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Ceea ce vrem să abordăm astăzi nu constituie deloc un su
biect inedit pentru activitatea organizațiilor U.T.C. . Atributele 
continuității, dinamismului, complexității constituie dintot- 
deauna trăsături împlîntate în actualitatea imediată și de pers
pectivă a fiecărei organizații, exprimînd condiția sa firească 
de existență, coordonatele pe care se înscriu toate resursele 
sale de acțiune. Dacă revenim acum asupra acestui subiect, O 
facem pentru motivul să el se impune ca o necesitate mai 
actuală poate decît oricînd și pentru că ideile lansate de 
la tribuna Congresului IX al U.T.C. o aduc in rindul preocu
părilor de prim plan ale momentului, reevaluînd-o dintr-un 
punct de vedere mai cuprinzător, calitativ îmbogățit.

Am încercat, așadar, să desprindem elteva argumente din 
cele oferite de organizațiile U.T.C. din trei întreprinderi din 
Găești, intenționînd nu o definiție cu caracter abstract peda
gogic, vci o ilustrare a modului cum se înfățișează concret, in 
activitatea de zi cu zi a tinerilor, coordonatele unei activități 
permanente.
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Președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe ministrul 
comerțului S. U.A., 

Maurice Stans

Proletari din toate țările, uniți-vă!

au Îndeplinit

ANGAJAMENTELE
o COLECTIVELE din indus

tria județului Satu Mare ra
portează că, în cinstea semi
centenarului partidului, au în
deplinit angajamentele asuma
te pînă la 8 mai. Pe ansam
blul economiei județului, a- 
ceste angajamente au fost de
pășite cu 8,5 milioane lei la 
producția globală și cu 7,8 
milioane lei la producția mar
fă. De asemenea, au fost li
vrate la export, peste preve
deri, mărfuri în valoare de 
5,5 milioane lei valută. De la 
începutul anului, în industria 
județului s-au obținut, peste 
plan, mașini și utilaje miniere 
în valoare de 1,5 milioane lei, 
II 000 mp. țesături, aproape 
5 000 tricotaje, sute de mașini 
de gătit cu gaze, zeci de mii 
de obiecte de sticlărie etc.

o Industria județului 
Prahova a îndeplinit, în 
cursul zilei de luni, sarcinile 
de plan Ia toți indicatorii, pe 
primele 4 luni ale acestui an. 
Producția suplimentară care 
va putea fi realizată pînă la 
sfîrșitul lunii întrece cu 5 mi
lioane Iei angajamentul luat 
în cinstea semicentenarului 
partidului. Pînă la 8 mai se 
vor obține, peste prevederi, 
însemnate cantități de produ
se petroliere și chimice, 3 ooo 
tone lignit, utilaje tehnologice 
pentru industria de petrol și 
chimie, 240 remorci basculan
te, materiale de construcții 
pentru circa 800 «de aparta
mente și alte produse.

• UNITĂȚILE Industriale 
din județul Suceava au în
scris, în întîmpinarea glorio
sului semicentenar al partidu
lui, un nou succes : îndeplini
rea înainte de termen a sarci
nilor de plain revenite pe pri
mele patru lun-i ale anului. 
Calculele estimative arată că, 
în intervalul rămas pînă Ia 
sfîrsitul acestei luni se vor 
realiza, în plus, importante 
producții suplimentare, între 
care circa 11600 mc. lemn pen
tru celuloză, 6 700 mc. cheres
tea răsinoase, 750 tone celulo
ză. 17 000 tone barită, 820 tone 
minereu mangan și altele.

• TN ÎNTRECEREA patrio
tică pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localități
lor, consiliile populare muni
cipale, orășenești șl comunale 
din județul Sibiu au realizat, 
potrivit ultimului bilanț, o- 
biective în valoare de 49 mi
lioane lei, depășind cu 4 mili
oane lei angajamentele asu
mate în cinstea zilei de 8 
mai. La inițiativa deputaților 
șl cetățenilor au fost amenaja
te peste 152 000 mp. de străzi 
și trotuare, 21 km. drumuri, 
parcuri șl zone verzi, însu- 
mînd 46,9 ha. Totodată, au 
fost executate reparații pe 202 
km. de drumuri, s-au îndiguit 
maluri de ape pe o lungime 
de 9 km., s-au plantat 60 500 
arbori și arbuști ornamentali 
și aproape 15 000 km. garduri 
vii.

(Agerpres)
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Fabrica de confecții
din Tg. Secuiesc a atins,

cu trei luni înainte de termen,
parametrii proiectați

de vîrstă a acestei foarte tinereiȘtiind că media 
unităti industriale este de 20 de ani, am întrebat:

( Tiu au rosr pivoții
UlSItl PtP
FORMNTt?

— Mă gîndesc la prima mea 
zi ca angajată în fabrică și-mi 
vine să zîmbesc. In momentul 
în care am intrat în secție toc
mai se făceau ultimele probe 
tehnologice. îmi ziceam, admi- 
rînd siguranța cu care ajutoa- 
rea de maistru executa opera
țiile prevăzute în cadrul demon
strației practice: eu, niciodată 
n-am să pot ajunge să fao asta... 
(Ana Farcaș).

— Absolvind liceul de cultură 
generală am candidat la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Miercurea Ciuc. N-am reușit. 
M-am decis să învăț o meserie 
(Lenka Ferencz).

— Un consătean ml-a spus că 
fabrica are nevoie de oameni. 
Văzuse prin oraș un anunț. Dar 
noi nu aveam nici o calificare. 
Pînă la urmă ne-am hotărît să 
încercăm. Poate, poate, se gă
sește și pentru noi ceva de tă
cut (loan Slebtă).

Mărturisirile de mal sus a- 
parțin unor tineri muncitori

GH. GHIDRIGAN

(Continuare In pag. a 111-a)
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SISTEME DE IRIGAȚII
ACTUALITATEA PEN
TRU TINERET

LA COTA
FINALĂ

Premiile Festivalu
lui „I. L Cara- 
giale"

„Zilele dramatur
giei românești"

Mii de tineri uteciști partici
pă ou entuziasm la acțiunile 
de muncă patriotică. Iată o 
imagine grăitoare pentru en
tuziasmul pe care-l generează 

aceste acțiuni.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 26 
aprilie pe Maurice Stans, minis
trul comerțului al S.U.A., care fa
ce o vizită în țara noastră.

La primire au participat Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Ion Românu și Gheorghe 
Oprea, consilieri, Nicolae Finan- 
țu, director general în Ministerul 
Comerțului Exterior.

A luat parte Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Oaspetele a fost însoțit de Ro
bert McLellan, adjunct al minis
trului comerțului S.U.A., și Law
rence Fox, adjunct al asistentu
lui ministrului pentru politica co
mercială externă.

Ministrul Maurice Stans a trans
mis președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, un me
saj din partea președintelui 
S.U.A., Richard Nixon.

In cursul convorbirii care a a- 
vut loc, au fost? abordate unele 
aspecte ale stadiului actual și 
perspectivelor schimburilor co
merciale dintre România și S.U.A., 
subliniindu-se interesul comun 
pentru dezvoltarea reciproc avan
tajoasă a cooperării economice. 
A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme ale vieții politice inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

EXPRESIE PREGNANTA
A CARACTERULUI ȘTIINȚIFIC, 

CREATOR AL POLITICII PARTIDULUI

PERFECTIONAREA CONTINUA
A SISTEMULUI DE CONDUCERE

-1971

CONCURSUL NOSTRU 
DE FOTOGRAFII

„PATRIA ÎN ANII
SOCIALISMULUI

„INTERFERENȚE" 
„ȚAPINARII"
Fotografii de BARTHA ARPAD

Șl PLANIFICARE
A ECONOMIEI

*

Conf. univ. MIHAI DULEA

Activitatea teoretică și practi
că îndreptată spre perfecționa- 
narea sistemului de conducere a 
economiei cunoaște în țara noas
tră o deosebită intensitate, si- 
tuîndu-se în rindul preocupări
lor de prim ordin ale partidului 
și statului. Congresul al IX-lea 
al P.C.R., care a generat un pu
ternic spirit novator în toate

domeniile construcției socialiste, 
Conferința Națională din decem
brie 1967, Congresul ai X-lca al 
partidului au reprezentat tot a- 
tîtea momente dominante ale 
unui proces în plină desfășura
re. de reevaluare critică și de
pășire a unor concepții $i prac
tici învechite sau greșite, de in
vestigare științifică a cerințelor 
dezvoltării societății noastre so
cialiste, de fundamentare teore
tică și verificare practică a unor 
forme șl metode noi, perfecțio
nate. de organizare, planificare 
și gestiune economică.

Integrate într-un program uni
tar de modelare rațională a în
tregului sistem de conducere a 
economiei, măsurile adoptate în 

' această privință au dat curs 
unor transformări treptate, suc
cesive, înscriindu-se într-ur
proces continuu de perfecțio
nare, care implică studiul siste
matic al formelor noi ce se con
turează în economie, examina
rea critică a experienței proprii 
ca si cunoașterea experiențe 
altor țări socialiste, asimilare* 
celor mai înaintate realizări al< 
științei și tehnicii mondiale ir 
materie de conducere și organi
zare.

In analiza problemelor privinc 
organizarea și conducerea eco
nomiei, partidul nostru pornești 
de la caracteristicile fundamen
tale ale relațiilor de producție 
în primul rînd ale proprietăți 
asupra mijloacelor de producție 

Sub acest aspect, trăsătura e 
eențială dominantă a socialismu

(Continuare în pag. a V-a)

\ CONSTRUCȚIE
INTERIOARĂ

de NICOLAE VELEA

De acum, șantierul nu mai este 
șantier, e obiectiv economic în 
funcțiune. Și, acești 540 de kilo
metri patrați de cîmpie, nu mai 
sînt doar „un colț al Bărăganu
lui", ci Sistemul de irgații Pie- 
troiu—Ștefan cel Mare în exploa
tare. Iar oamenii întîlniți în peri
metrul ploii artificiale, nu se mai 
numesc escavatoriști sau buldoze- 
riști, fierar-batoniști, -topografi, 
șoferi sau ingineri constructori- 
hidro, ci motopompiști, vadagii, 
electricieni de stații, ingineri a- 
gronomi și mecanizatori. începu
tă la stația pilot de la Pietroiu, 
recepția lucrărilor executate în 
ultimii patru ani, a ajuns la ulti
mele stații de punere sub pre
siune, la capătul țesăturii de ca
nale și conducte îngropate însu
mând aproape o mie de ki
lometri. Pe 54.815 hectare, ferti
litatea de... Bărăgan a solului, 
este dublată acum prin irigații, 
în unitățile agricole, panouri 
mari informează asupra efectu
lui produs de apa ajunsă la ră
dăcina plantelor. La gfiu, saltul 
față de anii precedenți este de a- 
proape 2 000 kilograme la hectar, 
la porumb, de 5 și 6 mii de kilo
grame, la floarea-soarelui de a- 
proape o mie de kilograme, iar la

legume de peste 20.000 kilogra
me la hectar. Și, acesta, este un Cronici (T.V. și 

muzică)
(Continuare în pag. a llî-a)

GH. FECIORU

Sistemul de irigații Gălățui— Călărași.
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1 F
Se poate afirma deja cu ma

ximă certitudine că una din im
portantele realizări ale acestei 
entuziaste acțiuni de promovare 
în concert a celor mai tineri in
terpret! muzicieni, este aceea de 
a le fi oferit prilejul — atît de 
necesar — al autoverificării în 
contactul direct cu un public 
la fel de ttnăr, poate mal puțin

r-

• PAG. 4.

e

INTERPRET!
convențional dar, în orice caz, 
foarte sensibil, foarte inimos. P9 
de altă parte, seria concertelor 
din actuala stagiune a Ateneului 
tineretului? a adus la rampă un 
număr impresionant, de cîteva 
sute, de tineri interpreți — unii, 
încă la vîrsta școlară, alții, stu- 
denți sau proaspeți absolvenți 
ai conservatoarelor — dintre 
oare cîțiva s-au afirmat deja 
drept veritabile fizionomii ar-

PROFESIA TA

De ce neapărat funcționar ? 
Laboratorul de orientare profesională 
— aliat al școlii.
Rețeaua liceelor de specialitate. 
Viața bate la ușă (poșta paginii).

j

j

tistice bine individualizate, obți- 
nînd realizări certe ce prezintă 
garanția unor semnificative evo
luții.

Vom remaroa, astfel, numai 
cîteva din prezențele interpreta
tive din ultima vreme, apariții 
care — considerăm noi — pot 
reprezenta începutul unor afir
mări de prestigiu în viața noas
tră muzioală. Este vorba de pia
nistul Eduardo Ricci — absol
vent al conservatorului bucu- 
reștean, tipul do interpret a că
rui adresare cunoaște susținerea 
întotdeauna prezentă a fiorului 
emoțional de o vibrație autenti
că, mereu conștientizată în cînt; 
apoi, de violonistul Horia Tu
dor, dispunînd — ceea ce este 
cel mai important — de o ati
tudine elocventă, concertantă, 
în cînt, de violistul Vladimir

DUMITRU AVAKIAN

(Continuare In pag. a V-a)

„Măsură a lucrurilor*, omul este totodată măsurat de 
ele ; de cele făurite de el însuși, de durabilitatea și frumu
sețea alcătuirii lor. își sporește, prelungește sau scurtează 
durata în timp și memorie după felul cum, mai destoinic 
sau mai stîngaci, mai dăruit sau mai zgîrcit a știut — fo
losind o inflexiune de fraza cronicâreascâ „a-și face lu
crarea sa".

Sigur, nu orice „lucrare", realizare, produs finit poate 
fi iscălit... și această nu numai pentru câ nu oricine este o 
personalitate, dar și din pricina specificului muncii și pre
gătirii fiecăruia — însă există mîndria — cu satisfacții cel 
puțin egale, a efortului colectiv, a zilelor, a nopților, a 
umerilor și gîndurilor alăturate unanim și înșelător anonim, 
oricum dezlegate de orgolii și veleități bolnăvicios-singu- 
lare.

Există brigăzi sau echipe de muncitori tineri sau — de 
acum — mai puțin tineri care au străbătut „în circuit", cir
cuitul furnizor de energie electrică al țării : hidrocentrala 
de la Bicaz, Argeș, Porțile de Fier, hidrocentralele de pe 
Lotru.

Recent, televiziunea a programat reîntîlnirea cu filmul 
„Răsună valea", reîntîlnire de două ori emoționantă, de 
evocare prin evocare. O dată pentru că ne reîntîlneam cu 
imaginea acelor tineri minunați cu tîrnâcoapele și marșu
rile lor viguroase și mobilizatoare, care, voluntari, au așter
nut calea Bumbești—Livezeni, si încă o dată pentru că re
vedeam primul film românesc creat în anii puterii populare, 
ai construcției socialiste, păstrînd cu transparență și puritate 
vibrația tinerească, generoasă și romantica a acelor ani.

Și dacă epoca noastră atît de vertiginoasă, în ultimele 
decenii în ascendență și frenezie tehnică și atît de sumar, 
naiv sau zgîrcit prezisă de cei dinainte — Goethe ne făgă
duia amenințîndu-ne o „epoca velociferică", prognosticînd 
între ironie și spaimă catastrofele pe care o să ni le aducă

(Continuare în pag. a V-a)
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PREMIILE FESTIVALULUI
ION LUCA CARAGIALE"

Luni după-amiază, a avut loc 
în sala Ansamblului „Rapsodia 
Română" din Capitală, festivita
tea de premiere a formațiilor 
participante la cel de-al VI-lea 
Festival bienal de teatru de a- 
matori „Ion Luca Caragiale", 
amplă manifestare artistică des
fășurată în cinstea semicente
narului partidului.

în urma propunerilor făcute 
de juriu, alcătuit din scriitori, 
regizori, actori, critici și alți 
specialiști, au fost atribuite pre
mii șl Titlul de Laureat al Festi
valului „I.L. Caragiale", după 
oum urmează :

PREMII Și DISTINCȚII 
ACORDATE DE CO
MITETUL DE STAT PEN
TRU CULTURĂ SI ARTĂ

PENTRU FORMAȚII DE TEA
TRU ALE CĂMINELOR CUL
TURALE :

Premiul I, medalia de aur și 
titlul de laureat al festivalului: 
formația de teatru a Căminului 
cultural din Jiblea — Călimă- 
nești, jud. Vîlcea, pentru specta
colul cu piesa „Comedie cu ol
teni", -de Gh. Vlad. Premiul II, 
medalia de argint — formațiilor 
de teatru ale căminelor cultu
rale din: comuna Zlatna, jud. 
Alba, pentru spectacolul cu 
piesa „La o piatră de hotar" de 
I:D. Sîrbu ; comuna Moara Vlă- 
siei, jud. Ilfov, pentru spectaco
lul „Piatra din casă" de Vasile 
Alecsandri; comuna Godeni, 
jud. Argeș, pentru spectacolul 
coupe cu piesa „Deșteaptă pă
mîntului" de V. I. Popa și 
„Punctul culminant" de Gh. 
Vlad ; comuna Cogealac, jud. 
Constanța, pentru spectacolul cu 
piesa „O glumă de doi bani" de 
Gh. Vlad ; comuna Teregova, 
jud. Caraș-Severin, pentru spec
tacolul cu piesa „Gara mică" 
de Dan Tărohilă ; comuna Gear- 
mata, jud. Timiș, pentru specta
colul cu piesa „Fără 
Peter Riesz (în limba 
Premiul III și medalia 
formația de teatru a 
cultural din comuna 
jud. Prahova, pentru 
Iul cu piesa „Tron * p„ 
Goace“ de Gh. Vlad ; formația 
de teatru folcloric a căminului 
cultural din comuna Săliște, 
jud. Maramureș, pentru specta
colul „Cîntare bradului" ; for- 
-nația de teatru a oă?hinului 
cultural din comuna Varfta, jud. 
Suceava, pentru spectacolul cu 
riesa „Comedie cu olteni" de 
3h. Vlad.

PENTRU FORMAȚIILE DE 
TEATRU ALE CASELOR — 
CULTURA MUNICIPALE, 
IAȘENEȘTI, ALE TINERETU
LUI ȘI ARMATEI
, Premiul I, medalia de aur și 
itlul de laureat al Festivalu-

ar- 
Tr.
cu

Al.
de

PREMII Șl DI STINCȚII 
ACORDATE DE CON
SILIUL CENTRAL AL 
U.G.S.R.

titlu" de 
germană), 
de bronz : 
căminului 
Lipănești, 
spectaco- 

pentru

DE 
O-

lui ; Casa de cultură din Man
galia, jud. Constanța, pentru 
spectacolul cu piesa „Acești în
geri triști" de D. R. Popescu ; 
Premiul II și medalia de argint : 
Casa de cultură „Petofi Șan- 
dor" din București, pentru 
spectacolul ou piesa „Micii bur
ghezi" de Maxim Gorki; Casa 
de cultură a municipiului Ora
dea, pentru spectacolul cu piesa 
„Electra" de Sofocle (în limba 
maghiară) ; Premiul III și me
dalia de bronz: Casa armatei 
din Timișoara, pentru specta
colul cu piesa „Cu cine mă 
bat ?« de Aurel Storin ; Casa de 
cultură a sectorului 8 din Bucu
rești, pentru spectacolul cu pie
sa „Patru oameni fără nume" de 
Radu Bădilă ; Casa de cultură 
din Urziceni, jud. Ilfov, pentru 
spectacolul cu piesa „Urme pe 
zăpadă" de Paul Everac.

PENTRU TEATRELE POPU- 
LARp DE AMATORI

Premiul I, medalia de aur și 
titlul de laureat al festivalului : 
Teatrul popular din Buzău, pen
tru spectacolul cu piesa ,,Eva
darea" de Leonida Teodorescu ;

Premiul II și medalia de 
gint : Teatrul popular din 
Severin, pentru spectacolul 
piesa „Oameni care tac" de 
Voitin ;

Premiul III șl medalia
bronz : Teatrul popular din Slă- 
n io Moldova, pentru spectaco
lul cu piesa „Ochiul babei" de 
Gh. Vasilescu, după un basm 
de Ton Creangă ; Teatrul popu
lar din Lugoj, pentru spectaco
lul cu piesa „Epoleții invizi
bili" de S. Andreespu și Th. 
Mănescu ; Teatrul popular din 
Tuicea, pentru spectacolul cu 
piesa „Marele fluviu își adună 
apele" de Dan Tărchilă ; Teatrul 
popular din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru specta
colul cu piesa „Comedie cu ol
teni" de Gh. Vlad.

PENTRU COLECTIVELE DE 
RECITATORI DE POEZIE SAU 
MONTAJE LITERARE. Premiul 
I, medalia de aur și titlul de 
laureat al festivalului : Cămi
nul cultural din Moisei, jud. 
Maramureș, pentru montajul 
„Eroii de la Moisei" ; Căminul 
cultural din comuna Nicolae 
Băloescu, jud. Bacău, pentru 
montajul ..Baladă pentru pri
măvara anului ’71“ '
Postelnicu : Premiul 
dalia de argint : Casa 
din Govora, pentru 
„Balada Lotrului" ; 
cultură din Tg. 
Maramureș, 
„Inimă și inimă". Premiul III și 
medalia de bronz : Casa de cul
tură din Arad, pentru montajul 
„Hai, frații mei", după „Surî- 
sul Hiroșimei" de Eugen Jebe- 
leanu ; formația „Club T. 4"- 
București, pentru recitalul 
„Unde fugim de-acasă", pe ver
suri de Marin Sore seu.

de Sorin
II și me
de cultură 
montajul 
Casa de 

Lăpuș, jud. 
pentru montajul

FORMAȚII DE TEATRU î
Premiul I, medalia de aur și 

titlul de laureat al festivalului : 
formația de teatru a clubului 
„7 Noiembrie“-Galați, pentru 
spectacolul cu piesa „Epoleții 
invizibili" de S. Andreescu și 
Th. Mănescu ; formația de tea
tru a sindicatului învățămînt- 
Alexandria, pentru spectacolul 
cu piesa „Vlaicu Vodă" de Al. 
Davila ; formația de teatru a 
sindicatului uzinei „Vulcan" din 
București, pentru spectacolul 
cu piesa „Pași" de I. Păune,seu.

Premiul II și medalia de ar
gint : formația de teatru a sin
dicatului Combinatului chimic- 
Făgăraș, pentru spectacolul cu 
piesa „Viceversa" de Șt. Hara- 
lamb ; formația de teatru a 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Pitești, pentru spectacolul 
cu piesa „Făt-Frumos" de 
H. Furtună ; formația de teatru 
a sindicatului învățămînt-Bra- 
șov, pentru spectacolul cu piesa 
„Chibritul" de D. Solomon.

Premiul III și medalia de 
bronz : formația de teatru a 
sindicatului sanitar din Iași, 
pentru spectacolul cu piesa 
„Timp și adevăr" de Eugenia 
Busuioceanu ;
formația de teatru a clubului 
șantierului naval Oltenița, pen
tru spectacolul cu piesa „Ab
sența" de I. Naghiu ; formația 
de teatru a sindicatului sanitar 
din Constanța, pentru spectaco
lul cu piesa. „Camera de alături" 
de P. Everac ; formația de tea
tru a sindicatului textil-Lugoj, 
pentru spectacolul cu piesa „în 
căutarea sensului pierdut" de 
I. Băieșu ; formația de teatru a 
sindicatului C.F.R.-Cluj, pentru 
spectacolul cu piesa „Picnic pe 
cîmpu.1 de luptă" .de F. Arrabal 
(în limba maghiară) ; formația 
de teatru a clubului Chimia- 
Byăila, pentru spectacolul cu 
piesa „Insula" de M. Sebastian ; 
formația de teatru a clubului 
„Constructorul" din Oradea, 
pentru spectacolul cu piesa 
„Eșcurial" de M. Ghelderode.

