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DE LA EXECUȚIE
LA CONCEPȚIE

Răspunzînd unei anchete publicată într-un. număr recent al 
ziarului nostru, tovarășul prim secretar al Comitetului jude
țean Galați al U.T.C., MARIN STOIAN, afirma printre altele :

„Sarcinile, așa cum ne-au fost trasate la Congresul al IX-lea 
al U.T.C., impun o mai mare mobilitate și dinamism nu nu
mai din partea organizațiilor, ci și a aparatului.El trebuie să 
acorde sprijin nu doar în desfășurarea acțiunilor, ci și în con
ceperea lor. Pînă nu demult, dacă un activist nu se putea 
lăuda cu cine știe ce spirit de inițiativă proprie, se găsea 
imediat o scuză : nu-i nimic, în schimb e bun executant. Am 
ajuns însă la stadiul cînd numai atît nu ne poate mulțumi 
nentru că ar însemna să ne mulțumim cu jumătăți de măsură, 
în condițiile actuale ambele sectoare — și cel de concepție, 
și cel de execuție — trebuie să funcționeze în ritm egal."

Reluînd zilele trecute această observație,. întrutotul îndrep
tățită, am propus unui număr a'e cinci activiști ai aceluiași, 
comitet județean U.T.C. s-o considerăm de data aceasta un 
punct de plecare pentru o nouă dezbatere, care să abordeze 
mai în amănu-nt necesitatea evidentă a saltului calitativ de la 
execuție la concepție în munca activistului U.T.C. O necesitate 
impusă tocmai de trăsăturile perioadei în care ne aflăm.

în jurul acestei probleme au gravitat apoi în întregime dis
cuțiile. ________________________

CU ACTIVIȘTI Al CO
MITETULUI JUDEȚEAN 

GALATI AL U.T.C.

PREGĂTIRI
PENTRU

RECOLTARE
In județul Ialomița, griul 

și celelalte culturi păioase 
au crAscut viguros. Pentru 
stringerea la vreme și fără 
pierderi a recoltei, unitățile 
agricole din această parte a 
țării fac intense pregătiri. 
In întreprinderile agricole 
ie stat, de exemplu, repa- 
•area ți revizuirea combi
nelor, a preselor de balotat 
paie ți a celorlalte utilaje 
care vor fi folosite la sece
riș sînt pe sfîrșite. Tot
odată, în aceste unități s-au 
organizat formații de lucru, 
dotate cu utilaje, ateliere 
mobile de întreținere a a- 
cestora. De asemenea, nu
meroase unități agricole au 
încheiat contractele cu în
treprinderile auto pentru 
transportul grînelor.

(Agerpres)

CORNELIU OPRIȘAN : Un real 
efort de concepție jiu este posi
bil decît în cunoștință de cauză, 
presupune competență, speciali
zare. Pentru mine aceasta echi
valează cu o cunoaștere exactă 
a realităților cărora ne adresăm. 
Or, in această privință să recu
noaștem că, cel puțin pină 
acum, posibilitățile care i se o- 
fereau activistului erau destul 
de restrînse, deoarece activistul 
teritorial răspundea de un nu
măr de comune, pe raza cărora 
se ocupa de toate laturile acti
vității. Accentul cădea deci pe 
un traseu și nu pe problematică. 
Ca atare, importantă era acope
rirea teritoriului și mai puțin 
rezolvarea efectivă a probleme
lor. Trecerea la organizarea 
unor colective de îndrumare, 
specializate pe un grup de pro
bleme și fenomene, va înlătu
ra acest neajuns.

VASILE POPA : Eu aș privi 
situația și sub un alt unghi, 
în munca noastră ne raportăm 
la o realitate largă pentru a 
cărei cuprindere folosim anumi
te procedee. Generalizările sînt 
unul dintre acestea. Se merge 
de multe ori pe ideea generali
zărilor cu orice preț a unor ex
periențe, meritorii de altfel, 
sau a unor idei inițial bine con
cepute. Deseori însă aceste i- 
dei bune nu prind viață pentru 
că sint pur și simplu refuzate de 
anumite împrejurări concrete 
din organizații. Totuși conti
nuăm să forțăm realitatea. Re
zultatul este fie un eșec, fie un 
hibrid. Generalizările cu orice 
preț îl distanțează pe activist 
de realitatea concretă, îl înde
părtează de un real efort de i- 
novație.

GHEORGHE POPA : Drumul 
de la execuție la concepție trece 
așadar și prin reevaluarea co
respunzătoare a mijloacelor și 
modalităților de lucru, a adec
vării lor mai ferme la realită
țile pe care operăm. Adică să 
căutăm și să găsim calea cea 
mai directă și mai eficientă pen
tru acțiunile pe care le conce
pem și executăm. Prin aceasta 
captăm adeziunea organizațiilor 
la inițiativele noastre. Avem un 
exemplu de urmat în schimbă
rile cu adevărat spectaculoase 
intervenite în acțiunea de infor
mare politică. Trecerea de la 
simpla expunere la dialogul 
deschis, direct și sincer cu ti
nerii, a dat o nouă dimensiune 
acestei activități, conferindu-i 
prospețime, atractivitate și un 
ecou incomparabil mai mare 
decît înainte.

MARIN STOIAN : Uneori se
pararea execuției de concepție 
este provocată de motive mai 
puțin generale decît cele ante
rior afirmate dar nu mai puțin 
importante ca efect. Se în- 
tîmplă ca o acțiune bine con
cepută să nu fie transpusă în 
practică datorită unor defec
țiuni de execuție propriu-zisă, 
de întîrziere a actului executiv. 
Consecințele merg pină acolo, 
incit pur și simplu acțiunea își 
pierde valoarea practică. Așa 
s-a întimplat nu cu multă vreme 
în urmă, cu organizarea olim
piadei turnătorilor la Combina
tul siderurgic. Nerespectarea 
termenului de desfășurare a 
făcut ca organizația de aici să 
nil țină pasul cu concursurile 
similare desfășurate în Galați 
și Tecuci, care-și respectaseră 
termenele. Astfel, tinerii turnă
tori de la combinat au ieșit prin 
forța lucrurilor din competiție 
prejudiciindu-se faza de masă 
si ecoul scontat al unei iniția
tive, repet, valoroasă în con
cepția ei.

