice a 
poporului român. Numai o ast
fel de analiză i-a permis Parti
dului înțelegerea adecvată a 
contradicțiilor care afectau 
structura economică și socială 
a țării și găsirea modalităților 
concrete de rezolvare a lor în 
concordanță atît cu sensul ge
neral al dezvoltării istorice, 
prefigurat de locul și rolul cla
sei. muncitoare în sistemul re
lațiilor capitaliste din România, 
cît și cu raportul de forțe exis
tent între proletariat, și aliații 
Săi pe de o parte și burghezie 
pe de altă parte. Așa se explkă 
colaborarea P.C.R. cu alte forțe 
politice în timpul insurecției 
si în anii revoluției populare, 
cu aliați vremelnici în lupta 
pentru răsturnarea regimului 
antonescian și zdrobirea marii 
burghezii sau aliați care, în- 
sușindu-și programul Partidu
lui, s-au integrat activ în opera 
de construcție a socialismului. 
Prin același considerent trebuie 
văzut conținutul politicii pro
movate de P.C.R. în rezolvarea 
graduală a tuturor sarcinilor 
ce le-a implicat transformarea 
revoluționară a țării de la na
ționalizarea industriei la trans
formarea socialistă a agricul
turii. înfăptuirea treptată a re
voluției culturale în cursul că
reia a fost dăltuit noul chip 
spiritual al poporului român

Astăzi, avînd în vedere pro
pria sa experiență, drumul nu 
lipsit de greutăți al luptei pen
tru edificarea unei vieți noi, ca 
și experiența altor partide. 
Partidul Comunist Român mili
tează hotărît pentru o analiză 
atentă și profundă a ceea ce 
este specific în procesul revo
luționar, pentru dirijarea crea
toare a acestui proces, astfel 
îneît fixarea căilor și mijloa
celor de atingere a țelurilor, 
întruchipate de misiunea isto
rică a proletariatului, să nu 
intre în discordanță cu conți
nutul real al proceselor isto
rice în devenirea lor. Pe a- 
ceste temeiuri istorice se ba
zează P.C.R. cînd apreciază că 
numai o înțelegere justă a ceea 
ce reprezintă specificul națio
nal, a rolului acestui specific 
în viața popoarelor, a tendințe
lor sale de evoluție ca și a ra
porturilor în care se află cu 
tendințele generale de apro
piere a națiunilor, poate servi 
ca premisă în formularea opți
unilor politice. Prin prisma a- 
cestor considerente ne apare 
cit se poate de clară opțiunea 
P.C.R. conform căreia o poli
tică este viabilă și capătă a- 
derența necesară în rîndul ma
selor populare numai în măsura 
în care este expresia veridică 
a intereselor naționale, este re
flectarea adecvată a ceea ce re
prezintă idealurile, aspirațiile, 
nevoile comunității respective, 
corelate, bineînțeles, cu tendin
țele exprimate de evoluția con
textului general al vieții inter
naționale. „In întreaga lor ac
tivitate, spunea secretarul gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
CeaușescU, partidul și guvernul 
pornesc de la faptul că între 
sarcinile naționale — făurirea 
bazei tehnico-materiale, dez
voltarea învățămîntului, știin
ței, culturii și ridicarea bună
stării întregului popor — și sar- 
cinilc internaționale — priete
nia și colaborarea cu țările so
cialiste, promovarea unei poli
tici de pace și prietenie cu țoale 
popoarele lumii, solidaritatea 
cu toate forțele antiimperialiste 
— există o strînsă interdepen
dență și unitate dialectică. Nu
mai îmbinind în mod armonios 
aceste două laturi ale activității 
noastre politice se poate asi
gura rezolvarea cu succes a 
sarcinilor construcției socialiste 
și, în același timp, se poate 
contribui activ la cauza socialis
mului și păcii în lume".

Opera Română : FAUST — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI - ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia): O SCRISOARE 
PIERDUTA —ora 15; TRAVESTI— 
ora 20; (Sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI - ora 20; Teatrul de 
Comedie . ALCOR ȘI MONA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PATRU OAMENI FĂRĂ NUME
— ora 11; PLAY STRINDBERG
— ora 20: (Sala Studio) : ACEȘTI
NEBUNI FĂȚARNICI - ora 20: 
Teatrul ,,C. Tănase» (Sala Sa
voy): BIMBIRICA - ora 19,30;
(Calea Victoriei) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ - ora 19,30, Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
SPECTACOL LUCIAN BLAGA — 
ora 20; Teatrul Giuiești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30; Teatrul ,Ion Creangă" : 
TOATF. PÎNZELE SUS - ora 16; 
Teatrul Evreiesc de Stat : PE
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• OLIMPIADĂ : Finaliștii
concursului de limba și literatura 
română au intrat primii în com
petiția pe țară. Reprezentanții tu
turor județelor, cîteva sute — 
cei care au întrunit punctajul 
maxim în faza anterioară — își 
dispută cunoștințele și capacita
tea de a le transcrie în lucrări 
de valoare. La sfîrșitul celor trei 
zile de concurs și de program co* 
mun îi vom cunoaște pe pre
miant! și, firește, ca în fiecare 
an, le vom acorda locul de cinste.

Reporterul nostru a surprins o 
imagine de concurs la Liceul 
„Mihai Viteazul" din Capitală, în 
timpul lucrării de literatură ro
mână.

• CONCURSURI PE ME
SERII : Elevii școlilor profesio
nale sînt și ei în întrecerea... pen
tru cei mai buni în meserie.

La Craiova și-au dat întîlnire 
reprezentanții școlilor Ministeru
lui Comerțului Interior.

în Bucureșt’ se desfășoară 
concursul elevilor din școlile a- 
parținînd UCECOM ; 7 aprilie 
este ziua rezultatului final.

• ÎNTRECERI CULTURAL- 
ARTISTICE : încă de sîmbătă 
au urcat pe scena concursurilor 
cultural-artistice elevii din jude
țele Bistrița-Năsăud, Buzău, Ma
ramureș, Mureș, Ilfov.

Din județele Argeș și Iași ne 
parvine informația despre doua 
concursuri mai aparte : un con
curs de muzică populară și ușoa
ră intitulat „Floarea de colț" ; 
municipiile moldovene și-au tri
mis elevi reprezentanți la con
cursul de muzică ușoară.

După aceste succinte informa
ții, nu ne rămîne decît să urăm 
tuturor concurenților „succes" !

C. D.

CE E NOU 
MARGARETA ?

Volubilă, spirituală, cu since
ritate și mai mult decît ama
bilă, Margareta a renunțat la 
cîteva minute din timpul ei li
ber. pentru a. răspunde între
bărilor noastre. /

— Care este cauza absenței 
dv. cam îndelungate de la T.V. 
și de pe scenele noastre muzi
cale ?

— într-adevăr. cam îndelun
gată. Dar e o pauză aparentă. 
Și. aș adăuga în paranteză, că 
eu consider „pauzele" bineveni
te atît pentru artist cît și pen
tru public. Publicul poate să se 
.,odihnească" — de ce nu. să-ți 
vadă retrospectiv, critic, apari
țiile —. interpretul să pregă
tească un no ii repertoriu, pen
tru ca la apariția sa următoare 
să prezinte lucruri originale, a- 
trăgătoare. Vedeți, de aceea 
spuneam „aparentă"

— înțeleg prin aceasta că dv. 
pregătiți un nou repertoriu ?

— Absolut adevărat. Dar, 
pentru că tot am zis „pauză 
relativă", vreau să-mi întregesc 
afirmația: în această săptămină 
efectuez un turneu prin țară, 
cu Ansamblul U.T.C., în Tran
silvania și Banat.

— Și. pentru că tot a venit 
vorba de turnee, ce aveți în
scris pe agenda dv. ?

— Ei, atunci să vă spun 
„prognoza" pînă la vară. Tn a- 
prilie voi cînta în Polonia ; în 
țară voi face cîteva imprimări 
la radio și voi apărea în citeva 
spectacole omagiale închinate 
semicentenarului partidului. 
Mai pot enumera, după aceea, 
participarea la cîteva festiva
luri de muzică ușoară : Lira de 
Aur. Zilele presei germane; voi 
face „un T.V." la Karl Marx 
Stadt ; bineînțeles, la vară, 
Festivalul de la Mamaia, după 
care voi participa la Festivalul 
din Malta... Dar. vă mai rezerv 
și cîteva surprize.

• 11,00 Teleșcoală — emisiune 
în colaborare cu Ministerul în
vățămîntului. Ciclul de emisiuni- 
consultații pentru examenul de 
admitere în învățămîntul superior. 
Matematică : Probleme de analiză 
matematică (I). Chimie : Sistemul 
periodic al elementelor în lumi
na teoriei atomice a lui Bohr • 
18,00 Ateneu — emisiune de actua
litate muzicală • 18,15 Toate pîn- 
zele sus ! emisiune pentru pio
nieri (fi 19,00 Reflector © 19,15 Pu
blicitate • 19,20 1001 de seri —
emisiune pentru cei mici e 19,30 
Telejurnalul de seară ® 20,00 50 
de ani, în 50 de evocări Anul 
1943 • 20,10 Seară de teatru : „A- 
libi pentru eternitate" • 21,00 
Saltă hora bucuriei o 21,30 Carnet 
cinematografic ® 21,40 Reportaj 
TV. : „De aici, încep răspunderi
le" ® 22.00 Telejurnalul de noap
te ® 22,15 Ritmuri moderne cu 
Johny Răducanu și cvintetul său.

— Aveți o dorință mare, mare 
de iot?

— Ca toți oamenii. Dar mult, 
mult de tot aș dori ca publicul, 
pe care îl iubesc, să mă soco
tească cu trecerea timpului nu 
numai solista de muzică ușoară, 
ci artista Margareta Pîslaru. Nu 
știu în ce fel veți scrie asta, 
dar n-aș vrea să fie luată doar 
ca o simplă lipsă de modestie 
din partea mea, cum nici nu 
este. Pur și. simplu, doresc să 
fiu socotită — și-mi voi da toa
tă silința — un om de creație 
artistică, un artist complex. 
Dar, asta cu timpul...

— Sînteți socotită „vedeta 
muzicii ușoare românești**.,.

— Consider cuvîntul în înțe
lesul lui cel bun. De fapt, v-am 
spus : îmi iubesc publicul foar
te mult. Și cred că publicul 
simte asta și-mi răspunde cu 
aceeași dragoste...

— O dragoste împărtășită, 
deci. Și o ultimă întrebare, pe 
care nu v-o pun numai eu : de 
ce nu v-am văzut la Brașov ?

— Dintr-un motiv cît se poa
te de omenesc : am fost bol
navă.

SORIN-ȘTEFAN STANCIU

„VAPORUL TINERETU
LUI" AȘTEAPTĂ O INI
ȚIATIVĂ

O epistolă recent sosită la 
redacție ne povestește despre un 
vapor ne folosit, care, cu mici re
parații, ar putea li preluat de u- 
teciști și utilizat pentru excursii. 
Cel care semnează scrisoarea, 
tovarășul SAVU EREMIA din 
Giurgiu — căpitan de vas — o- 
feră multe amănunte despre sta
rea vaporului, ca și sugestii 
concrete pentru punerea lui pe 
linia de plutire.

De fapt vasul plutește : l-am 
vizitat recent la locul său de 
ancorare, la Giurgiu, în Canalul 
Plantelor. Pe puntea lui, spă
lată acum doar de ploi, am vi
sat cîteva minute la o excursie 
pe Dunăre in sus pină departe 
în Munții Pădurea Neagră (nava 
avînd licență pentru asemenea 
drumuri). Pentru tineri un astfel 
de vis poate deveni curind o 
realitate. Legat cu funii groase 
de țărm, vasul — un remorcher 
cu zbaturi construit în 1950 și 
transformat în 1965 în vas pa
sager — așteaptă fără nici o în
trebuințare de producție, de 
circa doi ani.

Din păcate, oferit cu destulă 
gratitudine, vasul n-a fost pre
luat în cei doi ani de Comitetul 
municipal U.T.C. Giurgiu. Pri
lejul este folosit în sfîrșit acum 
de către noul comitet U.T.C. In 
luna ianuarie s-au făcut primele 
demersuri dar lipsa de expe
riență sau de curaj și-a spus 
cuvintul ; preluarea tărăgănează. 
Mai întîi comitetul muncipal 
U.T.C. a cerut niște expertize și 
recomandări de la cițiva ingi
neri și tehnicieni tineri salariați 
ai șantierului naval. Să vadă 
dacă merită 1 Aceste expertize 
și recomandări au întîrziat iar 
cele sosite se contrazic între ele. 
Șj astfel au început momentele 
de îndoială.

Și totuși, așa cum ne spunea 
și semnatarul scrisorii sosite la 
redacție, vasul ancorat în Ca
nalul Plantelor poa/.e fi un vas 
al tinerilor. Iată dt/rlarațiile fă
cute în acest sens de către re
prezentanții NAVROMULUI Le 
consemnăm, sperînd că ele vor 
răspunde întrebărilor care frî- 
nează încă o frumoasă iniția
tivă. Inginerul IULIAN PE
TRESCU, directorul întreprinde
rii : „Putem preda orieînd acest 
remorcher. Preluarea vasului, 
pe care noi nu-1 putem folosi 
datorită condițiilor sale speci
fice de funcționare, reprezintă, 
de ce să nu recunoaștem, un 
mic avantaj pentru noi. Vom 
oferi la preluare și după pune
rea Iui în circulație mai multe 
condiții materiale avantajoase. 
Echipînd vasul cu tot ceea ce 
are în inventar îl vom înzestra 
și cu materiale de întreținere 
pentru o perioadă ma| lungă. 
Cînd va fi gata pregătit pentru 
excursii, în condițiile în care 
vom fi anunțați cu cel puțin o 
săptămină înaintea fiecărei ple
cări, noi vom putea asigura va
sului un echipaj complet. în fe
lul acesta în timpul de stațio
nare nu va fi nevoie să se plă
tească salarii pentru un echipaj 
complet decît cel mult pentru 
doi-trei oameni de cart. STAN 
BENONE, inginer șef al între
prinderii NAVROM ; „După 
starea actuală, pentru repune
rea lui în folosință este nevoie 
doar de repararea cazanului — 
circa 200 000 lei. Construcția și 
puterea vasului permite ex
cursii pe tot sectorul navigabil 
al Dunării".

La care adăugăm și noi : re
parațiile mai mici (stricăciuni 
provenite din nefuncționarO), 
vopsirea și micile reamenajărj se 
pot face prin muncă patriotică. 
Ar fi de ajuns să se lanseze un 
apel. Tinerii din Giurgiu, și nu 
numai ei, așteaptă de mult un 
vapor al lor.
VICTOR CONSTANTINESCU

Mîine încep lucrările unei ma
nifestări științifice organizate în 
cinstea semicentenarului parti
dului. Sub titulatura : „Contribu
ția cercetărilor de psihologie și 
pedagogie la dezvoltarea învă
țămîntului și la perfecționarea’ 
activității industriale", Academia 
de științe sociale și politice, Mi
nisterul InvălămîiRuhii, Institu
tul de psihologie și Institutul de 
cercelări pedagogice, supun dez
baterii comunicări de larg inte
res. Acestea vizează munca pro
ductivă ea factor important al e- 
ducației, contribuția cercetării 
psihologice la perfecționarea vie
ții sociale, cercetarea iuterdisci- 
pîinară în sprijinul perfecționării 
învățămîntului, contribuția peda
gogiei la ridicarea calificării ca
drelor industriale și altele.

F. G.

A apărut: „TÎNĂRUL LENINIST'
Nr. 3 (seria nouă)

Anunțat ca „O revistă pentru 
toate preferințele — o revistă 
pentru toți tinerii", „Tînărul le
ninist" (serie nouă) se confirmă 
și cu apariția numărului al 3-lea 
într-o consecventă și dinamică 
aspirație realizată de a-și răs
plăti cititorii în spiritul progra
mului atrăgător, viu și intere
sant al noului său debut publi
cistic.

Evocînd contextul inedit în 
care s-au desfășurat Congresul 
al IX-lea al U.T.C. și Conferin
ța a VIII-a a U.A.S.R., paginile 
revistei consemnează prin opi
nii și confesiuni ale unor tineri 
muncitori, țărani, studenți și 
activiști experiențe de lucru și 
acțiuni „la zi“ cu care diferite 
organizații U.T.C. își înscriu în 
aceste săptărmîni contribuția ac
tivă pentru a da viață, prin 
măsuri și acțiuni eficace, hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea al 
U.T.C.

Pagini de vibrantă emoție a- 
dresează în coloanele revistei 
tovarășii ION NICULI și A- 
LEXANDRU BUICAN, vechi mi- 
litanți ai partidului care în „Am
plitudinea memoriei" evocă 
fapte și chipuri din activitatea 
mișcării revoluționare și demo
cratice, a Uniunii Tineretului 
Comunist. în aceeași suc
cesiune sînt publicate evocările 
tovarășului CONSTANTIN PA-

LICEUL „VASILE 
ROAITĂ" DIN 
RÎMNICU VÎLCEA — LA
50 DE ANI

In cei 50 de ani de funcționa
re, Liceul „Vasile Roaitâ" din 
Km. Vilcea, slujit de dascăli cu 
aprinsă pasiune de transmitere 
a cunoștințelor generațiilor de 
elevi a contribuit, alături de a- 
tîtea alte instituții școlare din 
țc.-a noastră la formarea unor 
oameni pregătiți, participant 
activi la- progresul social al po
porului.

Liceul dispune de o bază ma
terială didactică dintre cele mai 
bune : laboratoare de fizică, chi
mie, un laborator fonic, cabinet 
de matematică, s>ală de desien 
decorativ, o bibliotecă cu peste 
20 000 volume, două săli de sport, 
un complex sportiv în aer liber 
etc. în internat sînt cazați 130 
de elevi. Un corp didactic cu 
înaltă experiență și pregătire, 
contribuie la buna pregătire a 
elevilor.

Pentru activitatea desfășurată, 
organizației U.T.C. a Liceului 
„Vasile Roaiță** i s-a decernat 
drapelul și diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. în telegrama a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, colectivul 
de elevi și profesori ai Liceului 
„Vasile Roaita" din Rm. Vîlcea 
și-a exprimat recunoștihța pen
tru condițiile create, hotărîrea 
de a continua cu toată perse
verența bunele tradiții dobindite 
pentru pregătirea viitorilor con
structori ai socialismului la ni
velul cerințelor mereu crescînde 
ale societății noastre.

V. RĂVESCU

NOUTĂTI LA 
CONSTANȚA

Redeschiderea Muzeului de 
arheologic din Constanța reco
mandă sediul muzeistic prin cî
teva noutăți. Remontarea expo
natelor din muzeu s-a întregit 
cu exponate noi. rezultate din 
campaniile arheologice ale anu
lui încheiat. Astfel, echipele de 
săpătură de la Corbu, Rasova, 
Adam Clisj și Mangalia. în care 
au lucrat arheologii Mihai Iri- 
mia, Mihai Bucovală, Constan
tin Scorpan. Cornel Stavru, 
Radu Ocheanu. Gheorghe Papuc 
și Adrian Rădulescu, au dotat 
muzeul cu vase din ceramică, 
obiecte de metal, bijuterii, o- 
paițe și monezi aparțini nd seco
lelor VI—V î.e.n. și II—IV e.n.