TEATRE POPULARE DE A- 
MATORI. Premiul III și meda
lia de bronz : formația teatrului 
popular al Casei de cultură a 
sindicatelor din Tuicea, pentru 
spectacolul cu piesa „Marele 
fluviu își adună ape'll" de Dan 
Tărchilă ; formația teatrului 
popular al Clubului sindicatelor 
din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru spectacolul cu piesa 
„Comedie cu olteni" de Gh. 
Vlad.

PREMIILE C.C. al U.T.C.

PROGRAME
Maratonul scenic la care asistăm în aceste zile ne-a făcut, 

pe nesimțite, posesorii unei bogate colecții de programe teatrale. 
„Caiete de sală", „Caiete de spectacol", „Caiete-program" sau 
cum le-o mai zice, ele sînt ; austere broșuri alb-negru sau mult 
colorate pliante semănind cu prospectele turistice ; cărțulii co
chete, broșate în carton de Letea sau mari terfeloage pătrate, 
imposibil de VÎrit în buzunar, confecționate din acea hîrtie cre- 
tată pe care nu se usucă cerneala nici la doi ani după ieșirea din 
teasc (de arată spectatorii-cititori, mîzgălițj pe obraz, ca supuși 
farsei cu farfurioara afumată) ; fițuici in două fețe, conținînd 
numai titlul și distribuția, inchenărate țeapăn ca niște _  par
don ! — ferpare ; „ediții speciale" <le dimensiunile unei gazete ; 
cărticele cît palma ; tipărituri-manifest axate pe-o singură și 
fixă idee — a regizorului — sau, dimpotrivă, propunîndu-și jo
vial să rezolve. în patru file, tot ce-au adunat, ca problematică, 
dramaturgia și teatrul, de Ia Sofocle și pînă Ia debutantul 
de-aseară. Ele se arată privirii uneori in concepții grafice savante 
(teatrul respectiv are un scenograf polivalent), alteori austere și 
la obiect (respectivul secretar literar este, „Ia bază", ziarist) și, 
rite o dată, fistichii și neajutorate (macheta respectivă a fost 
lăsată pe seama lui nea Costică, paginatorul de la gazeta jude
țeană, că se pricepe : tot el „face" și revista liceului, și cărțile 
le vizită, și anunțurile de cununie). în sfîrșit, dincolo de toate 
weste aspecte pitorești, privită global, această debordantă inflo
rescență de mesaje scrise ale teatrelor, dc auxiliare tipărite ale 
evenimentului dc pe scenă, de publicații desfășurate pe o foarte 
ntinsă gamă valoricii, are darul să ne amintească de existența 
mei activități editoriale sui generis, ce nu cunoaște întrerupere 
ii acoperă întreaga hartă teatrală a țării.
Privit global, efortul de concepție și redactare capătă dimen-

„ZILELE DRAMATURGIEI F

ORIGINALE*
iuni Impresionante, iar cantitatea de muncă tipografică și de 
irtie consumată — ca și audiența largă a acestor publicații — 
îdreptățește o discuție mai amplă. O dezbatere despre rostul 
cestor tipărituri, despre eficiența lor cultural-instructivă și in- 
»rmativ-publicitară, despre condițiile „tehnico-organizatorice" 
use la îndeniîna secretariatelor literare, în sfîrșit, despre mă- 
îra în care aceste programe izbutesc să exprime programul 
teologic al teatrului. O discuție pe care, credem, Direcția tea- 
•elor va trebui s-o provoace neintîrziat, în ideca necesității de 
se aduce un plus de perfecționare și în acest domeniu.

Exemplele bune — și chiar excelente — perfecte ca bază de 
Iscuție, nu lipsesc. Ele sini oferite, în primul rînd, de periodicul 
aționalului bucureștean, despre a cărui ținută s-a vorbit nu 
dată în presa noastră culturală și asupra căruia nu vom 

sista aici. O experiență căreia î se poate adăuga — cu drepturi 
rale de stimă — cea a teatrului din Bacău. „Caietele teatrului 
Sacovia»" sînt, de fapt, o altă publicație cultural-artistică a 
oidovei. Eseul, articolul, rubrica permanentă, interviul de mari 
■oporții, beletristica (poezii, și piese într-un act), micro-studiul 
s istorie teatrală locală fac din această tipăritură a scenei o 
esă pe care ți-o dorești nu doar pentru colecția de „programe", 
pentru raftul bibliotecii.
Există, desigur, și alte formule de profil. De pildă, elegan- 

Ie caiete cu caracter mai mult publicitar (cum sînt cete oferite 
ectatorilor de teatrele „Nottara", „Ion Vasilescu", Național- 
uj) sau broșurile unitar-tematice („Teatrul arădean și dra- 
aturgia originală", „Teatrul Nottara și presa de peste hotare", 
iblicația Teatrului maghiar din Tg. Mureș dedicată piesei 
nainte de potop" sau a celui din Timișoara, pentru spectacolul

„Fidelitate"). Dar întîlnim, din păcate, și destule eșecuri : 
iprimate circumstanțiale, sărăcăcioase în idei și grafică, sau 
ele cearceafuri albe (adevărată risipă de hîrtle) pe fața cărora 
iar tipărite cîte două-trei rînduri și o poză ca vai de lume.

„Et in Arcadia ego Și cu am lucrat intr-un secretariat 
erar, și știu că nu totdeauna condițiile tehnice oferite sînt 
măsura bunelor intenții ale „ideologilor teatrului", că nu toți 

rectorii de teatre „cred" în importanța majoră a programului 
sală, că nu toți actorii sînt gata să aprecieze prezența în pro- 

am a unui articol bun, în dauna unei poze personale, îndeosebi 
1 „tinerețea artistului"... Dar tocmai pentru că știu foarte bine 
ite acestea — și tocmai pentru că nu le socotesc, în actuala 
nidițic spirituală a mișcării noastre teatrale, insurmontabile, 
ansez, aici, ideea unui larg conclav teatral a cărui posibilă 
nă să fie : „Teatrele și activitatea lor editorială".

PETRE DRAGU

Secvență din spectacolul final pe țară al formațiilor artistice de amatori dedicat semicentenarului 
Foto: C. CIOBOATĂ
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» DOAR ZlMBETUL
PREZENTATOAREI...

„Bună seara fete I Bună seara 
băieți!“ a fost — în ultima săp- 
tămînă — singura emisiune, sin
gura oră pe care micul ecran a 
dedicat-o, mărturisit și direct ti
neretului.

Evident, în jurul unui aseme
nea enunț s-ar putea glosa co
pios. Și în cele mai diverse ma
niere : de la rechizitoriul încrun
tat la ironia subțire, de la în- 
dreptățitul ton revendicativ la 
binevoitorul „ajutor tovărășesc 
în muncă". Ei bine, nu voi bătă
tori nici unul dintre aceste dru
muri posibile. Intîi, pentru ca 
am mai făcut-o — și încă într-o 
săptămînă cu 160 de minute de
dicate celor tineri, mai generoa
să, deci, decît aceasta. Al doilea, 
pentru că insuccesul tuturor de
mersurilor în favoarea abordării 
mai complexe a problematicii ti
nerei generații apare — de Ia o 
săptămînă la alta — mai evident 
și mai dezarmant. în fine, pen
tru că înclin să cred că nu e 
loial să pretindem acestei emi
siuni cu un profil distinct ono
rarea tuturor datoriilor pe care o 
redacție specializată — și insti
tuția în ansamblu — le are fa
ță de tineret. Cu alte cuvinte,

deși a fost singura emisiune „de 
tineret" a săptămînii, nu mi se 
pare drept să fie judecată în a- 
ceastă conjunctură sau — ceea 
ce e totuna — pentru această 
conjunctură, de care oricum nu 
e vinovată. Da, respectiva con
junctură, faptul că la Televiziu
ne tinerilor li se spune „Bună 
seara" doar într-o intonație săltă
reață, iată într-adevăr un subiect 
major de telecronică — dar m-am 
întors astfel la primele două ar
gumente, care-mi justificau mai 
sus refuzul de a glosa pe o te
mă veche și fără ecou.

Asumîndu-mi cuvenitele riscuri, 
îmi voi îngădui să discut azi emi
siunea „Bună seara fete! Bună 
seara băieți!" abstrasă din con
junctura săptămînală, ba chiar și 
din propria conjunctură — pur 
și simplu voi discuta emisiunea 
de sîmbătă, 24 aprilie a.c. Emi
siune care a debutat cu „O zi 
la Gura Teghii" — un scurt me
traj etnografic pînă la urmă, cu 
vădite și meritorii ambiții de au
tenticitate sută la sută; investi
gația mi s-a părut însă grăbită, 
descoperirile ei expediate, spec
taculosul scontat sfîrșind în- 
tr-un „interesant" de serie mi
că, dar de serie. O discuție asu

pra profesionalității ocolește to
tuși principalul semn de între
bare, cel ce planează asupra ros
tului acestui reportaj în respecti
va emisiune : necesitatea de a 
insufla tinerilor dragostea față de 
tradiții nu-mi pare un argument 
suficient, mai ales că micul ecran 
ne oferă zilnic cel puțin 30 de 
minute care slujesc această idee 
pentru toate vîrstele.

Mult mai în specific a fost — 
ca temă — discuția despre cer
cetarea științifică studențească. 
Cu acest prilej, cîțiva i și-au căpă
tat deasupra punctele necesare, 
dar animația, controversa, schim
bul de replici, circulația efectivă 
și seînteietoare a ideilor au cam 
lipsit și din jurul acestor mese 
așezate în semicerc. O consolare 
— dar nu o scuză! — ar putea 
fi aceea că asemenea atribute lip- 

atunci cînd 
se instalea-

MAGELLAN

a avut dreptate

dar numai parțial
«m I ........

PĂMÎNTUL
NU E CHIAR
ROTUND!

„Pămîntul este o floare de 
lotus care plutește pe apă" 
— spuneau vechile legende 
indiene. „Sau 
firmau unii 
Dar încă din 
făcuse drum, 
vea să cîștige 
lungul secolelor.
este un glob" — afirmase A- 
ristotel. Un glob ? Bine, dar 
atunci oamenii din partea 
„cealaltă" stau cu capul în 
jos. Deci ar trebui să cadă. 
Dar unde să cadă ? Aseme
nea întrebări, firești pe a- 
tunci, aduceau cu sine un 
val de contraargumente și 
proteste. A trebuit să treacă 
mult tîimp pînă cînd teoria 
revoluționară a Pămîntului 
rotund să-și găsească o con
firmare de netăgăduit. A a- 
dus-o, în secolul al XVI-lea, 
Fernando Magellan.

In august 1519, cinci cara- 
vele părăseau portul Sevilla, 
pornind spre necunoscut. 
Conducătorul expediției, Ma
gellan, pleca pentru a nu se 
mai întoarce niciodată în 
Spania. Cu numai cîteva luni 
înainte .de terminarea expe
diției, la 27 aprilie 1521 — e-

un disc" — a- 
savanți greet 

antichitate își 
o idee care a- 
prioritate de-a 

„Pămîntul

— Fernando Magellan a re
zolvat cîteva probleme ex
trem de importante pentru 
vremea sa : a găsit o adevă
rată poartă spre Indii — 
strîmtoarea care îi poartă 
azi numele ; pentru prima 
dată în istorie a traversat O- 
ceanul Pacific, despre care se 
credea că are o întindere 
mult mai redusă ț a descope
rit Filipinele și alte insule, 
săvîrșind, pe scurt, prima că
lătorie îri jurul lumii.

Dar pentru el au rămas 
necunoscute nenumăratele 
arhipelaguri din Oceanul Pa
cific, după eum nu a aflat ni
mic despre Australia! Strîm
toarea Magellan, bîntuită de 
furtuni, plină de bancuri de 
nisip și colțuri de stîncă, este 
extrem de naiv reprezentată 
pe harta lui Magellan. în ge
neral, contururile geografice 
ale zonelor străbătute de el 
sînt neprecise.

— Ce mutații s-au petrecut 
pe suprafața Terrei în ulti
mii 450 de ani ?

— S-a modificat configura
ția unor delte sau golfuri ma
rine, s-a schimbat mult oo-

Formația de teatru Ateneul 
Tineretului — București, pentru 
spectacolul „Fata de apă".

Formația de teatru Căiminul 
cultural Popești-Bihor, pentru 
spectacolul „Fraza sau Elogiul 
transpirației".

S-au mai acordat zece premii 
ipdiyiduale ale C.C. al U.T.C., 
interpreților care au realizat 
creații artistice deosebite, pen
tru regie, scenografie și inter
pretare.

Nicolae Trifan — regizor și 
interpret în spectacolul „Nic 
Nic", prezentat de Casa de cul
tură a municipiului Cluj ; Ne- 
greanu Iti — interpretă în spec
tacolul „Vizita la Malu", pre
zentat de colectivul din Satu- 
Mare ; Nagy Gyongyi — inter
pretă în spectacolul ,,învăță
toarea", prezentat de colectivul 
din Săcele ; Răzvan Cornel — 
interpret în spectacolul „Acești 
îngeri triști" prezentat de colec
tivul din Călărași ; Ghiorghiu 
Tanța, interpretă în specta
colul „Acești îngeri triști", pre
zentat de colectivul din Tecuci ; 
Grigore Popa — regizor al spec
tacolului „Pașii", prezentat de 
oolectivul uzinelor Vulcan - 
București ; Păi Ildico — inter
pretă în spectacolul „Nota zero 
la purtare", prezentat de colec- i 
tivul căminului cultural Dă- j 
răști, județul Harghita ; Adrian t 
Pintea, interpret în spectacolul 
„Escurial" ; Schofer Hanz — 
interpret în spectacolul „în 
căutarea sensului pierdut",
prezentat de colectivul din 
Lugoj ț Cornelia Popa — inter
pretă în 
prezentat 
Șantierul

( MUZICĂ
'V.......

CONCERT SPECIAL

LA CLUBUL UZINELOR

GRIVIȚA ROȘIE

spectacolul „Lecția", 
de colectivul de la 
Naval Constanța.

★
speciale au mai fost 
de către : Uniunea

Premii 
atribuite 
Scriitorilor, Ministerul Forțelor 
Armate, revista „Clubul", Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, revistele 
„Săteanca" și „Dolgozo No", zia
rul „Munqa", A.T.M. Un însem
nat număr de formații au fost 

' distinse cu mențiuni. S-au acor
dat, de asemenea, premii și men
țiuni individuale unor regizori, 
instructori, recitatori și inter- 
preți.

*
După festivitate, a urmat un 

spectacol la care și-au dat con
cursul interpreții premiați și 
formații artistice distinse la cel 
de al VI-lea Festival bienal de 
teatru „I. L. Caragiale".

A apărut: 
LUPTA DE CLASA

nr. 4 — aprilie 1971
Din sumar :

— con- 
și con- 
în Ro-

Partidul comunist 
ducătorul revoluției 
strucției socialiste 
mânia.

GHEORGHE BADRUS: 
Creșterea rolului partidului 
și știința conducerii societă
ții socialiste.

MIRON CONSTANTINES- 
CU : Contribuții tot mai efi
ciente ale științelor sociale 
Ia progresul țării.

NICOLAE VEREȘ : Expre
sie a deplinei egalități în 
drepturi.

IULIAN CIRTINA, ILIE 
SEFTIUC : Tradiții interna
ționaliste în mișcarea munci
torească din România.

Multiple evenimente au mar
cat agenda trecutei săptămîni 
muzicale: am participat la con
certe în care au fost însorise pri
me audiții (opera lui Roman 
Vlad „Povestea unei mame*, 
primul Cvartet pentru instru
mente de coarde de Mihai Mol
dovan), un concert în care și-a 

Idat contribuția un violonist de 
talia lui Igor Bezrodnâi, un al 
doilea recital al lui Daniil Șa- 
fran dedicat Suitelor pentru vio
loncel de Back, două concerte in 
seria de manifestări organizate 
de Ateneul Tineretului la Ate
neul Român.

Un „eveniment* a reliefat însă 
în trecuta săptămînă un moment 
deosebit în relațiile dintre public 
și sala de concert, în relațiile 
dintre compozitorii noștri și masa 
auditorilor: Concertul special 
organizat de Uniunea Compozi
torilor pentru lucrătorii Uzinelor 
„Grivița Roșie*.

Concertul de la Clubul mari
lor uzine bucureștene a depășit 
parametrii unei obișnuite mani
festări artistice: concertul a fost 
precedat de o îndelungată vizită 
a compozitorilor în frunte cu 
maestrul Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor 
în halele uzinei și a fost urmat 
de un colocviu dintre gazde și 
creatori. j

Fără îndoială că aceasta întâl
nire nemijlocită a compozitorilor 
cu masa auditorilor va avea im
plicații dintre cele mai semnifi
cative în activitatea unor crea
tori, fără îndoială că pentru su
tele de muncitori oare au umplut 
sala Clubului, concertul a fost 
un bun prilej de a se întîlni cu 
compozitorii preferați, de a parti
cipa la un spectaool „model* Ps 
care instituțiile muzicale ar tre
bui poate să le înscrie mai des 
în agenda lor.

Dincolo de aceste semnificații, 
concertul a impus prin ineditul 
programelor, prin ținuta inter
pretărilor și asupra acestor ele
mente aș vrea să insist in aceste 
săptămînale însemnări în oare 
încerc să subliniez „dominantele* 
unei anumite perioade muzicale.

Concertul s-a remarcat înainte 
de toate prin curajul (pe care, 
repet, nu-l au instituțiile muzica
le specializate în popularizarea 
valorilor artistice), dea reuni In
tr-un program pagini din noua 
creație simfonică, camerală și 
corală cu unele din cele mai 
populare momente din noua 
creație de muzică ușoară.

Iubitorii oricăruia dintre ge
nuri au avut surprize. Spec
tacolul a făcut dovada că în pro
cesul „asimilării* valorilor artis
tice între genurile „grele* și 
cele mai „ușoare* nu sînt -zone

de nepătruns, că atunci cînd pro
gramele sînt întocmite cu judi
ciozitate, cînd sînt explicate cu 
competență și farmec (cuvîntul 
introductiv al muzicologului Va- 
sile Tomescu, secretar al Uniunii 
Compozitorilor), lucrările came
rale și vocale se pot bucura de 
cea mai largă audiență în rîndu- 
rile publicului care cultivă de o- 
bicei „domeniile* mai „lejere* 
ale artei sunetelor.

Succesul primei părți a pro
gramului care a cuprins lucrări 
camerale a fost determinat în 
egală măsură de valorile pieselor 
prezentate ctt și de ținuta inter
pretării.

Cinci piese corale (în interpre
tarea Corului Sindicatelor dim 
București dirijat de D. D. Botez) 
— unele dintre ele interpretate 
în primă audiție ca piesa lui 
Th. Bratu „Cinci decenii* — au 
subliniat cîteva dintre actualele 
preocupări ale compozitorilor 
care s-au dedicat genului coral.

Formația studențească „Acade
mica* și-a dat concursul sub 
conducerea dirijorului Al. Sumski, 
la tălmăcirea unui Scherzo de 
Ion Dumitrescu și piesei „Joc de 
fluier* de Th. Grigoriu (extrase 
din lucrări de mai largă respira
ție), iar basul Gh. Crăsnaru, Iau- ■ 
reat al Concursului „Geotge 
Enesou*, a interpretat două mo
mente din ciclul celor „Șapte 
cântece din ulița noastră* de Paul 
Constantinescu.

Farmecul pieselor, valoarea 
interpretărilor au demonstrat au
ditorilor, de la primele acorduri, 
ce lume de adîncă emoționalitate 
poate fi cuprinsă în desenul por
tativelor.

Partea a doua a programului 
a cuprins o adevărată antologie 
a muzicii ușoare românești, (prin
tre ele și o piesă în primă au
diție „Și chiar de-ar fi să fie 
vis* special scrisă de Temistocle 
Popa pentru Studioul de muzică 
ușoară dl Clubului „Grivița Ro
șie*).

Istoria și viața „Griviței Roșii* 
au inspirat pe mulți dintre com
pozitorii noștri de-a lungul ani
lor (Să ne amintim de oratoriul 
lui Gh. Dumitrescu sau de ciclul 
citat al lui Paul Constantinescu).

Prezența a 60 dintre cei mai 
buni creatori pe tărim muzioal la 
spectacolul organizat de Uniunea 
Compozitorilor la „Grivița Ro
șie* în zilele acestea când sărbă
torim semicentenarul partidului, 
au dat acestui concert valori cu 
totul deosebite, ou rezultate din
tre cele mai îmbucurătoare pen
tru întărirea legăturilor dintre 
creatori și public și, poate, pentru 
viitoarea activitate a compozito
rilor.

sesc cel mai adesea 
în studiourile T. V. 
ză mese și fotolii.

Trecînd cu meritată lipsă de 
atenție peste cele două cîntece 
care au agrementat emisiunea — 
tristă sărăcie au trădat secvențe
le extrase din recitalul de la Bra
șov al Angelei Similea ! — ar mai 
fi de discutat filmul „Iubire, bi
belou de porțelan", realizat de 
doi studenți de la secția de regie 
a I.A.T.C. Acesta a fost singurul 
moment care s-a intersectat cu 
actualitatea cea mai stringentă, 
în aceste zile avînd loc Festiva
lul național al studenților de la 
institutele de artă. E de încurajat 
și intenția care a adus în emisie 
un asemenea film, tentativele ar
tistice — oricît de discutabile — 
respirînd întotdeauna entuziasm, 
puritate, tinerețe plină de ea în
săși. Intențiile parodice ale aces
tui film, chiar explicate de unul 
din realizatori (Dumitru Dinul es
eu : „Am vrut să tratăm iubirea 
concepută ca bibelou de porțe
lan I"), chiar susținute de o ac
triță de inteligența și sensibilita
tea Valeriei Seciu, n-au izbutit 
însă să rămînă clare și convin
gătoare în simbolurile cam să
răcuțe.

Și astfel s-a făcut ora 19,00... 
Lungi au fost cele 60 de minu
te, lungi și sărace, lungi și egale 
între ele, lungi și fără ritm, fără 
sclipiri. Singurul moment de au
tentică tinerețe a fost zîmbetul 
prezentatoarei, acesta însă era un 
dar al ei, era tinerețea ei și emi
siunea s-a întîlnit cu el numai 
între momentele care au alcătui- 
t-o.

COSTIN BUZDUGAN

IOSIF SA VA

PRINTRE COLINELE VERZI î 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează ’ " . ... —
13,30; 
9,30; 
lodia 
18,30; ,

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Festival (orele 9; 12,30; 16,15; 20).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Modem (orele 9;
11,15; 13,30: 16: 18.30 : 20.45).

DUMINICA LA ORA 6 : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 19,30), Volga 
(orele 9,45; 15; 19). Progresul (ore
le 15; 19).

RENEGATA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30: 17,45: 20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re), Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Tomis (orele 
9,30; 12,30; 16; 19,15), Flamura (ore
le 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Miorița (ore
le 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15),
Bucegi (orele 10; 15,30; 18; 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU

la Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
11,30; 16; 18,15; 20,30), Me-

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45).

xacț acum 450 de ani —- el 
■ își pierdea viața într-un con

flict cu băștinașii din mica 
insulă Mactan. Corabia „Vic
toria", condusă de un înalt 
navigator, și-a continuat dru
mul spre Spania, aducînd o- 
menirii dovada sigură că 
Pămîntul este rotund.

Constatare empirică de
sigur. confirmată apoi de-a 
lungul secolelor de alte că
lătorii și corectată în zilele 
noastre grație unor mijloace 
de investigație extrem de 
precise, Magellan a avut 
dreptate doar în parte ! —
spun cercetările actuale.