Fără îndoială, situațiile con
semnate surprindeau elemente 
și fapte care explicau în mare 
măsură restanțele apărute în 
procesul de concepție. Pentru 
că, în mod firesc în lipsa aces-, 
teia, execuția ca atare își pierde

TRAIAN GINJU 
ION CHIRIC

(Continuare in pag. a IV-a)

■WLOCUL DE MUNCĂ AL UCENICULUI j

De unul singur
spre uzină ?

Intrind în secțiile Combina
tului siderurgic din Hunedoa
ra, pe ucenici îi recunoști de 
Ia prima vedere după îmbră
căminte. în timp ce muncitorii 
poartă salopete, ei, ucenicii, 
sînt îmbrăcați pestriț, în hai
nele de stradă. Amănuntul ne
semnificativ pentru unii, re
flectă, in esență, condiția uce
nicului. anomaliile pe care le 
conține această apreciată for
mă de învățămînt profesional : 
ucenicia la locul de muncă. In- 
trebîndu-ne (pe bună dreptate) 
de ce nu poartă și ucenicii sa
lopete ca orice muncitor — 
intrebăm, dc fapt, de ce con
diția lor nu este bine preci
zată ? Despre aceasta in pag. a 
a 3-a.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN R.P. CHINEZĂ
Solii poporului român—salutați
cu căldură și bucurie în comuna

Luni seara, o dată cu întoar- 
@ cerea la Pekin, s-a încheiat că

lătoria în provincie a delega- 
ției de partid și guvernamen- 9 tale române cpnduSe de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vizi* 
tă întreprinsă, timp de trei zi- W le, pe un traseu de peste 2 500 
kilometri, într-una din cele 
mai frumoase și mai importan- 

& te regiuni ale Republicii Popu- 
lare Chineze.

Prezența delegației române 9 în orașele Nankin și Șanhai, a 
îmbogățit cadrul de desfășura- 

— re a vizitei cu noi și impresio- 
® nante manifestări ale priete

niei dintre cele două partide, 
• țări și popoare, a întregit cu

noașterea nemijlocită a mari
lor prefaceri înnoitoare din 
China populară.

® Dimineața zilei de luni a fost 
consacrată în întregime vizită-

•
 rii comunei populare Ma Lu, 
din apropierea Șanhaiului. To
varășul Nicolae Ceaușescu, cei- gfe lalți membri ai delegației ro- 
“ mâne au fost însoțiți de Cian 
Ciun Ciao, membru al Birou- A lui Politic al C.C. al P.C. Chi- 
nez, prim-secretar al Comite
tului de partid municipal Șan- 

® hai și de alte persoane ofi
ciale chineze.

Drumul trece prin cîmpia 
9 mănoasă a fluviului Huan Po, 

unde țăranii se află în plină 
campanie agricolă: de recolta- 9 re a griului, de întreținere a 
culturilor de porumb, orez și 
bumbac. Prin satele care.se în- 9 șiră de-a lungul șoselei, locui
torii, adunați în grupuri com- 
pacte, fac semne prietenești, 9 aplaudă. La hotarul comunei
— un prim popas. Secretarul 

a comitetului de partid și pre- 
” ședințele comitetului revoluțio- 

nar al comunei, Uan Ti- 
W kan, după ce urează tova

rășului Nicolae Ceaușescu și 
9 celorlalți 

călduros 
mijlocul 
bucuroși 
membrii
multă căldură și simpatie. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează ce recolte se obțin 

a de pe aceste terenuri cu culturi 
duble. Gazdele informează că, 
datorită condițiilor climaterice 
care permit obținerea mai

populară Ma

multor recolte de pe aceleași 
suprafețe în decursul unui an, 
producția de cereale a ajuns 
în 1970, la 10 882 kilograme la 
hectar, ceea ce reprezintă o 
creștere de 85 la sută față de 
anul 1957 și de două ori și ju
mătate față de 1949, anul eli
berării.

Comuna populară Ma Lu a 
fost creată în septembrie 1958. 
Cei 27 532 locuitori care și-au 
unit pămînturile posedă o su
prafață cultivată de 2 261 
hectare, cerealele și bumbacul 
fiind principalele culturi. Ner
vurile canalel.or pe care plu
tesc numeroașe jonci, cunos
cutele bărci j chinezești cu 
pînze, sînt folosite atît pentru 
irigarea culturilor cit și pentru 
piscicultură.

Se vizitează sectorul avicol. 
Aici sînt prezentate incuba
toarele, construite chiar de 
meșteșugarii comunei, „șarja 
de pui", modul cum sînt în
grijiți. La întrebările tovară
șului Nicolae Ceaușescu gazdele 
informează că în comună sînt 
crescute anual 110 000 păsări, 
dintre care 72 000 sînt livrate 
pieții ; procentul de pui vii 
este de 80 la suta de ouă puse 
în incubator, iar durata pentru

oaspeți români un 
bun venit îi invită în 

secerătorilor care, 
de oaspeți, înconjoară 
delegației române cu

• ••

Foto : P. TINJALĂ

TINERII
PENSIONARI

Atît de tineri... pensionari ? !
DIN TÎRGOVIȘTE '■ W" ..... '

ANCHETA NOASTRĂ

I

I

I

La ora zece dimineața, strada 
principală din Tîrgoviște pare 
foarte tînără. Aș spune, exce
siv de tînără. Oamenii cu tre
buri precise dispar în mulțimea 
de gură cască de pe trotuare, 
din fața celor două cinemato
grafe, din fața magazinului de 
muzică. Sînt momente cînd pa
re că toți tinerii din Tîrgoviște 
sînt în vacanță sau în concediu. 
Câ se odihnesc, sprijinind vitri
nele unui magazin, ascultînd, în 
grupuri, un disc care răsună pî- 
nă la capătul străzii sau, pur și 
simplu, privind, fără nici o trea
bă animația orașului. îți pui, fi
resc, o întrebare :

livrarea unui pui în greutate 
de 1—1,5 kg este de două luni. 
Un nou popas — la sectorul 
zootehnic. în anul agricol pre
cedent, numărul porcilor s-a 
ridicat la 33 000, realizîndu-se 
prevederile stabilite ca pentru 
fiecare mu (15 mu este egal 
cu 1 ha) să fie crescut un porc.