în noua sală funerară au fost 
montate cîteva morminte de in 
humație și incinerație din ,e- 
pcca romană. Pentru vizitator 
interesul maxim îl prezintă sar
cofagul de marmură de la Ca- 
latis care conține sicriul unei 
aristocrate, ce datează din mij
locul secolului II e.n — sicriu 
în care s-au găsit bijuterii, o- 
biecte de uz personal și jerbe de 
flori. Noutăți cuprinde și sala de 
numismatică. în ea se găsesc în 
prezent emisiuni monetare sci
tice, grecești, elenistice și bizan
tine înșiruite cronologic între 
secolele V î.e.n. și XI e.n. — 
precum și tezaure.

GEORGE FILIP 

RASCHIVESCU BALĂCEANU, 
vicepreședinte al Asociației ju
riștilor din R.S.R., despre „Pri
mul Congres al Comuniștilor — 
primul proces** și fragmentul 
„Fasciștii ucideau tinerețea" de 
TUDOR ȘTEFANESCU, din vo
lumul în curs de apariție „Că
lăii știau să ucidă".

Continuind seria de studii și 
articole menite să ofere tinerilor 
cititori prilejuri de satisfacere a 
setei de cunoaștere, a aspirației 
către adevăr, claritate, sinceri
tate și raționalitate, revista pu
blică opinii ale specialiștilor 
despre „Proprietatea organiză
rii" și „Integrarea socială a 
științelor", „A concepe și a 
acționa", „Premise și obiective 
ale unor cercetări longitudinale 
complexe", „Actualitatea spiritu
lui cartesian", ,,Un temperament 
de luptător — Roza Luxemburg", 
„Ritmurile culturii contempo7 
rane“, „Etică șl moralizare" și 
altele.

în intenția de a se face cît 
mai utilă celor mai tineri citi
tori ai săi, revista continuă seria 
sfaturilor și sugestiilor pe teme 
ale orientării școlare și profe
sionale și integrării sociale. 
Numărul 3 propune, <le ase
menea, atenției cititorului cî
teva teme și probleme actuale 
ale vieții politice internaționale 
ale mișcărilor de tineret con
temporane.

UN DOSAR PERSO
NAL... De obicei, arhivarii 
mînuiesc dosarele altora. 
Eugen Sechel (28 de ani) 
din Brăila, arhivar la 
U.J.C.C., ținea, însă, cu tot 
dinadinsul să aibă un do
sar personal. In acest scop 
a escrocat cu diverse sume 
de bani pe mai nittiți ce
tățeni din Brăila și locali
tățile învecinate, pretin
zând că e inspector Ia spa
țiul locativ și promițîn- 
du-le că Ie va repartiza 
locuințe. Rămași fără bani 
și neprimind locuințele 
promise, cei cîțiva ama
tori de chilipiruri s-au a- 
dresat miliției care i-a în
tocmit lui E. S. dosarul pc 
care și-1 dorea de atîta 
vreme. Un dosar penal, 
pentru atribuirea de cali
tăți mincinoase și înșelă
ciune în dauna avutului 
particular.

UN ȘPRIȚ SCUMP... 
L-a costat mult pe condu
cătorul auto Grigore Banu 
(26 ani), șprițul pe care l-a 
băut in compania cîtorva 
rude și prieteni înainte de 
a pleca în cursă. Ajuns Ia 
o cotitură mai „tare" a șo
selei Fierbinți—Balotești, 
șolerul a scăpat volanul și 
s-a răsturnat in șanț. Unul 
din pasageri a murit pe 
loc, iar alți trei au fost ră
niți. în plus, pagubele pro
duse mașinii sc ridica la 
peste 2 009 lei, iar G. B. va 
plăti propria lui ușurință 
cu ani mai puțin ușori de 
închisoare.

ALINTATUL VONCO... 
Vonco e porecla cu care îl 
alintau prietenii pe Vasile 
Baciu (17 ani) din Iași, un 
băiat drăguț și inteligent 
dar... fără nici o ocupație 
Crezi nd că poate trăi, fără 
să muncească, Vor.co se 
deda la tot soiul de furti
șaguri, fapte pentru care 
mai suferise o condamna
re Recent, el a fost sur
prins cu mina în poșeta 
unei cetățene în timp ce 
călătoreau cu tramvaiul. 
Pedeapsa pe care o va pri
mi, de această dată, alin
tatul Vonco va fi sporită, 
ținîndu-se seama de reci
divă.
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Acțiunile inițiate în ultima vre
me de oorilitetul U.T.C. de la 
U.QM.M.A. Bocșa evidențiază 
intervenția efectivă și operativă 
a organizației U.T.C. în comple
xul proces al producției. Ele ilus
trează pregnant faptul că succe
sele', atît de așteptate de altfel, 
nu se pot obține decît acolo unde 
în elaborarea unei acțiuni se por
nește de la realitatea concretă 
iar înfăptuirea propriu-zisă este 
urmărită cu mijloace specifice.

în cadrul'U.C.M.M.A. Bocșa se 
execută construcții metalice de 
mare tonaj — poduri rplante, 
grinzi și structuri metalice pen
tru șantiere hidrotehnice și ma
șini agricole. Realizarea lor re
clamă mari spații de producție 
și un mare consum de metal și 
electrozi pentru sudură» Două ar- 
gumer'-e care au fost reunite în 
platforma de lansare a acțiunii 
„Echipa cu cel mai curat loc de 
muncă". în legătură cu aceasta, 
ION ANGHEL, secretarul comi
tetului U.T.C. din secția con
strucții metalice ne spunea : „Cu 
vreo 7—8 ani în urmă a mai 
fost inițiată o astfel de acțiune. 
Mi-amintesc că a avut succes 
încă din primele zile. Cu toate 
acestea, ea n-a fost urmărită cu 
consecvență, așa că, pînă la 
urmă, a fost abandonată. M-am 
gîndit că este necesar să o relan
săm". Cum a fost pusă în prac
tică o asemenea idee ne relatea
ză GHEORGHE BAfAȘ, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzină : 
„Ne-am adresat cu propunerea 
șefului de secție, arătîrrdu-i ce 
urmărim și asta pentru că în
realizarea ei nu eram interesați 
numai noi, tinerii, ci întregul 
colectiv al secției. A fost consti
tuită, ca atare, o echipă de con
trol alcătuită din doi reprezen
tanți ai organizației U.T.C., doi 
din partea conducerii și doi din 
partea comitetului de partid. O- 
perativ, la sfîrșitul fiecărui 
schimb, această echipă se întru
nește și controlează lo 
muncă al fiecărei echipe

Fabrica de mobilă Sighetul Mar mației — secția de prelucrare

(Urmare din pag. 1)

pe care le-a parcurs ac- 
comitetului județean

trepte 
țiunea 
U.T.C.

APARATUL
ce și-au închis caietele 
își notaseră ideile prin-

După 
în care 
cipale, colectivele de lucru au 
plecat pe teren. „Am organizat 
colective tocmai pentru a se a- 
juta unii pe alții, pentru a se 
completa acolo unde unul nu 
cunoaște totul", ne explică din 
nou primul secretar. Să vedem 
însă ce s-a întîmplat „jos". Cei 
patru activiști care au ajuns la 
Urechești se bucură acum de ur
mătoarele aprecieri: „N-aș pu
tea spune ce au făcut dînșii în 
comună. Am înțeles că este 
vorba de niște îmbunătățiri, 
deși nu ni s-a spus exact" (afir
mația aparține secretarei de co
mitet comunal U.T.C.). Infor
marea cu privire la lucrările și 
hotărîrile congresului a fost în
tocmită în aceeași zi în care s-a 
ținut și plenara activului de că
tre unul din activiști, Aurel 
Vrinceanu, asistat de secretară, 
în vreme ce, țn timpul plenarei 
însăși, alți doi au fost simpli fi- 
guranți.

Un alt activist, Dan Cioarec. 
însoțit de instructorul teritorial, 
a ajuns într-o comună în care 
intra pentru prima dată și, pen
tru a o cunoaște, cu ocazia a- 
ceasta a colindat o zi întreagă 
pe la instituțiile și întreprinde
rile din comună, pe la factorii

Pot primi asemenea acțiuni o 
exprimare valorică practică, por
nind de la urmărirea eficienței ei 
direct productive ? Vom pune 
față în față cîteva răspunsuri 
date de oamenii implicați direct 
în angrenajul aceleia la care ne 
referim.

NICOLAE BUGA, șef de echi
pă tăietori autogeni, echipă frun
tașă în' întrecerea care s© desfă
șoară : „în primul rînd, aspec
tul plăcut al locului de muncă, 
aranjare ordonată a pieselor pre
lucrate sau care urmează a fi 
prelucrate, reduce considerabil 
sursele de accidente. Apoi depă
șirea cu 30 la sută a sarcinilor 
de producție pe luna februarie 
de Către echipa mea, nu poate 
fi străină de intervenția acestei 
acțiuni".

IOSIF KOMAR, șef de echipă 
lăcătuși, vădit afectat de prezența 
lîngă sine a tăbliței ce indică 
„loc de muncă murdar", se lan
sează într-un torent de justifi
cări. „N-am spațiu de producție 
suficient. Dacă aș avea mai mult 
spațiu, af produce încă o dată 
pe otita, dar mi-au fost necesare 
trei ore ca să dezgrop niște ma
teriale". Materialele recent croi
te sînt însă aruncate cam la în- 
tîmplare. Iosif Komar recunoaște 
încurcat: „Da, puteau fi puse și 
altfel, mai ordonat".

La „poduri rulante", unde o- 
limpiada sudorului, cealaltă acțiu
ne a organizației U.T.C., are la 
bază aceleași criterii de desfășu
rare, expresia valorică este și mai 
evidentă. Iată argumentele, așa 
cum ne-au fost înfățișate de PE
TRU MICȘA, maistru principal : 
„Pînă la data de 21 februarie 
primeam zilnic refuzuri din par
tea C.T.C. De la această dată 
am înregistrat doar trei. Consu
mul zilnic de electrozi în secția 
noastră este de, în medie, 1400 
kg. ceea ce, exprimat în bani în
seamnă peste 3000 lei. Ca să ne 
îndeplinim angajamentul (al or
ganizației U.T.C., n.n.) să lucrăm 
o zi pe lună din electrozi econo
misiți, am introdus criteriul con- 

de conducere, pentru „a purta 
discuții". în urma lui, secreta
rul comitetului comunal U.T.C. 
întocmea de unul singur infor
marea pentru plenară și cele 
cîteva obiective care urmau să 
îmbogățească programul de acti
vități adoptat la conferința de 
alegeri. Rezultatul a fost o in
formare abstractă, teoretică, va
labilă tot atît de bine acolo ca 
și undeva în Maramureș (și 
cînd te gîndești că nouă ni se 
spusese că informările au fost 
„solid ancorate în realitățile 

specifice laie fiecărei comune" I) 
— o informare pe care activis
tul însuși a calificat-o drept 
„slabă".

Un alt colectiv de patru acti
viști, condus de un secretar al 
comitetului județean U.T.C., Pa
vel Istode, a realizat și el în co
muna Tîmboiești o plenară de 
activ care n-a izbutit să depă
șească nici ea cu mult același 
prag al generalului. Aici, însă, 
cel puțin a fost întocmit un pro
gram de activități bogat și in
teresant, care anunța frumos pe
rioada următoare, un program 
în care se simte de la distanță 
mîna secretarului (în alte părți 
am aflat că, în loc să se facă o 
completare a programului de 

sumului limită pentru fiecare e’ 
lectrod. Avînd în prima fază un 
caracter de masă, selecția pentru 
fazele următoare ale olimpiadei 
se realizează printre altele fi 
după criteriile evidențierii zilni
ce a concurenților la gazeta de 
perete. Un exemplu concret: Cu 
DUMITRU GlRJELEA am avut 
mereu de lucru datorită absen
țelor nemotivate. Am mers pînă 
la a-l penaliza pe cale administra
tivă cu 5 la sută reținere din 
salariu. Fără rezultat, însă. Cînd 
a fost pus la gazetă a venit la 
mine fi mi-a zis: „Azi trag ca 
nebunul, dar mîine vreau să mă 
văd acolo fruntaș". S-a văzut. Un 
alt exemplu edificator al eficien
ței acțiunii. Echipa lui COSTA 
MĂRĂȘESCU și-a realizat sar
cinile de producție pe luna fe
bruarie avînd o depășire de 7 la 
sută. In prima decadă a lunii 
martie aceeași echipă a înregis
trat 11 la sută depășire".

Un loc aparte în eficiența ac-

Pentru cine trece, întîia dată, 
pragul uzinei sibiene „Balanța" 
nu are a remarca, la prima ve
dere nimic deosebit. Decît, cu 
siguranță, buna organizare a ac
tivității de producție, nivelul ri
dicat al dotării tehnice, caracte
ristică comună atîtor întreprin
deri. Sînt suficiente însă cîteva 
priviri în universul de preocu
pări ale specialiștilor uzinei pen
tru a descifra particularitatea e- 
xistenței unora dintre instalațiile 
ce deservesc procesul de pro
ducție în secțiile de fabricație.

— Colectivul nostru are o 
bună tradiție în acțiunea de au- 
toutilare, ne spune explicativ to
varășul Alexandru Pocol, di
rectorul uzinei. Noi am realizat 
pînă acum o modernă vopsito- 
rie, executată prin mica meca
nizare. Tot astfel a fost făcut 
podul rulant de 10 tone. în pre
zent brațul de presiune al ba
lanței se montează pe o linie 
modernă, lucrare luată spre exe
cuție de asemenea în uzină.

Rîndurile de mai sus, cum se 
poate observa, cuprind referiri 
la o experiență deja cristalizată. 
Termenul „realizat prin autouti- 
lare“ a căpătat, grație preocupă
rilor specialiștilor o largă circu
lație, îndeosebi pe verticală, a- 
tenția lor concentrîndu-se, după 
cum vedem, nu la obiective de 
Suprafață, la rezolvări facile ci, 
în aproape toate cazurile la su
biecte de greutate pentru viito
rul rezultatelor productive.

înainte de 
tiv fereastra 
activitate în 
înainte de a 
de intervenție aflate acum într-o 
fază mai mult sau mai puțin 
avansată sub reflectorul analizei 
inginerilor, tehnicienilor, a altor 
salariați, ni se pare sugestivă 
transcrierea celor spuse de to
varășul Pocol:

— în anul acesta activitatea 
de autodotare va fi amplificată, 
subordonînd-o necesității de a 
reduce importul, de a econo- 

a deschide proiec- 
spre domeniul de 
direcția autodotării, 
numi cîteva puncte

activități cu obiective noi, pro
gramele adoptate la conferințe 
au fost complet înlăturate ca 
nefolositoare și înlocuite cu al
tele ; dovadă că nu toți oamenii 
pot înțelege la fel aceleași indi
cații). Aici, programul * ieșise 
însă atît de bun, încît instruc
torul teritorial, ce-i drept, mai 
proaspăt în muncă, a vrut pro
babil să se inspire și pentru alte 
comune, așa că l-a luat chiar a 
doua zi și n-a mai dat apoi pe 
acolo (sînt aproape trei săp- 
tămîni!).

în aparența normal
Sînt doar cîteva exemple, că

rora li se mai pot adăuga și al
tele. Ele demonstrează, cel pu
țin pentru comunele amintite, 
că acțiunea de dezbatere și asi
milare a documentelor congre
sului n-a început nici pe de
parte atît de bine cum există 
impresia la județ.

ACTIVUL
Rezultatele unor asemenea 

procedee și modalități de apli
care a concluziilor reieșite din- 
tr-o instruire care a durat, ori
cum, șase zile, sînt poate cam 
neașteptate dar, în același timp, 
apar ca foarte firești. Bineînțe- 

țiunii îl ocupă, după cum se 
vede, ceea ce am putea numi 
„efectul psihologic".

Inginerul CR1STEL TRANDA
FIR, șeful secției construcții me- 
talioe, motiva în concluzie deci
zia conducerii de a sprijini ac
țiunea inițiată de organizația 
U.T.C. a secției, tocmai fiindcă 
materializarea ei vizează astfel de 
aspecte : „In secția noastră se 
lucrează cu circa 300 de co
menzi interne simultan. In reali
zarea fiecăreia dintre acestea in
tră foarte multe materiale de di
verse tipodimensiuni, între care, 
de multe ori există diferențieri 
metrice foarte mici dar foarte 
importante în realizarea precisă 
a ansamblului. Intr-o astfel de 
structură a producției perfecțiu
nea ordinei cu consecințe, atît în 
privința eliminării rebuturilor cît 
și în securitatea muncii, este in
dispensabilă".

ION DANCEA

misi valută. Sîntem în situația 
de a permite o mai puternică a- 
firmare a potențialului nostru 
tehnico-ingineresc, utilizînd mai 
aproape de nivelul lor de pre
gătire specialiștii uzinei. Spun 
aceasta gîndindu-mă la două din 
măsurile luate de noi și anume : 
organizarea unei grupe de con
cepție al cărei rost este soluțio
narea temelor ce ni le propu
nem și constituirea unui atelier 
special care se va ocupa exclusiv 

REALIZAT

AUTO
UTILARE

de autoutilare și mici mecani
zări, cu plan de producție și 
salarizare în acord global.

Măsurile despre care ni se re
latează sînt de natură să con
fere în primul rînd continuitate 
și mai ales să întărească răs
punderea pentru finalizarea pro
iectelor în domeniul de care ne 
ocupăm. In acest fel autodota- 
rea încetează să mai fie „un lu
cru printre altele", ceva făcut 
doar dacă rămîne ceva timp.

Anul în curs înseamnă, așa

Ies, la puțin timp după plenara 
cu pricina, activul comitetului 
comunal nu mai ținea minte 
prea mare lucru» Așa s-a întîm
plat de exemplu, la Tîmboiești, 
iar explicația stă perfect în pi
cioare : „Dacă n-a mai venit 
nimeni de atunci să ne spună ce 
mai avem de făcut". Era inevi
tabil. deci, ca după o plenară 
care nu stabilise niște direcții 
mai exacte să se simtă din nou 
nevoia activistului pentru a le 
preciza. La Sihlea, secretarul 
comitetului comunal, Costică

Penciu, reținuse doar cîteva lu
cruri vechi, știute din propria 
sa experiență, pentru ca, atunci 
cînd am vrut să le aflăm și pe 
cele noi, să admită că „există 
și acestea" dar „nu le mai țin 
nici eu minte pe toate". Iar în 
alte părți, așa cum recunosc în
șiși membrii comitetelor, nici 
măcar n-a fost vorba de dezba
teri cu adevărat, ci mai curînd 
de niște simple ședințe de in
structaj : „Ni s-a prezentat o 
informare, apoi ni s-au dat in
strucțiuni cum să facem mai de
parte".