— Forma Terrei, preciza 
geofizicianul Scarlat Stoe- 
nescu, de la Institutul de 
geofizică aplicată, este mult 
mai neregulată decît se cre
dea. Măsurătorile geodezice 
și cele gravimetrice au arătat 
că Pămîntul este mai turtit 
la poli și că forma sa adevă
rată nu poate să fie decît a- 
proximată de un corp geo
metric. Suprafața Terrei, a- 
coperită de adîncituri și pro
tuberante, a căpătat denumi
rea de geoid. Recent, măsu
rătorile făcute de sateliții ar
tificiali au lăsat să se crea
dă că Pămîntul ar avea, de 
fapt, o formă ciudată, com
parabilă cu o pară, mai um
flată în emisfera sudică.

— Așadar, Terra continuă 
să pună și în secolul XX o 
serie de semne de întrebare. 
Desigur că pentru Maggelan 
și contemporanii săi, grani
țele necunoscutului erau 
mult mai largi.

vorul vegetal, au dispărut și 
au apărut insule. Varjații au 
survenit și în valoarea decli- 
nației magnetice (unghiul 
format între nordul geografic 
și cel magnetic al Pămîntu- 
iui). Față de perioada în ca
re a trăit Magellan, declina- 
ția magnetică s-a modificat 
cu 15 grade, așa cum reiese 
din măsurătorile directe, fă
cute la intervale egale de 
timp în anumite puncte ale 
globului.

— Poate chiar continentele 
s-au mai îndepărtat de atunci 
între ele...

— Intr-adevăr, deriva con
tinentelor este în prezent o 
teorie bine fundamentată ști
ințific. Deplasarea continen
telor continuă în zilele noas
tre, extrem de lent (circa 1 
cm. pe an). Explicația o dă 
fenomenul de izostazie (plu
tirea blocurilor continentale 
pe magma topită din interio
rul Pămîntului). Așadar, este 
de presupus că acum 450 de 
ani, în timpul călătoriei Iui 
Magellan, Țara de Foc și A- 
merica de Sud erau ceva mai 
apropiate, cu ctfțiva metri de 
Africa decît sînt astăzi. Este 
un fapt nesemnificativ pen
tru navigație, dar revelator 
pentru mișcările continue ale 
Terrel. Intr-un viitor foarte 
apropiat vom fi în măsură 
să controlăm permanent și să 
determinăm cu precizie pînă 
șl aceste mișcări aproape in
sesizabile ale continentelor.

MARIA SUCIU

ANGELICA : rulează la Unirea 
orele 15,30; 18), Moșilor (orele 
15,45; 18; 20).

poienile roșii : rulează la 
Unirea (ora 20,15).

LOS tarantos : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Drumul Sări (orele 16 și 19).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; “

ADIO, GRANADA !

rora (orele 9? 11; 13,30; ”15,45;
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Pacea (orele 15,30;
20.15) , Viitorul (orele 15,45;
Cosmos (orele 15,30; 18).

VAGABONDUL : rulează
Crîngași (orele 10; 16; 19,30).

TREC ZILELE : rulează la ' 
torul (ora 20,15).

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

O DUMINICA IN FAMILIE î 
rulează la Cosmos (ora 20,15).

MEXIC ’70 : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează la Vitan (ora 20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

HIBERNATUS rulează la La- 
romet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—17,45 în continuare ; program 
de filme documentare (orele 
19,30: 21)

RlUL ȘI MOARTEA : rulează 
la Cinemateca Union (ora 9), RE
VĂRSATUL DE ZORI (orele 10,30; 
12,30; 14,30), DITTE FIICA OMU
LUI (orele 16,30; 13,45), CÎINELE 
ANDALUZ; VlRSTA DE AUR; 
PAMINT FARA PÎINE (ora 21).

17,45; 20). 
------- , --------- . . rulează la 

Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Au- ------ ,—.. ..................... 18.

ru- 
18;

18),

la

Vil-
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Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora

I

20 ; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase» (Sala Savoy) : BIMBIRICA
— ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Not-
tara“ (Bd. Magheru) : ADIO
CHARLIE — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA : ------ ------
„Ion. Creangă" : __ __
MINI ÎN BALON — ora 16; Stu
dioul ’ ‘ Ț ” i
’70 — ora 20 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : SEARA DEDICATĂ UMO
RISTULUI DER TUNKELER —
— ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : PETER PAN — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — 
ora 17 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
MINI-JAZZ CU MAXI-HAZ — 
ora 19,30 ; Circul Globus : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30.

ora 19,30 ; Teatrul
CINCI SĂPTA-

I.A.T.C. : DIVERTISMENT
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A
—- clasele 
Matematică 
Probleme 
algebric. ] ____ __o____
18,00 Deschiderea emisiunii. Steaua 
polară a 18,30 Handbal feminin : 
România — U.R.S.S. (meci de ba
raj pentru calificarea în turneul 
final al Campionatului Mondial). 
Repriza a Il-a • 19,00 Reflector 
„Gazde primitoare" © 19,15 Publi
citate • 19,20 1001 de seri « 19.30 
Telejurnalul de seară © 20,00 50 
de ani în 50 de evocări © 20.20 
Seară de teatru ; , .Puterea*- de
Aurel Mihale. în distribuție : Sil
viu Stănculescu, Ernest Mattel, 
Amza Pellea, Mihai Mereuță, Mar- 
ga Anghelescu, Matei Alexandru, 
Aurel Cioranu și alții « 21,30 Re
portajul săptămînii. Unde sînt 
nltuitorii ? • 22.00 Varietăți cu 
mari vedete ale filmului. Un 
spectacol cu Gene Kelly, Mickey, 
Rooney, Judy Garland, Eleanor 
Powell, și alții • 22,25 Telejurna
lul de noapte • 22,35 Telesport.

10,00—11,00 Teleșcoală. Chimie 
------ VIII—X - Aluminiul.

i — clasa a VIII-a — 
rezolvate aritmetic și 
Biologie — Digestia o
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CONTINUITATE, DINAMISM, COMPLEXITATE
Jumătățile de pași te opresc 

la jumătate de drum

Pe scurt, continuitatea ar fi 
criteriul care unifică inițiative
le izolate, dîndu-le acea unitate 
care nu se poate regăsi decît în 
perspectiva procesului perma
nent. Inginerul GHEORGHE 
PLEȘA, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de frigi
dere, întreprindere productivă 
nouă, ale cărei realizări abia de
pășesc durata unui trimestru, 
era în principiu de acord cu o 
asemenea idee. Mai mult decît 
atît, îi înțelegea rostul practic, 
utilitatea nedesmințită, precizîn- 
du-ne că tocmai în condițiile

îndemnul la acțiune proprie 

nu poate veni din afară!

Trai lucruri reținusem din 
discuția cu NICOLAE CHIVU, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
Uzinei de piese de schimb din 
Găești. Trei acțiuni desfășurate 
pe o perioadă mai {pare de timp, 
pornind de la intenția vizibilă 
de a cuprinde toate cele 11 or
ganizații ale întreprinderii. Mai 
întîi o olimpiadă ce se adre
sa în același timp strungarilor, 
frezorilor, lăcătușilor, cazangii
lor, turnătorilor etc., după spe
cificul de muncă al fiecărei sec
ții. Apoi organizarea minuțioasă 
a cercurilor șl participării pen
tru pregătirea politico-ideologi-

Variațiile pe o singură temă 

le reduc la tăcere pe celelalte

Oricît am fi încercat să ne o- 
prim atenția mai îndeaproape a- 
supra uneia sau alteia dintre ac
țiunile organizației U.T.C. de la 
Întreprinderea de prefabricate, 
impresia ansamblului persista. 
Nota caracteristică a eforturilor 
tinerilor de aici se afla, sur
prinzător, nu în ceea ce oferea 
realitatea însăși ci, mai ales, în 
ceea ce-i lipsea acesteia. Chiar 
și cea mai prodigioasă dintre 
activități, munca patriotică, se 
integra acestei impresii, împo
triva datelor care o separau clar 
de restul celorlalte. Sau poate 
tocmai de aceea.

Aflată într-un amplu proces 
de dezvoltare, întreprinderea de 
prefabricate din Găești oferă ne

(Urmare din pag. 1)

ai Fabricii de confecții din Tîr- 
gu Secuiesc. Frazele, poate alt
fel formulate dar cu același 
conținut, ar fi putut aparține 
foarte bine oricăruia dintre ute- 
ciștii angajați în această unita
te economică o dată cu intrarea 
ei în funcțiune : 22 august 1969. 
La acea dată vîrsta medie a 
salariaților era de numai 18 ani. 
Din totalul de 700 de angajați 
doar 20 aveau o pregătire pro
fesională de specialitate cores
punzătoare. Deci o proporție de 
1 la 35. Restul — recrutați din 
localitate sau comunele înveci
nate — nu aveau nici cea mai 
vagă noțiune nu numai despre 
meserie dar nici asupra specifi
cului activității productive des
fășurate în perimetrul unei în
treprinderi. In aceste condiții 
angajamentul asumat de condu
cerea fabricii de a antrena în
treg colectivul de muncă în a- 
tingerea, cu trei luni înainte 
de termen — trimestrul doi 
1971 — a parametrilor proiec
tați, părea hazardat, perspecti
vele onorării acestei obligații 
voluntar asumate fiind pus, am 
spune, pe bună dreptate sub 
semnul îndoielii.

Și iată scadența a trecut. O 
știre parvenită la redacție ne 
informează : la Fabrica de con
fecții din Tg. Secuiesc pe 31 
martie a.c. era Înregistrată o 
depășire de 2 milioane lei a va
lorii producției globale prevă
zute prin plan pentru... 1 iulie. 
Vorbim de întreprinderea care, 
numai în urmă cu 17 luni, re
clama o lipsă acută a persona
lului calificat și ai cărei mun
citori în marea majoritate abia 
trecuți de vîrsta adolescenței — 
nu văzuseră pînă a fi angajați 
nici măcar cum arată un ban- 
zing sau o mașină de cusut au
tomată. Precizarea : întregul 
spor de producție a fost reali
zat ne seama creșterii produc
tivității muncii (115,1 la sută) 

primilor pași ai unei unități e- 
conomice de tipul celei în care 
ne aflam, prezența firească încă 
de la început și mai ales fără 
sincope a organizației U.T.C. în 
viața întreprinderii reprezintă 
factorul determinant pentru acti
vitatea viitoare. Mai cu seamă 
dacă ne gîndim că peste 85 la 
sută din numărul salariaților fa
bricii îl constituie tinerii.

Cum se petrec, în fapt, lucru
rile ?

Fabrica de frigidere a intrat 
în producție la sfîrșitul lunii 
decembrie a anului trecut. A- 

că j în sfîrșit, acțiunile de mun
că patriotică, ample, contînd, de 
asemenea, pe prezența tuturor 
tinerilor, cîte una pentru fieca
re lună a trimestrului. In trea
căt fie zis, peisajul nu ni s-a 
părut chiar atît de bogat, dacă 
îl raportam la afirmația cu ca
re ne întîmpinase secretarul co
mitetului U.T.C. : „De la con
gres încoace se simte o sporire 
sensibilă a atribuțiilor noastre, 
sîntem orientați către activități 
mai diverse, mai dinamice". Dar 
pe de altă parte era firesc ca ce
lor cîteva proiecte de ansamblu 
să 11 se adauge alta activități, 

numărate posibilități de activi
tate patriotică. Colectarea de 
fier vechi, amenajarea de spa
ții verzi, curățirea sectoarelor 
sînt cîteva din punctele de re
zistență ale acestei activități. 
Fiecare săptămînă, cu regulari
tate matematică, înscrie în bi
lanțul acestui domeniu noi re
zultate. Dar, o dată cu această 
primă constatare, firul faptelor 
se întrerupe brusc, fiecare nou 
compartiment al vieții colecti
vului de tineri înregistrînd în- 
tr-o formă sau alta, absențe a- 
parent inexplicabile. Acțiunile 
culturale, sportive sau educati
ve lipsesc cu desăvîrșire. Și a- 
ceasta este latura extremă. O 
altă categorie de absențe o for

are darul, de asemenea, de a 
suscita interesul. Și totuși atin
gerea parametrilor proiectați a 
fost făcută de către muncitorii 
aflați în fabrică încă din pri
mele luni de producție. Și chiar 
dacă s-au mai operat apoi com
pletări pînă la numărul mediu 
scriptic actual aceștia se găseau 
exact în situația celor 680. Adi
că, nu posedau nici minimul de 
cunoștințe necesar.

Sarcinile ce ne reveneau au 
fost îndeplinite de către oameni 
cu temeinice cunoștințe profe
sionale — ne spune tovarășul 
Attila Mogori, șeful serviciului 
organizare-normare și salari
zare. Altfel nici n-ar fi fost po

CARE AU FOST PIVOȚII 
ACESTEI PERFORMANȚE?

sibll. Numai că instruirea lor — 
teoretică și practică — s-a efec
tuat de către noi, din mers, di
rect la produri.

Primim explicații mai detali
ate. între data intrării în func
țiune, mai bine zis a începerii 
probelor tehnologicev și cea a 
trecerii la confecționarea pri
mului reper în cadrul planului 
— exista un interval de 40 de 
zile. Mult ? Puțin ? Greu de 
spus. Fiecare oră trebuia fruc
tificată. Așa îneît s-a procedat 
la repartizarea celor 20 de 
muncitori care cunoșteau me
seria între ceilalți aflați la pri
mul lor contact cu ea. Firesc, 
primul pas îl reprezenta însu
șirea unei operații simple. „Așa 

cum. secretarul comitetului 
U.T.C. totodată și membru al 
comitetului județean U.T.C., re
marcă :

— Am fi putut pune, tocmai 
în perioada aceasta, bazele unei 
activități continui dacă n-am 
fi fost din păcate, defici
tari în organizarea muncii 
noastre. Ne mlngiiem totuși cu 
gîndul că toate eforturile ni 
le-am îndreptat în direcția rea
lizării sarcinilor de plan. Asu
pra lor am concentrat întreaga 
atenție a organizației.

Dar tocmai pentru acest capi
tol nu prea există dovezi care 
să certifice intervenția majoră a 
organizației U.T.C. în sfera pro
ducției, promptitudinea cu care 
ea s-a străduit să răspundă rînd 
pe rînd problematicii apărute, 
conducîndu-se cu strictețe după 
un program bine gîndit, cores
punzător necesităților resimțite 
de tinerii înșiși. Necesități alt
minteri cunoscute. Iată o nouă 
constatare a secretarului:

— Ne-am dat seama că prin
tre tineri sînt unii care nu stă- 

pornite din realitățile șl iniția
tiva fiecărei organizații, ca toc
mai acestea să înregistreze do
vezile dinamismului, ale inter
venției prompte, care nu mai 
așteaptă alt îndemn decît acela 
al împrejurărilor sale intime.

Am pornit, așadar, pe drumul 
de la comitetul pe întreprinde
re la organizații, în căutarea 
dovezilor pe care tot noi ni le 
făgăduisem. Și am băgat de 
seamă că. pe măsură ce ne a- 
propiem de organizații, traseul, 
în loc să devină mai încăpător, 
se îngustează, iar proiectele co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re ajung la destinație înjumătă
țite. La turnătorie, de exemplu, 
se știa că olimpiada s-a declan
șat în martie, nu în ianuarie, 
așa cum primisem asigurări. De
spre pregătirea politfco-idedlo- 
gică nu se știa nici atît: propa
gandistul era plecat de vreo 
două luni, iar secretarul organi
zației nu se gîndise că s-ar pu
tea interesa și el ce se întîm- 
plă mai departe. De asemenea, 
la comitetul U.T.C., Nicolae Chi- 
tvu ne spusese cît se poate de 

mează acțiunile începute cu vre
me în urmă, abandonate pe par
curs sau reamintite doar une
ori, cu ocazia ședințelor. Astfel, 
din februarie, cînd a avut loc 
închiderea cercului de pregăti
re politică, organizația a înce
tat orice preocupare pentru for
marea sau informarea politică a 
membrilor săi. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu acțiunile 
dedicate procesului de produc
ție. în afara unei dezbateri a 
sarcinilor economice, care a a- 
vuț loc în ianuarie, nu mai poa
te fi vorba de altceva.

Primii care au încercat să 
tragă concluziile corespunzătoa
re din această stare de lucruri 
au fost chiar tinerii, în aduna
rea generală din luna martie-

— Atunci, ne spunea ION 
ISAC. comitetului U.T.C. i-au 
fost imputate tocmai aceste ab
sențe. Și nu numai atît. In adu
nare, majoritatea tinerilor au a- 
rătat că în rîndul cauzelor ca
re au dus la această situație se 
află și metodele de lucru folo
sire. In afara muncii patriotice 
organizația trăiește doar în șe
dințe.

Cît privește pe secretarul or- 

se pornește mașina, așa se a- 
limentează, tighelul începe în 
acest punct și se termină acolo, 
fiți atenți la manevrări etc. 
etc.". Și cum în lunile octom
brie, noiembrie și decembrie 
urmau să fie produse doar șor
țuri, mănuși de doc și salopete 
de lucru, deci sortimente ce nu 
presupuneau decît un număr 
redus de prelucrări, la capătul 
a șapte zile fiecare tînăr era 
deja în măsură să certifice de
butul său profesional.

In celelalte cinci săptămîni pe 
care le mai aveam la dispoziție, 
ca de altfel în toată perioada 
celor cinci luni cît au durat 
cursurile de calificare la locul 

de muncă — ne spune maistrul 
Ștefan Sima — am căutat pe cît 
posibil să lărgim acest bagaj 
de cunoștințe în funcție de exi
gențele impuse de amplificarea 
gamei de sortimente și modele, 
de asimilarea în producție a' 
uniformelor școlare, a paltoane- 
lor sau a pantalonilor. Conți
nutul practic al lecțiilor era 
completat după terminarea ore
lor de program prin predarea 
noțiunilor de tehnologie, mate
matică, materii și materiale.

Așadar, o pregătire perseve
rentă, din aproape în aproape 
a muncitorilor pentru confrun
tările ce aveau să vină. Nimic 
spectaculos. Nimic care să stir- 
nească uimirea. Dar exact ceea 

pînesc meseria șl că, în general, 
nimănui nu i-ar strica o per
fecționare mai profundă, mer- 
gînd pînă la detaliile cele mai 
subtile, în cunoașterea utilaju
lui pe care lucrează. E o situa
ție care persistă cu toate că noi 
am mai întreprins cîte ceva în 
sensul acesta.

„Cîte ceva" adică tratarea teo- 
retioă a calității produselor la o 
adunare generală, „cîte ceva", 
adică administrarea unei critici 
o dată, cuiva, care din neatenție 
rebutase cîteva piese. Și asta la 
intervalele cunoscute, din lună 
în lună. „Cîte ceva" exprimă 
prea mult ca să-i trecem înțe
lesurile cu vederea; înseamnă 
de cele mai multe ori cîte pu
țin din toate, dar nimio dus pî
nă la capăt, pînă la ultimele 
consecințe. Un concurs profe
sional, altfel bine gîndit și de 
utilitate indiscutabilă, brigăzile 
complexe ale tinerilor, altă ini
țiativă adecvată împrejurărilor, 
capabilă să completeze lacunele 
în meserie ale unora pe căile 
practice ale întrajutorării pe lo

clar ! „Am învățat un lucru de 
Ia congres : că acțiunile noastre 
pe linie de producție nu trebuie 
să se limiteze doar la cei mai 
buni tineri, ci să-i antreneze pe 
toți dacă vretm să capete cu a- 
devărat un caracter de masă", 
în schimb, cînd intrăm la ca- 
zangerie ni se explică tot atît 
de limpede : „La olimpiadă nu 
i-am atras decît pe cei mai buni 
meseriași. Cu ceilalți ce să fa
cem ?“ Și așa mai departe. Nici 
un exemplu nu lăsa să se în
trevadă o cît de mică dorință 
de ieșire din anonimat, de com
pletare a unor proiecte de an
samblu prin contribuția proprie, 
specifică unei organizații sau al
teia. Atitudinea care le însoțea 
trăda un spirit de împăcare cu
minte cu niște activități ce nu 
reflectau posibilitățile interioa
re ale fiecărui colectiv și nici 
nu porneau dintr-o nevoie de a 
acționa în funcție de realitățile 
sale nemijlocite.

Mai mult decît atît : am în
trebat în cîteva locuri ce acțiuni 
proprii, numai ale sale, a ini
țiat o organizație sau alta în tot 

ganizației U.T.C., MARIN NICO
LAE, el motiva situația, punîn- 
d-o pe seama importanței pe 
care o are munca patriotică.

— Știți, am avut și avem în 
continuare multe de făcut în a- 
ceastă direcție. Este adevărat 
că am neglijat alte acțiuni so
licitate de tineri. Pur și sim
plu, preocupați prea mult de 
munca patriotică am uitat de ele.

De fapt, în cuvintele secreta
rului impresia noastră inițială 
s-a confirmat ca certitudine. 
Definitorie pentru activitatea 
organizației este exact ceea ce 
îi lipsește — complexitatea, ac
țiunile variate, multilaterale. 
Urmărind un singur obiectiv, cu 
toate bogatele rezultate obținu-

★
Pe rînd sau considerate toate în ansamblu, __  _____

impun o remarcă ce explică pe deplin abordarea lor în acest 
moment. Oricare din ele este de nelipsit pentru dobîndirea 
unuia din argumentele supreme frecvent invocate la Congres : 
autonomia fiecărei organizații, capacitatea de a acționa în orice 
împrejurare de sine stătător și în deplină cunoștință de cauză, 
într-un adevărat climat de maturitate și responsabilitate pro
prie. Este, cu alte cuvinte, ceea ce denumim cu o expresie 
devenită poate loc comun dar aflată încă, în unele locuri, la 
oarecare distanță de întruchiparea ei practică : personalitatea 
organizației. Pentru anularea acestei distanțe singura modali
tate eficientă este trecerea cu curaj la limbajul concret al 
faptelor.

ce trebuia făcut într-o astfel 
de situație. Din cînd în cînd, 
un maistru dintr-un sector face 
o trecere în revistă a tinerilor 
cu care lucrează. Nu odată se
cretarul U.T.C. este de față. Cîte 
operații cunosc ? Cîte ar trebui 
să învețe pentru ca asimilarea 
în producție a unui nou sorti
ment să fie făcută fără dificul
tăți, păstrînd un ritm de lucru 
alert ? Am amintit, cînd am a- 
tins subiectul calificare, de cele 
cinci luni de început. Dar am 
greșit fixînd această limită. Ca
lificarea aici, la Fabrica de con
fecții din Tîrgu Secuiesc, a fost, 
este și va fi privită după cum 
sîntem asigurați — ca un pro

ces continuu, ca o preocupare 
esențială. Și ar mai fi ceva — 
grija ca fiecare om să fie re
partizat la munca în care poate 
avea cel mai mare randament, 
unde poate fi cel mai util. Ele
na Bargă, de pildă, nu reușea, 
deși nimeni nu-i reproșa lipsa 
de interes, să execute la o ma
șină de cusut automată, în 
timpul cerut, numărul de re
pere ce-i reveneau. Nu reușea 
și pace. Acum o întîlnim la a- 
telierul de finisaj unde ne este 
prezentată drept una dintre 
cele mai bune lucrătoare din 
acest compartiment de fabrica
ție. Alimentarea liniei „Rimol- 
di“ cu semifabricate cerea un 
om care să cunoască la perfec- 

cul de muncă, un studiu de er
gonomie la linia de montaj ge
neral, treaptă îmbietoare, fără 
discuție, pentru eliminarea tim
pilor morți, inactivi, idei de 
mare aderență la tineri și de e- 
ficacitate postulată care își pierd 
pînă și erectele presupuse, din 
cauză că n-au depășit nici acum 
stadiul bunelor intenții sau au 
înțepenit la jumătatea drumu
lui. Pentru concursul profesio
nal au fost elaborate întrebări, 
întrebările au fost difuzate ti
nerilor, dar ce s-a întîmplat mai 
departe cu ele nu se poate pre
ciza. Brigăzile complexe rămîn 
un proiect neconturat practic, de 
vreme ce nimeni nu se 'anga
jează și în efortul de a le con
stitui, studiul de ergonomie se 
menține la nivelul ideii în rea
lizarea căreia este invocată cu 
prea mare ușurință necesitatea 
unei documentări savante. Ast
fel că singura continuitate des
pre care putem vorbi în toate 
aceste cazuri apare a fi perse
verența inerției.

cursul lunii martie. într-unul 
singur, la forjă, ni s-a vorbit 
despre încă o acțiune patrioti
că. In rest, aceleași ridicări din 
umeri, aceleași răspunsuri ne
rostite, cu care ne obișnuisem 
deja. însuși secretarul comite
tului U.T.C. a recunoscut că n-ar 
putea oferi vreun exemplu, a- 
tunci cînd am apelat la cunoș
tințele sale despre întreaga uzi
nă, Iar apoi a adăugat : „Organi
zațiile s-au cam obișnuit să fie 
împinse de la spate, să acțio
neze numai atunci cînd li se 
spune ce au de făcut". O con
cluzie, fără îndoială, total în
dreptățită, la care ajunsesem și 
noi dar care, limitată la simpla 
înregistrare nu schimbă cu ni
mic fața lucrurilor. Dreptul la 
intervenție al fiecărei organiza
ții, capacitatea de a desfășura 
o activitate de sine stătătoare nu 
se obține așteptînd îndemnuri 
din altă parte, ci ca un rezultat 
al frămîntărilor din mijlocul 
său. situîndu-se permanent pe 
lungimea de undă a situațiilor 
sale irepetabile. Iar acesta nu 
este numai un drept, cd și o da
torie.

te în înfăptuirea lui, activitatea 
suferă evident de răul sărăciei. 
Și nu atenția deosebită cu care 
a fost privită munca patriotică 
trebuie considerată cauza reală 
a stărilor de lucruri. Răul înce
pe doar atunci cînd o acțiune, 
cum s-a întîmplat aici, rămî- 
nînd singulară, capătă dimen
siuni de paravan după care dis
par „prin uitare", toate celelal
te angajamente revenind de fapt 
aceleiași organizații. Complexi
tatea rămîne fără îndoială ca
pacitatea de a nu te limita la 
un singur domeniu, ci de a des
fășura, în același timp, variate 
activități, acoperind simultan 
toate sectoarele în care sînt re
clamate cu necesitate.