Imbinîndu-se experiența va
loroasă a țăranilor vîrstnici cu 
aplicarea regulilor moderne 
agr.o-zootehnice, membrii co
munei au reușit să sporească 
producția zootehnică de peste 
8 ori față de perioada dinainte 
de eliberare și de peste 7 ori 
față de 1957. La obținerea unor 
asemenea rezultate, o impor
tantă contribuție a adus-o crea
rea unui sistem original de fu
rajare, bazat pe amestecuri ob
ținute din producția proprie.

Stația de mașini a comunei 
are 54 de tractoare de diferite 
tipuri. Atelierele stațiunii sînt 
folosite atît pentru întreținerea 
mașinilor agricole cit și pen
tru experimentarea, prin mij
loace proprii, a unor noi tipuri 
de mașini, cum ar fi cea des
tinată scoaterii și plantării ră
sadului de orez. Alături de a- 
telierul stațiunii, se află o clă-

dire destinată confecționării de 
unelte agricole ușoare.

Grupul de clădiri care adă
postește diferitele ateliere se 
impune atenției prin spiritul 
chibzuit, gospodăresc în care 
a fost conceput și realizat; 
sînt construcții simple, de mici 
dimensiuni, care pot fi înălțate 
într-un timp scurt și realizate 
din materiale locale. Peste tot 
sclipește curățenia.

Dialogul între oaspeți și 
gazde devine tot mai amănun
țit, pe măsură ce este vizitat 
amplul sector al ramurilor 
anexă, format din 45 de ate
liere de prelucrare mecanică, 
tîmplărie, de valorificare a 
produselor agricole, de arti
zanat.

Răspunzînd unei întrebări a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele arată că în aceste sec
toare lucrează 1 200 de țărani, 
care participă și la lucrările a- 
gricole, obligație prioritară mai 
ales în perioada de vîrf a cam
paniilor. în secția de prelu
crare mecanică se află aproape 
doua duzini de mașini-unelte, 
realizate în cea mai mare 
parte prin mijloacele comunei. 
Oaspeții urmăresc cu atenție

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Dacă vrei să 
devii student 
la politehnică

Concursul
de anul trecut 
vă poate oieri 
citcva sugestii

• VIATA BATE
LA UȘĂ
(POȘTA PAGINII)

• De ce nu muncesc acești tineri ? • Principii care „justifică" lenea... • Munca este o obli

gație. Dacă nu există conștiința obligativității, ea trebuie formată • în atenția organizațiilor 

U.T.C. din Tîrgoviște : să le arătăm acestor tineri drumul spre șantierele județului...

CINE SÎNT TINERII DE EA 
ORA 10 DIMINEAȚA ?

Ora 10 sau ora 11, n-are im
portanță, oricare dintre ele sînt 
ore de muncă, de efort, de în
cordare. Ore în care un roman
tic ar vedea orașul Tîrgoviște,

de exemplu, foarte liniștit, ani
mat doar de pensionari, de gos
podine și de copii.

Mă opresc, curioasă, lingă cî- 
teva grupuri de tineri. Cuvinte 
puține, de argou, nu se leagă în
tre ele într-o frază, ori apatice

aprobări sau ciudate sincope. 
Aflu, din vorbă în vorbă că o 
cofetărie este botezată „Katan
ga", magazinului de muzică i se 
zice „La urlătoare". băiatului cu 
care stau de vorbă cineva i-a 
zis „Chinezul", altuia „Incorup-

tibilu’“, iar celuilalt, pur și sim
plu „Moacă". Ajungem, inevita-

GALINA ENIȘTEANU 
Instantanee foto de : 

VASILE RANGA 
(Continuare în pag. a IV-a)

iRESPECTUL I
MESERIEI

de NICOLAE ȚIC

S-a tipărit și-n acest an o carte cuprinzînd informațiile 
necesare în- legătură cu examenul de admitere în învăfă- 
mîntul superior. Nu știu ce tiraj o fi avut, în orice caz s-a 
epuizat într-un timp record. Curînd, va începe „asaltul" 
asupra facultăților , asalt epuizant (și pentru candidați și 
pentru examinatori) — cu învingători și învinși. Cum nimeni 
nu vrea să fie învins, toți se pregătesc intens, unii învățînd, 
alții implorînd norocul să le dea o mînă de ajutor, cîte unii 
bătînd la ușa unor oameni influenți, sau băn.uiți a fi. Ca în 
orice competiție, vor fi și învinși. Cei mai multi dintre aceștia 
vor da vina pe ghinion, pe nenea cutare, care n-a pus 
vorba bună la timp, sau pe lipsa de bunăvoință a profeso
rilor examinatori... („dacă în, loc de șapte îmi dădea opt, 
treceam I"). Majoritatea absolvenților de liceu se-ndreaptă 
spre acele meserii care corespund nu numai dorinței lor 

primul 
vii-

(și eventual, a părinților) ci și unor aptitudini, în pr 
rînd unor aptitudini pe care și le-au deslușit': astfel, ... 
toarea meserie îi va duce la împlinire, ajutîndu-i să se pună 
în valoare ca cetățeni, ca specialiști. Alții, însă, încep să-și 
calculeze șansele nu în funcție de pregătire, de aptitudini 
— ci de locurile pe care le anunță o facultate sau alta și 
de numărul candidaților. Tot fac socoteli pînă în ultima zi, 
și-n. cele din urmă, firesc, se-ncurcă în socoteli. în sfîrșit, 
mai sînt cei care aleargă după o meserie rentabilă, nu con
tează care-o fi, numai rentabilă să fie ; să aducă bani 
mulți, sau, mai exact, să-ți dea posibilitatea să „faci" bani 
mulți. Așadar, la 19 ani un tînăr visează o meserie care 
să-l ajute să exploateze încrederea' și nevoile altora. O 
meserie pentru care nu are nici un fel de respect. Pe care 
o va practica,în silă. Dar, o meserie care îi va aduce, indi
ferent pe ce căi, bani mulți.