Să mai adăugăm la aceste 
fapte încă un amănunt care își 
are însemnătatea lui : în două 
comune, pe raza cărora se află

Foto: O. PLECAbțUzina „Balanța"-Sibiu, r— Secția „montaj*

cum am mai spus, din punct de 
vedere al volumului de lucrări, 
un serios pas înainte. Cadrul de 
activitate, suporlînd la rîndul 
său definitivările la care ne-am 
referit deja, înțelegem mai bine 
părerea generală existentă că 
ceea ce există propus în plan se 
va putea îndeplini întocmai.

Răsfoind programul de auto- 
utilare apare evident, de la prima 
lectură, frecvența cu care revine 
la rubrica „de realizat" terme

nul mașină. Una pentru frezat 
locașul pîrghiei la balanță, alta 
similară pentru bascule automa
te, o mașină de rectificat, o ma
șină agregat înlocuind prelucra
rea pe mai multe mașini-unelte 
dispersate. Lista se dovedește, în 
continuare, captivantă. O lucrare 
are în vedere mecanizarea tran
sportului continuu pe flux teh
nologic și ușurarea operațiilor 
propriu-zise. Pentru capetele de 
cîntărire semiautomate, produs de 
serie, se proiectează și se exe- 

uteciști ce participaseră la Con
gres, nu s-a gîndit absolut ni
meni că ar putea fi și ei invi
tați la aceste plenare, că. pre
zența lor ar fi fost capabilă să 
imprime dezbaterilor și măsuri
lor un caracter mai concret, mai 
eficient.

Dovezile se acumulează, deci, 
și devin incomode prin ceea ce 
dezvăluie. De la o treaptă la 
alta, acțiunea și-a pierdut încet 
nu numai din întindere cît mai 
ales în eficiență, pierzînd pe 
drum elemente esențiale, indis

pensabile pentru realizarea In
tențiilor de început ale județu
lui.

TINERII
Pe această treaptă nu s-a pă

șit încă pînă acum, ni s-a spus 
că abia în luna aprilie vor a- 
vea loc adunări generale de 
dezbatere în organizații. Desi
gur, o dată ce ultima bucată de 
drum n-a fost încă parcursă, nu 
putem face aprecieri asupra ei. 
Fie-ne însă permis să ne în
doim de pe acum de rezultatele 
finale dacă lucrurile se vor des
fășura ca pînă acum. Un număr 
de active comunale vor trebui 
desigur instruite și pregătite din 

cută o linie de montaj. Verifica
rea completă, metrologică a a* 
cestor produse se va efectua în 
viitor cu o instalație mecaniza
tă, de asemenea purtînd marca 
proprie inteligenței cadrelor teh
nice din uzină.

— Noi nu ne-am propus însă 
să facem uz de ceea ce au 
în minte doar specialiștii, în ge
neral cei din servicii sau din 
conducerea secțiilor, simte ne
voia să precizeze tovarășul Pom- 
pilius Candidenescu, secretarul 
de partid al uzinei. Un plan te
matic difuzat în uzină va per
mite tuturor salariatilor să vină 
cu sugestii, cu propuneri, creînd 
astfel posibilitatea de a folosi 
experiența tuturor lucrătorilor 
întreprinderii. Nu avem cîtuși 
de puțin intenția să privim în
gust, dimpotrivă, facem din a- 
ceasta o problemă de masă, cău- 
tînd să absorbim priceperea, ex
periența întregului colectiv.

Subiectul investigației noastre 
la „Balanța" Sibiu este dintre 
cele oare te frapează prin di
mensiunea ei tehnică, omițînd 
pe cei care le-au făcut po
sibile. Avem proaspete cuvin
tele unuia dintre interlocutorii 
noștri, care, referindu-se la ulti
ma realizare în uzină —■ banda 
de montaj pentru brațul de pre
siune — ne spunea :

— Cînd a fost vorba să por
nim banda, de curiozitate n-am 
lăsat să lucreze operatorii^ am 
mers acolo noi, tehnologii. De 
prima dată, pe la miezul nopții, 
am realizat 2 brațe de presiune, 
în cea de a doua noapte, 37. în 
următoarea, 400...

Un motiv în plus, ascultîn- 
du-1, să-ți reproșezi încă o dată 
ușurința cu care uiți să-1 întrebi 
pe cel cu care stai de vorbă nu 
doar despre productivitatea a- 
gregatului pe care l-a făcut, lu
cru foarte important, ci și cîte 
ceva despre curba interioară a 
drumului ce se oprește aici.

N. XJDROIU 
I. CHIRIC

nou, odată ce încă de pe acum, 
la două sau trei săptămîni de la 
cealaltă pregătire, nu stăpînesc 
decît în mică măsură ceea ce 
trebuie să comunice tinerilor. 
Nu poate pretinde nimeni ca un 
secretar sau membru de comitet 
comunal U.T.C. să participe la 
o adunare generală și să le spu
nă tinerilor lucruri pe care nici 
el nu le cunoaște cum trebuie.

Prin urmare, există toate șan
sele ca in multe locuri pregăti
rile și dezbaterile cu masa de 
tineri să cadă tot în seama acti
viștilor județeni, care oricum 
sînt mai în stare să facă față 
situațiilor. Dar dacă se va a- 
junge aici, faptul nu se va da
tora decît însuși comitetului ju
dețean U.T.C., care și-a făcut 
singur greutăți din cauza unui 
început numai în aparență nor
mal. în punctul de plecare ac
centul. trebuia să cadă cu totul 
altfel, să aibă în vedere și ca
pacitatea de înțelegere și inter
pretare a unor activiști, să nu 
fie lăsat totul la latitudinea^ și 
posibilitățile fiecăruia, ci să i 
se fi dat și ajutorul necesar 
pentru a înțelege exact, pro
fund. Atunci lucrurile ar fi 
decurs cu adevărat normal, ac
tivele comunelor ar fi putut 
duce și singure mai departe da
toria care le aparține de drept, 
iar procesul de pătrundere a 
ideilor și hotărîrilor congresului 
în masele largi ale tinerilor ar 
fi respectat același itinerar, 
însă nu numai formal și strict 
organizatoric, ci ajungînd pînă 
la esența fenomenelor, la mie
zul lor.

întreaga iară
vast șantier

(Urmare din pag. I) 

anumite lucrări în agricultură. 
Avem și în această privință o 
experiență foarte bună, confir
mată de rezultatele apreciabile 
din anii trecuți. Anul acesta —- 
și cînd spun anul acesta am în 
vedere că acțiunea a început 
deja în toate județele țării —- 
vor fi organizate numeroase 
șantiere de irigații, hidroame- 
liorări, îndiguiri împotriva î- 
nundațiilor, îngrijiri și curățiri 
de pășune și finețe naturale, 
desecări, construcții de 
muri și căi ferate.

dru-

— Ar fi utilă, credem, 
o concretizare a angaja
mentelor și în acest sec
tor.

— Ne vom aduce concret con
tribuția la ameliorarea a peste 
5 900 hectare teren agricol și la 
irigarea a 8 800 hectare. Orga
nizația U.T.C. va lua, de aseme
nea, în îngrijire 367 000 hectare 
de pășuni naturale. în paralel 
— în campaniile agricole de re
coltări îndeosebi — tinerii și 
mai ales elevii și studenții în 
zilele de vacanță, vor participa 
efectiv la strîngerea recoltelor 
în I.A.S. și C.A.P., la transpor
tul și înmagazinarea lor. Un 
mare volum de lucrări va fi 
efectuat pe șantierele de con
strucții, fie că este vorba de 
obiective social-culturale (că
mine, case de cultură, construc
ții zootehnice) — fie că este 
vorba de obiective industriale.

— Au devenit tradițio
nale și se bucură de o 
apreciere unanimă șan
tierele naționale ale ti
neretului, autentice școli 
ale educației muncito
rești, ale bărbăției și e- 
roismului. Ziarul nostru 
a consemnat fapte remar
cabile consumate pe șan
tierele de pe Lotru, Por
țile de Fier, Rogojelul. 
Cum va fi continuată a- 
ccastă idee cu puternică 
aderență Ia tineri ?

— Prin caracterul lor perma
nent — șantierele pe care le-ați 
amintit — își vor continua ac
tivitatea pînă la finalizarea c- 
biectivelor. în plus, față de cele 
existente ne-am propus să des
chidem altul similar pe Șantie
rul hidrocentralei de pe Someș. 
Pe timpul vacanței de vară pe 
aceste șantiere 
tele 
țile 
ția 
mii

ca și pe al- 
care își vor deschide por- 
— își vor aduce contribu- 
voluntar-patriotică cîteva 

de elevi și studenți.

angaja- 
organizațiilor

în 
trebui să se ac- 
felul în care 

abordate obiec- 
stabilite, astfel 

să

— Reținînd obiectivele 
în mare și valorile pro
puse în cadrul 
mentelor —3 
U.T.C. — vă rugăm 
precizați modalitatea 
care va ' ' ‘ 
ționeze, 
vor fi 
tivele 
ca la realizarea lor 
participe majoritatea co- 
vîrșitoare a tinerilor țării, 
ele să aibă un pronunțat 
caracter de masă, un pro
nunțat caracter educativ- 
patriotic, în spiritul 
tărîrii Congresului 
IX-lea al U.T.C.

ho- 
al

— în rezoluția Congresului 
nostru se precizează că „fiecare 
organizație U.T.C. va trebui 
să-și stabilească obiective pro
prii de muncă patriotică, să asi
gure încadrarea tuturor tineri
lor în brigăzi permanente, 
recomande tineri care să 
creze pe marile șantiere 
construcții. Totodată, U.T.C. 
extinde experiența pozitivă 

să 
lu
de 
va 
a 

organizării unor șantiere națio
nale și locale ale tineretului". 
Am reprodus acest paragraf

pentru că el indică liniile di
rectoare în organizarea acestor 
acțiuni. în acest spirit, fiecare 
organizație trebuie să-și nomi
nalizeze obiectivele, să le eșa
loneze pe tot parcursul anului, 
să treacă imediat la constitui
rea brigăzilor permanente, să le 
fixeze obiectivele la care vor 
lucra, conform unui grafic des
fășurat în timp. Organizațiile 
U.T.C. vor trebui să-și caute 
în același timp, singure, și alte 
obiective de muncă, sa dove
dească mai mult spirit de ini
țiativă în această direcție, să nu 
aștepte sarcini și indicații su
plimentare de „sus". Pentru că 
alte indicații nu se vor da. 
Foarte important este — și Con
gresul U.T.C. a subliniat acest 
lucru — ca organizațiile de ti
neret să nu subestimeze nici o 
acțiune, să nu neglijeze nici un 
obiectiv chiar dacă este vorba 
de îngrijirea unui parc, a unor 
spații verzi cît de mici, a unui 
monument, chiar dacă prin ac
țiunea în sine nu se obțin nea
părat niște fonduri bănești pen
tru bugetul organizației. Ele 
trebuie să cultive la fiecare tî- 
năr în parte conștiința că fie
care oră de muncă voluntar- 
patriotică contribuie în ultimă 
instanță la dezvoltarea econo
miei țării, la dezvoltarea con
dițiilor materiale pentru edu
carea, formarea, odihna și dis
tracția tineretului, la înfrumu
sețarea localităților noastre. Or
ganizațiile U.T.C. vor trebui să 
explice mai convingător sensul 
plenar și importanța fiecărei ac
tivități în acest domeniu, con- 
ferindu-le — dincolo de aspec
tul concret, de scopul imediat 
al muncii — rolul propagandis
tic, educativ și instructiv — 
pentru ca intr-adevăr, activita
tea voluntar-patriotică să ser
vească organizației noastre 
U.T.C. — ca prilej și cadru 
larg de educație — politică, pa
triotică, cetățenească, de educa
ție prin muncă și pentru muncă.

— Intrată deplin în 
drepturile ei, primăvara 
se anunță deosebit de 
prielnică acțiunilor de 
muncă voluntar-patrio- 
tice. V-ani ruga — pornind 
de la realizările obținute 
în primul trimestru — 
să precizați care sînt 
sarcinile imediate, ce tre
buie să întreprindă orga
nizațiile U.T.C. chiar în 
aceste zile pentru a asi
gura toate premisele rea
lizării angajamentelor 
lor?

— Profitînd de timpul căl
duros, de faptul că elevii se 
află în vacanță, de receptivita
tea tinerilor la acțiunile în aer 
liber — organizațiile U.T.C. au 
într-adevăr posibilitatea să ob
țină în această perioadă reali
zări care să le permită nu nu
mai înfăptuirea integrală ci și 
depășirea substanțială a anga
jamentelor. Pentru aceasta ele 
trebuie să folosească cu maxi
mă chibzuință și spirit de ini
țiativă fiecare după amiază li
beră, fiecare duminică și zi de 
sărbătoare pentru antrenarea 
unui număr cît mai mare de ti
neri pe șantierele stabilite. 
Prioritate trebuie acordată — 
acesta fiind sezonul optim — 
acțiunilor de împăduriri și 
plantări de pomi, curățirii și 
întreținerii pășunilor și fînețe- 
lor naturale, amenajării de 
parcuri, zone verzi, baze spor
tive, iar ca o preocupare per
manentă — dar care se cere me
reu intensificată — trebuie să 
rămînă colectarea metalelor 
vechi. Va fi astfel posibil — de 
altfel rezultatele de pînă acum 
o confirmă — ca circa 35 la 
sută din valoarea angajamente
lor anuale să fie realizată în 
prima etapă a întrecerii între 
organizații, adică pînă la 8 mai, 
în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român.
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Cariera tînărului
se află în
ghiozdanul de elev
Anchetele noastre din ultima 

vreme privind alegerea profesiei 
au scos la iveală cîteva carențe 
comune: elevii cunosc în gene
ral puține profesii și cam aceleași, 
indiferent dacă trăiesc intr-un 
centru industrial sau în mediul 
rural; se alege nu atît profesia, 
cit forma de învățămînt superi
oară licetdui; cînd e vorba să 
justifice cu argumente alegerea, 
elevii se simt în dificultate, în- 
trucît opțiunea nu are la bază în
totdeauna o motivație fondată. 
Am descoperit clase care, aproa
pe în întregime, se îndreaptă spre 
arhitectură, sau medicină, sau e- 
lectrotehnică — fenomen explicat 
fie prin întîlnirea cu profesioniști 
in domeniile respective, fie prin 
influența unor colegi cu persona
litate, fie prin prestigiul unor fa
cultăți. (Nu sînt acestea singurele 
observații pe care ni le-au furni
zat anchetele în ceea ce privește 
elevul — față în față cu profe
sia).

După cum se vede, nu vizăm 
orientarea profesională ca acțiune 
de influențare a elevului, ci pe 
elevul însuși, ca prim responsa
bil într-o chestiune care-l intere
sează direct.

Din acest punct de vedere, 
două clase a XII-a ale Liceului 
din Brănești, prezintă o particula
ritate, care astăzi n-ar mai trebui 
să surprindă, și totuși, surprinde. 
Șaizeci de elevi demonstrează că, 
în fața viitorului lor profesional, 
nu plutesc in generalități. Dar să 
luăm lucrurile pe rînd : toți cei 
60 de elevi știu ce vor. Răspun
surile degajă hotărîre, siguranță 
de sine, luciditate. în opțiunile 
lor a contat profesia, raportată la 
ei înșiși și nu la numărul de 
locuri în facultăți, sau școli post- 
liceale, nu la orașul unde vor în
văța, nu la ce se spune despre o 
profesie sau altar ca avantaje ma
teriale. Afirmațiile s-ar putea sus
ține cu o singură cifră : 60 de e- 
levi își aleg 43 de profesii. Cifra 
aceasta merită însă cercetată și 
argumentată. Ce trădează ea P 

în primul rînd, o bună infor
mare ; ea a dus la diversitatea — 
aproape 1 la 1 — profesiilor a- 
lese; mai mult, profesiile sînt 
foarte exact numite, mergînd pînă 
la subdiviziuni ale unora.

Ioana Călin, de pildă, e hotă- 

rîtă să concureze pentru admite
rea în Facultatea de tehnologia 
produselor alimentare și tehnica 
pescuitului din orașul Galați. 
„Vreau să devin subinginer în 
industria alimentară, dar asta nu 
spune totul, deoarece industria a- 
limentară cuprinde mai multe ra
muri. Eu doresc să devin subin
giner în industria 'conservelor de 
natură vegetală — de legume și 
fructe".

în ce o privește pe Ecaterina 
Ioniță, a ales : profesoară de ma
tematică. „Cu mențiunea că în
clin spre specializare în geome
tria analitică-matematică pură, 
deci“.

Apoi, o judicioasă cunoaștere 
de sine, care a făcut din actul a- 
legerii profesiei un proces com
plex de interogare în cunoștință de 
cauză a aptitudinilor constituției 
fizice și biologice, afectivității, ca
pacității. Acest proces este și mai 
evident dacă urmărim firul pro
fesiilor alese de către fete și bă
ieți. Dacă băieții se îndreaptă 
mai ales spre inginerie, spre alte 
calificări în ramuri tehnice, fe
tele optează pentru profesiunile 
legate de învățămînt, la toate ni
velurile — educatoare, învățătoa
re, profesoare — de sectorul sa
nitar — asistent ori medic etc.

Revenim la răspunsul Ioanei 
Călin concludent pentru ceea ce 
am subliniat mai sus. „Consider 
că este o profesie care mi se po
trivește, deoarece îmi place chi
mia și cred că pentru o fată este 
potrivit să lucreze în industria a- 
limentară.

Poate m-ați întreba de ce nu 
candidez în București, la Facul
tatea de chimie industrială, pen
tru că și aici este nevoie de chi
mie ? Să zicem că aș da tot la 
subingineri, în tehnologia sub
stanțelor organice, sau tehnolo
gia compușilor macromoleculari. 
Dar mă gîndesc că mediul în care 
se lucrează este toxic, iar pentru 
constituția mea fizică nu este 
bun, ci, din contră, dăunător. Am 
fost într-o zi de practică la Fabri
ca de mase plastice „Muntenia** 
din București. După cîteva ore, 
deja îmi era rău, simțeam o ame
țeală din cauza unor gaze care se 

eliminau în procesul tehnologic".
Alăturăm alte două răspunsuri 

care reflectă luciditatea tinerilor 
și hotărîrea bazată pe criteriul 
„atîta pot acum". „După ab
solvirea liceului — mărturisește 
Constantin Duțu —- voi da exa
men la Facultatea de mecanică. 
Aici mă voi îndrepta către secția 
de reparații și întrețineri auto, do
rința mea fiind de a deveni sub- 
inginer. De ce nu dau examen 
pentru a deveni inginer ? E sim
plu. Nu toți absolvenții de liceu 
vor deveni ingineri. De aceea, ho- 
tărîtor în alegerea secției de sub- 

— Giurgiu
A APĂRUT OBIȘNUITA 

BROȘURA PRIN CARE MI
NISTERUL INVAȚAMINTU- 
LUI FACE CUNOSCUTA RE
ȚEAUA ÎNVAȚAMlNTULUI 
superior din țara noastră, 
condițdile de admitere și dis
ciplinele pentru concurs, pre
cum și programele acestora. 
O lucrare așteptată de cei ce 
absolvă liceul și publicată, de 
data aceasta, mai din timp,

Profitînd de apariție, ne fa
cem ecoul unor mai veclii do
rințe, perfect justificate, ale 
cititorilor noștri.