★ ★
aceste trăsături

ție toate cele 87 de prelucrări 
ce se efectuează aici. în afară 
de asta se impunea ca cel nu
mit să aibă calități de/ bun or
ganizator. Supusă unor probe 
timp de cîteva zile, Ferencz 
Lenke s-a dovedit aptă pentru 
acest post și în consecință i s-a 
încredințat. Sînt doar două 
exerhple din alte cîteva zeci la 
fel de semnificative.

Organizația U.T.C. de aici — 
despre care la Comitetul oră
șenesc ni se spusese că și-a do- 
bîndit în scurtă vreme de la 
constituire autonomia, că are 
personalitate — a jucat și ea 
un rol important — ni s-a re
latat — în atingerea înainte de 

termen a parametrilor proiec
tați. Nu vă așteptați să găsiți 
în rîndurile ce urmează pre
zentarea unor acțiuni ieșite din 
comun, nemaiîntîlnite nicăieri 
în altă parte. Sînt modalități 
de intervenție cunoscute. Im
portant ni se pare, însă, că fie
care dintre ele a. fost privită 
cu seriozitate, că cei care și-au 
asumat responsabilitatea orga
nizării și declanșării lor au în
țeles să facă un lucru cum tre
buie. Cuvintele din urmă nu 
ne aparțin. Ele ne-au fost îm
părtășite de tovarășul Attila 
Mogori. Interlocutorul nostru 
își oprise atenția asupra urmă
rilor pozitive constata e în urma

ÎNSOȚIND 0 BRIGADĂ A C.C. AL U.T.C. IN JUDEȚUL DOLJ
Răspunsuri

la cerințele vieții
Ceea ce validează în activita

tea oricărei organizații U.T.C. 
calitatea modului său propriu 
de a acționa se definește prin 
valoarea răspunsurilor date la 
probleme, preocupări și cerințe 
ale ambianței în care este con
stituită, din, și în perspectiva 
problematicii tineretului, vizînd 
complexul aspectelor integrării 
sale sociale, imperativele vieții.

încă o dată, la Măceșul de 
Sus, prilejul unei astfel de con
cluzii cu verdict favorabil l-am 
avut din diferite unghiuri de a 
privi rolul și rosturile organiza
țiilor U.T.C., remarcând respon
sabilitatea, dinamismul ca atri
bute a numeroase acțiuni cu 
care tinerii își certifică existen
ța ca uteciști. Ar fi de amintit 
faptul că, ocupînd posturi de lu
cru cheie, ei au realizat, cei 
mai mulți, un număr mare de 
norme într-un an, între 150 și 
200. S-a ajuns la o prezență 
eohilibrată a tineretului, după 
necesitățile cooperativei de pro
ducție, în diferite sectoare, legu
micultura, zootehnie etc. De 
asemenea, remarcabil este că, 
spre deosebire de alte comune, 
vin la muncă un mare număr 
de tinere. Solicitările procesului 
de producție în diferite sectoare 
ale cooperativei, atitudinea tine
rilor față de muncă, gradul de 
eficiență al participării la lucru, 
ca și preferințele unora de a se 
califica în anumite meserii au 
determinat, în egală măsură, ac
țiuni politico-educative și orga
nizatorice în diverse modalități: 
dezbateri în adunări generale, 
convorbiri cu specialiștii coope
rativei, cu conducerea, lecții te
matice pe specialități, pentru 
perfecționarea nivelului de cu
noștințe profesionale, crearea 
unor posibilități multiple ca ti
nerii să poată învăța în sat pen
tru a deveni zidari, dogari, me
canici, tâmplari, motoponțpiști. 
Toate aceste intervenții variate 
urmăreau însă un singur scop : 
obținerea unor soluții eficiente.

în aceeași intenție de a da 
propriile răspunsuri unor solici
tări ale vieții, ca urmare a cerin
țelor exprimate din partea tine
rilor sau vizînd contribuții ale 
acestora în mediul social în care 
trăiesc — cooperativa, comuna 
— se situează și alte obiective 
din agenda de lucru a organi
zației U.T.C. de la Măceșul de 
Sus. Vom desprinde dintre aces
tea căutări în vederea materia
lizării unor propuneri privind în
ființarea în cadrul C.A.P. a u- 
nui sector de artizanat pentru 
țesut covoare, dezvoltarea rotă- 
riei și atelierului mecanic, fap
tul că pentru amenajarea bazei 
sportive și construirea noului 
magazin universal s-a hotărît în
ființarea de șantiere ale tineretu
lui. De asemenea, a fost obți
nut sprijinul material necesar a- 
menajarii unui club al tinerilor, 
a fost supusă atenției organelor 
județene de resort propunerea 
de a se institui comisii care să 
ateste prin examene calificarea 
pentru meseriile a căror însușire 
se realizează prin cursurile or
ganizate de cooperativa agricolă 
din comună, se va înființa un

desfășurării concursului „Cel 
mai bun confecționer".

— Cei patru cîștigători ai fa
zelor pe secții cunosc toate o- 
perațiile ce se execută acolo. 
Este foarte bine așa. Pentru că 
din rîndul lor vor fi recrutați 
viitorii . conducători ai locurilor 
de muncă. Dar eu, unul, rețin 
și apreciez ca atare, faptul că 
această competiție a însemnat 
un impuls în plus în procesul 
de însușire, de către fiecare tî
năr, a unui număr cît mai mare 
de operații, ceea ce în specifi
cul nostru de fabricație — va
rietate mare a sortimentelor 
în timp scurt — este un lucru 
deosebit de important.

In aceiași termeni favorabili 
ne sînt prezentate și celelalte 
acțiuni întreprinse de către or
ganizația U.T.C. și comitetul său 
coordonator. Dacă admirăm or
dinea exemplară-'ce domnește 
in sectoare ni se amintește des
pre acțiunea organizației : „Lo
cul de muncă —- cartea de vi
zită a fiecărui utecist" ; dacă 
întrebăm cum de s-a ajuns' în
tr-un an la o reducere de zece 
ori a numărului de absențe ne
motivate ni se vorbește despre 
dezbaterile operative, despre o- 
pinia colectivă împotriva lor, 
despre panoul întîrziaților.

Fiecare rezultat în parte, rea
lizările pe ansamblu ale Fabri
cii de confecții din Tîrgu Se
cuiesc reprezintă, fără îndoia
lă, înainte de toate rodul aten
ției de care s-a bucurat în de
curs de 17 luni de activitate, 
fiecare om în parte. Cunoscîn- 
du-se exigențele procesului de 
producție, avînu în permanen
ță în obiectiv sarcinile imedia
te și de perspectivă, conducerea 
întreprinderii și ceilalți factori 
cu atribuții precise în asigura
rea realizării sarcinilor .de plan 
au înțeles să-și facă cum se , 
cuvine datoria. Și așa stînd lu- | 
crurile, bilanțul nu putea fi de- i 
cit pozitiv. 

cerc de arte plastice la căminul 
oultural, un număr mare de ti
neri din C.A.P. vor putea să 
participe la studii și cercetări 
biologice, de agricultură, privind 
protecția plantelor, cu mijloacele 
de care dispune școala genera
lă, sub îndrumarea cadrelor di
dactice. Se are în vedere atra
gerea tuturor celor 36 oadre cu 
pregătire mddie și superioară 
din comună la realizarea unui 
complex de acțiuni pentru orien
tarea școlară și profesională a ti
nerilor.

O asemenea gamă' de preocu
pări integrate în sistemul vieții 
de organizație, considerat în to
talitatea modalităților organiza
torice și a raporturilor dintre ti
neri, pentru a da răspunsurile 
pe care viața însăși le cere, ex
plică, desigur, prestigiul orga
nizației U.T.C. de la Măceșul 
de Sus în fața membrilor săi, 
ca și în relațiile cu ceilalți fac
tori. Tocmai de aceea, la astfel 
de experiență s-a făcut apel în 
cadrul unei recente plenare a 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., subliniindu-se că pe a- 
ceastă cale se poate realiza în 
primul rînd dezideratul consoli
dării și activizării organizațiilor 
U.T.C. de la sate, prin situarea 
lor în sfera cunoașterii profunde 
a realităților, a modului de a 
gîndi al fiecărui tînăr.

Asemenea situații nu sînt sin
gulare, le-am putut întîlni dese
ori în organizațiile comunale din 
județul Dolj, de-a lungul itine
rarului în care am însoțit o bri
gadă a C.C. al U.T.C. Dar 
le-am întâlnit ca elemente parția
le, uneori mai mult, alteori pu
țin semnificative în raport de 
prestigiul pe care ansamblul 
s-ar cuveni să-l exercite în ac
țiunea de educare a tineretului. 
La Apele Vii, de pildă, consta
tam preocupări și interese fertile 
pentru un mod util și real acce
sibil de afirmare a rolului comi
tetului U.T.C., prin existența

LA COTA FINALĂ
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calcul ce se poate face pentru 
prima dată în România la o su
prafață atît de mare irigată. Pen
tru că, pînă acum, Sistemul 
de irigații Pietroiu —Ștefan cel 
Mare este cel mai întins o- 
biectiv de acest gen, în care 
constructorii au materializat 
ceea ce partidul a definit 
ca fapt vital pentru evoluția ul
terioară a agriculturii țării

Acum, cînd tot ceea ce cîndva 
se categorisea „dificil", „greu 
de realizat", se cere privit re
trospectiv în agenda de muncă a 
unui colectiv ce s-a format și s-a 
sudat aici, a unui colectiv care 
se -mută ca nucleu de bază pe 
un alt șantier. Pe frontispiciul 
fostului șantier, aproape o mie de 
tineri debutanți într-una dintre 
cele mai noi meserii, — cea de 
constructor hidro — au scris încă 
din primăvara anului 1969, ȘAN
TIER NATIONAL AL TINE
POET ULUI. Iar în amintirea
Bumbeștiului și a Agnitei, a Sal- 
vei-Vișeu, a Cernei-Jiu și a Lun
cii Prutului, și-au prins ecusonul 
de brigadier la chipiu, și la mî- 
neca uniformei albastre, au reu
șit — sigur de data aceasta nu 
cu lopata și târnăcopul ci stăpâ
nind mașini moderne — să par
ticipe la realizarea acestui impor
tant obiectiv al agriculturii. Rit
mul în care au dat formă defi
nitivă edificiului a fost deosebit 
de alert. „Pământul acesta tre
buia să producă mai mult " — 
pare să-ți spună acum fiecare 
dintre cei ce au adus obiectivul 
in faza de predare „la cheie". Și 
acest trebuie, a dezlănțuit ener
gii fiebănuite, a generat inițiati
ve. Mihai Savu, venit aici de la 
școala Bicazului, s-a impus ca cel 
mai conștiincios mecanic. Ingine
rul Ion Smeureanu, în anii ’48— 
’50 brigadier în Valea Jiului, iar 
apoi șef de lot în Insula Mare a 
Brăilei și în Balta Ialomiței, a 
coordonat aici lucrările ca direc
tor. „S-a definit ca om și profe
sional" — remarca tovarășul Ena- 
che Sîrbu, adjunct al ministrului 
agriculturii. Petre și Gavrilă Buta 
au venit acum doi ani tocmai 
din Boghișul Sălajului. I-a atras 
șantierul, iar chemarea organiza
ției U.T.C. de a se încadra în
tr-una din brigăzile Șantierului 
Național al Tineretului, a consti
tuit doar prilejul potrivit de a 
depăși o anumită stare de teamă 
inerentă debutului, mai ales cînd 
acesta se produce la 17 ani și 
jumătate. S-au calificat ca su
dori, în perioada din urmă, nu- 
mărîndu-se printre oamenii căro
ra li s-a dat pe mină construc
ția metalică a stației de pompare 
de la Pietroiu. Viorel Sas e din 
Tg. Mureș. El a fost unul din'ro 
cei 20 de topografi care au tra

unor posibilități materiale și or
ganizatorice importante, față de 
oare însă membrii săi nu mani
festaseră curiozitate, decît în 
mod exterior, la impulsul pre
zenței brigăzii C.C. al U.T.C. 
Am remarcat, la Goicea și la 
Almăj, o dată cu repere de lu
cru foarte atrăgătoare, lipsa de 
consolidare organizatorică, ab
sența unei contribuții educative 
purtînd amprenta specifică a 
organizației de tineret, situarea 
membrilor oomitetului U.T.C. în 
afara îndatoririi de a veghea la 
realizarea propriului program de 
activități adoptat de tineri în 
conferința de alegeri. In sfîrșit, 
la Seaca de Cîmp, relevam ală
turi de răspunsuri utile, datele 
unor preocupări ale tineretului, 
cît de importantă este conver
gența factorilor colaboratori, a 
directorului căminului cultural, 
intelectualilor satului, a primaru
lui și conducerii C.A.P., în îm
plinirea scopurilor ce și le pro
pun organizațiile U.T.C. în le
gătură cu munca și viața tine
retului, de aspectele cărora nu 
pot rămîne străine.

Ceea ce s-a reușit într-adevăr 
în organizația de la Măceșul de 
Sus — și nu este unicul exem
plu, pentru că am putea aminti 
în aceeași măsură organizațiile 
de la Ciupercenii Noi sau Bîr- 
ca — constă în sinteza organi
zatorică valoroasă, evitînd feno
menele negative de felul celor 
amintite, în fructificarea atentă 
și activă a posibilităților de lu
cru, de acțiune educativă, în 
faptul că s-au căutat, s-au găsit 
și s-au dat răspunsurile cerute 
de viață. Elementele întâlnite si 
în alte locuri dovedesc că exis
tă pretutindeni asemenea posibi
lități și că ele pot fi transfor
mate pe scară mai largă în tot 
atîtea argumente trainice ale 
unei experiențe de prestigiu.

ION TRONAC

sat drumul apei în cînipie. Emi- 
lian Mateescu s-a transferat de 
aici cu satisfacția decretării sale 
ca cel mai bun draglinist. „Zil
nic, cel puțin o sută de metri 
cubi în plus" acesta a fost obiec
tivul propus de el în întrecerea 
dintre brigăzi. Mulți au spus că 
e foarte mult. Dar Mateescu nici 
n-a vrut să audă. Replica lui a 
constat în cei 160—180 mc ex
cavați zilnic în plus, în situația 
alegerii celor mai dificile por
țiuni de teren. Virgil Lupu, mai
stru constructor, iar în ultima pe
rioadă comandant al Șantierului 
Național al Tineretului s-a impus 
nu numai profesional ci și ca om, 
ca organizator. „Tata", cum îi 
spuneau brigadierii, era cel mai 
cunoscut om al șantierului. Cel 
mai cunoscut și cel mai prețuit. 
Sfatul său era solicitat, exemplul 
lui era urmat, cuvîntul său era 
lege.

Și, în termeni asemănători am 
putea vorbi de mulți, foarte mulți 
dintre ceilalți. Cuvîntul ceilplți 
avînd semnificația de colectiv.

★
In replică, parcă constructorii 

sistemului de irigații geamăn: 
Gălățui—Călărași raportează in
trarea în probe a stației de pom
pare de la Mihai Viteazul, punct 
nodal al obiectivului agricol ce 
va însemna în anul următor 
88.000 hectare amenajate. Mai 
mult de jumătate din această su
prafață primește acum bineface
rile apei ajunsă la rădăcina plan
telor pe drumul croit prin efortul 
și prezența omului. Stația de 
pompare de la Mihai Viteazul, 
a cărei putere depășește de două 
ori pe aceea a termocentralei de 
la Ovidiu „saltă" în fiecare se-\ 
cundă, la 40 de metri altitudine, 
pe terasa Bărăganului, debitul 
Oltului ce devine apoi ploaia 
artificială. Este una dintre cele 
mai deosebite lucrări realizate 
pînă acum pe șantierele de iri
gații ale țării. 166.000 hectare, 
se vor iriga anul acesta în Bără
ganul ialomițean. Dunărea urcă 
în cîmpia fără margini pe ma
gistralele construite de om. Punc
tele de racordare: canalul și 
stația de pompare de la Gălățui 
și Mihai Viteazul, stația de pom
pare Pietroiu.

166.000 hectare înseamnă pre
zentul. Pentru că, în 1972 supra
fața irigată va depăși 200.000 
hectare, iar la sfîrșitul cincinalu
lui prin realizarea Sistemelor Va
lea Mostiștei și cel din mijlocul 
Bărăganului, 300.000 hectare vor 
produce dublu ca urmare a re
zolvării definitive a nevoii tie 
apă a plantelor. Ialomița devine 
astfel județul cu cea mai întin
să suprafață amenajată pentru 
irigații, zona agricolă a țării, a 
cărei producție practic se du
blează:
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DE CE NEAPARAT FUNCȚIONAR?
Argeș, din circaIn județul_ — -----

150 000 de salariată, 75 la sută 
sint muncitori. Necesarul de 
muncitori calificați va fi, în ac
tualul cincinal, de aproximativ 
50 000. De unde vor fi rec.ruta.te 
viitoarele cadre ale economiei 
județului ? Răspunsul la o ast
fel de întrebare l-am aflat ur
mărind concluziile unui plan de 
perspectivă elaborat de Comite
tul .județean de partid Argeș. 
Astfel, o pondere însemnată o 
ocupă pregătirea muncitorilor 
calificați prin rețeaua școlilor 
profesionale și ucenicie la locul 
de muncă (38,1 la sută), prin 
intensificarea cursurilor de ca
lificare de scurtă durată de 4—6 
luni (41 la sută). în același timp, 
sînt prevăzute diverse forme de 
atragere a tineretului la acțiu
nile de recalificare și policalifi
care.

Să analizăm mai pe larg. în 
contextul schimoărilor ce se pe
trec astăzi în economia județu
lui, ce se întîmplă cu o catego
rie destul de numeroasă de ti
neri absolvenți ai liceelor teo
retice care, necuiprinși în re
țeaua învățămîntului superior ?i 
a școlilor de specializare post
liceală. solicită pregătirea lor 
pentru cursuri de scurtă durată 
direct în procesul de producție. 
Așadar, în procentul de 41 la 
sută de cadre ce se prevede a 
asigura necesarul pentru acest 
cincinal, o pondere deloc negli
jabilă o constituie absolvenții li
ceelor teoretice fără statut pro
fesional propriu. De curînd. Di
recția județeană pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale 
a luat în studiu situația aces
tora. încercînd să ofere unele 
soluții de integrare profesională. 
Ce concluzii se desprind din a- 
cest studiu ?

Să începem cu situația absol
venților de anul trecut. Din cei 
peste 2 000 de absolvenți. 18 la 
sută frecventează cursurile în
vățământului superior. 12 Ia sută 
sînt elevi ai școlilor de specia
lizare post-liceeală, 25 la șută 
se califică prin cursuri de scurtă 
durată în unitățile productive 
ale județului, iar restul de 45 la 
sută au rămas acasă. Așadar, a- 
proape jumătate din absolvenți 
sînt în căutare de posturi va
cante. Așa. cel puțin, ne încre
dințează statisticile, 
l-am aflat, însă, 
ficiul forțelor de 
tru Ardeleanu,
ne-a 
doar 
n-au 
ceea 
cent de 11 la sută din numărul 
luat inițial ca punct de referin
ță. „De fapt, nu se poate sta
bili exact oe se întâmplă cu ab
solvenții de liceu — se aprecia
ză în continuare — pentru că 
noi îi trimitem în întreprinderi, 
unde nu-i mal putem urmări".

Așa se face că «-a creat • 
mare fluctuație de cadre, cau- 
zată și de faptul efi, odată so
siți în producție, absolvenții nu 
stau mai muilt de 2—4 luni, timp 
In care urmează cursuri de ca
lificare. în același timp, multi 
vor să lucreze numai ca labo- 
ranți, dispeceri, controlori da 
calitate, funcționari, situație 
greu de acceptat în actualele 
condiții când există o nevoie a- 
cută de muncitori calificați în 
meserii ca : strungari, lăcătuși- 
necanici, frezori, rectificatori, 
sudori, macaragii, excavatoriști

Adevărul 
ulterior, la O- 
muncă. Dumi- 
șeful oficiului, 
că. de faptîncredințat,

223 de absolvenți de liceu 
fost încadrați în producție, 
oa înseamnă doar un pro-
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‘ Rețeaua liceelor
! de specialitate (,N> J

JUDEȚUL CONSTANȚA
LICEE INDUSTRIALI

Liceul industrial energetic — Constanța, B-dul Lenin nr. 284. Te
lefon 2.33.84.

— Electroenergetică — invățămint de zi
— Mecanoenergetică — învățămînt de zi și seral.

Liceul industrial de construcții — Constanța, Str. Tomis nr. 153.
— Construcții civile și industriale — învățămînt de ri și 

seral.
— Instalații pentru construcții — învățămînt de zi și serai,

LICEE AGRICOLI
Liceul agricol — Agigea.

— Contabilitate și merceologie agricolă — învățămînt de 
zi și fără frecvență.

Liceul agricol — Cernavodă. Str. Cazărmii nr. 1. Telefon 121 
— îmbunătățiri funciare — învățămînt de zi

Liceul agricol — Palas, Str. Filimon Sirbu nr. 188. Telefon 50.75 
—• Veterinară — învățămînt de zi
— Zootehnie — învățămînt de zi și fără frecvență. 