Cu mina pe inimă și privind în ochii reporterului, un me
dic stomatolog dintr-un sat dobrogean declară că el își 
face meseria cinstit, cum scrie la carte, poate mai bine de
cît alți colegi, avînd o pregătire temeinică, avînd și dexte
ritate și man.ualitate și altele asemănătoare, mă rog — o 
reclamă deșănțată, de care n-ar fi în stare un specialist. 
Ei, și-apoi îi vedem pe oamenii din sat, tratați de dumnea
lui : oameni cu dinți de tablă. Tablă ordinară, pentru cu
tiile de conserve. Cînd mii de medici se străduiesc să fie 
de folos sănătății, vieții, să-și înnobileze profesiunea, iată 
că se găsește unul care își bate joc de profesiune, de pa- 
cienți, de el însuși — în numele banului I

Cîteva gestionare de la restaurante din Capitală s-au 
gîndit să adauge și ele un ban la salariu și astfel a început

(Continuare în pag. a IV-a)

care.se
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PE AGENDA ZftET
Cu prilejul celei* de-a doua 

aniversări a (^rgșrii Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
țării sale, ambasadorul-Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
București, Lam Van Luu, a 
oferit luni seara o recepție la 
restaurantul „Pescăruș".

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, aL Prezidiului, 
permanent' al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P:C.R„ vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, Vasile Vlad și An
drei Vela, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
ministrul 
or, Vasile 
ministrului

liu - Mănescu, și ministrul aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, Ivan Bașev.

în cadrul primelor convor
biri, care au avut loc în cursul 
dimineții la Giurgiu, se exami
nează modul de realizare a hotă- 
rMor adoptate cil prilejul întîl- 
nirilor la nivel înalt, dintre to
varășii Nicolae Ceausescu și To
dor Jivkov, precum și noi măsuri 
de extindere și diversificare a 
colaborării reciproce. De aseme
nea, se efectuează un schimb de 
păreri cu privire la unele pro
bleme internaționale actuale.

întîlnirea dintre cei doi mi
niștri de externe continuă în 
cursul zilei de marți în localita
tea bulgară Russe.

• Vești de pe șantierele muncii patriotice • Itinerarii de sezon la Izvorul Mureșului și Lacul Roșu
• Moda: vara aceasta se poartă rochii 
cîntec necesităților „desfacerii" • Dan
• Meciurile naționalelor de juniori ’72

teatru pentru

luițgi! • Noi sortimente de înghețată • Cum se ajustează un 
și Dumitru — „i_____

și ’73 • Aseară, prima ridicare de cortină a Festivalului de 
tineret și copii de la Piatra Neamț

- i i

99 invitații" comisiei de disciplină a F. R. F.

Comerțului Exteri- 
Gliga,
afacerilor

adjunct al 
externe,

dimineața, a părăsit 
plecînd în Republica 

a Germaniei, ing.

• GALATI

Luni a început, la 
potrivit unei înțelegeri 
anterior, întîlnirea dintre minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Come-

Giurgiu, 
stabilite

Luni 
Capitala, 
Federală 
Gheorghe Cioară, președintele
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, care, la 
invitația ministfului vest-ger- 
man pentru educație și știință-, 
va face o vizită în această 
țară.

In . incinta Brateșului de 
Sus. din inițiativa comitetu
lui județean U.T.C.. a fost 
deschis un șantier al tinere
tului pentru construcția 
unui canal de desecare. Lu
crarea. necesitind excavarea 
a 2 450 metri cubi de pâ- 
mînt, urmează a fi termi
nată pe data de 30 iulie a.c. 
cind va fi predată beneficia
rului, I.A.S. Tulucești.

• ARGEȘ

această vară la Complexul de 
locuințe și clădirea Grupului 
școlar al Uzinei mecanice. In 
Curtea de Argeș, brigăzile de 
tineret vor fi prezente la 
construcția noului cinemato
graf, pentru amenajarea bazei 
sportive a liceului, la Fabrica 
de conserve Băiculești. Mai 
notăm participarea a 200 elevi 
de la Liceul „Zinca Golescu" 
din Pitești, conform unor le
gături devenite tradiționale, 
la lucrări solicitate de între
prinderea frigorifică, precum 
și faptul că în punctul Căteas- 
ca al autostrăzii București-Pi- 
tești, pe șantierul național al 
tineretului, vor lucra trei bri
găzi ale tineretului argeșean, 
printre care și „Argeș XX".

înapoierea in Capitală a tovarășului Marțian Dan
Luni seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația condusă de Mar
țian Dan, prim-seeretar al Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, ministru

pentru problemele; tineretului, 
care, la invitația ministrului e- 
ducației din Finlanda, Meeri Ka- 
lavainen, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

• Pentrn deschiderea celui 
dinții șantier județean al tine
retului în Irigații, împreună 
cu factorii colaboratori s-au 
perfectat recent problemele 
de organizare, au fost forma
te brigăzile. Cele 6 brigăzi, a 
cîte 56 tineri, vor acționa în 
punctul ștefănești, al zonei 
Călinești-Topoloveni, în trei 
serii eșalonate în perioada 5 
iulie—15 august.

In județ sînt deja inaugura
te sau se vor deschide în cu
rînd mai multe șantiere ale 
tineretului la obiective impor
tante. Astfel, zilnic, tinerii din 
Pitești participă la construcția 
Sălii Sporturilor. In Cîmpu- 
lung-Muscel, zece brigăzi a 
cite 50 tineri vor acționa in

LA IZVORUL MUREȘU
LUI SI LACUL ROȘU

venite Ia odihnă și 400 de tu
riști. O noutate o constituie și 
Cele 140 de locuri în căsuțele 
construite pe culmile Suhardu- 
lui Mic, pe Făgetul Ciuculul și 
pe Muntele Ucigașului.