1. Lucrarea să fie publicată 
Ia începutul anului școlar în- 
Cît viitorii candidați să se poa
tă informa, să poată decide Ș1 
să-și eșaloneze materia ce o 
au de pregătit în vederea con
cursului, fără a fi presați de 
timp. Nu vedem ce impedi
mente ar exista ca sugestia 
să fie realizată; chiar apărînd 
în luna martie broșura este 
însoțită de erate și comple
tări privind modificările care 
intervin în rețea. Deci, nu a- 
cesta modificări și completări 
— inevitabile — ar împiedica 
apariția lucrării în septembrie.

2. Această broșură ar trebui_ _
torul orientării profesionale. Tinerii, .. ____ __
așteaptă ca „Admiterea" să le ofere toate informațiile legate de 
forma de învățămînt dar și de profesia pe care o dă, de modul de 
organizare a studiilor pe parcursul anilor de facultate, mergînd 
pînă la a face cunoscuți profesorii — șefi de catedre, cursurile pe 
care le predau. Poate că o singură broșură n-ar reuși să soluțio
neze o asemenea propunere. De ce nu s-ar reedita vechea practi
că, ca institutele de învățămînt superior să-și scoată singure bro
șuri — prospecte care să fie puse Ia dispoziția școlilor ?

A. B.

Să

ingineri au constituit-o posibilită
țile mele reale. Așa cred că mă 
voi bucura de succes". Profesia pe 
care și-a ales-o Ion Barbă-Rasă 
este electronica aplicată. „După 
terminarea liceului — spune el— 
doresc să urmez cursurile de sub
ingineri în acest domeniu. Dar 
nu mă opresc aici, după cîțiva 
ani de muncă în producție, îmi 
voi continua studiile și voi da di
ferența pentru a ajunge inginer".

Se poate constata că, cei doi 
elevi nu trăiesc un complex de 
inferioritate. Dimpotrivă, țintesc 
să-și depășească limitele actuale, 
și această dorință înseamnă foar
te mult în pragul însușirii unei 
profesii.

în al treilea rînd, toți cei 60 
de elevi au făcut și pasul urmă
tor : s-au informat asupra cadru
lui de profesare și, de pe acum, 
își asumă riscurile și dificultățile 
inerente oricărei meserii.

Toate acestea la un loc sînt 
poziții cîștigate înaintea exame
nelor ; dau siguranță, ambiționea
ză în sensul cel mai hun al cu- 
vîntului, sînt un aconto al reuși
tei, mărindu-i șansele.

admitere^

fie un veritabil material în aju- 
părinții, cadrele didactice

Viata bate Ia așa
BURDEL ELENA — Biled, 

Jud. Timiș. — Ai citit bine. Licee 
sanitare pentru pregătirea asis
tenților de laborator și tehni
cienilor dentari funcționează la 
Galați, în str. Mihai Bravu 
nr. 48 și la Tg. Mureș, în str. 
Lenin, nr. 8. Se dă examen la : 
matematică (scris și oral); la 
alegere între limba română (scris 
și oral) și chimie pentru labora
tor, fizică pentru tehnica den
tară. Pentru a deveni soră medi
cală trebuie să urmezi o școală 
profesională sanitară. Pregăteș- 
te-te deci la matematică și limba 
română, chimie sau fizică.

MARCOCI ELENA — Piatra 
Neamț. — Școala din București 
de stenodactilografie, este o 
școală de specializare postli
ceală. Se primesc absolvenți de 
liceu, cu și fără bacalaureat

LENUȚA MAHMOTE — Lun
ca, Jud. Iași. — în cadrul Li
ceului industrial de poligrafie 
din București, str. Argeș nr. 7, 
sectorul 2, funcționează o secție 
de cinematografie. Cît despre 
muzică, funcționează în diferite 
orașe ale țării licee muzicale. 
Insă, cînd te prezinți la un ast
fel de liceu, trebuie să ai cunoș
tințe muzicale temeinice și în 

cunoști un instru-orice caz să 
ment.

MARIA BERBEC - 21
— Indicațiile pe care mi le dați 
despre interesele dumneavoastră 
sînt destul de sumare. Unicul 
indiciu pe care mi-1 oferiți mă 
determină să vă sugerez „Școala 
de specializare postliceală pen
tru industria chimică", din Bucu
rești, B-dul Ion Șulea nr. 256, 
telefon 21.30.50. Dacă situația 
este la fel de bună la fizică și 
matematică vă mai recomand 
„Școala de specializare postli
ceală de fizică atomică", Șos. 
Măgurele nr. 327, sectorul 6.

NEAGU ION — Scornicești, 
Jud. Olt. — Școli profesionale 
sau licee pentru pregătirea poe
ților nu există, din fericire, așa 
că scriindu-mi în acest sens nu 
te-ai încadrat profilului rubri
cii. Scrie-mi o scrisoare mai de
taliată despre aptitudinile, in
teresele și succesele tale școlare 
și te voi putea îndruma spre o 
anumită școală, urmînd ca, în 
ceea ce privește literatura, să-i 
lăsăm cuvîntul viitorului.

LELIOARA NECULAE — Pia
tra, Jud. Olt. — Dragă Lelioara 
te-aș sfătui, de asemenea, să te 
adresezi Institutului etnografic 
și de folclor din București, str. 
Nicos Beloianis nr. 25, care-ți va 
putea da sfaturi utile în legă
tură cu ceea ce te interesează. 
Școli speciale pentru dansuri 
populare nu cunosc.

CONSTANTIN GH. — jud. Ia
lomița. — Vă recomand Școa
la de specializare postli
ceală agricolă din Constanța, 

de SEN ALEXANDRU

B-dul Aurel Vlaicu nr. 84, unde 
vă veți putea pregăti în specia
litatea dorită de dumneavoastră. 
Pentru celelalte specialități alese 
nu funcționează școli postliceale.

M. P. — Dragoș Vodă, jud. Ia
lomița. — Cere medicului din 
circumscripția dumitale o trimi
tere la un medic specialist en- 
docrinolog. Acesta te va lămuri 
asupra tuturor aspectelor. Fi
rește, un astfel de specialist 
poate fi găsit și la Ploiești. Pro
blema pe care mi-ai pus-o de
pășește competența mea.

T. TURLEA — Botoroaga, jud. 
Teleorman. — Pentru conserva
rea cerealelor citiți răspunsul 
dat lui Constantin Gh. Școala de 
specialitate postliceală cu sec
țiile : protecția apelor, meteoro
logie, hidrologie, funcționează la 
Arad, str. M. Grigorescu nr. 8-10. 
La admitere se cere : pentru 
conservarea cerealelor : chimie 
(scris și oral), fizică (oral) ; pen
tru hidrologie : matematică (scris 
și oral), geografia fizică și eco
nomică a R.S. România (oral) ; 
pentru meteorologie : fizică 
(scris și oral), matematică (oral) ; 
pentru protecția calității ape

lor : chimie (scris șl oral), ma
tematică (oral).

ILIE A. — Mănești, jud. Vran- 
cea. — Cu plăcere tovarășe Ilie 
și iată răspunsul s este vorba 
despre „Școala de specializare 
postliceală de geologie", din 
București, str. Justiției nr. 55, 
sectorul 5, avînd următoarele 
secții : geologie, geofizică, topo
grafie, cartografie, foraje pen
tru explorări geologice. Exame
nele se dau după cum urmea
ză : pentru foraje : matematică 
(scris și oral), fizică (oral) ; la 
fel pentru geofizică ; pentru 
geologie : geografia fizică și e- 
conomică a R.S, România (scris 
și oral), geologie (oral) ; pen
tru topografie : matematică (soris 
și oral), geografia fizică gene
rală (oral) ; pentru cartografie : 
desen ornamental și desen geo
grafic (lucrare grafică), geogra
fia fizică și economică a R. S. 
România (oral). îți urez mult 
succes.

HAMZA COSTEL și CHIRICA 
IONEL — Murgeni, jud. Vas
lui. — In numărul 6 801 de joi 
1 aprilie 1971 al ziarului nostru 
ați putut citi despre perspecti
vele absolvenților școlii de zece 
ani. V-ați putea prezenta, așa
dar, la o școală profesională 
care pregătește montori de a- 
paratură electronică. Astfel de 
școli profesionale funcționează 
la București (str. Popa Lazăr, 
nr. 8, Calea Rahovei, nr. 70, str. 
Ho Și Min, nr. 4). Depanarea a

i

paratelor de radio și televiziuni 
se învață în școli postliceale.

NICU PAS — Stănișeștî, 
Bacău. — Dacă vreți să mă as
cultați e mai bine — meteorolo
gia, specialitate care unește 
cumva știința cu poezia. Cealal
tă ipoteză e mai complicată, ce
rerea e mare și posibilitățile, fi
rește, mai mici. în ceea ce pri
vește admiterea citiți răspunsul 
dat mai sus lui T. Turlea din 
județul Teleorman. Cît despre 
facultate nimic nu este pierdut 
dacă nu se pierde onoarea. Ur
mează în etapa a II-a, peste 
2 ani. Succes, foarte mult suc
ces și nu mai stați prea mult pe 
gînduri pentru a putea trece cît 
mai repede din „anticamera 
vieții" în viața propriu-zisă.

BANC ELENA — Bistrița. — 
Citește răspunsul dat lui Hamza 
și Chirică, mai sus. Examene se 
dau la : matematică (scris și 
oral), fizică (partea a Il-a, elec
tricitatea, scris și oral).

GHEORGHE M. IORDANCA, 
comuna Crîngul, jud. Teleor
man. — Absolvenții școlii de 
zece ani dau examene pentru ad
miterea în școlile sanitare la 
limba română (scris și oral), a- 
natomia, fiziologia omului, 
igiena, biologia generală și bio
logia care se cer numai absol
venților a zece clase.

Cit despre durata studiilor aș
teptăm lămuririle organelor de 
resort.

V. A. — Lunca, jud. Botoșani. 
— Citiți răspunsul dat lui Const. 
Gh. din jud. Ialomița (în le
gătură cu conservarea cereale
lor) și lui T. Turlea pentru 
restul întrebărilor.

DUMITRU ADRIAN — Brăi
la. — La vîrsta și cu studiile du- 
mitale poți ajunge unde dorești 
numai prin intermediul liceului 
militar. Adresează-te, așadar, 
autorităților de resort. Aș ob
serva că mai sînt și alte profe
siuni „pline de peripeții"de la 
geologie la inframicrobiologie și 
de la exploatarea petrolului la 
silvicultură. La ce rezultate ai 
ajuns cu „analiza posibilităților 
intelectuale și fizice ?“ Analiza 
continuă sau ai uitat pur și 
simplu să-mi comunici rezulta
tele ? Mi-ar fi fost necesare.

C. MARIA — Roșiorii de Vede 
jud. Teleorman. — Școlarizarea 
la institutul care te interesează 
se face în raport cu necesită
țile fiecărui an, astfel că numai 
inspectoratul școlar județean 
te-ar putea informa cu exacti
tate.

Cum însă simpatizez de multă 
vreme profesiunea aleasă de 
dumneata sfatul meu ar fi ur
mătorul : să te prezinți la un 
institut pedagogic de 3 ani pen
tru a deveni profesoară în în- 
vățămîntul general. Ce părere 
ai ? Scrie-mi despre înclinațiile 
dumitale, materiile școlare care 
te atrag etc., pentru a discuta și 
asupra facultății și a-ți indica 
adresele respective.

F. F. — Vidra, jud. Vrancea. — 
Cu astfel de note meriți cele 
mai calde felicitări pe care de
altfel mă grăbesc a ți le tran
smite. Scrisul dumitale nu mi se 

pare deloc urît, iar conținutul 
a fost redat cu claritate. înțe
leg însă că ești modestă ceea ce, 
pînă la un punct, este a calitate 
iar dincolo de o anumită limită 
devine o slăbiciune și chiar un 
defect.

W
Licee Industriale de chimie 

găsești ia ! Pitești, str. Mircea 
Vodă, nr. 42, cu secțiile 1) teh
nologie chimică organică și 2) 
aparate de măsură și automati
zări în industria chimică ; Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, (str. 
Chimiștilor nr. 60 — cu aceleași 
secții la care se adaugă : 3) uti
laje în industria chimică) ; Fă
găraș (str. Colonia Combinatului 
Chimic nr. 1 cu secțiile :1) teh- 
nologia chimică anorganică, 2) 
utilaje în industria chimică ; 
Turda (str. Ion Rațiu nr. 23) cu 
secții pentru chimia anorganică 
și organică ; Craiova (str. Paș
cani nr. 26—28) cu secții de or
ganică, anorganică și utilaje ; 
Galați — chimia produselor a- 
limentare la liceul industrial 
pentru industria alimentară (Bd. 
Republicii nr. 169) ; Iași (str. Sf. 
Sava nr. 16) pentru organică, u- 
tilaje, aparate .de măsură și 
automatizări ; Piatra Neamț (str. 
Victoriei nr. 156) cu organică și 
utilaje ; Sibiu- (str. Turismului 
nr. 15), chimia proddselor ali
mentare — la liceul industrial 
pentru industria alimentară: 
Turnu Măgurele (str. Taberei 
nr. 2) — pentru anorganică și 
utilaje ; București (B-dul Ton 
Șulea nr. 216) — pentru anor
ganică, utilaje, aparate de mă
sură și control. Și tot în Bucu
rești : liceul industrial pentru 
industria alimentară (str. Spă- 
taru Preda nr. 16) — cu secția : 
chimia produselor alimentare. 
Orice alegere vei face sînt în
credințat de succes. Cu o astfel 
de colecție de ,,zece“ cum ai 
dumneata, viața nu va sta prea 
mult la ușă.

ALEXANDRU GH. ION — 
Lehliu, jud. Ialomița. — între
bările dumneavoastră sînt de 
resortul autorităților școlare. 
Rubrica noastră se ocupă cu o- 
rientarea profesională și nu 
este competentă în chestiunile 
de administrație școlară. Impre
sia mea este însă că nu mai 
aveți îndoieli în ceea ce pri
vește alegerea profesiunii. Repet 
că nu vă pot fi de folos mai 
departe.

TATĂRANU FLORIAN — jud. 
Satu Mare. — Mi s-a părut in
teresantă informația dv. cu pri
vire la faptul că Direcția jude
țeană sanitară Satu Mare nu 
cunoaște existența liceelor sani
tare deși ele funcționează de 
mai mulți ani. Citiți răspunsul 
dat mai sus Elenei Burdel, din 
județul Timiș și informați-i 
dumneavoastră. Nu garantez 
însă că veți primi mulțumiri.

GHIURA MIRON, jud. Hune
doara. — în județul dumnea
voastră nu funcționează o astfel 
de școală. Sînt două școli post
liceale de metalurgie, curs se
ral, specialitatea : electromeca
nic pentru mașini și utilaje (la 
Hunedoara și Călan) și o școală 
sanitară la Hunedoara. La ma
tematică și fizică se cere mate
ria liceului.
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160 DE 
MINUTE

Din cele 160 de minute pe 
care Televiziunea le-a consa
crat în mod expres tineretu
lui în ultima săptămînă, sin
gurele interesante au fost pri
mele 60. Adică spațiul acor
dat luni captivantului con
curs „Ocolul țării în 8 luni“. 
Sigur, și aici s-ar putea dis
cuta în jurul caracterului ti
neresc al competiției — ex
primat doar prin vîrsta echi
pelor și ardoarea fotbalistică 
a suporterilor, nu prin conți
nutul întrebărilor, nu prin 
formula regulamentară a con
cursului, nu prin apelul la 
atributele, experiența de viață 
și problematica unei lumi 
specifice. Dar o asemenea dis
cuție e tardivă acum, cînd 
Ocolul a devenit finiș în linie 
dreaptă, cînd tot ce i se mai 
poate cere e să acorde un 
mai mare credit inteligenței 
tinerilor reprezentanți ai ju
dețelor rămase în întrecere : 
după ce la penultima emisiu
ne departajarea a recurs la 
penibilul argument „Așa scrie 
în bibliografie'*, iată că și în
trebarea care a distanțat Dîm
bovița de Dolj a fo,st doar în 
aparență „de logică**, pe drept 
cuvînt unul din olteni felici- 
tîndu-i pe ciștigători tocmai 
„pentru că au fost atenți și la 
acest amănunt din bibliogra- 
fie“.

Cum spuneam însă, acestea 
au fost cele mai interesante 
minute din cite a cheltuit mi
cul ecran pentru tineret in
tr-o săptămînă. Orice s-ar 
spune, ele s-au întîlnit cu 
nedesmințita pasiune a tine
rilor pentru întrecere, pentru 
aventură și neprevăzut — 
oferindu-i un teren util de 
exercitare. Succesul fiind atît 

de evident — și desigur — mă 
întreb chiar dacă n-a sosit 
momentul ca redacția respec
tivă să pornească investiga
țiile pentru aflarea unei idei 
de competiție care să urmeze 
acesteia, o idee mai tinereas
că în substanța și formula ei, 
nu numai în aparențe.

Următoarele 40 de minute 
au fost cheltuite marți de 
„Cabinetul de orientare șco
lară și profesională*1. Mai 
presus de orice discuție, uti
litatea și actualitatea acestui 
Cabinet au fost subliniate — 
îndată după debut — de o 
adevărată avalanșă de scri
sori. într-una din ele — mi 
s-a povestit — un tînăr po
vestea că tâtîne-său i-a ars o 
palmă pentru a-1 convinge să 
urmărească „Steaua polară** ; 
argumentul patern era in
tr-adevăr încurajator pentru 
realizatorii emisiunii, dar cu 
timpul a devenit alarmant: 
dacă beneficiarii direcți tre
buie bătuți pentru a rămîne 
în fața televizorului atunci 
cînd li se amănunțește și ex
plică propriul viitor profesio
nal, nu cred că infantilismul 
sau neseriozitatea lor sînt de 
vină. Emisiunii îi lipsește 
tocmai caracterul atractiv, 
strădania de a aduce în lu
mină ceea ce e spectaculos șl 
interesant în fiecare profesie, 
ceea ce poate face și chiar 
face din orice meserie o pa
siune pentru o viață... La o 
altă emisiune pentru tineret 
— „Brățara de aur“ — pot fi 
admirați bilunar tractoriști 
care se întrec cu emoționan
tă ardoare în repararea și 
mînuirea mașinilor ; iată însă 
că singurul argument mai a- 
proape de vîrsta eventualilor 
candidați la o școală de me
canici agricoli a fost marți un 
fugitiv și formal interviu cu 
ultimul ciștigător al „Tracto
rului de aur“. In rest, vîrst- 
nici „de cea mai înaltă com- 
petență** au oferit informații 
și explicații juste, veridice, 
incontestabile, dar absolut ne
convingătoare în ochii unui 
elev de clasa a VIII-a oare 
trebuie cîștigat pentru o me
serie. nu împins către ea. Iar 
testele — care nu numai la 
aviator, ci și la operator chi
mist s-au constituit într-o in
teresantă „încercare a puterii'* 
individuale — au fost de data 

asta expediate și bine că au 
fost expediate pentru că a- 
bundau în locuri comune, 
verificînd calități evident ne
specifice profesiei in discuție. 
„A fost o emisiune nereușită**
— mi se va putea replica, și 
voi fi de acord ; numai că a- 
ceastă sacrificare a caracte
rului de spectacol — obligato
riu pentru orice emisiune 
T.V. — pe altarul utilității 
și-a aflat aici doar una din 
cele mai complete expresii, 
nu însă singura sau prima.