Liceul agricol — Poarta Albă.
— Agronomie — învățămînt de zi și fără frecvență 
— Horticultură — învățămînt de zi și fără frecvență.

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Constanța, Str. Ion Vodă, nr. 58. Telefon 

24.174
—• Planificare-contabilitate — învățămînt de zi, seral și 

fără frecvență
— Merceologie — învățămînt de zi.

JUDEȚUL COVASNA
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial de construcții 
hruarie nr. 1. Telefon 1941.

— Construcții civile și industriale — învățămînt de zi.

etc. Și atunci întâlnim frecvent 
stări de lucruri deloc accepta
bile. Astfel, deși întreprinderile 
din județ sînt in căutare de ca
dre care se pot califica într-un 
timp scurt, peste 200 de absol
venți de liceu așteaptă în con
tinuare crearea unor posturi de 
funcționari. Primim însă asigu
rarea că mulți dintre aceștia au 
fost încadrați în producție cu o 
lună în urmă.

Ce se întâmplă însă cu ab
solvenții recent prezentați în în
treprinderi ? Dar a celor care 
s-au calificat pînă acum ? La 
Fabrica de stofe „Argeșeana", 
intrată în producție cu peste 2 
ani în urmă, s-au calificat in 
meseriile de filatoare, țesătoare, 
finisoare și repasatoare un nu
măr de 292 absolvente de liceu. 
Numai în acest an sînt în curs 
de calificare 55. Un număr des
tul de mare dacă avem în ve
dere faptul că majoritatea sala-
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CE LOCURI DE MUHCĂ 
OFERITE 

ABSCLVEHTIIOR 
LICEELOR IEOREÎICE? 

CC SOLICITA El?

schimb, evoluția 
este mai atent 
cele 107 care g-au 
acum, 87 lucrează

ri ațelor fabricii provin din rindul 
absolventelor școlilor profesio
nale. Cite din acestea au rămas 
n-am putut afla, pentru că ni
meni nu are evidența lor. Ser
viciul de personal și învățămînt 
— mi s-a spus — nu se ocupă 
decît de organizarea cursurilor 
de calificare. Am aflat, totuși, 
că multe au plecat după 1—2
luni de Ia angajare din diferite 
motive : examene la facultate, 
transferări în alte locuri de 
muncă etc. La Combinatul tex
til Pitești, în 
absolventelor 
urmărită. Din 
calificat pînă 
efectiv în diverse meserii și, în 
momentul de față mimează un 
curs de policaflcare. Restul, du
pă ce s-au calificat ea laboran
te. s-au înscria la un curs de 
ridicarea calificării. Bineînțeles 
că și aici, la început, a fost un 
număr destul de mare de baca
laureate, dar au rămas numai 
cele care și-au descoperit, pe 
parcurs, înclinații spre o profe
sie sau alta.

Ce se întîmplă. însă, cu băie
ții ? Din experiența de pînă a- 
cum a Combinatului petrochimie 
Pitești, reținem aprecierea, deloc 
favorabilă — șeful serviciului 
tavățămînt ing. Elias Beck, a- 
duce în acest sens argumente 
suficiente și întemeiate pe fapte 
concrete — care atestă aceeași 
instabilitate din partea absol
venților față de profesiile pentru 
care s-au calificat. Astfel, în 
1968/69 s-au școlarizat prin

Sf. Gheorghe, Str. 16 Fe

cursuri de scurtă durată circa 
200 de absolvenți în meseriile de 
operatori chimiști, electricieni, 
specialiști în aparate de mă
sură și automatizări etc. Din a- 
ceștia, combinatul nu mai are 
decît câțiva. Ce s-a întîmplat 
pînă la urmă cu ei ? Unii au aș
teptat un nou concurs de admi
tere. alții s-au transferat la di
ferite întreprinderi, în locuri de 
muncă mai comode, iar alții au 
preferat posturi de funcționari. 
Așa se face că, în momentul de 
față, combinatul are nevoie, nu
mai pentru anul în curs, de 137 
de muncitori. De unde vor fi 
recrutați ? în nici un caz dintre 
absolvenții de liceu — vine ca
tegoric răspunsul. Și e firesc ca 
acum combinatul să fie mai 
prudent, cu solicitările celor care 
vor să se califice aici. De altfel, 
începând din acest an, o dată cu 
absolvenții școlii profesionale 
intră în producție și prima pro
moție a liceului industrial. To
tuși, datorită extinderii fabrici
lor din combinat, necesarul de 
cadre este în continuă creștere, 
îneît se va mal face totuși un 
experiment cu loturi mici de 
absolvenți de liceu. De astă dată 
vor fi însă selecționați în prea
labil de inginerii și maiștrii 
combinatului. O măsură pe cît 
de utilă pe atît de eficientă. De 
preferat era insă că cel puțin la 
nivelul județului să existe un 
laborator de psihologie a muncii 
care să se ocupe mai îndea
proape de selecția și orientarea 
profesională a personalului care 
solicită calificarea in diferite 
meserii. Eforturile Ministerului 
Muncii care în prezent s-a decis 
să înființeze un Oficiu de orien
tare profesională Ia Pitești, se 
cer însă dublate și de măsuri 
concrete pe plan local pentru 
asigurarea bazei materiale nece
sare. în același timp, este ne
voie de concursul tuturor facto
rilor care pot asigura reușita a- 
cestei acțiuni — școală, 
întreprinderi etc.

în acest context, rolul 
tății practice a elevilor
Here școlare sau în unitățile pro
ductive devine esențial și nece
sar în același timp. Pe de altă 
parte, unitățile economice tre
buie să fie în permanență preo
cupate de a pune la dispoziția 
elevilor materiale pentru cu
noașterea specificului profesiilor 
șl să manifeste. în general, re
ceptivitate la solicitările școlii, 
organizînd cît mai multe vizite 
cu caracter de lucru, întâlniri, 
discuții și confruntări pe pro
bleme legate direct de procesele 
de producție.

familie,

activi- 
în ate-

MIRCEA CRISTEA

Grupul țoolar-chimif din Piatra Naomf.

Instalații pentru construcții — învățământ de ri.
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Tîrgu-Secuiesc, Str. Vasile Conta nr. 26.
— Contabilitate și merceologie agricolă — tavățămini 

de zi.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Nucet, Str. Gării nr. 2 
— Zootehnie — Învățămînt de ri.

Liceul agricol — Voinești.
— Horticultură — învățămînt de ri.

LICEE ECONOMICI
Liceul economic — Tîrgoviște, Str. Nicolae Bălcescu nr. 275. 

Telefon 23.28.
—Planificare-contabilitate — învățămînt de ri și seral 
— Merceologie — invățămint de zi.

JUDEȚUL DOLJ
LICEE INDUSTRIALI

Liceul industrial pentru construcții de mașini •— Craiova, Str. 
Electroputere nr. 13. Telefon 1.37.65.

— Tehnologia construcțiilor de mașini — învățămînt de 
zi și seral.

— Mașini și aparate electrice — învățămînt de zi.
Liceul industrial energetic — Craiova, Str. A. I. Pavlov nr. 93. 

Telefon 1.36.41.
— Electroenergetică — învățămînt de zi și seral.
— Mecanoenergetică — învățămînt de zi.
— Hidroenergetică — învățămînt de zi.

Liceul industrial de chimie — Craiova, Str. Pașcani nr. 26—28. 
Telefon 1.35.37.

— Tehnologie chimică anorganică — învățământ de ri și 
seral.

— Tehnologie chimică organică — invățămint de zi și seral, 
— Utilaje în industria chimică — învățămînt de ri.

Liceul industrial de construcții — Craiova, Str. Brestei nr. 156 A, 
— Construcții civile și industriale — învățămînt de ri. 
— Instalații pentru construcții — învățămînt de ri.

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol Nr. 1 — Craiova, Str. Constantin 

— Mecanic agricol — învățămînt de zi.
Liceul agricol Nr. 2 — Craiova, Calea Brestei 

1.56.96.
— îmbunătățiri funciare — învățămînt de

Brâncuși nr. 12,

nr. 97. Telefon
— îmbunătățiri funciare — învățămînt de zi.
— Cadastru și organizarea teritoriului — învățămînt de ri. 

Liceul agricol — Malu Mare. Telefon 20.40.
— Veterinară — învățămînt de zi.

Aspect din Institutul de mine

Facultateadin Petroșani

de subingineri. Viitorii subin

gineri au la dispoziție, în a- 

cest institut, o bogată bază 

materială pentru a-ți însuși 

meseria aleasă.

LABORATORUL DE ORIENTARE 
PROFESIONALĂ

ALIAT AL ȘCOLII
Sub auspiciile filialei din Iași 

a Institutului de științe pedago
gice, a luat ființă, de curînd, pri
mul laborator interșcolar de o- 
rientare școlară și profesională 
din țară.

Laboratorul din Iași, împreună 
cu cele din București și Cluj, 
care se vor înființa in curînd, 
vor avea și rolul de a elabora 
metodele de conducere științifică 
a întregii activități de acest gen 
din țară, ele funcționînd pentru 
început ca unități experimenta
le. Iată de ce, o convorbire cu 
coordonatorul metodologic al ac
tivității laboratorului din Iași — 
doctorul în științe psihologice 
Ion Holban, care este și condu
cătorul filialei Institutului de 
științe pedagogice — ni s-a pă
rut interesantă.

— Pentru început, vă rugăm 
să precizați ce sarcini și-a pro
pus laboratorul Interșcolar care 
se profilează pe domeniul orien
tării profesionale ?

— El va funcționa ca centru 
de coordonare metodologică a 
activităților desfășurate în școli 
pe această linie. In același timp, 
laboratorul interșcolar, pe baza 
unor examene psihologice, va 
putea determina cu precizie ca
racteristicile individuale ale fie
cărui copil. Laboratorul nostru 
își propune, de asemenea, să 
formeze și să informeze cadrele 
didactice pe această linie, să le 
ajute în efortul lor de a cu
noaște copiii, să faciliteze fun
damentarea științifică a acțiuni
lor pedagogice exercitate în 
școli și să le pună la dispoziție 
material informațional în spriji
nul cercetării școlare și profesio
nale ; pe de altă parte, el va 
cuorinde în raza acțiunii sale și

POȘTA PAQINII

familia, încât aceasta să se ra
lieze școlii într-o asemenea pro
blemă fundamentală : îndruma
rea spre profesie a tinerilor.

— Se pare că, prin obiective
le propuse, investigațiile labora
torului vor oferi școlii posibili
tăți materiale pentru orientarea 
școlară și profesională, dar, im
plicit și pentru îmbunătățirea 
organizării procesului de învăță- 
mînt. Puteți să vă referiți la a- 
ceastă dublă influentă ?

— Prin metoda experimentală 
se poate formula matematic dez
voltarea unei aptitudini, nivelul 
capacității generale sau al infor
mației celui supus examinării, 
în acest scop, se pot elabora 
teste psihologice, teste de in
formație sau de cunoaștere a 
caracteristicilor de personalitate 
ale copiilor. La o școală de mu
zică, de exemplu, este foarte 
important să cunoști nivelul ta
lentului fiecărui elev și al cla
sei în ansamblu. Cunoscînd po
sibilitățile copiilor și nivelul lor

Convorbire cu
ION HOLBAN, 

doctor în psihologie, conducă
torul Filialei din Iași a Insti
tutului de Științe Pedagogice

de pregătire, profesorul își poate 
organiza procesul de învățămînt 
în funcție de realitățile prezen
tate de fiecare clasă. Pe de altă 
parte, cunoscîndu-se caracteristi
cile clasei sub aspectul infor
mației acumulate și al posibili
tăților de asimilare a copiilor, 
se va putea aprecia mai obiectiv 
valoarea muncii fiecărui profe
sor pe baza progresului reali
zat după o anumită perioadă de 
muncă la catedră.

— Dezvoltarea științei și teh
nicii determină o serie de modi
ficări structurale în profesie, 
astfel incit și solicitările omului 
angajat într-o anumită activita
te. în special de producție, înre
gistrează schimbări importante. 
Cum se reflectă această dinami
că a profesiilor în activitatea de 
orientare profesională a labora
torului pe care-1 conduceți ?

— Trebuie să recunoaștem că, 
în epoca actuală, orientarea 
profesională ridică probleme 
destul de complexe. Pentru că 
în foarte multe cazuri, meca
nizarea și automatizarea schim
bă caracteristicile muncii. Auto
matizarea. eliminînd contactul 
direct între lucrător și materia
lul de prelucrat, conduce la de
personalizarea activității, astfel 
îneît problema aptitudinilor de
vine secundară, pe primul plan 

— Zootehnie — învățămînt de zi și fără frecvență. 
Liceul agricol — Calafat, Str. V. I. Lenin nr. 2.

— Agronomie — învățămînt de zi și fără frecvență.
— Contabilitate și merceologie agricolă — învățămînt de 

zi și fără frecvență.
Liceul agricol — Bechet.

— Horticultură — învățământ de ri.
LICEE ECONOMICE

Liceu! economic — Craiova, B-dul 23 August nr. 5.
— Planificare-contabilitate — învățămînt de zi 
— Merceologie — învățămînt de zi.
— Administrație — învățămînt de zi.

și seral.

JUDEȚUL GALAȚI
LICEE INDUSTRIALE

Coșbuc nr.
invățămint
invățămint

Liceul industrial metalurgic — Galați, Str. George 
225. Telefon 3 07.47.

— Acționări și automatizări în siderurgie — 
de zi și seral.

— Termotehnica proceselor siderurgice — 
de zi.

— Utilaje în industria siderurgică — învățămînt de zi șl 
seral.

Liceul industrial pentru construcții de mașini — Galați, Str. 
Științei nr. 119. Telefon 1.45.57.

— Tehnologia construcțiilor de mașini — învățămînt de 
zi și seral.

— Construcții navale — învățămînt de zi.
— Mașini și aparate electrice — învățămînt de zi.

Liceul industrial pentru industria alimentară — Galați, 
Republicii nr. 169. Telefon 1.42.76

— Industrii alimentare fermentative — învățămînt 
— Pescuit și prelucrarea peștelui — învățămînt de

B-dul
de zi. 
zi.

LICEE AGRICOLE
Tecuci, Str. 23 August nr. 107. Telefon 33.

................... frecvență
Liceul agricol , _ _________

— Agronomie — Învățământ de zi și fără 
— Zootehnie — învățământ de zi.

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Galați, Cartierul Dunărea 

19. Telefon 3.07.02.
— Planificare-contabilitate — invățămint 

fără frecvență.
— Merceologie — invățămint de zi și seral.

— Microraionul
de zi, seral și

LICEE SANITARE
Liceul sanitar — Galați, Str. Mihai Bravu nr. 48. Telefon 1.14.83. 

— Tehnica dentară — învățământ de zi.
— Asistent medical de laborator — învățământ de ri.

situîndu-se, de multe ori, carac
teristicile generale ale persona
lității. Introducerea automatiză
rii face ca pregătirea tehnică și 
cultura generală să constituie o 
bază comună pentru tot mai 
multe profesii. Pornind de la a- 
ceste realități, orientarea, selec
ția și pregătirea cadrelor se face 
ținând seama de caracteristicile 
generale de personalitate, de ni
velul de cunoștințe și de aptitu
dinile speciale solicitate de o 
anumită muncă.

— Care sînt mijloacele de care 
dispune acum laboratorul pen
tru a determina cît mai exact 
nivelul individual al diferitelor 
aptitudini, absolut necesare pen
tru o profesie sau alta ?

— In cadrul laboratorului, pe 
baza probelor individuale putem 
determina cu exactitate atît ni
velul aptitudinilor cît și domi
nantele personalității celor su
puși . investigațiilor. Printr-0 
probă de disociere manuală, de 
exemplu, putem verifica foarte 
ușor capacitatea de coordonare 
a mișcărilor mîinilor, foarte im
portantă în îndrumarea tineri
lor spre anumite meserii. 
Aceeași probă permite stabili
rea unor caracteristici generale 
de personalitate ca tempera
ment, caracter etc. Pentru diag
nostic privind aptitudinile tehni
ce, cel supus probei individuale 
trebuie să deducă funcționalita
tea unor piese fără să știe despre 
ce-i vorba și, în final, prin mon
tarea lor să obțină o „pompă 
Schult". Alte probe permit de
terminarea nivelului de dezvol
tare mintală a copilului, abili
tatea manuală, capacitatea da 
memorare etc.

—■ Cînd trebuie să înceapă șî 
cînd se poate considera încheiată 
orientarea școlară și profesio
nală ?

— Orientarea școlară și profe
sională se desfășoară pe întreg 
parcursul dezvoltării copilului, 
începind de la grădiniță pînă la 
absolvirea ultimei etape de șco
larizare. Este însă timpul ca în
ceperea școlarității să fie prece
dată de o cercetare medicală și 
una psihologică, pentru a vedea 
dacă copilul este capabil să răs
pundă fizic și mintal solicitări
lor școlii. în acest fel, apare po
sibilă, încă de la începerea șco
larității orientarea copiilor spre 
școala generală, spre școli spe
ciale pentru copiii talentați ori 
pentru instruirea copiilor oare 
prezintă deficiențe fizice, minta
le sau senzoriale. Pe parcursul 
procesului de învățămînt, a- 
ceâstă acțiune trebuie să aibă 
caracter permanent.

I. MORARU

Podgoreanu T. — Călărași: 
îți dau o veste bună : îndru
mătorul nu prevede o limită 
inferioară de vîrstă pentru 
școlile profesionale care te 
interesează ci numai o limită 
superioară de 25 de ani pen
tru vînzători în magazinele 
sătești. Prezintă-te la exa
men la Școala Profesională 
„N. Kretzulescu" — Bucu
rești, B-dul Hristo Botev, 
nr. 17, unde te vei putea pre
găti ca vînzătoare în diferite 
specialități (produse alimen
tare, textile și încălțăminte, 
metalo-chimice, aparate și 
produse electromecanice). 
Singura greutate este să 
alegi.

Drăgulici Vasilica — Tul- 
cea : îți mulțumesc pentru 
încrederea pe care mi-o 
mărturisești considerînd că 
sînt mai bine informat decit 
inspectoratul. Dar — vai ! — 
nu justific această încredere. 
Tot forul central te-ar putea 
lămuri.

Livia — Vișeul de Sus — 
jud. Maramureș : Tot în se
cret îți răspund și eu : abia 
ai pășit în liceu, așa că mai 
e timp. Dacă îți vei face mai 
întîi o foarte temeinică și 
bogată cultură generală în
seamnă că ai făcut primul 
pas pe drumul ales. Profe
siunea aleasă te pune în si
tuația de a cunoaște cît mai 
multe destine omenești, este 
necesar să știi ce înseamnă 
a fi matematician, chimist, 
geograf, istoric, să citești 
multă literatură bună, să-ți 
exersezi memoria și atenția 
și mai ales... să știi să aș
tepți cu răbdare ca să te 
convingi că ai înzestrarea 
naturală cerută. Acum este 
prea devreme.

Iovan Lenuța — corn. Bîr- 
san — jud. Hunedoara : Vă

VIAȚA BATE 
LA UȘĂ

de SEN ALEXANDRU

interesează „Școala de spe
cializare postliceală pentru 
cultură și artă", secția bi
bliotecari — București, șo
seaua Străulești nr. 1, sec
torul 1. Se primesc absol
venți de liceu, cu și fără ba
calaureat. La concurs se 
cere : limba română (scris 
și oral), istoria României 
(oral), din materia liceului. 
Pentru alte informații, adre- 
sați-vă direct școlii la adresa 
indicată sau la telefon 
18 57 59. Cît despre informa
ția cu școlile postliceale, nu 
s-a comunicat nimic oficial 
în sensul în care ați fost in
formată. Data concursului : 
în principiu, la sfîrșitul lunii 
septembrie, dar este bine să 
urmăriți presa.

N. I. — Ceișcioc — jud. 
Hunedoara : Ți-aș satisface 
cu plăcere dorința, stimate 
N. I., numai că, în raport cu 
„semenii" dumitale ești defa
vorizat. Liceele pedagogice 
nu sînt prevăzute în îndru
mătorul pentru liceele de 
specialitate. Așa că vei trebui 
să te descurci singur, însoțit 
de Urările mele sincere de 
succes.

Lung Viorel — orașul dr. 
Petru Groza — jud. Bihor : 
între timp, redacția a răs
puns cererii dumitale și a 
tuturor corespondenților pe 
care îi interesează liceele 
de specialitate publicate în 
lista acestor licee. Cred că 
ai descoperit școlile care te 
interesează, căci cele din ju
dețul Bihor au fost publi-

Dăscăliță M. — jud. Neamț: 
In principiu se poate. In 
practică, fiecare se duce la 
facultatea pentru care se 
simte mai bine pregătit, a- 
ceastă facultate. corespun- 
zînd în chip firesc, prin 
profilul ei, școlii medii pe 
care a absolvit-o candidatul.

Romică Sandu — Uricani 
— jud. Hunedoara : Dragă 
Romică, redacția noastră a 
pățit exact ca dumneata. Și 
noi am cerut informații Mi
nisterului Transporturilor în 
legătură cu rețeaua de școli 
din transporturi, căci nume
roși tineri ne-au scris des
pre dorința lor de a le urma. 
Dar, ca și dumneata, nici 
noi n-am primit nici un 
răspuns, astfel că nu-ți pot 
oferi decît adresa respecti
vei instituții : Bd. Dinicu Go- 
lescu — București (Ministe
rul Transporturilor). Te-aș 
ruga, dacă afli ceva, să ne 
comunici și nouă. Oamenii 

trebuie să se ajute între ri ! 
Poate vor citi cei în cauză* 
de la minister, și ne vot 
răspunde.

Carmen Moldovan — Si
ghișoara : Numai la Bucu
rești. Cel puțin așa arată 
îndrumătorul.

A. G. — Galați i Sînt o- 
bișnuit, ce-i drept, cu ama
bilitățile corespondenților 
mei dar, totuși, continuă 
să-mi placă. Ce să fac, sti
mate (ă) A. G., sînt și eu nu
mai un om ! Spre marea mea 
satisfacție nu ai dreptate în 
legătura cu broșura „Admi
terea în învățămîntul supe
rior". La pagina 65 a res
pectivei broșuri găsești răs
punsul : pentru 4 ani, e ca 
toată lumea, pentru 2 ani, 
trebuie să posezi și diploma 
de absolvire a unei facul
tăți și abia apoi se poate 
urma o specialitate înru
dită. Dacă vrei să prinzi 
mai mulți iepuri, e bine să-i 
urmărești pe rînd.

Lenuța M. — Brăila : Eu 
aș zice să te prezinți la li
ceul pedagogic, așa cum ai 
dorit de la început. Poate 
că, toate eșecurile despre 
care mi-ai scris nu s-ar fi 
întîmplat dacă ai fi urmat 
școala pentru care aveai vo
cație. La Brăila funcționea
ză și două școli profesiona
le la care ar merita poate 
să te gândești. Școala profe
sională de pe Șoseaua Viziru
lui, km 10, pe lîngă Com
binatul de celuloză și hîrtie 
pentru specialitățile : opera
tor la fabricarea celulozei și 
hîrtiei, operator la fabrica
rea fibrelor și firelor arti
ficiale ; Școala profesională 
sanitară — Brăila, Bd. Al. 1. 
Cuza nr. 71, telefon 1.11.90.