In tabăra B.Ț.T. de la Izvorul 
Mureșului, am aflat amănunte 
de la tov. Adrian Simion, admi
nistratorul acestui complex tu
ristic : în acest an vom da în 
folosință noi vile, totalizind 190 
de locuri; astfel incit vom pu
tea găzdui in fiecare serie cca. 
400 de persoane. Am dotat com
plexul cu mobilier nou, am ter
minat aducțiunea apei la pavi
lioanele centrale, am construit 
mai multe camere pentru du
șuri și o spălătorie mecanică. 
De asemenea, am extins terenu
rile sportive (de volei, baschet 
și tenis de cîmp).

Iași, Craiova și Oradea au și 
început să livreze „tort de în
ghețată" și „brichete paralelipi
pedice". Un sortiment destinat 
tuturor vîrstelor este „fructin" — 
înghețată pe bază de lapte cu 
adaos de fructe, printre care 
caise, zmeură, fragi, căpșuni, a- 
fine și vișine.

După cum se apreciază la Di
recția generală de specialitate 
din departament, în acest an, 
cantitatea de înghețată lealizată 
pentru fondul pieții va spori cu 
2 600 tone față de 1970, în 
deosebi prin atingerea parametri
lor proiectați de către secția de 
resort a noii fabrici de produse 
lactate din Oradea (capacitate 
2 000 kg în opt ore) și prin da
rea în funcțiune a unei capaci
tăți similare la Satu-Mare. De a- 
semenea, se află în curs de pro
iectare sau execuție noi obiec
tive la Buzău și Cluj.

CONSTITUIREA GRUPULUI 
PARLAMENTARILOR ROMANI 
PENTRU PRIETENIE ȘI COO

PERARE IN EUROPA

Luni, 7 iunie, a avut loc la Pa
latul Marii Adunări Naționale, 
constituirea grupului parlamenta
rilor lomâni pentru prietenie și 
cooperare în Europa.

Acționînd în spiritul poziției 
constante a Republicii Socialiste 
Romania, de statornicire a unui 
climat de încredere și colaborare 
în Europa, grupul va da expre
sie dorinței parlamentarilor ro
mâni privind dezvoltarea pe 
multiple planuri ’ â ’ BWațiilor de 
prietenie și colaborâre dintre po
poarele și țările europene, pre
gătirea și convocarea conferinței 
general-europene, și, în acest 
scop, Va promova largi contacte 
cu personalități parlamentare și 
grupuri similare din alte țări.

Ședința de constituire a grupu
lui s-a desfășurat sub președin
ția tovarășului Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

Președinte al Grupului parla
mentarilor români pentru priete
nie și cooperare în Europa a 
fost ales acad. Athanase Joja, 
membru al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Academiei 
publicii Socialiste România.

• A.S.A. TG. MUREȘ 
PIERDE TEREN ( - 
PUNCT E), SPORTUL 
STUDENȚESC SE APRO- 
PIE AMENINȚĂTOR !

„A.S.A. Tg. Mureș merita un 
punct Ia Brăila — este de pă
rere observatorul federal, Petre 
Olaru. Meciul a fost frumos, a- 
prig disputat, în limitele sporti
vității. Echipa locală „Progre
sul", inferioară sub raport teh
nic și tactic formației din Tg. 
Mureș, a luptat cu o admirabilă 
voință, dorind victoria. La sco
rul de 0—0, Naghi (A.S.A.) a șu
tat in bară și tot el a ratat în 
min. 87 egalarea, trăgînd din 
poziție excelentă pe lingă bară. 
Golul gazdelor a fost marcat de 
Gheorghiță în min. 75. A arbi
trat foarte bine, Mircea Rotaru 
(Iași), pe care antrenorul învin
șilor Tiberiu Bone, l-a felicitat 
la sfirșitui jocului".

La București, Sportul studen
țesc a învins cu 2—1 pe C.F.R. 
Pașcani, prin golurile marcate 
de Bujor. Jamaischi a ratat, in 
repriza secundă, un penalty.

fluierului" din Bulgaria : Teo
dor Betghirov și Țvetan Stanev. 
Doar cu o oră înaintea cuplajului 
de pe stadionul „23 August" se 
va ști, după tragerea la sorți, 
care dintre arbitri va arbitra 
un meci sau altul. Ambii sînt 
înscriși pe lista F.I.F.A. Ei vor 
fi ajutați la linie de arbitri 
bucureșteni. La meciul Steaua— 
Progresul au fost delegați Aurel 
Bentu și Gheorghe Limona. iar 
la meciul Dinamo—Rapid, Vasi
le Dmnitresoii și Gelu Popovioi. 
-y;; gJS3 "Ifx3■■ »□

• C. DAN ȘI DUMI
TRU „INVITAȚI" LA CO
MISIA DE DISCIPLINA

Re-
• ANTRENORI RO

MANI PESTE HOTARE

In- 
mi-

Delegația Ministerului 
vățămîntului, condusă de 
nistrul Mircea Malița, care, 
la invitația ministrului învâ- 
țămîntului al Uniunii Sovieti
ce, M. A. Prokofiev, a făcut o 
vizită în această țară, s-a în
tors luni în Capitală.

In cadrul schimburilor cul
turale dintre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Sovietică, luni dimineața a 
sosit in Capitală rectorul Uni
versității din Leningrad, prof, 
dr. docent Gleb Ivanovici Ma
karov. Oaspetele va vizita cen
trele universitare București și 
Cluj.

Valentin Stăneseu, antrenorul 
principal al echipei olimpice, va 
urmări mîine, la Copenhaga, me
ciul Danemarca—Scoția, conțină 
pentru „Cupa Europei". Cu 
acest prilej, antrenorul român 
va „conspecta" jotul danezilor, 
viitorii noștri adversari in preli
minariile turneului J.O.

Federația de fotbal din Congo 
(Kinshasa) l-a solicitat pe an
trenorul Cornel Drăgușin pentru 
a conduce timp de 10 zile pre
gătirile naționalei congoleze. La 
20 iunie, la Kinshasa, reprezen
tativa Republicii Democratice 
Congo va întîlni, în „Cupa Afri
cii", selecționata Zambiei. F. R. 
de fotbal a dat curs favorabil 
acestei solicitări, antrenorul ro
mân urmînd să plece azi în 
Congo.