în fine, ultimele 60 de mi
nute s-au consumat simbătă, 
în transmisia de la Timișoara 
pentru „Bună seara fete, bună 
seara băieți**. Fidelă caracte
rului său magazinistic și ete
rogen, emisiunea e în genere 
agreabilă și vioaie — aceasta, 
ultima, înscriindu-se cuminte 
în serie. Că nu mișcă nici o 
idee, că nu influențează pe 
nimeni în nici un sens, că 
nici măcar programul artistic 
nu-și propune mai mult de- 
cît satisfacerea unor veleități 
locale sau familiale — toate 
acestea sînt obiecții în afara 
cadrului dat, ar fi de ajuns 
ca oricare din ele să fie luată 
în considerație pentru ca emi
siunea să nu mai semene cu 
ea însăși, să fie alta.

Nu, bineînțeles că nu pledez 
pentru schimbarea unei emi
siuni care și-a cîștigat spec
tatori statornici nu numai — 
și poate nu în primul rînd — 
printre tineri; ea ar putea și 
chiar ar trebui să rămînă ceea 
ce este — un tineresc specta
col de varietăți în matineu. 
Dar problematica vastă și a- 
cută a tinerei generații își 
cere neapărat și o emisiune 
activă, un spațiu săptămînal 
de abordare și dezbatere vie, 
un cadru de circulație a idei
lor despre și pentru tineri. 
Fără aceasta, operația care 
s-a mai făcut — compararea 
universului juvenil cu struc
tura și conținutul spațiilor pe 
care i le acordă micul ecran
— va continua să înscrie în 
contul Televiziunii mari dato
rii neonorate.

Și pentru a nu pluti In 
principii cu care toată lumea 
e de acord din capul locului, 
iată un exemplu aflat întîm- 
plător la îndemînă : dumini
că, pe Lotru s-a aniversat un 
an de la declararea șantieru

lui național al tineretului. 
Televiziunea n-a lipsit de la 
careul festiv, dar intr-un scurt 
reportaj protocolar prin forța 
lucrurilor nu putea încăpea 
nimic din ceea ce a însemnat 
acest an de muncă, nimic din 
viața tinerilor pe care i-am 
văzut la Telejurnal în salopete 
noi de brigadieri, nimfe din 
problemele lor sociale, profe
sionale, culturale, morale... 
Nimic din tot ceea ce alcă
tuiește viața neobișnuită a 
cîtorva mii de tineri care — 
intr-un masiv sălbatic pînă de 
curind — construiesc cea mai 
mare hidrocentrală de pe rîu- 
rile interioare n-a răzbătut în 
cele 160 de minute pe care 
Televiziunea le-a consacrat în 
mod expres tineretului în ul
tima săptămînă. Și vă asigur, 
pentru că i-am cunoscut: 
meritau să constituie eveni
mentul tineresc al acestei 
săptămini !

COSTIN BUZDUGAN

Elastică ;

Studiu și

măsură
creație)

Expoziția celor patru studenți 
deschisă recent la Sala Kalinde- 
ru are în ciuda diversității ge
nurilor, a personalității expozan
ților, distinct conturate încă de 
pe acum, o remarcabilă unitate. 
Ea este susținută de viziunile, 
de registrele stilistice calme și 
echilibrate, de acuratețea expri
mării. De profesionalitate într-un 
sens foarte larg. Această ex
poziție demonstrează elocvent 
(cu atît mai mult cu cît este 
vorba de studenți aflați în ulti
mii ani de studii, în pragul ab
solvirii deci) nivelul profesional 
pe care îl poate asigura — în 

domeniul creației — institutul de 
artă. Evident, dincolo de această 
constatare se impune, fără a an
ticipa asupra unor destine ar
tistice, subliniere# calităților in
dividuale ale expozanților. Ne 
aflăm în fața unor debuturi, în 
care obișnuința studiului (neelu
dat, ca o falsă obsesie a „matu
rității") se îmbină adesea, în sen
sul depășirii acestuia, cu căuta
rea personală de ordin creator.

Corneliu Tache expune de 
pildă o suită de zece sculpturi 
care dezvoltă ca subiect unic — 
figura umană. Prospețimea viziu
nii, originalitatea soluțiilor com
ponistice, siguranța exprimării 
depășesc „lecția" de monumen- 
talism pe care a asimilat-o alt
fel perfect (vizibilă în alungirea, 
în ©lansarea caracteristică a per
sonajelor), ori „lecția" stilizării 
decorative, care conține, trebuie 
să semnalăm, și un real pericol 
al manierismului. Radu Adrian, 
care expune tot sculptură, se o- 
prește mult mai prudent în fața 
„motivului". Ocolește cu bună 
știință înregimentarea stilistică 
fermă. își apără o „libertate de 
acțiune" care să îi permită, ca o 
justificare a „studiului" („Por
tret stil") explorarea psihologiei 
modelului („Victoraș", „Portret 
I.C."), a rigorilor compoziției ab
stracte („Arhitectură", „Focul") 
ori a alegoriei „literare" („Ovi- 
diu", „Străinul", „loan Botezăto
rul"). Deși refuză o angajare to
tală în lucrare, deși nu o priveș
te ca „operă", oscilînd între 
tonul serios și ironia rău ascunsă, 
deși sugerează dezinvoltura jo
cului ce nu rîvnește să fie privit 
cu „academică" exigență, ne a- 
flăm în fața unor autentice lu
crări de artă. Al treilea expo
zant, Rodica Tănăsescu, expune 
o suită de picturi, care au de a- 
semenea, neta, aerul „studiului". 
Urmărite atent, ele dezvăluie nu 
numai știința compoziției, sensi
bilitatea în care sînt armonizate 
tonurile surde, dense, mate ale 
materiei colorate, ci și intenția 
majoră care să le justifice vizi
unea esențializată asupra reali
tății pe care artista o propune» 
ambiția sa de a fixa stări, feno
mene lipsite de o apartenență 
„concretă", dar, evident toate 
încorporate trăirii umane („Re
fugiu", „Ecou", „Amenințare", 
„Prezența neliniștitoare", „Pun
te"). Este o pictură figurativă în 
esență, de un lirism reținut, so
bru, care știe să depășească uni
vocul schemei decorative, prin- 
tr-o sensibilizare remarcabilă a 
liniei, a tentei plate, căreia îi 
conferă virtuți spațiale nebănui
te.

Gravorul Bencsik Janos ne dă 
măsura unei seriozități profesio
nale cum nu întîlnim uneori nici 
în expoziții ale consacraților. în 
fața lucrărilor sale eziți să folo
sești cuvîntul „debut". O viziu
ne perfect conturată, o adecvare 
între intenție și transpunerea 
plastică, o exploatare originală a 
semnului grafic îndreptățesc a- 
ceastă afirmație. Ocolind în ge
neral dialogul intens între alb și 
negru, cultivînd infinite valori 
intermediare, nu face decît să 
dobîndească calitatea de culoa
re, să îmbogățească și să susțină 
substanțial schema compoziționa
lă și o dată cu ea materia „epi
ca" a lucrărilor. Ele vădesc în 
ansaAiblu fantezie, putere de 
invenție cenzurată cu luciditate, 
aplecare structurală către anali
ză, către justificarea logică a tot 
ceea ce întreprinde.

C. R. CONSTANTINESCU
•) Expoziția de sculptură, pic

tură și grafică a studenților In
stitutului „N. Grigorescu": 
Corneliu Tache, Radu Adrian, 
Rodica Tănăsescu, Bencsik Ja
nos — Sala Kalinderu, str. dr. 
Sion nr. 2—4.

„Decupaje"
din filmul

săptămini
Poate că ..nici un element 

nu poate fi socotit mai sem
nificativ pentru dimensiunile 
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vieții muzicale românești con
temporane ca apariția pe afișele 
de concert a unor noi formații, 
mărturie a strădaniilor unora din
tre cei mai buni instrumentiști 
de a oferi publicului posibilitatea 
de a veni în contact cu noi do
menii ale istoriei artei sonore, de 
a stimula prin activitatea lor, 
creația componistică națională.

Săptămînă trecută, agenda mu
zicală a Capitalei a înregistrai 
debutul unei noi formații.

O soprană, o harpistă, un obo
ist și un clarinetist sau con
stituit într-un ansamblu și au 
apărut în sala de concert după 
ce patru dintre compozitorii noș
tri au scris pentru ei cîteva lu
crări speciale.

Am ascultat „Dipticul" de Car
men Petra-Basacopol, Divertis
mentul lui Mihai Moldovan, 
„Schițe în laviu" de Felicia Don- 
ceanu, „Doină" de Mansi Bar- 
beris — lucrări aparțintnd unor 
creatori foarte diferiți ca profil, 
lucrări ce investighează diferite 
zone sonore, sintetizînd momente 
deosebite de evoluție componis
tică.

Un interes deosebit l-a sus
citat Divertismentul lui Mihai 
Moldovan. Scris în 1967 (Mihai 
Moldovan a fost unul dintre pri
mii creatori care au răspuns soli
citărilor noului Cvartet), piesa 
unește farmecul improvizatoric cu 
rigoarea conceptuală, investigația 
unor straturi adinei ale gîndirii 
folclorice cu un înalt profesiona
lism componistic. „Divertismen
tul" lui Mihai Moldovan amin
tește aceeași matrice stilistică din 
care s-au născut „Scoarțele", „Vi
traliile", „Texturile" — întreaga 
suită a pieselor care l-au impus 
în ultimii doi ani (și trei presti
gioase premii de compoziție do- 
bîndite în ultimii doi ani a au
tentificat acest fapt) în rîndul 
autenticelor speranțe ale creației 
muzicale naționale.

In deschiderea concertului, 
unul dintre membrii noului an
samblu, soprana Virginia Mânu, 

ne-a mai oferit un substanțial 
program de lieduri românești 
(semnate de Florica Dbnitriu, 
Adrian Rațiu, Dan Constantines- 
cu, Doru Popovici) multe dinți, 
ele în primă audiție.

oi seara, în Studioul Radio- 
televiziunii, iubitorii de 
artă din Capitală au avut 

o primă întâlnire cu tânărul diri
jor Maxim Șostakovici. In pro
gram trei piese capabile să facă 
săli pline: Uvertura de concert 
de George Enescu, primul con
cert pentru pian de Brahms și 
Simfonia a 4-a de Ceaikovski. 
Ne-a făcut o mare plăcere inte
grarea în program a Uverturii 
lui Enescu, omagiu adus marelui 
compozitor. Simfonicul a mărturi
sit o temeinică pregătire muzi- 
oală. Inexplicabile ni s-au părut 
însă unele inexactități în do
zaje, unele suprasolicitări dina
mice.

n concertele Filarmonicii de 
la sfîrșitul săptămînii, am 
avut marea bucurie a re- 

întîlnirii muzicianului francez, 
Jean Martinon, cunoscut în țara 
noastră după turneul întreprins 
în fruntea Orchestrei Simfonice 
a Radioteleviziunii franceze.

Martinon este indiscutabil unul 
dintre așii baghetei europene și 
concertele de la București în care 
am ascultat impunătoarea suită 
„Dardanus" de Rameau și dra
matica simfonie cu orgă a lui 
Săint-Săens au atestat din nou 
valorile șefului de orchestră ce 
scrutează adîncimile partiturii, 
căruia nu-i scapă nici un fel de 
detalii, care încarcă cu o înaltă 
emoționalitate fiecare frază mu
zicală.

Jean Martinon' ne-a prezentat 
în acest concert una dintre 
multele sale lucrări: Simfonia a 
4-a — intitulată „Înălțimi" — o 
piesă fără originalitate stilistică 
dar vădind în fiecare dintre miș
cările et forță creatoare, mește
șug de clasă.

IOSIF SAVA
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întâlnire la C. C. al P. C. R.
Luni dimineața, tovarășul 

Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîl
ni t cu delegația Frontului de 
Eliberare Națională din Alge
ria care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte to
varășii Mansouri Abdelhafid, 
membru al Direcției Centrale, 
Comisar național al F.L.N. 
pentru Capitală, Belarbi Lar-

bi, președinte al Uniunii țăra
nilor și mișcării cooperatiste, 
Tazaroute Mustapha. membru 
al Direcției pentru Europa a 
F.L.N., și Amirouchen Abdela- 
mid, responsabil al Diviziei 
țări socialiste din Departa
mentul relații internaționale al 
F.L.N.

întîlnirea, în cursul căreia 
au fost abordate probleme de 
interes comun, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te și prietenie.

Sesiune științifică a Academiei consacrată 
Semicentenarului partidului

Luni dimineața, tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., a primit delegația 
muncitorilor din R. P. Chineză, 
condusă de Wei Ping-kuei. 
membru al Comitetului Central

al Partidului Comunist Chinez, 
membru al Conferinței reprezen
tanților muncitorilor din Anșan, 
care a participat la Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și care face o vi
zită de schimb de experiență în 
țara noastră.

Luni au început la București 
lucrările Sesiunii științifice a 
Adunării Generale a Academiei 
Republicii Socialiste România, 
consacrată semicentenarului 
Partidului Comunist Român. Se
siunea are ca temă cercetările 
multidisciplinare și interdiscipli- 
nare, originea, dezvoltarea șl 
perspectivele lor.

La ședința de deschidere a 
lucrărilor au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
Gheorghe Cioară, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, academicianul 
Aurel Moga. președintele Aca
demiei de Științe Medicale, aca
demicianul Grigore Obrejanu, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe Agricole și Silvice.

La sesiune participă numeroși 
academicieni, cadre didactice 
din învățămîntul superior, cer
cetători.

Cuvîntul de deschidere a fost

rostit de academicianul Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei, care a spus printre altele s 
Aniversarea a 50 de ani de la 
înființarea partidului este, pen
tru noi toți, un prilej de analiză 
a activității de pînă acum, de 
definire a etapelor viitoare. Că
lăuzit de ideea importanței pe 
care, în mod obiectiv, revoluția 
științifică și tehnică o are în e- 
voluția societății contemporane, 
partidul a creat condiții mereu 
mai bune pentru dezvoltarea 
științei și legarea ei de practică, 
pentru întărirea și moderniza
rea continuă a bazei materiale, 
luînd măsuri pentru perfecțio
narea conducerii și coordonării 
cercetării științifice. Gradul in
tens de specializare a știin
țelor în epoca contempora
nă, în cadrul progresului ra
pid al științei și tehni
cii pe plan mondial, a spus vor
bitorul, are drept corolar nece
sitatea de sintetizare, de core
lare multiplă a ariilor științi
fice, iar ca metodă de lucru 
cooperarea în echipe multidisci
plinare, pentru rezolvarea pro
blemelor mari care stau în fața 
cercetării actuale. Intelectualii 
de azi au fericirea de a fi con
temporanii unei epoci mărețe

din istoria poporului român, 
epocă ce deschide tuturor for
țelor națiunii noastre un cîmp 
nelimitat de afirmare. Spiritul 
revoluționar ce străbate întreaga 
activitate a partidului nostru 
constituie un model pentru toți 
oamenii de știință, dornici să-și 
închine întreaga forță a gîndirii 
lor creatoare înaltelor idealuri 
ale umanismului socialist.

închinînd manifestarea noastră 
științifică semicentenarului Par
tidului Comunist Român, per- 
miteți-mi să aduc salutul nos
tru de înaltă stimă și adîncă re
cunoștință partidului, Comitetu
lui său Central, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a spus în 
încheiere vorbitorul.

Programul sesiunii cuprinde 
69 de comunicări, care vor fi 
prezentate în ședințe plenare și 
pe secții. Tematica acestor co
municări abordează, pe de o 
parte, problemele fundamen
tale ale unor domenii, ele înșele 
multidisciplinare, ca genetica, 
ecologia, holografia, informati
ca, fotogrametria, magnetohidro- 
dinamica, iar pe de altă parte 
aspecte privind aplicarea unor 
metode, proprii unui dome
niu, în alt domeniu de cer
cetare, cum ar fi metode
le și teoriile din matema
tică și statistică aplicate în fi
zică, în chimie. în biologie, în 
economie, în istorie.

ASISTENT UNIVERSITAR
RINĂ LA... PENSIE

DULCE CA MIEREA 
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„Mondialele44 

studențești, 
de handbal

„DOBRIN A FOST 
MAGNIFIC"

Principalul punct de atrac
ție al partidei de la Pitești 
dintre F. C. Argeș și S. C. Ba
cău l-a constituit, fără îndoia
lă, duelul Dobrin — Dem- 
brovschi; între cei doi interna
ționali existând o rivalitate de
clarată anul trecut la Guada
lajara, cînd băcăuanul i-a luat 
locul piteșteanului în centrul 
liniei de atac a echipei națio
nale. Duminică DOBRIN a fost 
în zi mare, eclipsîndu-și riva
lul. Iată ce ne-a spus, ieri, 
EM. DEMBROV8CHI despre 
Dobrin : „A jucat senzațional. 
A făcut tot ce a vrut pe te
ren. Dacă juca la noi în echi
pă, băteam cu 4—1!“ dan 
COE, prezent la acest meci în 
calitate de... spectator, a ținut 
să adauge : „După jocul de 
duminică, Dobrin merită toate 
adjectivele. A fost, într-ade- 
văr, magnific”.

BELDEANU 
„TERMINAM CAMPIONATUL 

PE LOCUL 10 I"
„Spun sincer, înaintea me

ciului cu Dinamo, mă gîn- 
deam că o remiză ar fi foarte 
bună. Mă îngrozeam la gîndul 
unei înfrîngeri. Echipa noas
tră a jucat la fel de bine ca 
la Brașov, iar Dinamo ne-a 
dat o mină de ajutor, prezen- 
tînd un fotbal sub nivelul po
sibilităților sale ! Acum, vă- 
zînd că sîntem capabili de lu
cruri mari (de exemplu — să 
schimbăm liderul), curajul și

optimismul s-a cuibărit în su
fletele noastre. în definitiv 
dacă am învins pe Dinamo 
de ce nu le-am învinge și pe 
Jiul, pe C.F.R. Timișoara și 
pe celelalte echipe din zona 
retrogradării ! Cred că vom 
termina campionatul pe lo
cui 10“ !

„MACRI ARE LOC 
IN ECHIPA

PE CARE O ANTRENEAZĂ!"
Mai în glumă, mai în se

rios, Valentin Stănescu spune 
că Tacite Macri are loc în e- 
echipa C.F.R. Timișoara ! „Ce
feriștii își merită... lanterna 
roșie — este de părere antre
norul V. Stănescu. Ei alcătu
iesc o formație subțire, pestri
ță, sub nivelul diviziei A. 
Steagul roșu putea cîștiga la 
Timișoara, dar terenul deni
velat ne-a dezavantajat, ne- 
yermițîndu-ne să realizăm un 
joc constructiv — ofensiv, cu 
pase multe, precise".