Mureșan Aurica — corn. 
Chieșd — jud. Sălaj : Să fiu

/

în locul dumneavoastră, tot 
la Institutul pedagogic m-aș 
prezenta, eventual la altă 
specialitate. Asta nu înseam
nă că nu vă dau adresele. 
Școala postliceală agricolă 
pentru conservarea cerealelor 
se află la Constanța, Bd. Au
rel Vlaicu nr. 84. O școală 
postliceală pentru industria 
alimentară (specialitate pis- 
cicultură) funcționează la 
Galați, str. Mihai Bravu nr. 
48. Dar pînă la urmă, mai 
ales pentru a respecta clau
za cu matematica, n-ar fi 
potrivit să vă prezentați la 
3 școală postliceală sanitară? 
Se află astfel de școli la 
Satu Mare (Piața Păcii nr. 
10), Tîrgu Mureș (str. Vo- 
rosmarty nr. 8), Hunedoara, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 1) 
și în alte locuri. Dacă vă 
hotărîți, cereți-mi și alte a- 
mănunte.

C. I. Vica — Hunedoara : 
Trimite-mi toate informațiile 
pentru a mă interesa aici 
dacă nu se poate opera. Apoi 
ne vom sfătui și vom vedea. 
Cere unui medic să-ți scrie 
amănunțit diagnosticul și tot 
ce ar putea lămuri problema.

Teodora Tănasă — Doro- 
hoi : Pentru a-ți da un răs
puns util, trebuie să-mi spui 
mai multe despre dumneata 
și îndeosebi despre posibili
tățile de. mișcare, deoarece 
în meseria pe care o do
rești se cere să poți circula. 
De asemenea, să-mi spui în 
ce clasă ești. Apoi, ne vom 
sfătui.

Victorița Petrache — Ro
șiorii de Vede — jud. Teleor
man: Pentru școala profesio
nală sanitară se dă examen 
la : a) limba și literatura ro
mână (scris și oral), b) ana
tomia și fiziologia omului, 
igiena (scris și oral). Licee 
de specialitate pentru a- 
sistenți medicali de laborator 
funcționează la Galați (str. 
Mihai Bravu nr. 48), Tg. 
Mureș (str. Lenin nr. 8). Se dă 
examen la matematică (scris 
și oral)î și la alegere (scris și 
oral) între limba si literatu
ra română și chimie (sub 
stanțe simple și compuse, 
oxizi, baze, acizi, săruri, car
bonul, metale, substanțe or
ganice).

Cășulete N. Vasile — corn. 
Chilia, jud. Olt : Da, se pri
mesc ! O astfel de școală 
care pregătește lăcătuși me
canici funcționează și în ju
dețul Olt, la Corabia (str. 
Florea Ceară nr. 1).
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ELE E
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN, a trimis celui de-al III-lea Congres al 
LUI COMUNIST PARAGUAYAN, o telegramă 
spune: <

PARTIDU- 
în care se

Român văComitetul Central al Partidului Comunist 
transmite dumneavoastră, delegați la cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Comunist Paraguayan și, prin dumnea
voastră, tuturor comuniștilor paraguayeni, un călduros salut 
frățesc și vă urează succes în activitatea dedicată unirii 
tuturor forțelor naționale, democratice și progresiste pentru 
apărarea intereselor fundamentale ale poporului Paraguayan, 
pentru progres social și pentru pace.

Întîlnire la C.C al P.C.R

PERFECȚIONAREA CONTINUA
A SISTEMULUI DE CONDUCERE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Gene
ralului ETIENNE EYADEMA, președintele Republicii Togo, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Togo, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele 
mai bune urări de progres poporului togolez.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis lui 
SIAKA STEVENS, președintele Republicii Sierra Leone, ur
mătoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării inde
pendenței de stat a Republicii Sierra Leone, vă adresez, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
împreună cu cele mai bune urări de pace și progres pentru 
poporul leonez.d ••••••••••

TINERII
INTERPRET!

(Urmare din pag. 1)

Mendelsohn, harpistul Ion Ivan, 
pianiștii Carmen Frățilă, In a 
Macarie și Vlad Conta sau de 
soprana Mariana Brănișteanu 
și mulți alții.

în cadrul acelorași manifes
tări, seria ultimelor două con
certe — prezentate miercuri și 
joia trecută, de această dată, la 
Ateneul Român — a fost închi
nată de tinerii muzicieni aniver
sării Semicentenarului Partidu
lui Comunist Român. Grupînd 
în cele două seri lucrări aparți- 
nînd marilor clasici • ai școlii 
muzicale vieneze, Mozart și 
Beethoven, programele de con
cert au supus atenției generale 
un reprezentativ nucleu de pia
niști, violoniști, violonceliști și 
formații camerale de reală va
loare, interpreți pasionați a că
ror confruntare cu marea muzi
că Ie-a reliefat disponibilitățile 
tehnice și interioare, dezvăluin- 
du-ne, totodată, perspectivele 
unor viitoare deveniri artistice. 
Indiscutabil, grupul pianiștilor a 
fost, de această dată, preponde
rent ; nu numai numeric, ci și 
ca soliditate a formației profe
sionale. Mă refer la interpreta
rea foarte lucidă și sigură, din 
punct de vedere muzioal și sti
listic, dată de Ruxandra Anas- 
tasescu, Sonatei în La major de 
Mozart, lucrare asupra căreia 
interprete mai are de insistat în 
special sub raportul rafinamen
tului frazării. De asemenea, Ma
riana Kauntz și Alico Papaztan 
—t cuplu de egală valoare, bine 
asamblat — au realizat o foarte 
serioasă șl atentă abordare a 
partiturii Sonatei nr. 3 pentru 
violoncel și pian, de Beethoven, 
deși amploarea ideilor muzicale 
nu a fost întotdeauna susținută 
de un suflu dinamio corespun
zător. Dintre celelalte prezențe 
apreciate pe podiumul Ateneu
lui Român, îl vom remarca pe 
violonistul Călin Ciora pentru 
claritatea gândirii muzicale și 
calitatea adecvată a emisiei so
nore, pe pianista Ada Bercovici 
pentru cursivitatea frazării, pe 
foarte tânărul pianist Dan Ata- 
nasiu înzestrat cu o impresio
nantă putere de comunicare sau 
pe clarinetistul Ștefan Korody 
pentru caracterul firesc, bine în
chegat al expunerii. Inteligenți, 
prezentând perspectivele unor 
certe evoluții, au apărut, de a- 
semenea, pianiștii Marica Șer- 
ban și Alexandru Pancu. O men
țiune specială merită, de ase
menea, trioul format din violo
nista Ioana Buricescu, violonce
listul Iosif Calef și Luminița 
Ghencea, o pianistă de muzică 
de cameră înzestrată cu un pre
țios simț al colaborării și coor
donării evenimentelor muzicale. 
Prezențe, de asemenea, merito
rii, au constituit și cele ale pia
niștilor Corina Martinovici și 
Alexandru Preda, a căror atenție 
în studiu trebuie să fie, în pri
mul rînd, îndreptată spre dobân
direa elocvenței, a bunei decla
mații în cînt, servite de un ton 
consistent și elaborat.

Există, și aceasta în primul 
rînd în învățământul muzical 
mediu, o nefirească tendință — 
în lucrul cu cei mai tineri inter- 
preți încă elevi — de a forța, 
înainte de vreme, uși care, ori
cum, mai târziu s-ar fi deschis 
mult mai firesc. Căci, chim 
dacă tânărul foarte dotat poseda 
o înzestrare tehnică cît de cît 
suficientă abordării marelui re
pertoriu de concert, rămîne însă 
— în majoritatea cazurilor — 
cu totul problematică redarea 
conținutului emoțional și de idei 
a unor creații de mare amploare 
și profunzime a gândirii muzi
cale, cum sînt celebrele opus-uri 
beethoveniene, sonatele Wald- 
stein, Appassionato sau chiar 
Patetica sau Sonata lunii. Desi
gur, nu condiția tehnică, ci cea 
intelectual muzicală a tânărului 
interpret trebuie să fie hotărâ
toare în abordarea unor aseme
nea creații. în al doilea rînd, un 
tânăr muzician inteligent, Ve

buie să cunoască că muzica se 
învață, în primul rînd, de la 
muzică. Căci experiența strict 
personală în contactul cu arta 
sunetelor, chiar atunci cînd este 
servită de cei mai iluștri peda
gogi ai instrumentului, devine 
insuficientă fără o educație sis
tematică a culturii muzicale prin 
frecventarea unor interpretări 
de mare ținută sau — într-un 
stadiu mai avansat — chiar și a 
celor discutabile, tocmai pentru 
a activa inteligența muzicală a 
tânărului, atunci cînd personali
tatea acestuia începe să se pro
fileze în mod cert. Numai în a- 
ceste condiții se poate pretinde, 
în continuare, o susținere eloc
ventă, bine declamată și con
vingătoare a discursului muzical, 
pregătirea logică a evenimente
lor muzicale, autocontrolul cali
tății sunetului, crearea unui cli
mat psihologic, absolut necesar 
susținerii acțiunii de comunicare 
dintre interpret și ascultător 
prin intermediul operei de artă 
muzicale.

Este, de asemenea, de dorit, 
ca vaste activitate de promo
vare în concert a tinerilor muzi
cieni, fiind deja inițiată, aceasta 
să beneficieze de condiții orga
nizatorice adecvate pe care Co
mitetul municipal-București al 
Uniunii Tineretului Comunist 
trebuie în mod continuu să le 
îmbunătățească. Mă refer la a- 
menajarea adecvată a acusticii 
sălii de concerte a Casei de cul
tură a sectorului 1, î 
desfășoară activitatea 
tineretului, la dotarea 
cu un pian bun care, 
mente, stânjenește o 
normală. Dar, problema 
gravă, cred, rămîne

undo își
Ateneul 
acesteia 
actual- 
audițio 

1 cea mai 
„ , ___  _____ aceea a
popularizării eficace, la timp, a 
concertelor, printr-un afișaj care 
să indice săptămînal, concertele 
organizate la Ateneul tineretu
lui, Sînt necesități stricte și o- 
biective care pot asigura pe vii
tor o desfășurare de înalt nivel 
acestei nobile acțiuni de verita
bilă propulsare a tinerilor muzi
cieni în contextul vieții noastre 
muzicale.

Lunl după-amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întâlnit cu Jyoti 
Basu, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Comunist din 
India (Marxist), care a partici-

pat la lucrările Sesiunii științifi- 
oe jubiliare organizată în cins
tea semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

(Urmare din pag. I)

de 
de 

limi-

Luni dimineața, Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe Maurice Stans, 
ministrul comerțului al S.U.A. și 
persoanele care îl însoțesc.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Președintele Consiliului Eco
nomic, Manea Mănescu, a pri
mit, luni la amiază, pe minis
trul comerțului al S.U.A. Mauri
ce Stans, și persoanele caro îl 
însoțesc.

în timpul convorbirii, care «-a 
desfășurat într-o atmosferă cor-

dială, au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării economice din 
cele două țări precum și modali
tățile de extindere a colaborării 
și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Statele Unite ale Americii de 
Ngrd.

Tovarășul Gheorghe Rădulescn, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele în funcțiu
ne al Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a plecat luni dimineața 
la Moscova, pentru a participa 
la a 52-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

CONSTRUCȚIE
(Urmare din pag. 1) 

bicicleta — n,e-a adus câlâtorii printre stele și a înlesnit pași 
sâltaji și euforici pe Lunâ, ea a consemnat râsturnâri fun
damentale de table de valori, în ordinea socialâ și politici 
și în redimensionâri interioare.

Deoarece, construind, omul s-a construit și pe el însuși, 
iar anii socialismului, climatul lor n-au însemnat doar 
schimbări ale raporturilor dintre fâuritorul ori creatorul do 
bun-uri materiale și spirituale și produsul muncii sale, ei au 
dăltuit și profiluri umane noi, armonioase, cu linii bogate 
și permanent în. mișcare, care obligd — artistic vorbind 
— la consemnări și creionări atente, exacte și pe mâsurâ.

Iar .modificările operate în planul conștiinței — mutațiile 
și teritoriile cucerite în modul de a gândi și simți, în struc
turarea noilor mentalități și atitudini își găsesc acum ex
presia în valul uriaș, copleșitor de realizări cu care este 
întâmpinat semicentenarul Partidului, secvență și moment 
istoric din timpul înalt al patriei.

Uzina „23 August"
B-dul Muncii 256, sector III, București, tramvai 23, 24» 

mașina 65, 79, 100, 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
Șl PROVINCIE :

— Sudori
— Turnători
— Ofelari
— Electricieni
— Macaragii

— Strungari
—- Frezori
— Rectificatori
— Gâuritorî
— Rabotori
—- Lâcâtuși
— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

NECALIFICAȚI PENTRU CALIFICARE PRINMUNCITORI ______ _ _____ _ ________
CURSURI DE SCURTA DURATA ÎN MESERIILE DE:

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Electricieni
— Turndtori
— Oțel a ri
— Forjori
— Macaragii

Candidații pentru cursurile de calificare trebuie sâ înde
plinească următoarele condiții :

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnâtori, forjori, ofelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal- 

Tnvâțâmînt, telefon 43 04 40 — interior 4.

lui o constituie gradul înalt 
socializare a mijloacelor 
producție, care anulează 
tele inerente proprietății private 
și ridică economia națională pe 
o treaptă superioară de integra
re. Proprietatea socialistă situea
ză diferitele celule și meca
nisme parțiale ale economiei 
într-un sistem specific de ra
porturi, în care ele acționează 
nu ca entități opuse unele alto
ra. ci ca elemente componen
te ale unui organism unitar. Ac
tivitățile desfășurate în acest 
cadru sînt subordonate în mod 
necesar intereselor generale ale 
societății socialiste, de care de
pind, în ultimă analiză, atît sa
tisfacerea intereselor indivi
duale și a celor specifice diferi
telor unități economice și co
lectivități sociale, cît și auto
conservarea și dezvoltarea con
tinuă a sistemului

De aici decurge necesitatea 
coordonării și conducerii uni
tare a economiei socialiste, func
ție care reclamă, la rîndul ei, 
existenta unui organism plani
ficator centralizat. Numai un 
centru de decizii poate trasa 
coordonatele generale ale dez
voltării economice, obiectivele 
și sarcinile fundamentale ale 
întregului sistem economic, 
pornind de la interesele generale 
ale societății socialiste, poate a- 
sigura organizarea și reglarea 
planificată a proceselor com
plexe ale producției, circulației, 
repartiției și consumului.

A sublinia rolul esențial care 
revine conducerii centralizate 
în funcționarea economiei so
cialiste nu înseamnă, implicit, a 
nega sau minimaliza rolul uni
tăților și verigilor economice de 
bază în organizarea și planifi
carea producției, în exercitarea 
gestiunii economice. Dimpotri
vă, mecanismul economiei socia
liste se sprijină în aceste func
ții și presupune exercitarea lor 
cu eficiență maximă.

întreprinderea constituie un 
nucleu de bază al societății so
cialiste. în care se desfășoară 
procese hotărâtoare pentru în
treaga viață socială. Pentru a 
putea aduce o contribuție maxi
mă la creșterea productivității 
și eficienței întregii munci so
ciale, ea trebuie să ofere oa
menilor muncii condiții pentru 
realizarea dublei lor calități de 
producător colectiv și de pro
prietar colectiv. Acest nucleu 
trebuie să constituie veriga de 
bază a cooperării socialiste în 
muncă, principalul teren de
firmare a aptitudinilor fizice și 
intelectuale ale celor ce mun
cesc, a potentelor lor creatoare, 
a responsabilităților lor profe
sionale și moral-politice. Se în
țelege de la 6ine că întreprin
derea poate întruni aceste cali
tăți numai în măsura în care 
dispune de o anumită autono
mie. care să permită dezvoltarea 
maximă a inițiativei colectivu
lui de lucrători și stimularea in
teresului lor pentru utilizarea 
rațională a capacităților de pro
ducție, perfecționarea continuă 
a tehnicii, valorificarea tuturor 
rezervelor eficienței economice. 
Desfășurarea largă, nestânjenită 
a inițiativei celor ce muncesc, 
transformarea ei dlntr-o forță 
potențială într-o forță reală re
prezintă o necesitate tot atît de 
imperioasă pentru dezvoltarea 
economiei socialiste ca și înfăp
tuirea, conducerii centralizate a 
producției. Orice îngrădire a 
participării maselor largi la con
ducerea economiei, orice sub
apreciere a rolului care revine 
inițiativei lor în rezolvarea efi
cientă a problemelor producției 
sociale nu poate decît să altereze 
esența socialismului și să ducă 
la irosirea uneia din forțele fun
damentele ale progresului.

De aceea, in concepția parti
dului nostru sistemul de condu
cere a economiei socialiste tre
buie să satisfacă două cerințe 
esențiale, decurgînd deopotrivă 
din proprietatea socială asupra 
mijloacelor de producție și a- 
nume : să concentreze dreptul 
de decizie în problemele cheie 
ale dezvoltării economice la ni
velul unui organ central de con
ducere și să asigure fiecărei 
verigi economice o autonomie 
suficient de largă, care să per-

mită dezvoltarea și aplicarea 
neîngrădită a aptitudinilor și 
potentelor creatoare ale colec
tivului de lucrători.

Conducerea centralizată poate 
fi înfăptuită eficient numai în 
măsura în care masele largi ale 
producătorilor, întreprinderilor 
dispun de libertatea de mișcare 
necesară pentru a-și afirma ini
țiativa și potentele lor crea
toare, atît în elaborarea cît și 
în realizarea obiectivelor și sar
cinilor înscrise în planul gene
ral ; la rîndul ei. autonomia în
treprinderilor socialiste capătă 
sens și poate avea finalitatea 
cerută de interesele generale 
ale societății socialiste numai 
atunci cînd se realizează în ca
drul unor coordonate generale, 
stabilite în mod centralizat, de 
natură să asigure premisele 
dezvoltării armonioase, echili
brate a întregii economii na
ționale. Atunci cînd aceste con
diții nu sînt respectate* apar 
inevitabil contradicții care pot 
afecta în mod serios nu numai 
procesele din economie, dar și 
viața social-politică. De aici în
semnătatea excepțională pe care 
o are preocuparea pentru deter
minarea celor mai potrivite 
forme de înfăptuire a centralis
mului democratic în organizarea 
și conducerea unei economii so
cialiste.

Așa cum s-a subliniat la Con
gresul al X-lea al P.C.R. statul 
nostru, care a acumulat o bo
gată experiență în conducerea 
economiei socialiste, este che
mat în etapa actuală să aducă o 
contribuție considerabil sporită 
la organizarea și coordonarea e-

de către organul central de con
ducere în problemele activității 
curente a unităților economice 
poartă în sine pericolul real de 
a pune întreprinderile în fața 
unor soluții inadecvate sau chiar 
în contradicție cu condițiile 
specifice în care ele își desfă
șoară activitatea. Orice exces în 
această direcție restrînge posi
bilitățile de manifestare a ini
țiativei colectivelor de lucrători 
în conducerea producției, ceea 
ce nu poate să ducă decît la un 
interes scăzut pentru perfecțio
narea metodelor productive, 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, pentru îmbunătă
țirea calitativă a produselor etc. 
Pierderile provocate din această 
cauză devin cu atît mai consi
derabile cu dt experiența, cu
noștințele tehnice și conștiința 
socialistă a oamenilor muncii 
vor atinge un nivel tot mai 
înalt.

Pe de altă parte, centraliza
rea excesivă a deciziilor gene
rează inevitabil tendința de bi
rocratizare a aparatului de stat 
și a aparatului ecohomic. 
tivitățile complicate impuse de 
pregătirea și adoptarea hotărâri
lor într-un număr extrem de 
mare de probleme de amănunt, 
transmiterea deciziilor de la or
ganul central la unitățile pro
ductive, urmărirea modului in 
care ele sînt realizate duc la 
proliferarea verigilor organiza
torice care joacă rolul de inter
mediar între întreprindere și 
organul central de planificare. 
Acționînd ele însele ca instanțe 
administrative — pe cit de costi
sitoare, pe atît de importante —

Ac-

a-

Intrat in tradiția competițiilor de masă, de anvergură, Cro
sul tineretului se află, în acest an, la a IV-a ediție de disputare. 
Anul acesta, însă, evenimentul capătă semnificații deosebite : 
în cadrul amplelor manifestări dedicate semicentenarului parti
dului, întrecerile crosului se desfășoară sub semnul glorioasei 
aniversări. Ușor de organizat, fără să pretindă mijloace mate
riale și condiții deosebite sau cunoștințe tehnice complicate 
oin partea concurenților, alergările de cros sînt menite să aducă 
în parcuri și pe terenurile sportive, cît mai mulți tineri, să 
deschidă acestora „fereastra" spre aer curat, spre mișcare și 
sănătate.

JBucurîndu-se de o largă adeziune din partea generațiilor ce-

PE FALEZA 
GALATEANĂ

GALAȚI. 450 de tineri și 
tinere, cîștigători ai etapelor 
precedente la startul cărora 
s-au adunat 14.000 de partici
pant!, și-au dat întîlnire, du
minică dimineața, pe faleza 
gălățeană pentru disputarea 
tricourilor de campioni jude
țeni. Timpul excelent, orga
nizarea ireproșabilă au creat 
condiții optime de desfășura
re și care coroborate cu spec
taculozitatea întrecerilor au 
constituit un succes deplin. 
Cîștigătorilor, în afara tricou
rilor de campioni, li s-au a- 
tribuit importante premii în 
obiecte și materiale sportive.

Cîștigătorii primelor două 
locuri ; 15—16 ani fete 2 1.
Jeni Stoica, Liceul nr. 4 
Galați; 2. Dumitra Nicules- cu — ‘
15—16 
Liceul 
Vlad,

lani Bîrlă — Liceul 1 Galați, 
2. Marin Toader — Liceul 1 
Tecuci; senioare: 1. Ilinca Ia- 
cob, Liceul pedagogic, 2. Do
rina Mihoci — Liceul agri
col Tecuci; seniori: 1. Vasile 
Șeicanu — Liceul nr. 4 Galați, 
2. Radu Grosu — Fabrica de 
conserve Tecuci. Cîștigătorii 
se vor alinia la startul eta
pei pe țară care va avea loc 
la Craiova, la 9 mai.

T. SIRIOPOL

ANIMAȚIE ÎN PAR
CUL MONUMENT

1Q21

forturilor îndreptate spre lăr
girea si modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a producției^ 
sporirea avuției naționale și îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale poporului.

Accentuând asupra rolului e- 
sențial pe care statul socialist 
îl are de îndeplinit în actuala 
etapă de dezvoltare a economiei 
naționale, partidul nostru apre
ciază, totodată, că aspectele 
practice privind întărirea aces
tui rol trebuie abordate în mod 
științific, în funcție de între
gul ansamblu al condițiilor in
terne și internaționale. Carac
teristicile diferitelor funcții ale 
statului, amploarea și modalită
țile de realizare a lor se modi
fică pe măsura schimbărilor 
structurale din viața economică, 
socială, politică și spirituală a 
societății. Astfel în etapa ac
tuală a întări rolul statului în 
viața economică, nu înseamnă a 
concentra tot mai multe atribu
ții și competențe la nivelul or
ganelor conducătoare de stat, a 
amplifica aparatul central de 
coordonare și dirijare planifi
cată a economiei. In concepția 
partidului nostru, rolul statului 
în economie crește prin însăși 
natura tot mai complexă a pro
blemelor de rezolvat, care im
pune îmbunătățirea calitativă a 
activității tuturor organelor de 
stat, prin simplificarea aparatu
lui șl perfecționarea formelor 
organizate și a metodelor 
lucru, prin utilizarea mai
cientă a pîrghiilor economice și 
fundamentarea riguroasă a de
ciziilor, concomitent cu lărgirea 
atribuțiilor unităților economice 
și organelor locale și atragerea 
crescîndă a maselor populare la 
rezolvarea problemelor econo
mice și la conducerea treburilor 
obștești.