Ministrul industriei lemnu
lui, Mihai Suder, a plecat luni 
la amiază la Moscova unde va 
participa la deschiderea Ex
poziției de mobilă românească.

La Constanța a avut Ioc 
luni seara primul spectacol 
al Ansamblului coral de co
pii din Suedia. membri ăi 
Asociației muzicale" „'Stock
holm Gosskor". Ans-amblul 
întreprinde un.turneu în Do
brogeancă" răspuns la vizita 
făcută in . primăvara-. •■aeeslui
an în Suedia de corul „Ma
maia" ..al Casei . pionierilor 
din Ctlffi»

• ARBITRII ETAPEI
A 27-A

Politehnica — U.T.A. : Con
stantin Petrca (București) ; 
Univ. Craiova — C.F.R. Cluj : 
Kcvork Ghemingian (București); 
Steagul roșu — S. C. Bacău : 
Ioan Kus (Tg. Mureș) ; „U“
Cluj — Farul : Iosif Ritter (Ti- 
ftîișbara) ; F. C. Argeș — C.F.R. 
Timișoara : Constantin Bărbu- 
lescu (București) ; Jiul — Petro
lul : Nicolae Petriceanu (Bucu
rești).

Meciurile Steaua — Progresul 
și Dinamo — Rapid, vor fi con
duse la centru de „cavaleri ai

In stațiunile Lacul Roșu și 
Izvorul Mureșului, se fac ulti
mele retușuri în vederea deschi
derii sezonului estival pentru ti
neret. Oaspeților noștri — ne 
spunea tov. Dionisie Kibedi, di
rectorul stațiunii Lacul Roșu — 
le rezervăm, încă din primele 
zile ale sezonului, o serie de 
surprize. în primul rind este 
vorba de trei cabane noi și de 
un camping, care vor spori ca
pacitatea de cazare astfel incit 
în acest an vom putea găzdui, 
în fiecare serie, 470 de persoane

$
MERCUR

ASTEPTÎND CANICULA
... întreprinderile Departamen

tului industriei alimentare au in
trodus în fabricație noi sorti
mente de înghețată. Unitățile din

Astă seară, la sediul F.R.F.. 
va avea loc ședința comisiei de 
disciplină, care va judeca aba
terile disciplinare săvîrșite în e- 
tapa a 26-a. Pe lista „invitaților" 
figurează, între alții, giuleștenii 
C. Dan și Dumitru.

Tot astă seară va avea loc 
tragerea la sorți a jocurilor din 
cadrul semifinalelor „Cupei Ro
mâniei". Pentru această fază 
s-au calificat Steaua, Dinamo, 
Metalul București și Universi
tatea Cluj.

DUMITRU VIȘAN

poligonul Tunari
„^continuat ieri întrecerile cam- 
. pionatelor internaționale de tir 

ale României. în proba de ta
lere aruncate din șanț, pe pri
mul loc s-a clasat sportivul 
român Gheorghe Florescu care 
a realizat 195 puncte. In proba 
de skeet (taiere aruncate din 
turn) victoria a revenit lui Vla
dimir Libovițky 
cu 190 puncte.

Proba de pistol 
cheiat cu victoria 
vietic Igor Bakalov — 594 puncte, 
urmat de Dan Iuga (România) — 
593 puncte. La armă liberă ca
libru redus trei poziții, pe locul 
întîi s-a situat V. Anghișev 
(U.R.S.S.) cu 1 167 puncte.

(Cehoslovacia)

viteză s-a în- 
țintașului so-

note
4

MUZICĂ „POPULARĂ" 
ÎN AMBALAJ 
COMERCIAL

O formație de muzică popu
lară, reprezentanta Casei de cul
tură a studenților din București,

CAMPIONATUL
ȘCOLILOR

PROFESIONALE
In luna iunie, în conformi

tate cu ..calendarul sportiv 
central ai elevilor, se vor 
desfășura patru finale repu
blicane - ale campionatului 
școlilor profesionale. Repre
zentanții celor peste 22 000 de 
sportivi elevi — cîți au fost 
angrenați, la faza de masă 
a campionatului republican 
al școlilor profesionale — se 
întilnesc pentru a-și desem
na campionii naționali pe a- 
nul competițional 1971. în
trecerile se anunță deosebit 
de pasionante. Cele 4 finale 
se vor desfășura după pro
gramul alăturat.

JU VENTISTII
sl stâm cu FAȚA LA COPIII

Nicicînd și nicăieri în sportul nostru nu am 
acceptat și nu vom accepta ca învingătorul să nu 
fie hotănt de întrecerea bărbătească și cinstită 
din arenă, ci de cine știe ce mașinațiuni sau for
țe oculte.~ Cu atît mai puțin, însă, putem accepta 
aceasta cînd e vorba de copil, de fotbaliștii de 
mîine sa4. poimîine pe care așa cum îi creș
tem așa îi vom avea. Săptămînile trecute cam
pionatul de juniori ne-a oferit cîteva revoltătoa
re mostre de lucrături cu ață albă, de mișmașuri 
atit de deocheate îneît ar fi roșit pînă și obrazul 
gros al celor mai vestiți machlaveliști : Metalul 
Topleț pierde la C.S.M. Reșița cu 41—0, Farul ciș- 
tigâ Ia Medgidia cu 17—0, Electrica Constanța se 
retrage de pe teren la 1—5 pentru ca să nu rgai 
primească goluri, iar Sirena intră pe teren în' 7 
oameni, dintre care unul se accidentează imediat 
pentru a face jocul lui Dinamo. Inadmisibil. Este 
inadmisibil să lași nepenalizată o asemenea atitu
dine antisportivă și anticetățenească. Din punct 
de vedere strict competitiv, federația a făcut lu
mina și dreptate trăgînd cu creionul roșu peste 
rezultatele astronomice „aranjate". Să acceptăm, 
deci, că pînă la urmă cîștigătorii de serie sînt 
cei merituoși. Dar, ar zice Caragiale, cu obrazul 
nostru mînjit de chinoroz cum rămîne ? Copiii a- 
ceștia au niște antrenori, antrenori care multi 
sînt și profesori, pe culoarele federației am auzit 
pomenindu-se în acest sens cîteva nume pe care 
le credeam prestigioase. Cum rămîne, atunci, cu 
acești „profesori- care în loc să crească pe viito
rii fotbaliști și pe viitorii cetățeni în spiritul fair- 
play-ului și al cinstei, îi atrag în coțcării și ne
ghiobii ? Etica unor asemenea „regizori" nu tre
buie amendată ? Credem că este cazul să nu pu
nem punct nemaipomenitelor întîmplări de la ju
niori ; să nu punem punct, ci să fie trași la răs
pundere (de către federație, de către cluburi, de 
către școli) toți acești „educatori" care au inspirat