IORDĂNESCU — 
ÎN REPREZENTATIVA 

OLIMPICĂ
Cel mai bun om al formați

ei Steaua în întîlnirea de sîm- 
bătă, cu Rapid, IORDĂNESCV, 
a fost chemat în reprezenta
tiva olimpică. Miercuri, pe 
stadionul Republicii sau Dina
mo, „olimpicii" vor întîlni, în- 
tr-un meci de verificare, echi
pa vest germană Eintracht 
Braunschweig Fiind suspen
dat de club, Florian Dumitres
cu nu s-a prezentat la convo
carea lotului.

★
Ieri dimineață, lotul A a 

părăsit Capitala cu destinația 
Berlinul Occidental unde, mîi- 
ne seară, va susține un meci 
în compania formației Hertha 
B.s.C. Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Răduca-
nu, Adamache, Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, lanul, 
Dumitru, Radu Nunweiller, 
Anca, Neagu. Dembrovsehi, 
Dumitrache și Lucescu. Do
brin a rămas la Pitești, avînd 
de susținut în aceste zile exa
menele pentru clasa a X-a, 
cursul fără frecvență.

*
La Ploiești, U.T.A. a apărut 

în teren fără cei mai buni 2 
jucători ai săi : Flavius Domi- 
de și Florian Dum-itrescu, 
Dacă absența primului nu ne-a 
surprins — știindu-1 acciden
tat, cu piciorul în ghips — 
„dispariția" secundului ne-a 
pus pe gîriduri Ce s-a întîm- 
plat ? Florian Dumitrescu a 
condiționat rămînerea sa la 
U.T.A. de satisfacerea unor 
serioase și substanțiale preten
ții materiale ! Văzîndu-se șan
tajat, clubul a recurs la o so
luție la care. sîntem siguri, 
Florian Dumitrescu nici nu 
s-a gîndit. L-a suspendat pe o 
perioadă de un an, măsură 
trimisă federației pentru a fi 
ratificată.

D. VIȘAN

S-ar mai putea să mai vedem, 
aici la „mondialele” studențești 
de handbal o partidă România— 
Iugoslavia. Am impresia că a- 
ceastă competiție, căreia puțin 
îi lipsește ca să atingă nivelul 
C. M. de la Paris, se va în
cheia tot cum a debutat : cu o 
finală între handbaliștii români 
și iugoslavi. Dar am încrederea 
că așa de va fi, tricolorii noștri 
studenți vor fi Ia Praga în 11 
aprilie, aceiași învingători me
rituoși și prestigioși ca alal
tăieri, sîmbătă, la Uhersche 
Hradiste.

în ședința de pregătire, an
trenorul Eugen Trofin le-a vor
bit flăcăilor despre tot ce vrei 
și ce nu vrei. Și despre soare, 
care de cîteva zile stătea as
cuns și de-abia atunci se ară
tase în semn că ne zîmbește 
nouă, și despre valoarea deose
bită a veritabilei naționale iu
goslave, — în fața căreia na
ționala noastră. cu Gruia și 
Gațu, se simte întotdeauna com
plexată — dar și despre faptul, 
de loc de heglijat. că totuși 
handbalul românesc deține ti
tlul mondial, iar adversarii noș
tri ocupă treapta a treia. S-au 
dat și cîteva indicații tactice, 
dar puține și generale. „Ne 
vom orienta pe teren. Acum 
trebuie să știți că bătuți nu ie
șim din sală. Jucăm cu iugo
slavii și trebuie să spulberăm 
complexul nostru iugoslav. Pri-

cepeți ? înțelegi Chicid, înțe
legi Guneș, înțelegeți Bota, Voi- 
nea, Licu și Cîrlan ?“

Cînd am ieșit de la ședința 
de pregătire eram cu toții con
vinși că asupra acestora a fost 
inoculată ambiție, încredere și 
entuziasm, și că asta nu putea 
duce decît la victorie. Iar cînd 
Dan Marin a mai spus că ..Abia 
acum înțeleg eu cum poate 
Universitatea să ne bată me
reu pe noi dinamoviștii”, nu mai 
aveam nici o îndoială că noi 
vom fi învingători.

Personal, ca unul care pînă 
acum nu a stat prea mult în 
apropierea handbaliștilor, am 
început să cred mult în Steaua 
acestui Teașcă al handbalului 
și în băieții săi. care răspund 
măestru la comenzi maestre. 
Confruntarea de sîmbătă cu ce
lebra națională iugoslavă ne-a 
demonstrat, cu puterea de con
vingere a faptelor, că aici la 
„mondialele44 studențești sîntem 
reprezentări de o selecționată 
care, chiar dacă nu are decît 
patru jucători „parizieni" și un 
antrenor „parizian44, nu poate fi 
culcată la pămînt cu una cu 
două. Rezultatul îl știți : 12—9. 
Primul secret al Victoriei noas
tre l-a constituit, cred eu, ve
ritabila dorință a băieților . ae 
a face totul pentru ca să nu 
iasă din sală înfrințl. Al doilea, 
inteligența lor tactică. Al trei
lea, realele lor posibilități teh

nice. Așa se explică reușita 
noastră în apărare — unde Licu, 
încadrat de Chicid și Guneș, 
n-au lăsat să treacă nimic, iar 
Penu a apărat ca un dumnezeu 
(inclusiv un 7 m al lui Horvat) 
taman în momentele cînd echi
pa trebuia ajutată să se des
prindă de Lazarevici și ai săi; 
așa se explică reușita noastră 
în atac —- unde Bota, Voinea, 
Cîrlan și Panțîru au putut în
scrie goluri psihologice din faza 
I, ori de pe semicerc, iar Dan 
Marin — intrat în repriza se
cundă în locul lui Licu (înre
gistrat pînă atunci cu două eli
minări) — a punctat de trei 
ori spectaculos, devenind în 
cîteva minute spaima numărul 
unu pentru adversari. Evident, 
meciul s-a jucat tot timpul, nu 
a fost cîștigat decît cu un mi
nut înainte de final, cînd Voi
nea, mare iubitor de simetrie, 
a pecetluit un scor pe care tot 
el îl deschisese în minutul 1. 
N-am fost cîștigători mai din 
vreme, pentru că adversarii 
s-au luptat tot timpul berbe- 
cește și pentru că ai noștri au 
pierdut cîteva momente cheie.

Din păcate și arbitrii Valen
ța și Konig au constituit un 
permanent pericol pentru soar
ta noastră în acest joc. în re
priza întii insă, cind toți jucă
torii au fost duri, dar numai ai 
noștri au fost eliminați — am

Corespondență 
telefonică de la 

G. MITROl

fost chiar dezavantajați supără
tor și îngrijorător. După pauză, 
însă, intervenția delegației ro
mâne a fost înțeleasă în spiri
tul ei principial, și arbitrajul 
s-a dovedit, totuși, nepărtinitor.

Acum, după victoria lesnicioa
să asupra austriecilor (21—11 — 
duminică seara) mai avem 
partida cu danezii de care iar 
nu ne temem. Sîntem și mai 
buni, a venit și Birtolom de la 
Dortmund, avem și moral.

★
LA ORA ÎNCHIDERII EDI

ȚIEI : în campionatul mondial 
studențesc de handbal, echipa 
masculină a României a re
purtat a treia victorie conse
cutivă întrecînd cu scorul de 
25—10 (11—3) echipa Dane
marcei. Handbaliștii români 
s-au calificat în sferturile de 
finală, care se vor desfășura 
Joi.

Zilele trecute am poposit te 
Institutul medico-farmaceutic 
din Tîrgu Mureș. Indiscutabil, un 
așezămînt de tradiție, binecu
noscut prin activitate multila
terală în domeniul pedagogiei 
și științei medicale, prin nivelul 
ridicat al pregătirii cu care 
pornesc, de aici, de ani și ani 
de zile, către toate colțurile 
țării, generații de discipoli ai 
lui Hippocrat.

Un factor de mare importanță 
în. desfășurarea dinamică, armo
nioasă a procesului de învăță- 
mînt îl reprezintă corpul de a- 
sistenți universitari. Ne-am ii 
așteptat să aflăm aici un colec
tiv tînăr, complet, un număr cît 
mai mare de cadre cu serioase 
preocupări în domeniul cercetă
rii, cu perspective de promo
vare certe. Din păcate, situația 
este alta. Schema posturilor de 
asistenți este descompletată, 
25 de locuri fiind vacante. 
Apoi, însăși structura gru
pului de asistenți trădează ca
rențe în selecționarea și promo
varea cadrelor, privite ca părți 
ale unui proces neîntrerupt. Din 
totalul de circa 200 asistenți, 
peste 60 la sută sînt trecuți de 
50 de ani, apropiindu-se, oricît 
ar părea de ciudat, de etapa 
pensionării. De asemenea, po
sibilitățile de promovare în 
funcțiile imediat superioare (șef 
de lucrări, conferențiar) sînt 
destul de reduse. Ancheta noas
tră a depistat asistenți cu ve
chime de peste 20 de ani. Mai 
bine de 10 la sută din efectivul 
asistenților (e vorba, în primul 

. rînd, de cei trecuți de 40 de 
ani) nu sînt — contrar normelor 
— absolvenți ai examenului de 
doctorat. în sfîrșit, o bună parte 
a aadrelor, aparținînd aceleiași 
categorii de vîrstă, este, după 
părerea conducerii institutului, 
depășită de exigențele învăță- 
mîntului modern.

Evident, asoectele prezentate 
influențează în mod direct (din 
păcate, negativ) acțiunea de 
formare, în spiritul exigențelor 
medicinii actuale, a tinerelor 
cadre. De aceea, considerăm o- 
portună o discuție pe această 
temă.

în mod normal funcția de a- 
sistent universitar este asociată 
unei anumite categorii de vîrstă. 
Pentru asistenții institutelor cu 
profil medical limita legală 
este de 38 de ani. La I.M.F. 
Tîrgu Mureș însă, cea mai mare 
parte au depășit-o cam de 
mult. Catedrele de medicină in

ternă și pediatrie, de exemplu, 
sînt încadrate cu asistenți în
tre 40 și 50 ani. Lipsa unei munci 
de perspectivă în formarea ca
drelor e evidentă cu atât mai 
mult cu cît, așa cum arătam, o 
parte dintre aceștia nu posedă 
nici titlu de doctor în științe 
medicale (or, conform regula
mentului. dacă acest titlu nu 
este dobîndit pînă la vîrstă de 
35 de ani, urmează eliberarea 
din învățămîntul superior).

— Cum s-a ajuns la această 
situație ?

— Institutul, ne mărturisește 
rectorul Gheorghe Puskâs, a 
propus de multe ori Ministerului 
Sănătății reîmprospătarea cor
pului de asistenți. Răspunsul 
a fost însă — și nu numai in 
ceea ce privește institutul nostru 
— un refuz. Motivul: elibera
rea aoestor cadre ar atrage 
descompletarea și mai pronun
țată a colectivului (și așa insu
ficient) de asistenți. Remarc 
faptul că o serie de cadre, avînd 
calitatea de medic primar — 
care le dă posibilitatea să ocu
pe un post bun în rețeaua sa
nitară — au solicitat din pro
prie inițiativă părăsirea institu
tului. Răspunsul ministerului a 
fost același.

— Totuși, cum ar putea avea 
toc descompletarea invocată, de 
vreme ce, în. fiecare an, colec
tivului de asistenți i se adaugă 
forțe proaspete ?

— Aici este un alt punct ne
vralgic. Deși avem acordul Mi
nisterului învățămîntului pentru 
organizarea de concursuri, vi- 
zînd, mai întîi, completarea 
posturilor vacante, Ministerul 
Sănătății opune un al doilea 
veto. Ne învîrtim astfel Intr-un 
cerc vicios, care ne împiedică 
să trecem la o întinerire siste
matică a cadrelor.

— Intr-adevăr, în ceea ce pri
vește organizarea sistematică de 
concursuri — ne declara tova
rășul Benone Duțescu, directo
rul Direcției învățămînt și per
sonal •— poziția Ministerului 
Sănătății a fost destul de re
zervată. Se pare că se va ajunge 
în curînd la o soluție concretă 
în această privință, — organiza
rea regulată de concursuri — 
pe baza unui aaord între Mi
nisterul Sănătății și Ministerul 
învățămîntului. Pe de altă parte, 
am aflat că pînă acum Ministe
rul Sănătății nu a primit 
nici o propunere de tre
cere a cadrelor fără perspectivă

ETAPA DE FOTBAL 
ÎN SECVENȚE INEDITE

Meciul Rapid—Steaua, re
priza secundă : Naom cen
trează de pe dreapta, Iorda- 
nescu șutcază năpraznic și 
plasat, golul pare inevitabil 
dar Răducanu are un reflex 
extraordinar și... rămîne ceea 
ce se vede în imagine : orice 
explicație devine inutilă.

Dans ? O îmbrățișare de 
prietenie și bucurie ? Aș ! O 
renunțare la mijloacele spor
tive de luptă pentru întâieta
te, o încăierare în toată legea. 
Ca la lupte libere. Protago
niști : Dumitrache și Măndoiu»

MARIA ALEXANDRU (România)^
ANTON STIPANCICI (Iugoslavia)

vicecampioni mondiali
Luni la Nagoya au fost atribuite primele medalii în probele 

individuale din cadrul actualei ediții a campionatelor mondiale 
de tenis de masă. După ce în semifinalele probei de dublu 
mixt, Maria Alexandru (România) și Anton Stipancici (Iugosla
via) au învins cu 3-0 pe soții Berhard și Diana Schoeler (R.F. a 
Germaniei), în finală ei au întâlnit perechea Lin Hui-cin—Cian 
Sin-lin (R.P. Chineză), care se calificase cu 3-1 în dauna cuplului 
japonez Tokuyasu Mishii—Mieko Fukuno. La capătul unei parti
de spectaculoase, Lin Hui-cin—Cian Sin-lin au repurtat victoria 
cu scorul de 3-1 (21-19, 15-21, 21-16, 21-18) intrînd în posesia 
titlului mondial

Tot luni au început și probele de simplu (masculin și femi
nin). în competiția feminină Maria Alexandru a eliminat-o cu 
3—0 (21—9, 22—20, 21—18) pe Ciun Hyun-Suk (Coreea de Sud) 
Cunoscuta jucătoare engleză Mathews a cîștigat cu 3—1 (10—21, 
21—11, 21—11, 21—16) in fața celei de-a doua jucătoare românce, 
Eleonora Mihalca. în turul următor Maria Alexandru o va în
tîlni pe japoneza Sakaktubara.

ILIE NĂSTASE și ION TIRIAC, din nou victorioși
Dublă victorie românească în turneul internațional de la Nisa. 

Tcnisnianii români Ilie Năstase și Ion Tiriac și-au înscris noi 
victorii în palmares. în finala probei de simplu. Ilie Năstase 
l-a învins în trei seturi : 10—8, 11—9. 6—1 pe cehoslovacul No
des. Năstase și Tiriac au cîștigat proba de dubiu Ei au învins 
în finală cu 6—3, 6—3 pe francezii Barthes—Jauffret.

LA HUNEDOARA
538 APARTAMENTE DATE 

IN folosință
In trimestrul care s-a încheiat, constructorii din județul Hu

nedoara au dat în folosință la Hunedoara, Vulcan și în alte 
localități 538 apartamente. Numeroase alte blocuri de locuințe 
se află în stadiu avansat de execuție, ceea ce creează premiselS 
terminării, pînă la 1 Mai, a tuturor apartamentelor planificate 
pe primul semestru.

Așezările urbane și centrele muncitorești din județ se îmbo
gățesc anul acesta cu peste 3100 apartamente, construite cu 
fonduri alocate de stat.

NOI UNITĂȚI COMERCIALE
In construcție

în diferite localități din țară a început construcția unor noi 
unități comerciale. Amplasate, îndeosebi, în noi cartiere de 
locuințe și în zone industriale, ele vor contribui la îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării și deservirii populației. Astfel, la 
Timișoara, Galați și Vaslui se ridică magazine universale și 
generale, iar în aproape toate reședințele de județ complexe 
comerciale. în Capitală, asemenea unități se construiesc în noile 
cartiere Drumul Taberei, Armata Poporului, Berceni, Titan și 
în zona industrială a Uzinelor „23 August44.

din învățămîntul superior, în re
țeaua sanitară. Aceasta în condi
țiile în care asistenților cu ex
periență le sînt oferite posturi 
deosebit de avantajoase ce le-ar 
permite o mai bună valorificare 
â pregătirii și experienței acu
mulate. De pildă, șefi de sec
ții, în cadrul noilor spitale din 
Suceava, Galați, Slatina, sau în 
centrele județene.

Evident, față de felul cum stau 
lucrurile, opinia noastră este că 
răspunzătoare de această situa
ție se face mai ales conducerea 
Institutului. Semnalăm, de ase
menea, lipsa de fermitate 
manifestată de Ministerul În
vățămîntului și Ministerul Să
nătății care, cunoscînd situa
ția asistenților de la I.M.F. 
Tg. Mureș, nu iauz măsuri 
pentru ca prevederile privind 
vîrsfa maximă pentru postul de 
asistent universitar să fie res
pectată. Revenind la responsa
bilitatea conducerii I.M.F. ni se 
pare că aici se manifestă a- 
ceeași insuficientă hotărîre și în 
ceea ce privește promovarea a- 
sistenților tineri. însăși promo
varea din poziția de asistent sta
giar, în aceea de asistent plin se 
efectuează cu mari întârzieri. 
Deși perioada destinată stagia- 
turii este de 3 ani, o serie de a- 
sistenți, printre care L. Bocan- 
ciu, S. Chioreanu, A. Gyeresi 
au depășit-o de mult. Și nici 
aici, de asemenea, nu se ia 
vreo hotărîre, nu se caută o 
soluție...

Mai notăm că posibilitatea de 
reîmprospătare a colectivului de 
asistenți este îngreunată și de 
faptul că absolvenții cursurilor 
de secundariat nu se pot pre
zenta (nici la Ministerul Sănă
tății nu am putut afla bine de 
ce) la concursurile pentru ocu
parea posturilor de asistent. De 
asemenea, absolvenții cursurilor 
de internat — pregătiți special 
pentru activitatea pedagogică și 
de cercetare într-un institut de 
învățămînt superior — nu sint 
reținuți pe posturi de asistenți. 
Nu numai atît : nici după ce a- 
ceștia efectuează un stagiu de 
2—3 ani la locul unde au fost re
partizați, nu există o preocupa
re pentru a le da posibilitatea 
să revină în învățămîntul supe
rior, activitate pentru care au 
fost pregătiți (cu serioase 
forturi pedagogice și cheltuieli 
bănești).

— Poate că, opina asistentul 
A. Gyeresi, dintr-o promoție de 
50—60 de studenți, un număr de 
2—3, atunci cînd aceștia dau do
vada unor calități deosebite, ar 
merita să fie reținuți în Institut, 
în acest fel gradul de pregătire 
specifică activității noastre ar 
crește substanțial...