Formele și metodele concreta 
prin care se realizează îmbi
narea conducerii centralizate cu 
autonomia verigilor de bază ale 
economiei diferă, cum este și 
firesc, de la țară la țară, și chiar 
în aceeași țară de la o etapă a 
dezvoltării la alta. Centralizarea 
deciziilor economice are limi
tele ei, neputînd fi împinsă 
la extrem decît cu riscul unor 
serioase consecințe negative. A- 
sumarea drepturilor de decizie

1Q71

Liceul M.I.A. ; băieți, 
ani : 1. Costel loviță, 
4 Galați, 2. Sorin 

___ , Liceul 2; fete, 17—19 
ani: 1. Brîndușa Nenița — 
Liceul 2 Tecuci, 2. Mariana 
Grădinaru — Liceul agricol 
Tecuci ; băieți 17—19 ani : 1

BRĂILA. Sutele de specta
tori prezenți pe aleile parcu
lui Monument din munici
piul Brăila au urmărit, du
minică întrecerile viu dispu
tate ale fazei județene a Cro
sului tineretului. Competiția, 
care în fazele anterioare a 
antrenat peste 30 000 de tineri 
din județul Brăila, s-a bucu
rat și de data aceasta de un 
frumos succes, la startul ei 
prezentîndu-se peste 300 de

lor mai tinere, întrecerile din cadrul etapei județene, care au 
avut loc sîmbătă și duminică în numeroase localități din țară 
— organizate de comitetele județene U.T.C. în colaborare cu 
ceilalți factori sprijinitori s-au bucurat de o masivă partici
pare și de o afluență neobișnuită de spectatori care și-au în
curajat cu frenezie simpatizanții. Disputele de pe traseele atît 
de dificile și cu atîtea obstacole, în care buna pregătire fizi
că, dîrzenia și ambiția sînt atributele care te duc la victorie, 
au desemnat campionii județeni precum și pe cei care se vor 
număra printre participanții la marea finală 
la Craiova.

Iată, în cele ce urmează, relatări de la fața

participanți. In urma unei 
lupte extrem de dîrze, pri
mele locuri au fost ocupate 
de următorii concurenți care 
au devenit campioni jude
țeni : fete: categoria 15—16 
ani — Slătineanu Drăguța, 
comuna Movila Miresii, bă
ieți, 15—16 ani: Girip Costel, 
Liceul 5 Brăila; fete, 17—19 
ani: Buzea Stela, Liceul 5 
Brăila; băieți, 17—19 ani: Va- 
radiev Feodor, D.N.S. Brăila; 
categoria peste 19 ani: fete: 
Vasile Aurelia, Laminorul 
Brăila; băieți: Bedrag Vir
gil, Laminorul Brăila. în mod 
deosebit merită a fi eviden
țiată comportarea tinerilor 
din comuna Movila Miresii 
care au ocupat la categoria 
15—16 ani primele trei locuri, 
precum și performanțele re
prezentanților Liceului 5 
Brăila.

I. BELGIUGAN

PE UN TRASEU... 
IN SPIRALA

SECTORUL IV BUCU
REȘTI. Zona lacului din ve-

de la 8 mai, de
locului.

liceului bucureș- 
a fost, duminică,

cinătatea 
teăn nr. 39___ ,
locul de întîlnire a peste 1 000 
de tineri — elevi ai școlilor 
și liceelor de toate profiluri
le, salariați ai întreprinderi
lor și instituțiilor din raza 
sectorului IV — care și-au 
disputat faza pe sector a 
„Crosului tineretului". între
cerile au avut loc pe un tra
seu bine ales, în formă de 
spirală, ale cărei bucle se 
amplificau pe măsură ce în 
start se aliniau grupe supe
rioare de vîrstă. O asistență 
record (cifrată la 1 500 de 
spectatori) a urmărit cele 10 
curse din programul reuniu
nii. „Dacă acum, la bilanțul 
acțiunii, putem spune că faza 
a constituit o reușită, aceas
ta se datorează în primul rînd 
conlucrării perfecte a facto
rilor răspunzători. Comitetul
U.T.C. al sectorului IV, Con
siliul organizației pionierilor 
din sector și Consiliul pen
tru educație fizică și sport — 
ne relata CONSTANTIN 
PENGHIS, secretar cu pro
blemele de șooli la comitetul

U.T.C, al sectorului. Marca
jul, elevii jalonieri în unifor
me prezenți pe traseu, ope
rativitatea oficialilor sînt 
numai trei dintre „punctele 
tari" ale organizatorilor". 
Dar iată tabelul laureaților : 
CAT. 10-11 ANI: Mariana 
Caruserov (Șc. generală nr. 
82) și Alexandru Matache 
(Șo. generală nr. 84); CAT. 
12—14 ANI: Vasilica Bocra 
(Șc. generală nr. 80) și Mir
cea Chioreanu (Șc. generală 
nr. 93); CAT. 15—16 ANI : 
Virginia Ghițescu (Șc. prqf. 
„Kretzulescu") și Constantin 
Diu (Șc. generală nr. 21); 
CAT. 17—19 ANI: Mariana 
Bolocan (Liceul Economic nr. 
2) și Ion Mihai (Grupul șco
lar „Kretzulescu"); CAT. 
PESTE 19 ANI: Ana Ionete 
(Combinatul de sticlă) și Pe
tre Galupa (Grupul școlar 
Chimie). Primii zece sportivi 
clasați la fiecare categorie 
vor lua startul duminică 2 
mai 1971, la Stadionul Tine
retului, în cadrul fazei pe Ca
pitală. Cu siguranță, unii din
tre laureații sectorului IV se 
vor număra și printre cîști
gătorii fazei superioare !

VIOREL BABA

aceste excrescențe birocratice 
cultivă și exacerbează principiul 
ierarhiei^ administrative în viața 
economică, ridică obstacole se
rioase în calea dezvoltării noi
lor relații de producție, accen
tuează inerent pericolul subiec
tivismului și voluntarismului în 
conducerea economiei. Nesocoti
rea legilor obiective, subesti
marea rolului important al pâr
ghiilor economice în conducerea 
planificată și supraaprecierea 
eficacității măsurilor adminis
trative, pot afecta deosebit de 
grav mecanismul de funcționare 
a economiei socialiste. După 
cum arată practica, ele se finali
zează în eficiența scăzută a ac
tivității economice, în costurile 
excesive de realizare a unor de
cizii stabilite din birou. fără 
cunoașterea temeinică a reali
tății, duc la situații paradoxale 
în care alături de nevoi insufi
cient satisfăcute există resurse 
nerațional folosite. Iată de ce 
reacția împotriva formelor și 
metodelor de centralizare ex
cesivă, împotriva unui sistem 
adminlstrativo-birocratlc de con
ducere a economiei care tratea
ză verigile de bază ale econo
miei ca un tot nediferențiat, 
este tn esență pozitivă și salu
tară.

Această reacție nu poate to
tuși justifica o altă poziție ex
tremă, și anume lărgirea auto
nomiei întreprinderii până la 
independență absolută. A sus
ține o asemenea idee înseamnă 
a uita că nu numai centralizarea 
deciziilor, dar și autonomia în
treprinderilor are limitele ei 
necesare si că, în genere, în 
condițiile producției moderne 
nici chiar întreprinderea capita
listă nu mal este pe deplin au
tonomă, cum apărea în scheme
le susținătorilor economiei li
berale. Cu atât mai puțin se 
poate vorbi despre o asemenea 
autonomie în economia socia
listă, care, după cum s-a arătat, 
presupune în mod necesar con
ducerea unitară a producției 
•odaie.

Independența absolută a în
treprinderilor este diametral o- 
pusă principiilor fundamentale 
de funcționare a economiei so
cialiste. In măsura în care a- 
oeste verigi de bază ar fi de
plin autonome, proporțiile fun
damentale ale dezvoltării s-ar 
stabili ca o rezultantă instabilă 
a deciziilor curente adoptate în 
mii de întreprinderi, care ar ac
ționa exclusiv în raport de con
dițiile lor specifice și călăuzin- 
du-se unilateral de criteriul e- 
ficienței imediate a cheltuieli
lor lor de muncă. Criteriile ge
nerale de raționalitate a dez
voltării. corespunzătoare țeluri
lor fundamentale ale societății 
socialiste, ar dispărea din cîm- 
pul vizual al producătorilor. Re
glarea planificată a producției 
sociale ar ceda inerent locul 
mecanismelor spontane de re
glare ale pieței, ceea ce practic 
ar echivala cu renunțarea la 
unul din avantajele esențiale și 
hotărâtoare oferite de orânduirea 
socialistă.

După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Partidul 
Comunist Român consideră gre
șite „atât concepțiile care pro
movează centralismul excesiv, 
care înăbușă inițiativa și răs
punderea unităților economice 
și ignorează legile economice 
obiective, cît și concepțiile după 
care producția materială ar tre
bui să se regleze spontan, pe 
baza impulsurilor pieței, igno- 
rînd rolul factorului conștient 
în conducerea activității econo
mice și sociale".

Pornind de la faptul că atît 
centralizarea conducerii, cît Și 
democrația reprezintă trăsături 
esențiale, necesare, ale sistemu
lui socialist, decurgînd deopo
trivă din aceleași premise o- 
biective, partidul nostru concepe 
dezvoltarea relațiilor de pro-; 
ducție socialiste sub forma unui 
proces complex, în care, o dată 
cu întărirea șl perfectionarea 
conducerii unitare a economiei 
naționale se amplifică si se ma
turizează continuu competența 
unităților de bază, crește rolul 
lor în întreaga viață economică.

Coexistența deciziilor centra
lizate și a deciziilor descentrali
zate este în economia socialistă 
tot atît de necesară, ca și co
existența planului și a pieței. Ca 
urmare, îmbunătățirea sistemu-

cum arăta 
Ceaușescu,

lui de organizare șl conducere 
a' economiei socialiste nu poate 
fi gândită în sensul extinderii, 
unora în detrimentul celorlalte, 
ci în sensul armonizării și 
binării lor în modul cel mai 
cient posibil.

Măsurile complexe luate 
țara noastră în ultimii ani 
măresc să răspundă tocmai 
cestor cerințe imperioase __
perfecționării formelor și meto
delor de organizare șj condu
cere a economiei socialiste. E- 
laborate pe baza unor ample 
studii si analize la care au par
ticipat un număr mare de spe
cialiști, oameni de știință, cadre 
economice, activiști de partid și 
de stat, supuse discuției publi
ce, aceste măsuri reflectă spiri
tul novator, creator și profund 
democratic în care partidul nos
tru soluționează problemele dez
voltării multilaterale a societă
ții socialiste. Organizarea cen
tralelor și combinatelor industri
ale, îmbunătățirea organizării 
întreprinderilor agricole de stat, 
reducerea aparatului adminis* 
trativ, întărirea rolului pârghii
lor economice și financiare, 
dezvoltarea relațiilor directe 
dintre întreprinderi pe ba^ft 
contractelor economice, fcnfou- 
nătătirea reglementărilor pri
vind planificarea și execuția 
investițiilor, reorganizarea, ad- 
ministrativ-teritorială a țării — 
toate aceste măsuri au creat 
condiții pentru perfecționarea 
activității organelor de condu
cere centrale și locale, pentru 
apropierea lor de unitățile eco
nomice, de masa oamenilor 
muncii, pentru întărirea cadru
lui legal și climatului social-po
litic necesar desfășurării pe 
baze democratice a întregii vieți 
economice și sociale.

Perfecționările aduse nu au, 
desigur, un caracter terminal 1 
ele se înscriu în procesul con
tinuu de modelare rațională a 
sistemului de conducere și pla
nificare a economiei, proces or
ganic integrat în ansamblul 
dezvoltării multilaterale a socie
tății noastre socialiste. Tn plus, 
o parte din măsurile preconi
zate de Conferința Națională a 
partidului din decembrie . 1967 
nu au fost încă puse în aplicare. 
La ședința din 25 noiembrie 
1970 a Comitetului Executiv al 
C:C. al P.C.R. și a guvernului, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
accentuat în mod deosebit asu
pra necesității de a acționa mai 
hotărît pentru transpunerea în 
viață a tuturor măsurilor cu pri
vire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării economiei. In a- 
cest sens o importanță deose
bită va avea înfăptuirea direc
tivelor partidului privind ridi
carea rolului întreprinderilor in 
elaborarea planului, exercitarea 
efectivă de către centralele in
dustriale a atribuțiilor și com
petențelor ce le-au fost acor
date, îmbunătățirea metodelor 
de muncă și sporirea aportului 
ministerelor la fundamentarea 
planului pe cunoașterea și valo
rificarea întregului potențial de 
producție, a tuturor rezervelor.

Este însă evident că îmbu
nătățirile de ordin organizatoric 
nu sînt suficiente prin ele în
sele, pentru' ridicarea conduce
rii economice la nivelul supe
rior preconizat de partid. Ele 
trebuie să fie însoțite de per
fecționarea stilului de muncă și 
al conținutului activității des
fășurate la toate nivelele și lin 
toate verigile economiei națio
nale. Deosebit de prețioase în 
acest sens sînt indicațiile date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
legătură cu stilul de muncă al 
organelor centrale : „Nu trebuie 
să ne propunem ca, de la cen
tru, să dăm tipare pentru tot 
ceea ce trebuie să se facă în 
unitățile de bază, pe plan local. 
Trebuie să veghem asupra res
pectării legilor generale, dar să 
lăsăm maximum de Inițiativă în 
găsirea formelor și modalităților 
de rezolvare a sarcinilor. Dacă 
vom dori să reglementăm de 
sus. de la centru, prin instruc
țiuni și circulare fiecare miș
care a directorului, a salariați- 
lor, cu siguranță nu vom reuși, 
însă, în mod cert vom încătușa 
răspunderea și inițiativa. O ase
menea birocrație și astfel de 
procedee de lucru avem. din 
păcate, în economia noastră și 
trebuie să le înlăturăm cu de
săvârșire".

Amploarea și complexitatea 
sarcinilor economice la toate ni
velele impun astăzi cu tărie in
troducerea metodelor moderne 
de conducere și organizare, ofe
rite de știință și tehnica con
temporană, de practica econo
mică avansată pe plan mondial, 
în condițiile dezvoltării rapide 
a economiei, > ale diversificării 
producției industriale și mo
dernizării agriculturii, ridica
rea sistematică a competenței 
cadrelor, însușirea temeinică a 
științei conducerii economiei 
naționale devin o sarcină de 
primă importanță. De aceea, ac
țiunea complexă și de durată 
inițiată de partid privind per
fecționarea pregătirii economice 
'și profesionale, a stilului și me
todelor de muncă de către ca
drele de partid și de stat, a 
științei și artei conducerii va 
avea un rol de cea mai mare 
însemnătate pentru îmbunătă
țirea în continuare a conducerii, 
organizării și planificării econo
miei naționale.

Aplicarea consecventă în 
practică a măsurilor complexe 
preconizate de partid în direc
ția perfecționării și îmbunătă
țirii funcționării organelor și a- 
paratului de conducere și pla
nificare a economiei naționale, 
creează condiții pentru obținerea 
unui nou și puternic avint în 
dezvoltarea forțelor de produc
ție, pentru creșterea eficienței 
economice în toate sectoarele 
producției sociale, asigurînd o 
premisă esențială pentru atin
gerea obiectivelor puse de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
la baza operei de 
multilaterală a 
trie socialiste.

îm- 
efl-

în 
ur-
a- 

ale

dezvoltare
societății noas-

de față rezumă 
autorului inclus 
„Contribuții la

*) Articolul 
un studiu al 
în volumul 
dezbaterea problemelor teore
tice ale economiei socialiste", 
în curs de apariție Ia Editura 
politică.



ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA COMITETULUI CENTRAL 

AL UNIUNII SOCIALISTE ARABE
• DECLARAȚIILE LUI U THANT
• PRECIZĂRI LA TRIPOLI

Comitetul Central al Uniunii 
Socialiste Arabe a hotărît, în 
cadrul celei de-a doua reuniuni, 
care a avut loc duminica, sub 
conducerea președintelui R.A.U., 
Anwar Sadat, să-și reia lucrările 
în cursul acestei săptămîni, a- 
nunță agenția M.E.N. Reuniu
nea Comitetului Central a avut 
drept obiectiv examinarea de
clarației de constituire a Fede
rației Republicilor Arabe, adop
tată la Benghazi de către pre
ședinții R.A.U., Siriei și Libiei. 
Întrucît numeroși membri ai 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe

președinte al Consiliului de Mi
niștri al Libiei, a reafirmat 
punctul de vedere al guvernu
lui de la Tripoli într-o serie de 
probleme interne și internaționa
le, transmite agenția libiană 
de informații ((L.N.A.). Jalloud 
a opinat că o soluție pașnică a 
conflictului din Orientul Apro
piat este posibilă numai dacă 
Israelul își evacuează imediat și 
necondiționat toate trupele din 
teritoriile arabe ocupate și dacă 
ia în considerare drepturile legi
time ale palestinienilor.

La 9 km. 
de Saigon...

în cursul nopții de dumi
nică spre luni, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au 
atacat un post al trupelor 
regimului Thieu-Ky, situat 
la numai 9 kilometri de Sai
gon, pe șoseaua care face le
gătura între acest oraș și 
Delta Mekongului. în același 
timp, unități ale Frontului 
Național de Eliberare au 
bombardat cu rachete impor
tanta bază aero-navală ame
ricană de la Da Nang, pre
cum șl complexul militar al 
forțelor S.U.A. de la Qui 
Nhon. Instalațiile militare a- 
mericano-saigoneze amplasa
te la Cam Ranh, în provincia 
Khanh Hoa, au fost, de ase
menea, supuse unor intense 
atacuri de către forțele pa
triotice.

In întimpinarea 
semicentenarului P.C.R.

în cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul aniversării 
semicentenarului Partidului Co
munist Român, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin, Aurel Duma, a ținut 
luni o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii ziarului 
„Jenminjibao" și ai altor organe 
centrale de-presă.

Ambasadorul român a vorbit 
despre însemnătatea actului is
toric al creării Partidului Co
munist Român.

în cadrul manifestărilor orga
nizate în Polonia au prilejul 
aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist. Român, în 
sala Asociației prietenilor arte
lor frumoase a fost deschisă 
luni o expoziție de grafică con
temporană românească.

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Hanoi a 
fost organizată o conferință de 
presă cu prilejul semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân. Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Agenției de presă, ai 
Comitetului pentru relații cul
turale, numeroși ziariști.

Franz Jonas 

reales 

președinte 

al Austriei
• MINISTRUL AUSTRIAC 

DE INTERNE, Otto Roesch, a 
anunțat oficial că în urma ale
gerilor prezidențiale, care s-au 
desfășurat duminică în Austria. 
Franz Jonas a fost reales pre
ședinte al Republicii. El a ob
ținut 52,79 din sufragii. Candi
datul partidului populist, fostul 
ministru de externe Kurt Wald
heim, a obținut, 47,21 la sută 
din voturile alegătorilor.

La scrutinul de duminică au 
participat 95,30 la sută din popu
lația cu drept de vot.

ARTICOL SCRIS 
SPECIAL PENTRU 

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

și-au exprimat dorința de a lua 
cuvîntul pentru a-și expune 
punctul de vedere în legătură 
cu această problemă, sublinia
ză agenția egipteană, s-a hotă
rît crearea unui Comitet, prezi
dat de Abdel Mobsen Abul 
Nour, secretar general al U.S.A., 
care va alcătui un raport cu 
privire la diversele luări de po
ziție. Raportul urmează să fie 
examinat de către C.C. al U.S.A, 
în oadrul unei noi reuniuni, a 
cărei dată va fi anunțată ulte
rior, precizează agenția M.E.N.

TINERETUL IN ERA
ZBORURILOR COSMICE

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a sosit la Berna 
pentru a asista la lucrările Co
mitetului de coordonare a 
O.N.U., a făcut luni o vizită 
președintelui Confederației elve
țiene, Rudolf Gnaegi. Răspun- 
zînd la întrebările puse de zia
riști după această întrevedere, 
U Thant a declarat oă vizita pe 
care secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, o va întreprin
de în Orientul Apropiat „are 
scopul de a sprijini misiu
nea încredințată ambasadorului 
Jarring". El a precizat că acest 
lucru i-a fost confirmat de Wil
liam Rogers, la 14 aprilie, în 
Costa Rica. Pe de altă parte, 
U Thant a indicat oă întâlnirea 
ce o va avea miercuri la Gene
va cu ambasadorul 
Jarring are scopul de a se pro
ceda la „un tur de orizont" a- 

din Orientul

Gunnar

ceda la „un tur 
supra situației 
Apropiat.

conferințe do

După „misiunea Soiuz-10“ TINERETUL LUMII
Relatări ale celor trei cosmonaut!

în oadrul unei
presă, Abdel Salam Jalloud, 
membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției și vioe-

Turneul 
lui Rogers
William Rogers, secretarul 

Departamentului de Stat al 
S.U.A., a început ieri un tur
neu într-o serie de țări vest- 
europene și din Orientul A- 
propiat.

Prima etapă a călătoriei o 
constituie Londra, unde Ro
gers va participa marți la șe
dința de deschidere a sesiu
nii S.E.A.T.O. Miercuri, se
cretarul Departamentului de 
Stat va face o scurtă escală 
la Paris pentru a conferi cu 
șeful diplomației franceze, 
Maurice Schumann, asupra 
situației din Orientul Apro
piat, după care va pleca la 
Ankara, unde va lua parte, 
începînd de vineri, la reu
niunea reprezentanților țări
lor din cadrul C.E.N.T.O. A- 
poi, el va face, timp de o săp- 
tămînă, vizite în cîteva țări 
din Orientul Apropiat. Se 
așteaptă ca Rogers să discu
te cu interlocutorii săi pro
bleme legate de reglementa
rea situației din Orientul A- 
propiat. ,

Intr-o conferință de presă 
ținută vinerea trecută, diplo
matul american a ținut să a- 
firme în fața ziariștilor. în- 
tr-un spirit precaut, că nu 
sînt de așteptat rzultate spec
taculoase în urma turneului 
său.

Nici ninsoarea abundentă, nici 
vîntul puternic nu au putut „ră
ci" primirea călduroasă, pe care 
locuitorii „orășelului stelelor" 
de lingă Moscova au făcut-o 
cosmonauților Vladimir Șatalov, 
Alexei Eliseev și Nikolai Ruka
vișnikov, care și-au încheiat mi
siunea la bordul navei „Soiuz- 
10“. Echipajul a fost adus în 
„orășelul stelelor" de un avion 
„IL-18", după o scurtă odihnă 
în regiunea Karagandei, unde a 
aterizat nava cosmică.

în aceeași zi, în orășelul cos
monauților de lîngă Moscova a 
avut loc ședința finală a Comi
siei de stat însărcinată cu diri
jarea experimentului. Echipajul 
a raportat despre desfășurarea 
zborului și a comunicat unele 
rezultate științifice preliminare.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, cosmonautul Șatalov a 
subliniat că experiența acumu
lată de el și de Eliseev în Cos
mos a fost foarte utilă în noul 
zbor pe orbita circumterestră. 
„Am depus mai puține eforturi 
f>entru adaptarea la condițiile 
mponderabilității, am avut mai 

puține emoții, nu ne-am între
rupt de la lucru pentru a ne 
extazia . în fața răsăritului sau 
apusului de soare". Vorbind des
pre noul sistem de apropiere și 
cuplare a navei „Soiuz-10" cu 
stația orbitală „Saliut", Șatalov 
a precizat că pînă la distanța 
de 180 metri apropierea celor 
două cosmonave s-a făcut auto
mat. în acest timp; cosmonauții 
nu au avut altă obligație decît 
de a urmări modul de funcțio
nare a automatelor. După ce 
ne-am convins că instrumentele 
și aparatajul funcționează bine, 
a spus Șatalov, eu am procedat 
la dirijarea manuală și am e- 
fectuat singur operațiile urmă
toare. Nava a executat minunat 
comenzile de la panoul de diri
jare, a menținut poziția ce îi 
fusese indicată, a efectuat cu 
precizie manevrele. Cuplarea 
s-a făcut destul de repede. în
tregul aparataj și instrumentele 
au funcționat normal.