Grădina Aurora

memo
la

13; 16,30; 20).
HELLO DOLLY : rulează 

Patria (orele 9,30;
100 DE DOLARI PENTRU ȘE

RIF : rulează la Scala (orele
9,30; 12,30; 15,30; 18.30; 21.?0),
Festival (orele 7,45; 10,30; 13,15; 
16; 18,45, 21 30), Stadionul Dina
mo (ora 20.15). Grădina Festival 
(O.a 29.15).

SI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-1 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
9,15; 11,45), Feroviar (orele 9; 
1145; 15; 18. 29,30). Modern (orele 
9; 11,45; 14,30, 17,15: 20). Grădina 
Modern (ora 20,30).

REGELE LEAR rulează 1a Ca
pitol (orele 14,15); GALA FILME
LOR DIN VIETNAMUL DE SUD 
(ora 20,30).

APA CA 
rulează la 
11,30; 13.45:

BĂTĂLIA 
rulează la Grivița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Aurora (orele 9; 12,30;

UN BIVOL NEGRU : 
Central (orele 9,15;

16,15. 18,15; 20,30).
DE PE NERETVA :

19,30), Flamura (orele 9; 12,30; 
19 30;). .. ............. ......

(ora 20).
FACEREA 

Bucegi (orele 
reasca (orele 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

VULPILE ȘI ȘORICEII : ru
lează la Timpuri Noi (orele 
9—20 15 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 
18: 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16: 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Miorița 
(orele 9; 12 30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Tomis (orele 9; 
12,30; 16). Grădina Tomis (ora 20).

DĂ-I ÎNAINTE CAWBOY : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18.30; 20,45), București
(orele 8 30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20,30), Grădina Capitol (ora 

(ora 20), 
15,45;

LUMII : rulează la 
15,30; 18; 20.30), Flo- 

15,30; 18.15; 20,30),

20,15). Arenele 
Favorit (orele 
16: 18.15: 20.30).

Z : rulează 
15.90: 18: 20.30).

ELEFANTUL 
ză la Victoria 
13,30; 16; 18,30;

Romane
9 15; 11,30;

la Moșilor

SLOWÎA : 
(orele 9;

20,45).

(orele

rulea-
11,15;

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina Bu
zești (ora 20,30), Grădina Arta 
(ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20 în continuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SERATA : rulează la Lira ta
rele 15,30: 18), Grădina Lira (ora 
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : ru
lează la Munca (orele 15; 19).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Cosmos (orele 15; 19).

CAZUL C.L. : rulează la Fla
căra (orele 15,30: 18; 20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17.45: 
20).

EU, FRANCISC SKORTNA : ru. 
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

și au organizat mascaradele la care ne referim 
Deocamdată, atît.

Fiindcă tot am vorbit de schimbul de mîine sau 
de poimnne. să spunem că pe copilandri îi așteap
tă o vară plină. Sîntem informați, că, în afară de 
turneul final pentru Juniori (aflat deja în plină 
desfășurare), lunile următoare vor chema juniorii 
la diferite tabere de selecție șl pregătire, la o se
ne de întîlniri zonale și finale. Exemplificăm cu 
taberele de la orașul Victoria (pentru naționala 
U.E.F.A. 1972), Covasna (naționala U.E.F.A. ’73) și 
Snagov (naționala U.E.F.A. ’74), cu finalele rezer
vate tuturor categoriilor de elevi și cu „Cupa 
Cravatelor Roșii" — despre care am mai scris. Iar 
între 18 și 24 august vom fi martorii ediției a Il-a 
a Turneului de juniori „23 August" inițiat de țara 
noastră. In acest an, pe stadioanele din Brașov și 
din împrejurimi se vor întîlni naționalele de ju
niori din 7 țări : Cehoslovacia, Grecia, Iugoslavia, 
Bulgaria, R.D.G., Turcia și România. Noi vom 
participa cu două echipe — naționala ’72 și națio
nala ’73 — ceea ce va asigura cadeților noștri un 
bun și folositor program competițional.

întrecerea de tineret-rezerve n-a prezentat ceva 
deosebit de interesant în etapa de duminica tre
cută. Primele trei clasate (Petrolul, U. Cluj și 
Steaua) au jucat acasă și au învins, astfel că di
ferența de puncte (Petrolul 40. celelalte 37) se păs
trează, păstrîndu-se nealterate și șansele ploiește- 
nilor de a cîștiga titlul juventist. In schimb, a 
fost „zi mare” pentru lanterna roșie. Farul a cîș- 
tlgat ! De la 21 martie, de cînd constănțenii nu 
mai gustaseră din cupa cu vin dulce a victoriei, 
trecuseră opt etape. Prea mult, și-or fi spus, și 
au învins cu 2—1 pe Politehnica Iași. Numai că 
tot pe ultimul loc sînt clasați, chiar dacă au re
dus la... 4 goluri handicapul față de locul 15 1

SUNETUL MUZICII : rulează
la Giulești (orele 15,30; 19), Vol
ga (orele 9,30; 12,45; 16,15; 19,45), 
Grădina Herăstrău (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Crîngași 
(orele 15.30: 18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează
Popular (orele 10: 15,30; 19).

LOS ------------- -—
Vitan 
Vitan

DE 
lează 
20,15).