Evident, aceasta este o opinie. 
Indiferent că ar fi reținuți ime
diat după absolvire sau prin- 
concurs (la care să poată lua 
parte și absolvenții „secundaria- 
tului44, ai „internatului"), proble
ma trebuie rezolvată. Fiindcă inr 
suficiența numărului de asistenți 
influențează negativ desfășura
rea practicii studenților. La pe
diatrie, de pildă, unui asistent 
îi revine sarcina de a îndruma 
15—20 de studenți, ceea ce depă
șește cu mult cifra indicată 
de Ministerul învățămîntului. 
De asemenea, structura actuală 
a colectivului de asistenți nu 
permite abordarea unui volum 
de cercetări corespunzător.

Din fericire, după cum a reieșit 
din discuțiile purtate ulterior, 
atît Ministerul învățămîntului, 
cît și Ministerul Sănătății, sînt 
hotărîte, pare-se, (pe baza unor 
reglementări privind îmbunătă
țirea condițiilor de formare și 
promovare a cadrelor ce vor 
apărea în vara acestui an), să 
acționeze pentru remedierea si
tuației. Cu atît mai mult cu 
cît ea poate fi întâlnită nu nu
mai la Tîrgu-Mureș.

ANDREI BÂRSAN

Campionatele naționale
Devenite tradiționale, campionatele naționale școlare angre

nează, an de an, tot mai mulți elevi, iubitori ai sportului. Fina
lele, care sînt așteptate întotdeauna cu speranțele și optimismul 
caracteristice vîrstei competitorilor, au devenit și ele adevărate 
capete de afiș în programul competițiilor sportive la zi, fiind 
așteptate, cu aceeași legitimă curiozitate, atît de sportivii par
ticipant, cît și de profesori, specialiști și public. Și iată că, 
după consumarea etapelor pe județe și zone-etape dîrze, în 
care nici o echipă și nici un sportiv n-au precupețit nimic 
pentru obținerea dreptului de intrare în faza finală — odată cu 
sosirea vacanței de primăvară, sportivii școlari își vor disputa 
primele titluri de campioni republicani din anul acesta la 
trei discipline : baschet, volei și gimnastică. Excelente prilejuri 
de trecere în revistă a eșaloanelor celor mai tineri sportivi 
din țară, finalele școlare sînt organizate și privite cu grija 
și atenția corespunzătoare marilor întreceri, ele reprezentând, 
fără discuție, competiții interesante, menite să contribuie sub
stanțial la stimularea practicării sportului de performanță în 
licee și școli generale.

Iată, în continuare, prezentarea finalelor programate în această 
vacanță :

BASCHET : Turneele finale, 
care se dispută în sala Școlii 
sportive din Sibiu, între 4 și 8 
aprilie, au aliniat la start ur
mătoarele formații : echipele 
școlilor sportive din Cluj 
Satu-Mare, Arad. Pitești, Bra
șov, apoi Farul Constanța, 
C.S.M. Iași și Liceul 35 Bucu
rești — la masculin, școlile

sportive din Satu-Mare, Bra
șov, Craiova, Constanța, Cluj, 
apoi Metalul Salonta, Viitorul 
Dorohoi, Liceul 35 București 
— la feminin. Acestea sînt cîș- 
tigătoarele celor 16 serii ale 
diviziei școlare. Iată și cîteva 
din primele rezultate înregis
trate în turneele finale : (fete) 
Șc. Sp. Cluj — Șc. Sp. Craio

va : 69—26 (31—12), Șc. Sp. 
Satu-Mare — Șc. Sp. Brașov : 
74—50 (37—16), Liceul 35
București — Șc. Sp. Constan
ța : 70—37 (34—20); băieți:
Șc. Sp. Brașov — Farul Con
stanța : 66—65 (35—36) ; Șc. 
Sp. Pitești — Șc. Sp. Cluj : 
34—70 (21—40), Șc. Sp. Satu- 
Mare — Șc. Sp. Arad : 53—32 
(15—20).

VOLEI. Gazda turneelor fi
nale este sala Școlii Sportive 
din orașul Bacău unde, tot în
tre 4 și 8 aprilie, 16 echipe 
masculine și feminine își dis
pută șansele la cucerirea titlu
rilor naționale puse în joc. în 
această finală s-au prezentat 
următoarele formații : Lie. Mi
litar Cîmpulung Moldovenesc, 
Șc. Sp. Buzău, Viitorul 
București, Rapid București, 
Șc. Sp. Sibiu, Șc. Sp. Caran
sebeș. Șc. Sp. Cluj și Liceul 
Dej — la băieți, Șc. Sp. Piatra 
Neamț, Șc. Sp. Constanța, Șc. 
Sp. Sibiu, Șc. Sp. Timișoara, 
Șc. Sp. 2 Brașov, Lie. N. Băl-

școlare
cescu Cluj, Șc. Sp. 1 și Șc. 
Sp. 2 București — la fete. 
După prima zi a întrecerilor, 
o excelentă formă manifestă 
echipele feminine ale Școlh 
Sportive 1 București și Șc. Sp. 
2 Brașov precum și formațiile 
masculine Viitorul București 
și Șc. Sp. Sibiu.

GIMNASTICA. Dintre cele 
trei sporturi care programea
ză finalele în această vacanță, 
gimnastica sportivă este cea 
mai bogat reprezentată, sub 
aspectul concursurilor, căci la 
această disciplină se vor dis
puta nu mai puțin de 3 com
petiții finale : pe echipe — 
pentru școlile generale la Plo
iești (6—7 aprilie) ; individual 
— pentru școlile sportive și 
liceele cu program special de 
educație fizică, la București 
(10—11 aprilie) ; categoriile a 
II-a, I, candidați de maeștri și 
maeștri, iar la Galați (15—16 
aprilie), pentru categoriile a 
IV-a și a IlI-a.

în vreme ce concursul pe e- 
chipe va aduce la Ploiești 16 
reprezentative ale școlilor ge
nerale din țară, pentru între
cerile individuale cifra partici- 
panților la finală se va ridica 
la peste 300 ’•

★
La acest bogat calendar 

competițional, de performanță, 
se adaugă și numeroase ac
țiuni sportive cu caracter de 
masă, cum sînt : „Căluțul de 
fildeș44 (șah), .Roza vînturilor“ 
(Turism), „Cupa Cutezătorii14 
(șah, tenis de masă și de 
cîmp), „Ștafeta întrecerii și a 
îndemînării" — concurs teh- 
nico-aplicativ — care , asigură 
școlarilor condiții optime de 
recreere și odihnă activă prin 
practicarea exercițiilor fizice.

HORIA ALEXANDRESCU

• CURSA automobilistă 
„1 000 km de la Brand’s 
Hatch44 a fost cîștigată anul 
acesta de echipajul Andre 
de Adamich (Italia), Henri 
Pescarolo (Franța), pe o ma
șină Alfa Romeo. învingă
torii au acoperit distanța 
(235 ture) în 6 h 24'32"2 100, 
cu o medie orară de 156,340 
km. Pc locul doi, la 4 ture, 
s-a clasat echipajul Jacky 
Ickx (Belgia), Clay Regazzoni 
(Elveția), iar pe locul 3 e- 
chipajul Jo Siffert (Elveția), 
Derek Beli (Anglia).

• LA COPENHAGA, în-
tr-un meci de calificare pen
tru campionatul mondial fe
minin de handbal, echipa 
Danemarcei a învins cu sco
rul de 11—8 (8—6) selecțio
nata Bulgariei. Partida retur 
va avea Ioc la 18 aprilie Ia 
Sofia. I

o CEA DE-A 55-a ediție 
a cursei cicliste turul Flan- 
drei a revenit olandezului 
Evert Dolman, cronometrat 
pe distanța 263 km în 6h 12'. 
Pe locul doi la 2" după în
vingător a sosit belgianul 
Kerremans urmat în același 
timp de francezul Guimard.

• IN FINALA turneului 
de tenis de la Miami (a 4-a 
probă pentru campionatul 
mondial profesionist), jucă
torul sud-african Cliff Drys
dale a furnizat o mare sur
priză învingîndu-1 cu 6—2, 
6—4, 3—6, 6—4 pe cunoscutul 
campion australian Rod La
ver. In clasamentul campio
natului conduce John New
combe (Australia) cu 23 , 
puncte urmat de Arthur 
Ashe, Cliff Drysdale, Rod 
Lavei și Ken Rosewall.



VIZITA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

LA UZINA „FREZER“ DIN MOSCOVA
(Urmare din pag. I) 

prezent în peste 70 de țări 
ale lumii, printre care și în 
România.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu se interesează de 
modul în care specialiștii so
vietici aplică în producție 
cele mai noi cuceriri ale teh
nicii, de preocupările privind 
creșterea productivității mun
cii, organizarea întreprinde
rii, împărtășește gazdelor 
din realizările și preocupările 
specialiștilor români în acest 
domeniu.

Se vizitează apoi centrul de 
calcul electronic, unde cu a- 
jutorul mașinilor moderne se 
conduce procesul de produc
ție, inclusiv aprovizionarea cu 
materii prime, elaborarea și 
livrarea producției.

în continuare, oaspeții sînt 
invitați să viziteze principa
lele secții ale uzinei: de 
tarozi, de freze spirale-modu- 
luri, de burghie, de scule de 
precizie.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației, urmăresc fluxul 
de producție, oprindu-se în 
dreptul mașinilor de înaltă 
productivitate. Pe parcursul 
vizitei, secretarul general al 
Partidului Comunist Român 
se întreține cordial cu mun
citori, printre care, cu Lidia 
Soloviova, Elena Muhnina, 
Farina Kondrakova și alții. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de rezultatele 
obținute în producție, de 
condițiile de muncă și de 
viață, de preocupările de 
viitor ale colectivelor de mun
citori ai uzinei, adresîndu-le 
urarea de a obține noi succe
se în înfăptuirea sarcinilor 
cincinalului.

La Casa de cultură a uzi
nei a avut loc apoi un miting 
consacrat întîlnirii cu delega
ția Partidului Comunist Ro
mân. Sala este împodobită 
cu drapele de stat ale ce
lor două țări, cu urări de 
bun-venit în limbile rusă și 
română. întreaga asistență 
întîmpină cu vii și puternice 
aplauze pe solii poporului ro
mân. *

Deschizînd mitingul, Vla
dislav Voronkin, directorul 
uzinei, a adresat, în numele 
întregului colectiv, un cor
dial salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, delegației Parti
dului Comunist Român. 
„Prin dumneavoastră, a spus 
vorbitorul, dorim să trans
mitem întregului popor ro
mân salutul nostru fierbinte 
și să-i urăm cele mai mari 
succese în construcția socia

listă. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist zRomân sînt legate 
prin lupta comună, dusă de 
decenii, împotriva imperialis
mului și fascismului, pentru 
idealurile clasei muncitoare. 
Pentru poporul sovietic, po
porul român este un prieten 
și un tovarăș de luptă în mă
reața cauză a edificării orân
duirii sociale noi“.

După ce a exprimat, din 
partea comuniștilor, aceleași 
calde urări de salut la 
adresa delegației, a comu
niștilor și întregului po
por român, Vladimir Budo- 
rin, secretarul Comitetului 
de partid al uzinei, a arătat 
în cuvîntul său că muncitorii 
de la „Frezer", ca și între
gul popor sovietic se mîn- 
dresc pe bună dreptate cu

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

iar după victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
între partidele noastre s-au 

. statornicit relații de strînsă 
colaborare, care au căpătat un 
nou conținut, o dată cu tre
cerea la construcția noii orîn- 
duiri socialiste și în patria 
noastră, o dată cu victoria so
cialismului în România. (Vii 
aplauze). Practic, astăzi nu 
există domeniu de activitate 
— economic, tehnico-științific, 
al învățămîntului — în care 
țările și popoarele noastre să 
nu colaboreze strîns, atît în 
cadrul C.A.E.R. și al Tratatu
lui de la Varșovia, cît și bi
lateral, în care să nu dezvolte 
legături largi care corespund 
atît intereselor ambelor po
poare, cît și cauzei păcii și so
cialismului în lume. (Aplauze 
puternice).

Desigur, România constru
iește mai de curînd socialis
mul, iar Uniunea Sovietică a 
trecut la construirea societății 
comuniste. Datorită acestor 
deosebiri istorice și social-eco- 
nomice și problemele se pun

uneori în mod diferit, metode
le de construcție socialistă se 
pot deosebi ; dar aceasta nu 
împiedică și nu poate împiedi
ca o strînsă colaborare între 
partidele și popoarele noastre. 
Cauza socialismului și comu
nismului, cauza apărării păcii, 
a luptei împotriva imperialis
mului cere unirea tuturor ță
rilor socialiste, a forțelor so
cialismului, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, a tuturor 
partidelor comuniste și munci
torești. pentru că numai unite 
ele pot juca rolul important ce 
le revine în viața internațio
nală. (Aplauze puternice).

Doresc, în încheiere, să-mi ex
prim o dorință — și anume, să 
adresez colectivului de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la Uzina „Frezer“ invitația de 
a trimite o delegație în Româ
nia — formată din comuniști, 
comsomoliști, sindicaliști și cu- 
prinzînd. firește, și femei, 
pentru că văd că marea majo
ritate o formează aici femeile ; 
de asemenea, din delegație să 
facă parte și tovarăși din con
ducerea uzinei. Dorim ca o 
asemenea delegație să viziteze

România și chiar să-și petrea
că o parte din concediu alături 
de muncitorii noștri. Aceasta 
ar duce la mai buna cunoaște
re reciprocă, la întărirea prie
teniei dintre oamenii muncii 
din România și Uniunea So
vietică, a colaborării dintre 
popoarele noastre. (Aplauze 
îndelungate).

Doresc să vă urez din toată 
inima succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră, să 
realizați cu succes sarcinile 
stabilite de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. Vă do
resc tuturor multă sănătate și 
multă fericire. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Trăiască prietenia dintre 
clasa muncitoare din România 
și din Uniunea Sovietică, din
tre poporul român și popoare
le Uniunii Sovietice ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia dintre po
poarele noastre ! (Aplauze în
delungate).

Trăiască pacea și comunis
mul ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

realizările Uniunii Sovietice 
din trecutul cincinal, subli
niate în raportul prezentat 
la Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. de L. I. Brejnev. 
Referindu-se la succesele ob
ținute de colectivul uzinei în 
întîmpinarea congresului, vor
bitorul a relevat că în pri
mul trimestru al acestui an 
uzina a realizat peste plan 
produse în valoare de 200 000 
ruble.

In continuare, vorbitorul a 
arătat : „Știm bine că, în 
prezent, poporul român este 
angajat în activitatea crea
toare de îndeplinire a noului 
plan cincinal, ale cărui direc
ții principale au fost trasate 
de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
care a stabilit că România 
se află în etapa construirii 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a creării 
unui trainic fundament pen
tru trecerea treptată la co
munism".

Referindu-se la relațiile 
româno-sovietice, vorbitorul

a spus : „O însemnătate 
deosebită pentru întărirea a- 
lianței și colaborării multila
terale sovieto-române are 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre U.R.S.S. și Republica So
cialistă România, semnat anul 
trecut. Noul Tratat este un 
document de mare însemnă
tate politică ; el a deschis 
noi și largi posibilități pen
tru dezvoltarea în continua
re a legăturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale dintre statele noas
tre".

Dii partea tineretului uzi
nei, a luat apoi cuvîntul Ga
lina Medvedeva, secretara 
organizației de Comsomol. 
După ce a relatat despre 
munca și realizările tineretu
lui de la „Frezer" care, în 
cinstea Congresului al XXIV- 
lea al P.C.U.S. și-a îndepli
nit înainte de termen anga
jamentele luate, vorbitoarea 
a spus : „Știm că și tineretul 
român participă activ la con
struirea socialismului. Com-

somoliștilor noștri le este bine 
cunoscut că pe șantierul hi
drocentralei de pe Lotru și 
de la sistemul hidroenergetic 
de la Porțile de Fier, la lu
crările de pe șantierele de iri
gații, de înfrumusețare a ora
șelor și satelor, un mare rol 
revine tineretului român. Ii 
urăm mari succese în con
struirea socialismului".

Primit cu vii și puternice 
aplauze, a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mitingul s-a desfășurat în- 
tr-Q atmosferă plină de însu
flețire. Muncitorii uzinei „Fre
zer" au făcut o caldă 
manifestare de prietenie pen
tru delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dînd glas sentimentelor care 
animă cele două popoare — 
de a se dezvolta și întări 
continuu prietenia și colabo
rarea româno-sovietică, în in
teresul cauzei socialismului și 
păcii.

ION MĂRGINEANU 
LAURENȚIU DUȚA

LUCRĂRILE CONGRESULUI
AL XXIV-LEA AL P.C.U.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Corespondență de la S. Podină : 
Luni au continuat, Ia Palatul 
Congreselor din Kremlin, lucră
rile Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., sub președinția lui 
M. A. Suslov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. — în ședința de dimi
neață, și a lui P. E Șelest, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina — în șe
dința de după amiază.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor pe marginea rapoarte
lor de activitate al C.C. al 
P.C.U.S. și al Comisiei Centrale 
de Revizie, F. A. Tabeev, prim- 
secretar al Comitetului regional 
al P.C.U.S. din Republica Auto
nomă Tătară, a arătat că în cel 
de-al optulea cincinal producția 
acestei republici autonome a 
sporit cu 59 la sută, iar produc
tivitatea muncii cu 37 la sută- 
Ramura principală a economiei 
o reprezintă extracția de petrol, 
care a crescut de 1,5 ori.. Anul 
trecut, din subsolul Tătariei au 
fost extrase nu mai puțin de o 
sută de milioane de tone de 
țiței. în continuare, vorbitorul a 
relevat diversificarea industriei 
republicii, apariția petrochimiei, 
începerea construcției Uzinei de 
autocamioane grele de pe Kama, 
cea mai importantă întreprin
dere de acest gen din U.R.S.S., 
care urmează să intre în func
țiune în 1974.

L. S. Kulicenko. prim-secretar 
al Comitetului regional Volgo
grad al P.C.U.S., s-a oprit, în cu- 
vintul său, asupra îmbunătățirii 
activității și ridicării rolului or
ganizațiilor de bază ale partidu

lui, promovării de cadre de con
ducere din rîndurile muncitori
lor, asupra căilor de ridicare a 
producției de cereale în bazinul 
Volgăi.

în Donbas au fost construite 
în ultimii cinci ani, peste 300 de 
întreprinderi industriale —a sub
liniat V. I. Degtiariov, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Donețk al P.C.U.S. în prezent, 
regiunea dă peste 17 la sută din 
producția de cărbuni a țării. în 
anii cincinalului trecut, Donba- 
sul a dat, peste plan, 14,5 mi
lioane tone de cărbune.

O imagine elocventă a dezvol
tării regiunii Primorie a schițat, 
de la tribuna congresului. V. P. 
Lomakin, prim-secretar al Co
mitetului regional al P.C.U.S. .El 
a subliniat importanța deosebită 
pe care o au pentru această re
giune din extremul orient sovie
tic, unde există o acută lipsă de 
forță de muncă, automatizarea 
și mecanizarea complexă a pro
ceselor de producție.