Alexei Eliseev a menționat că 
sarcina sa în timpul apropierii 
și cuplării celor două cosmona
ve a fost de a urmări activita
tea sistemelor de bord șl instala
țiilor automate ale navei „Soiuz- 
10", care ajutau comandatului 
navei în activitatea sa. Aparata
jul a funcționat cu un mare 
grad de siguranță, a. precizat 
cosmonautul sovietic, iar acest 
lucru l-am constatat în amănunt, 
deoarece automatele raportau 
singure, detaliat, despre activi
tatea lor.

Inginerul experimentator Ni
kolai Rukavișnikov a relevat 
precizia ireproșabilă cu care na
va spațială executa comenzile

primite de pe Pămînt, precum 
și pe cele date de echipaj. Acest 
lucru a putut fi resimțit în spe
cial în timpul coborîrii și ateri
zării navei, cînd diversele ope
rații trebuiau executate cu o 
precizie pînă la o sutime de se
cundă. „Nu am simțit nici un 
fel de efecte neplăcute", a spus 
Rukavișnikov, referindu-se la 
condițiile de imponderabilitate 
și la ceilalți factori ai zborului. 
Iar colegii au adăugat, fără a-și 
putea reține un zîmbet, că Ru- 
kavișnikov a manifestat o neo
bișnuită poftă de mîncare în 
Cosmos.

Inginerul de bord al navei cos
mice, Alexei Eliseev, a subli
niat că problema cuplării navei 
cu stația orbitală este o pro
blemă cardinală pentru crearea 
unor mari stații care să evolueze 
pe orbite circumterestre.

în cursul zborului navei cos
mice „Soiuz-10“ au fost experi
mentate noi subansambluri ale 
sistemului de cuplare a cosmo- 
navei cu o stație orbitală, a de
clarat cosmonautul, prof. univ. 
Konstantin Feoktistov, după re
venirea pe Pămînt a navei.

Acum, relatează agenția TASS, 
încordarea de la Centrul de co
ordonare a zborului s-a redus 
tntrucîtva, însă lucrările conti
nuă. Stația științifică orbitală 
„Saliut" își continuă zborul.

Ifltilniri ale
premierului grec

Un prim contact

cu reprezentanți

ai fostelor

partide politice

Republica Togo sărbăto
rește azi împlinirea a 11 ani 
de Ia proclamarea indepen
denței sale naționale. Situa
tă în Golful Guineei, cu o 
suprafață de 56 000 kmp și o 
populație de 1,7 milioane 
locuitori, Togo primise încă 
în 1957 statutul de „republi-

domeniul 
construit 
deri noi, 
materiile 
marmura, 
etc. S-au ____ __
de minereu de fier i 
fosfați ; aceștia din 
reprezintă actualmente

eeonomic. S-au 
cîteva întreprin- 
care prelucrează 

prime interne — 
uleiul de palmier 
extins exploatările 

și de 
urmă 

! peste

Potrivit ziarului „TO VIMA", 
primul ministru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a 
avut recent întîlniri separate 
cu foști membri ai Parlamen
tului „pentru a asculta părerea 
acestora asupra modului de 
restabilire a vieții politice nor
male". El a avut convorbiri cu 
Pavlos Vardinoiannis și Ale- 
xandros Spanorigas, din partea 
fostului partid Uniunea de cen
tru, precum și cu Ioannis Car- 
vitziotis, Dimitrios Thanapou- 
los, Cleantis Damianos și A- 
thanassios Tzaldaris, aparți- 
nînd fostei Uniuni Naționale 
Radicale (E.R.E.). în cadrul 
discuțiilor, adaugă „To Vima", 
primul ministru s-a referit a- 
desea la „revenirea la viața 
politică normală", noțiune pe 
care interlocutorii lui au inter
pretat-o în sensul de „revenire 
la viața parlamentară".

Este pentru prima 
menționează ziarul grec, 
primul ministru a intrat în 
contact cu reprezentanți ai fos
telor partide politice.

Imagine din capitala togolezâ —* Lome.

• LA 26 APRILIE 1971, Ma
rin Alexie a prezentat scrisorile 
de acreditare Maiestății Sale 
Tuanku Abdul Halim Mu’Azzam 
Shah Ibni Al-Marhum Sultan 
Badlishah, Yang Di Portuon A- 
gong al Malayezia, în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Malayezia.

Cu această ocazie, între regele 
Malayeziei și ambasadorul ro
mân a avut Ioc o convorbire 
cordială.

Gloanțe la Caii
• O „TARĂ TÎNĂRÂ" CU MILIOANE DE 
ANALFABETI • CELE 650.000 LOCURI LIPSA 
ÎN SCOLI • DUBLAREA TAXELOR SI NEMUL
ȚUMIRILE STUDENTIMII COLUMBIENE.

Centrele universitare 
columbiene cunosc ac
tualmente unul din cele 
mai puternice valuri de 
demonstrații revendica
tive studențești din isto
ria țârii. Greva generala 
studențeasca în sprijinul 
cerinței înfăptuirii unor 
reforme structurale în 
sistemul universitar a cu
prins absolut toate insti
tuțiile de învâțămînt su
perior, de stat sau parti
culare.

La Bogota, Caii, Baranquilla, 
Tunia, Popayan și Madellin, ti
nerii — în pofida regimului stă
rii de asediu proclamat în nu
meroase localități — au ieșit în 
stradă ajungîndu-se la ciocniri, 
adesea violente, cu poliția. La 
Caii, al treilea oraș ca mărime, 
un student a fost ucis și alți 50 
grav răniți în timpul ciocnirilor 
cu poliția. Sute de studenți au 
fost arestați. Universitățile An
tioquia și Atlantico, unele dintre 
cele mai prestigioase din tară, 
au fost ocupate de armate. Ulti
mele informații, sosite ieri, re
levă că Ia Madellin s-au înre
gistrat noi violente ciocniri în
tre studenți și poliție soldate 
cu 43 de răniți și arestarea a 
peste 500 de persoane.

încordarea din centrele uni
versitare, care se încadrează în 
actualul climat de puternică ten
siune socială din Columbia, re
levă amploarea nemulțumirilor 
legate de precaritatea condiției 
școlii în „țara cafelei".

Cu o populație care crește 
foarte rapid (aproape 19 milioa
ne de locuitori astăzi față de 12 
milioane în 1950) Columbia este 
o „țară tînără" (peste 60 la sută 
din cetățenii ei au sub 18 ani). 
O problemă generatoare de acute 
griji o constituie faptul că mai 
mult de 70 la sută din locuitorii 
acestei „țări tinere" sînt analfa
bet!. Un recensămînt, ale cărui 
rezultate nu au fost date, pînă 
în prezent, oficial, publicității, 
dar despre care a scris recent 
ziarul LA REPUBLICA, arată că 
în Columbia lipsesc actualmente 
650 000 de locuri în școlile ele
mentare și medii (cam jumătate 
din locurile necesare la numărul 
populației de vîrsta școlară res
pectivă). Potrivit aceluiași re
censămînt, lipsa de localuri și 
cadre didactice în universități 
face ca „țara cafelei" să se si
tueze pe unul din ultimele 
locuri Ia sud de Rio Grande, ca 
număr de studenți Ia mia de lo
cuitori. O comisie parlamentară 
de anchetă constata, în urmă cu 
cîteva luni, că universitățile co
lumbiene au „un număr extrem

de mic de locuri pentru o socie
tate modernă" și că ele „cons
tituie, de fapt, una din institu
țiile cele mai rămase în urmă 
din viața columbiană".

Nemulțumirile studențești vi
zează în principal structurile 
arhaice menținute în învățămân
tul superior. Aceasta, împreună 
cu protestul împotriva insufici
enței sălilor de cursuri și labora
toarelor, împotriva poverilor 
grele materiale pe care le presu
pune frecventarea universității, 
continuă să rămînă cauza prin
cipală a demonstrațiilor și gre
velor studențești care agită, de 
cîțiva ani, lumea universitară 
columbiană.

Relatînd punctele de vedere 
exprimate de organizațiile stu
dențești, presa columbiană enu
mera revendicările în favoarea 
autonomiei universitare și pentru 
încetarea amestecului poliției în 
Incinta facultăților. Pe lingă a- 
ceasta (și nu în ultimul rînd) 
studenții columbieni se plîng de 
faptul că trebuie să plătească 
taxe ridicate (numai în ultimii 
cinci ani cuantumul taxelor s-a 
dublat) ceea ce împiedică, în 
mod practic, accesul în aule al 
unei largi categorii de tineri do
tați care provin din familii eu 
venituri modeste. Ei critică, de 
asemenea, faptul că de ani de 
zile nu s-a întreprins decît foar
te puțin pentru mărirea numă
rului de locuri în cămine și la 
cantinele studențești (care nu 
cuprind, astăzi, decît circa 15 Ia 
sută din numărul tinerilor ce 
frecventează universitățile). E 
semnificativ că, potrivit unor 
statistici oficiale, aproape jumă
tate din numărul total al tine
rilor columbieni înscriși în șco
lile superioare nu pot rezista po
verilor materiale și abandonea
ză studiile pe parcurs.

într-o scrisoare deschisă adre
sată forurilor de resort, repre
zentanți ai studenților din mai 
multe universități au atras aten
ția că „viața universitară colum
biană cunoaște o criză serioasă" 
și au cerut „o inițiativă guver
namentală precisă care să ducă 
într-un timp cit mai scurt la po
sibilități mai bune de învăță
tură și subzistență pentru ti
neri, la gratuitatea învățămîntu- 
lui superior".

In această lumină, inscripția 
care poate fi văzută, obstinant, 
la toate demonstrațiile studen
ților columbieni : „Mai multă a- 
tenție școlii !". are o rezonanță 
deosebită, evidențiind acuitatea 
dificultăților pe care Ie are de 
înfruntat și rezolvat învățămîn- 
tui columbian. în fond, este vor
ba de una din problemele im
portante ale vieții sociale colum
biene.

P. NICOARA

Stare de urgenți 
In 11 provincii 

ale Turciei
Consiliul Național al Securită

ții din Turcia, alcătuit din prin
cipalii membri ai guvernului și 
comandanții forțelor armate, s-a 
reunit luni la Ankara sub con
ducerea președintelui țării, Cev- 
det Sunay. Un purtător de cu- 
vînt guvernamental a declarat 
că, în cursul ședinței, primul 
ministru, Nihat Erim, vicepre- 
mierul Sădi Kocas, și ministrul 
justiției, Ismail Arar, au prezen
tat rapoarte privind situația din 
țară și planurile de viitor ale 
guvernului.

în cursul serii un comunicat 
oficial al guvernului a anunțat 
proclamarea stării de urgență în 
11 provincii, inclusiv la Ankara, 
Istanbul și Izmir.

• ÎN ÎNTREAGA ITALIE au 
avut loc duminică mari mani
festații consacrate aniversării e- 
liberării țarii de sub fascism și 
nazism.

nfluența progresului tehnico-științific asupra 
educației și specializării tineretului se va exer
cita, fără îndoială, cu o putere din ce în ce mai 
mare. Printre problemele de educație pe care 
le impune această necesitate două merita a fi 
reținute printre altele : obligația de a alege

Intre bazele de cultură și echilibrul între știință și uma- 
nism. / ..

Rapiditatea progresului științei și faptul că aplicațiile lui 
sînt realizate aproape imediat au modificat profund atitu
dinea tineretului față de știință și tehnică. Acestea au in
trat în viața fiecăruia și au marcat evoluția diferitelor ra
muri de cunoaștere, de la științele economice pînă la ansam
blul științelor umane. Dacă specializarea studiilor a devenit 
din ce în ce mai mare, ea presupune astăzi acumularea de 
cunoștințe pe bază științifică, fapt devenit posibil datorită 
introducerii metodelor moderne, mai ales în predarea ma
tematicii. Cu toate acestea, bazele necesare pentru formarea 
intelectuală nu trebuie să fie exclusiv științifice chiar pen
tru aceia care se orientează spre studiul științei ; dacă 
n-ar fi astfel, cultura ar conduce rapid la aservirea omului 
de către tehnologie. w

Orice specializare nu trebuie aleasa, chiar precoce, decit 
după o perioadă de cultură generală, în timpul căreia uma
nismul și disciplinele științifice și-au lăsat amprenta. Nu 
există cultură veritabilă fără posibilitatea de întoarcere per
manentă la ansamblul acestor surse.

Andre Malraux spunea cu cîțiva ani în urma ca una din 
caracteristicele esențiale ale omului „este de a avea, o etica . 
Intr-adevăr, educația nu trebuie să conducă numai la acu
mularea de cunoștințe, ci la formarea de oameni gata sa 
servească colectivitățile cărora aparțin. Acest sens social 
trebuie să decurgă din etica care se degaja, din reflecțiile 
pe care le inspiră educația.Evoluția societăților duce implicit la o sinteza intre apor
tul trecutului și orientarea spre viitor. Alegerea este nece
sară atît pentru definirea valorilor permanente, cit și pen
tru pregătirea integrării lor într-o lume în continua dezvol
tare. Necesitatea adaptării permanente este mai necesară 
ca oricînd din cauza ritmului rapid al progresului științei și 
tehnologiei. De asemenea, ea trebuie făcută cu participarea 
activă a unui tineret chemat să-i fie artizanul cel mai 
eficace. Aspirațiile tineretului in acest domeniu răspund 
unui sentiment profund, inspirat nu numai de dorința de a 
asuma responsabilitatea propriului său destin, dar și aceia 
de a juca rolul social care răspunde cel inai bine eticii sale. 
Uniunea tuturor generațiilor este singura care permite omu
lui să facă față posibilităților furnizate de știința și tehno
logie, fără să renunțe la destinul său. Cooperarea interna
țională nu va fi pe dc-a-ntregul eficace în cadrul universită
ților decit dacă ea se organizează in funcție de necesitățile 
esențiale ale tineretului.

Peisaj petrolier care devine din ce în ce mai puțin inedit: 
platforma de foraj în Marea Nordului.

• LA INVITAȚIA guver
nului polonez, ieri a sosit la 
Varșovia Jean de Lipkowski, 
secretar de stat însărcinat cu 
afacerile externe al Franței.

Intr-o convorbire pe care 
a avut-o la Paris, înainte de 
plecare, cu un grup de zia
riști polonezi, Jean de Lip
kowski, răspunzînd la o în
trebare privind poziția Fran
ței față de convocarea con
ferinței europene în proble
mele securității, a amin
tit declarația președintelui 
Franței, Georges Pompidou, 
făcută în cursul vizitei de 
anul trecut în U.R.S.S., cînd 
șeful statului francez a rele
vat că întrunirea unei astfel 
de conferințe ar fi o conti
nuare firească a politicii ge
neralului de Gaulle, adică a 
politicii de micșorare a în
cordării și de colaborare cu 
țările socialiste. Această con
ferință trebuie pregătită cu> > 
grijă, pentru ca ea să poată 
contribui la depășirea scin
dării artificiale a Europei în 
blocuri și să devină un for 
permanent de discuții între 
toate țările europene — a 
spus Jean de Lipkowski.

lia, Luxemburg și alte țări. Cu 
acest prilej, Alexandru Buican, 
vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști din 
Republica Socialistă România, 
a fost ales în funcția de pre
ședinte al „Comitetului inter
național Oswiecim".

că autonomă" în cadrul Uni
unii franceze. Cele trei sfer
turi de veac de dominație 
colonială au lăsat noului stat 
o moștenire dificilă — o 
economie agrară înapoiată, 
majoritatea populației trăind 
din cultivarea pămintului și 
creșterea vitelor, deși subso
lul țării este bogat în zăcă
minte de fier, bauxită și 
fosfați. Principalele culturi : 
cafea, cacao, bumbac, pal
mieri.

După dobîndirea indepen- 
lenței, guvernul togolez a 
luat o scrie dc măsuri în

jumătate din exporturile 
țării.

Pe plan extern, Republica 
Togo militează pentru con
solidarea unității africane 
și pentru lichidarea discri
minării rasiale, susținind 
cauza mișcărilor de elibe
rare națională de pe conti
nent, promovează o politică 
de dezvoltare a relațiilor și 
colaborării cu toate statele, 
indiferent de regimul lor 
social-economic.

„ZIUA ROMÂNIEI" LA 
TIRGUL DE LA TOKIO

„Ziua națională a României" 
Ia Tîrgul internațional din To
kio, deschis acum două săptă
mîni, a fost sărbătorită luni, 26 
aprilie. Cu acest prilej, ambasa
dorul român la Tokio, Iosif 
Gheorghiu și directorul pavilio
nului românesc au oferit o re
cepție la care au participat re
prezentanți ai conducerii tîrgu- 
lui, ai celor mal mari firme in
dustriale și comerciale din Ja
ponia, numeroși ziariști.

P. N.

• LA OSWIECIM, pe locul 
fostului lagăr nazist de exter
minare, s-au încheiat lucrările 
„Comitetului internațional Os- 
wiecim". Au participat foști 
deținuți ai lagărului, repre
zentanți ai comitetelor antifas
ciste din țări socialiste, din Ita-

• LA INVITAȚIA MINISTE
RULUI AFACERILOR EXTER
NE AL R.P. CHINEZE, un grup 
de diplomați străini acreditați Ia 
Pekin, inclusiv ambasadori și 
însărcinați cu afaceri ad-interim 
a 14 țări, au vizitat între 10 și 
22 aprilie a.c., provinciile Hu
peh, Kwangtung și Honan — a- 
nunță agenția CHINA NOUA. 
Diplomații străini, care au fost 
primiți pretutindeni cu căldură 
și prietenie, au vizitat fabrici, 
comune populare și alte obiec

tive economice din provinciile 
menționate.

SITUAȚIA DIN CEYLON
• CONTINUIND OPERATIU- 

NILE pentru lichidarea ultime
lor poziții întărite ale insurgen
ților, armata ceyloneză a preluat 
controlul asupra localității De- 
nyaya — anunță un comunicat 
oficial. Comunicatul menționea
ză, de asemenea, că situația se 
normalizează treptat pe întreg 
cuprinsul insulei. Restricțiile de 
circulație au fost parțial suspen
date, rămînînd în vigoare nu
mai în cursul nopții.

• „MARȘUL ASUPRA WA
SHINGTONULUI", cea mai lar
gă manifestare antirăzboinică de 
pînă acum din S.U.A. — va con
tinua, la o scară mai redusă, în
că aproximativ două săptămîni. 
La chemarea organizației „Coa
liția națională de acțiune pentru 
pace" numeroși demonstranți 
care au luat parte la marșul ce 
s-a desfășurat în capitala ame
ricană vor mai rămîne la Wa
shington pentru a participa la 
noi acțiuni menite să determine 
Administrația și Congresul să 
pună capăt războiului dus în In
dochina și să readucă în țară 
trupele americane din Vietna
mul de sud.

• REZULTATELE oficiale 
ale alegerilor de duminică 
din landul vest-german 
Schleswig-Holstein au con
semnat continuarea prepon
derenței în acest land a 
creștin-democraților, care au 
ocupat aici poziții conducă
toare în cursul ultimelor 
două decenii. Cu 51,7 la sută 
din voturi obținute, U.C.D. 
obține 40 din cele 73 de 
locuri în dieta locală. Dar, 
remarcă observatorii politici, 
cele 5,7 procente obținute în 
plus față de alegerile din 
1967, care asigură acum 
creștin-democraților majori
tatea absolută, provin, după 
toate probabilitățile, din pier
derile catastrofale suferite 
de Partidul Național Demo
crat de extremă dreaptă, 
care, obținînd doar 1,3 la 
sută din sufragii (5,8 la 
sută în 1967), nu mai poate fi 
reprezentat în Landtag, ne
întrunind minimul de 5 pro
cente necesare. Partidul So
cial Democrat, care a totali
zat 41,2 la sută din voturi 
(un spor de 1,8 la sută față 
de precedentele alegeri), ră
mîne principala forță de o- 
poziție în acest land, unde 
va avea 32 de locuri în dieta 
din Kiel. Partenerul de coa
liție pe plan federal al P.S.D , 
Partidul Liberal Democrat, 
a obținut 3,8 la sută din vo
turi, cu circa 2 la sută mai 
puține decît în 1967.

Aniversarea Conferinței 
popoarelor din Indochina
Recepție la Pekin oferită de prințul

Norodom Sianuk
Cu prilejul aniversării Confe

rinței la nivel înalt a popoare
lor din Indochina, prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit din Cam- 
bodgia, a oferit o recepție la 
Pekin. în marea sală a Adună
rii Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină.

Au luat parte Ciu En-lai, 
Huan Iun-șen, Cian Ciun-ciao, 
Ian Uen-iuan, Ie Țien-in, Li 
Sien-nien și alte persoane ofi
ciale chineze. Au participat 
Penn Nouth, președintele Bi
roului Politic al C.C. al Funk, 
prim-ministru al Guvernului 
Regal de Uniune Națională, 
Kaysone Phomvihan, vicepre
ședinte al C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos. ambasadorii 
R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reene, precum și însărcinatul cu 
afaceri al Republicii Vietnamu
lui de sud la Pekin. Au fost, 
de asemenea, prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați în capitala Chinei.

Luind cuvîntul, Norodom Sia
nuk a relevat importanța isto
rică a Conferinței la nivel înalt

Munson: u doua acuzare
Charles Manson, condamnat la moarte prin gazare pentru ro

lul ce l-a avut în afacerea „Tate-Labianca", a compărut ieri 
din nou în fața tribunalului din Los Angeles sub acuzația de 
asasinare a muzicianului Gary Hinman și a lui Donald Shea. 
In actul de acuzare se relevă că, într-o încercare de a extorca 
20 000 dolari de la Hinman, Manson, în urma refuzului muzican
tului de a plăti suma cerută, a recurs la crimă.

Pe de altă parte, din Los Angeles se anunță că avocatul lui 
Manson, Irving Kanarek, a introdus formele de apel împotriva 
sentinței pronunțate în afacerea „Tate-Labianca". Procedura 
apelului ar putea dura cinci ani.

a popoarelor din Indochina, 
care a avut o influență decisivă 
asupra desfășurării evenimente
lor din ultimul timp. Popoarele 
din Cambodgia, Laos și Viet
nam, fronturile lor patriotice, 
guvernele și armatele lor de 
eliberare națiopală vor lupta 
împreună, pînă la capăt, împo
triva imperialismuiui american, 
fără să accepte vreun compro
mis în problemele care privesc 
drepturile lor la unitate națio
nală și integritate teritorială, 
dreptul lor inalienabil de a dis
pune liber de ele însele, fără 
vreo intervenție sau amestec, 
indiferent sub ce formă.

La rîndul său, premierul Ciu 
En-lai a transmis calde felici
tări celor trei popoare din In
dochina și a arătat că guver
nul și poporul chinez sprijină 
popoarele din Vietnam, Laos și 
Cambodgia în războiul lor îm
potriva agresiunii americane, 

. pentru salvarea națională. Tru
pele agresoare trebuie să se re
tragă complet din Indochina 
pentru ca cele trei popoare 
să-și poată rezolva singure pro
blemele lor, a subliniat premie
rul chinez.

Au luat, de asemenea, cuvîn
tul vicepreședintele C.C. al 
Frontului Patriotic din Laos, în
sărcinatul cu afaceri al Repu
blicii Vietnamului de sud. am
basadorii R. D. Vietnam și 
R.P.D. Coreene la Pekin. Ei av 
reafirmat prietenia și unitatea 
de luptă dintre popoarele dis 
Cambodgia. Laos, Vietnam. Co
reea și China.
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