In cuvîntul său, V. V. Mațke- 
vici, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., a expus principalele 
probleme actuale ale agriculturii 
sovietice. Printre altele, vorbi
torul a subliniat că problema 
principală este aceea a intensi
ficării producției pe baza meca
nizării. folosirii largi a îngrășă
mintelor chimice și aplicării ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
agrotehnice. El a relevat, de a- 
semenea, necesitatea construirii 
unui număr cît mai mare de 
unităti zootehnice și combinate 
avicole de tip industrial, a abor
dat problema reutilării tehnice 
a agriculturii cu noi tipuri de 
tractoare, cu o gamă largă de

mașini agricole și pentru zooteh
nie, de mijloace de transport și 
telecomunicații.

Au mai luat cuvîntul : scriito
rul A. Ceakovski, N. A. Pono- 
mariov, prim-secretar al Comi
tetului raional Komsomolskii din 
Kustanai, A. F. Eștokin, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Kemerovo al P.C.U.S., și M. Z. 
Șakirov, prim-secretar al Comi
tetului regional din Bașkiria al 
P.C.U.S.

Congresul a fost salutat de : 
Max Reimann, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Germania, Gil
berto Vieira, secretar general al 
C.C. al P.C. din Columbia, John 
Gollan, secretar general al P.C. 
djn Marea Britanie, Jesus Faria, 
secretar general al P.C. din Ve
nezuela. Michael O’Riordan, ser 
cretar national al P.C. din Ir
landa, William Kashtan, secretar 
general al P.C. din Canada, 
Claude N’Dalla, prim-secretar al 
C.C. al Partidului ccngolez al 
muncii (R. P. Congo). Alvaro 
Cunhal, secretar general al P.C. 
Portughez, Haled Bagdaș, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Siria.

în încheierea dezbaterilor pe 
marginea raportului de activita
te al C.C. a luat cuvîntul L. T. 
Breinev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

Congresul a adoptat o hotărîre 
prin care aprobă linia politică și 
activitatea practică a C.C. al 
P.C.U.S. și o hotărîre prin care 
a aprobat raportul Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Dumitru Popa 
la Roma

Dumitru Popa, președintele 
Comitetului Executiv al Con
siliului Popular al munici
piului București, primarul 
general al Capitalei, însoțit 
de membrii delegației Consi
liului Popular al municipiu
lui București pe care o con
duce. a fost primit la Palazzo 
Montecitorio <lc către Sandro 
Pertini. președintele Camerei 
Deputaților din Italia. Cu a- 
cest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prieteneas
că, la care a participat și 
ambasadorul României la 
Roma, lacob Ionașcu.

Delegația Consiliului Popu
lar al municipiului București 
a vizitat orașele Florența și 
Pisa, unde a avut întreve
deri cu primarii acestor mu
nicipii. Luni, delegația a de
pus o coroană de flori Ia 
..Altarul Patriei" — Mormîn- 
țul eroului necunoscut ridicat 
în Piața Veneția din Roma.

Luni seara, ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia în Italia a oferit o re
cepție în cinstea delegației 
Consiliului Popular al muni
cipiului București.

Au participat Clelio Darl- 
da, primarul general al Ro
mei, membri ai Consiliului 
Executiv al Primăriei din 
Roma, consilieri municipali, 
deputați și senatori, repre
zentanți ai vieții cultural-ar- 
tlstice și funcționari superiori 
din unele ministere italiene.

UN VOT ÎN SPRIJINUL 
REFORMELOR SOCIALE

• După bătălia municipală din Chile
• Urnele indică succesul „Unității Populare"
La palatul prezidențial „La Moneda" din Santiago de Chile 

domnește optimismul. Primul test electoral, organizat dupâ ale
gerile prezidențiale din toamna anului trecut — soldat dupâ 
cum se știe cu situarea pe primul loc a candidatului Unității 
Populare, senatorul Salvador Allende — a confirmat tendința 
de a sprijini actualul curs al politicii promovate de guvern.

Rezultatul final al scrutinului municipal indica un substanțial 
spor de popularitate al coaliției guvernamentale. Tnregistrînd 
49,7 la sută din totalul voturilor numârate, adică cu 13 pro
cente mai mult decît la alegerile prezidențiale din toamna 
anului trecut, Frontul Unității Populare se definește ca o for
mațiune cu profundă adeziune în cercurile largi ale populației.

P
rivite pînă nu de mult ca 
o confruntare cu caracter 
local, alegerile municipale 
desfășurate duminică in 
Chile au luat turnura unei 
puternice confruntări.

Problema cea mai importantă 
pentru organizațiile politice 
membre ale Unității Populare 
(Unidad Popular) era de a ve
rifica în ce măsură cele cîte- 
va luni de guvernare de 
stingă, prin decretele adoptate, 
prin programul economico-social 
care a început a fi aplicat, a 
reușit să cîștige simpatia unui 
număr cît mai mare de chilieni. 
Izbutise oare coaliția Unității 
Populare, în complexele împre
jurări în care și-a instalat re
prezentantul în funcția prezi
dențială, în condițiile în care nu 
deținea majoritatea parlamenta
ră și, deci, era împiedicată să a- 
dopte „pachetul de reforme" a- 
vansate, să răspundă aspirațiilor 
populare ?

Existența și manifestările u- 
nui puternic sector al dreptei, 
care-și vede amenințate o serie 
de privilcgi, provocările la care 
s-a dedat încercînd să producă 
o breșă în rîndul forțelor spri
jinitoare ale președintelui Al
lende, presiunea capitalului 
străin interesat în menținerea 
dominației sale și în exploata
rea cuprului — cea mai însem

nată bogăție a subsolului chilian 
— erau factori care, evident, 
trebuiau luați în considerare a- 
tunci cînd se încerca un prono
stic privind rezultatele alegeri
lor municipale.

Scrutinul de duminică a fost 
un scrutin în care principalele 
forțe de pe arena politică a ță
rii încercau să obțină victoria. 
Președintele Allende declara în 
cursul unui interviu acordat zia
ristului american C. L. Sulzber
ger, publicat de INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE, că a- 
legerile pentru organele locale 
„vor avea mai mult decît o im
portanță simbolică".

In preajma scrutinului, pre
ședintele chilian a reafirmat ho- 
tărîrea guvernului său de a în
făptui pînă la capăt reformele 
preconizate, avertizînd că vor fi 
luate măsuri decisive împotriva 
celor care caută să provoace 
tulburări. Au început să se con
tureze noi profiluri ale econo
miei chiliene, profiluri care țin 
seamă de specificul țării, de ne
cesitatea progresului tuturor ra
murilor economice. Guvernul a 
trecut la recuperarea resurselor 
naturale înstrăinate, la lărgirea 
proprietății sociale asupra unor 
poziții importante în mecanis
mul financiar. Numai prin na
ționalizarea a cîtorva mine cu
prifere se aduce în visteria sta

tului 70 milioane de dolari a- 
nual, sumă care — alături de 
altele — va permite continua
rea amplului proces de reforme 
cuprinzînd toate domeniile vie
ții materiale și spirituale. Pe 
de altă parte, preluarea contro
lului' de către stat asupra unor 
instituții bancare, tendință vi- 
zînd orientarea creditelor și in
vestițiilor spre sectoarele cele 
mai deficitare ale economiei chi
liene, va corela resursele finan
ciare existente cu politica prio
ritară a guvernului.

Prin prisma rezultatelor scru
tinului, se evidențiază în mod 
direct asentimentul popular pen
tru continuarea programului de 
înnoiri structurale. Dacă la ale
gerile prezidențiale din 4 sep
tembrie 1970, Unidad Popular ob
ținuse 36,3 la sută din voturi, 
duminică în bătălia municipală 
(la care unma să participe circa
3.7 milioane de chilieni pentru 
desemnarea a 1 600 de deputați 
în 269 de consilii municipale) 
partidele membre ale Frontului 
Unității Populare au înregistrat 
(împreună cu Uniunea Socialis
tă, care nu face parte din front, 
dar îl sprijină pe Allende) un 
succes remarcabil, obținînd (în 
19 provincii din cele 25 ale țării)
49.7 la sută din sufragii, cu 13,7 
la sută mai mult decît la prece
denta confruntare electorală. 
Rezultatele nu sînt încă defini
tive, ceasurile următoare urmînd 
să ofere imaginea finală a ver
dictului electoral. Rezultatul 
scrutinului va da, fără îndoială, 
un plus de forță acțiunilor pe 
care și le-a propus în continua
re guvernul, mai multă încrede
re în măsurile al căror scop fi
nal urmărește bunăstarea și in
dependența poporului și statu
lui chilian.

IOAN TIMOFTB

Ofensivă
de amploare 
a patrioților 
cambodgieni

în Cambodgia, forțele popu
lare de rezistență • au lansat în 
ultimele 24 de ore o ofensivă de 
amploare asupra pozițiilor deți
nute în provincia Kompong 
Cham de trupele regimului Lon 
Noi — Sirik Matak, anunță a- 
genția France Presse. Un pur
tător de cuvînt al regimului de 
la Pnom Penh a recunoscut că 
forțele patriotice au atacat în 
noaptea de duminică spre luni 
patru poziții situate pe malul es
tic al fluviului Mekong, la nu
mai cîțiva km de Komponk 
Cham. obligînd unele forțe a- 
vansate ale trupelor generalului 
Lon Noi să se retragă.

DEMONSTRAȚII IN
r.f.g. Împotriva

NEONAZISMULUI
Peste 3 000 de tineri din 

Munchen — socialiști, comuniști, 
și membri ai altor organizații 
politice de stînga — au partici
pat la o puternică manifestație 
împotriva unei reuniuni a miș
cării de extremă dreaptă 
„Deutsche Volksunion". Mani- 
festanții purtau pancarte în care 
era denunțat neonazismul și se 
cerea interzicerea organizațiilor 
extremiste de dreapta.

în cadrul unui miting, care a 
avut loc cu acest prilej, a luat 
cuvîntul primarul social-demo
crat al orașului Munchen, 
Hans-Jochen Vogel. El a decla
rat că trebuie dusă o luptă sus
ținută „împotriva forțelor care 
încearcă să restaureze trecutul". 
Locuitorii orașului — a spus el 
— trebuie să spună „Nu“ încer
cărilor de a resuscita extremis
mul de dreanta.

ORIENTUL APROPIAT
Regele Hussein al Iordaniei, a 

răspuns în termeni energici me
sajului pe care i l-a adresat, în 
urma recentelor incidente iorda- 
niano-palestiniene, generalul 
Gaafar el Numeiri, președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, transmite 
agenția France Presse. Suvera
nul hașemit respinge, în răspun
sul său, acuzațiile privind pre
zența unor „complotiști" în ca
drul ijcgimului iordanian.

• într-un discurs pronunțat 
duminică la Congresul partidu

lui M.A.P.A.I., primul-ministru 
israelian, Golda Meir, s-a de
clarat gata să discute problema 
redeschiderii Canalului de 
Suez, dar a respins propunerile 
concrete prezentate în acest 
sens de președintele Republi
cii Arabe Unite, Anwar Sadat. 
Premierul Golda Meir a reafir
mat, totodată, cunoscuta poziție 
a guvernului său, care refuză 
retragerea trupelor israeliene 
din Gaza, Golan. Sinai și alte 
teritorii arabe ocupate.

Comunicatul serviciului

de presă
într-un comunicat al serviciului 

de presă de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, transmis de agenția 
A.D.N., se reamintește că. la ini
țiativa premierului Willi Stoph, 
privind tratativele directe între 
guvernul R.D.G. și Senatul Berli
nului occidental pentru normali
zarea relațiilor diplomatice au 
avut loc mai multe întîlniri între 
împuternicitul guvernului R.D.G., 
secretarul de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Gunter Kohrt, 
și șeful Cancelariei Senatului 
vest-berllnez, Mtiller ca împuter
nicit al primarului guvernator al 
Berlinului occidental.

După cum a subliniat în repeta
te rînduri directorul senatorial 
Muller, Senatul Berlinului occi
dental refuză să negocieze asupra 
propunerilor concrete prezentate 
de Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane cu privire la o regle
mentare în ansamblu a relațiilor, 
se spune în comunicat, care pre
cizează, totodată, că reprezentan
tul vest-berlinez a făcut cu prile
jul fiecărei întîlniri declarații po
trivit cărora el nu ar fi avut îm
puterniciri pentru tratative con
crete și înțelegeri practice.

Din aceste motive menționează 
comunicatul, nici propunerea pre
zentată de Consiliul de Miniștri al 
R. D Germane cu privire la o 
reglementare a vizitelor locuitori
lor vest-berlinezi înaintea, în 
timpul și după sărbătorile de 
Paști nu a putut fi tradusă în 
viață. Comunicatul afirmă că gu
vernul R. D. Germane este gata 
să continue tratative concrete, în 
spirit constructiv, asupra proble
melor ridicate.

al R. 0. G.
Agenția D.P.A. relatează că, ex- 

primînd un punct de vedere dife
rit față de cel al R.D.G. în pro
blema acestor tratative, primarul- 
guvernator al Berlinului occiden
tal, Klaus Shutz, a menționat, to
tuși, că Senatul vest-berlinez 
„este gata să ajungă în orice mo
ment la reglementări rezonabile".

Incidente in
Republica MaJgașă

în sudul Republicii Malgașe 
s-au produs la începutul lunii 
aprilie ciocniri între detașa
mente ale jandarmeriei și gru
puri ale populației locale. Refe- 
rindu-se la aceste incidente, 
președintele Philibert Tsirana- 
na a comunicat că s-au înre
gistrat 30 de morți, iar 109 per
soane au fost arestate. El a 
declarat, totodată, că ordinea 
și securitatea publică vor fi a- 
părate. La 3 aprilie, un comu
nicat al șefului statului anun
ța că în provincia sudică a țâ
rii a fost restabilit calmul. In 
aceeași zi, a fost hotărîtă di
zolvarea partidului „Monima", 
acuzat de autorități că s-ar fi 
aflat la originea acestor tulbu
rări.

Soldatii armatei iordaniene în jurul caselor distruse în timpul ultimelor ciocniri care au avut 
loc la Irbid între forțele regale și unități ale rezistenței palestiniene
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Cornel Burtică 
a sosit

la Teheran
După vizita în Elveția, minis

trul comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică, a sosit 
luni la Teheran, la invitația mi
nistrului iranian al economiei 
naționale, Houshang Ansari. 
Oaspetele român a fost întîmpi- 
nat la aeroport de H. Ansari, 
de cadre de conducere din Mi
nisterul Iranian al Economiei 
Naționale, precum și de amba
sadorul României la Teheran, 
Pavel Silard. în timpul vizitei 
sale în capitala Iranului, minis
trul român va avei întrevederi 
cu primul ministru, Amir Abbas 
Hoveida, precum și cu Hous
hang Ansari, în legătură cu 
mijloacele de dezvoltare a re
lațiilor economice dintre cele 
două țări.

• PREȘEDINTELE ECUADO
RULUI, Jose-Maria Velasco Iba
rra, a declarat, într-un interviu 
acordat agenției France Presse, că 
țara sa va acționa în favoarea re
integrării Cubei în sistemul inter- 
american. El a relevat, de aseme
nea, că privește în mod favorabil 
evoluția politică din Peru. Pre
ședintele a criticat cu severitate 
politica „de forță" a Statelor U- 
nâte.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansat al 404-lea satelit știin-

tific din seria „Cosmos", care s-a 
nscris pe o orbită cu apogeul de 

1 009 km. și perigeul de 811 km. 
Cercetările științifice prevăzute, 
menționează agenția TASS, au 
fost îndeplinite.

• GUVERNUL ia în considerare 
cererile de a proclama Sierra 
Leone republică pînă la 27 apri
lie a.c. — a declarat premierul 
Siaka Stevens într-o cuvîntare 
rostită duminică la mitingul care 
a avut loc în capitala țării. Tot
odată, primul ministru s-a referit 
la unele măsuri adoptate de au
torități, pentru asigurarea ordinii 
în Sierra Leone după recenta ten
tativă nereușită de lovitură de 
stat.

• AGENȚIA CHINA NOUA a- 
nunță din Ottawa că ambasadorul 
R. P. Chineze în Canada, Hsu 
Chung-fu, a fost primit de minis
trul afacerilor externe al acestei 
țări, Mitchell Sharp, cu care a 
avut o convorbire prietenească. 
După cum se știe, R.P. Chineză 
și Canada au stabilit recent rela
ții diplomatice la nivel de am
basadă.

[ SCUR ■J

în Birmania a început cam
pania din acest an pentru li
chidarea analfabetismului. 
Campaniile anuale se desfă
șoară cu regularitate, înce- 
pîn,d din 1964, în mediul ru
ral, unde procentul de anal- 
fabeți atinge 47 la sută din 
populație. Lupta contra a- 
nalfabetismului se înscrie 
printre obiectivele de primă 
importanță ale guvernului.

• LA HAVANA a fost semnat 
acordul cu privire la schimbul de 
mărfuri și plăți pe perioada 
1971—1975, precum și protocolul cu 
privire la schimbul de mărfuri pe 
anul 1971 între Albania și Cuba, 
anunță agenția A.T.A.

• CONTINUÎND aplicarea re
formei agrare, guvernul peruan a 
dispus exproprierea unor noi la
tifundii însumînd 22 000 hectare.

0 DELEGAȚIE CUBANEZĂ 

PRIMITĂ DE PRINȚUL 

SUFANUVONG
Agenția Khaosan Pathet Lao a 

difuzat un comunicat cu privire 
la vizita în regiunile eliberate 
ale Laosului a unei delegații cu
baneze, alcătuită din Manuel 
Penado Casanova, ambasador în 
R.D. Vietnam și Raul Valde Vi
vo, ambasador acreditat în Re
publica Vietnamului de Sud și 
pe lîngă Guvernul regal de u- 
niune națională al Cambodgiei. 
în comunicat se arată că dele
gația a fost primită de prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. 
al Frontului Patriotic din Laos.

• PREȘEDINTELE Statelor Uni
te, Richard Nixon, a adresat lui 
Mcammer El Geddafi, președintele 
Consiliului Revoluției Libiene, un 
mesaj în care exprimă „dorința 
de a promova relațiile bilaterale 
dintre Libia și S.U.A.« — a infor
mat postul de radio Tripoli.

• VORBIND în cadrul unei e- 
misiuni televizate, senatorii John 
Sherman Cooper (republican) și 
Frank Church (democrat) au a- , 
nunțat că vor cere administrației,
în noul lor proiect de rezoluție 
privind situația din Asia de sud- 
est pe care urmează să-1 prezin
te în curînd în Congres, stabi
lirea unei date precise pentru re
tragerea totală a forțelor S.U.A. 
din Indochina. „Dorim să obți
nem, a spus Cooper, retragerea 
completă a acestor forțe, înceta
rea luptelor și reglementarea paș
nică a conflictului".

La 3 aprilie, autoritățile regi
mului Lon Noi- Sirik Matak au 
înscenat un proces prințului 
Norodom Naradipo și prințesei 
Botum Bopha, fiul și fiica șe
fului statului cambodgian, No
rodom Sianuk.

Potrivit agenției Associated 
Press, primii doi martori în 
acest proces au declarat că au 
fost bătuți și torturați de poliția 
regimului de la Pnom Penh 
pentru a fi determinați să di- 
pună mărturii false.

Tiparul i Combinatul poligrafia „Casa Sefnteli'