CRONOMETRUL : rulează 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18,15: 20,30).

la

... la
18), Grădina

TARANTOS : rulează 
(orele 15,30; 
(ora 20,15).

ȘAPTE ORI ȘAPTE: 
la Rahova (orele 15,30;

G. MITROI

GLUGA PE OCHI - ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE IN 
URECHE — ora 20 • Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică” (Str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — ora 17 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : MINI- 
JAZ CU MAXI-HAZ — ora 19,30; 
Circul Globus ■ ARENA PRIMĂ
VERII — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA IZVOR 
DE FRUMUSEȚE — ora 18,30.
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Teatrul de Operetă : ROSE
MARIE — 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale” (Sala Co
media) : REGELE LEAR — ora 
20 ; (Sala Studio! : SĂ NU-TI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) :

10,00—11,00 Teleșcoală. Pregătire 
pentru examenele de admitere. 
Matematică. Biologie » 18,00 An
tologie lirică • 18,15 Brățara de 
aur — emisiune concurs. Partici
pă tineri strungari, zidari, elec- 
trotehnlcieni și mecanizatori din 
județele : Tulcea. Vaslui, Vîlcea, 
Vrancea și municipiul București. 
A 19.20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. • 19,30 Telejur
nalul de seară. Sport. ■ 20.10 Ro
mânia ’75. Ritmurile actualului 
cincinal și reducerea decalajului

zice-se că oferă în fiecare seară 
la restaurantul „Pădurea Bă- 
neasa" un contact al oaspeților 
(îndeosebi oaspeți de peste ho
tare) cu prospețimea, vitalitatea 
folclorului nostru. De fapt, în 
fiecare seară la localul amintit 
folclorul nostru are parte de 
o inadmisibilă transfigura-e. 
Prima dezamăgire e vizuală : 
prin costumele orchestrei (pan
taloni negri, cămașă albă... și 
ilicuri din fiecare regiune), prin 
costumele dansatoarelor (vechi, 
decolorate), se creează impresia 
de „vetust", de „improvizat".

Se prezintă „Perinița" intr-un 
fel de „revistă" cu antrenarea 
oaspeților... Se prezintă un dans 
oltenesc și costumația vorbește 
de Muntenia. Se face exces de 
„tropotit" (probabil pentru „cu
loare" !), dar se uită de necesi
tatea sincronizării !!! Nu mai 
vorbim de „strigături" care sînt 
„proprii" tuturor zonelor țării (?), 
de faptul că nici măcar „Hora 
Mărțișorului" nu se intonează 
corect...

Tinerii interpreți, excentrici, 
par a nu fi auzit de „autentic". 
Nu există stiluri, maniere dife
rite în abordarea cintecului 
popular... Totul: melodii, or
chestrație, costume — vorbește 
de un „amalgam", de o pastișă 
care impietează asupra valențe
lor muzicii noastre populare.

Ne întrebăm : cum admit 
forurile de specialitate de la 
C.S.C.A., de la Ministerul Turis
mului, astfel de „spectacole" ?

MARIA

NOUTĂTI ÎN SEZONUL 
ESTIVAL

HANDBAL. Finala la hand
bal băieți și fete va avea loc la 
București între 6—9 iunie pe 
stadionul Olimpia. Participă 23 
școli profesionale, însumînd 300 
de elevi sportivi din care 104 fete.

ATLETISM. întrecerile școlari- 
lor-atleți, băieți șl fete, vor a- 
vea loc la Pitești în zilele de 
12—13 Iunie a.c. pe stadionul 
municipal. Participă 316 sportivi 
din care nu număr de 65 fete, 
reprezentînd peste 100 de școli 
profesionale din toată țara.

FOTBAL. Sportul care cunoaș
te cea mai mare dezvoltare în 
mediul școlilor profesionale este 
șl rămîne tot sportul „rege" — 
fotbalul. Argumente ? Urmăriți 
în perioada 20—25 iunie, pe tere
nurile de la Complexul sportiv 
„23 August" București, finalele 
campionatului național al școlilor 
profesionale, la care participă ce
le 15 echipe reprezentative de 
școli finaliste. Ele și-au cîștigat 
acest drept în urma etapelor pe 
județ la care au luat startul pes
te 300 echipe selecționate de 
școli, ceea ce, la un calcul su
mar. înseamnă circa 5 000 de fot
baliști juniori.

avea loc întrecerile 
și feminine la volei. 

23 echipe reprezentînd 
școli profesionale, în-

VOLEI. In pitorescul oraș Pia
tra Neamț, pe terenurile Clubu
lui Ceahlăul, în perioada 19—23 
iunie vor 
masculine 
Participă 
tot atîtea
sumînd 253 de sportivi din care 
88 fete.

In afară de Ministerul Invăță- 
mîntului și ministerele de resort 
la organizarea și buna desfășu
rare a acestor patru finale repu
blicane își dau concursul U.T.C., 
C.N.E.F.S. precum și federațiile 
sportive de specialitate.

C. V,

REZULTATE 
ÎN CAMPIONATUL 

NAȚIONAL AL JUNIORILOR 
Șl ȘCOLARILOR

Duminică, în 4 orașe din 
țară, au început 
turneului final al 
tului național al 
și școlarilor. La Rm. Vilcea, 
echipa Școlii sportive din Si
biu a dispus cu 2—0 de Univ. 
Craiova. La Alba Iulia : „U“ 
Cluj — Minerul Baia Mare 
3—0 ; la Tîrgoviște : Petro
lul — St. Roșu 3—2 ; la Foc
șani : Politehnica 
S. C. Bacău 2—0 și Metalul 
București — F. C. 
2—0.

meciurile 
campiona- 
juniorilor

Iași
Galați

față de țările dezvoltate. Partici
pă : Mircea Georgescu, vicepre
ședinte al C.S.P. și prof. dr. N. 
N. Constantlnescu-, 20,30 Seară de 
teatru : „Trei schițe dramatice" 
de Aldo Nicolai : „Bărbatul”
„Stupina", „Digul". s 21,35 Melo
dii cu... prioritate. Interpretează: 
Anca Agemolu, Cristian Popescu, 
Mihai Dumbravă, formația Paul 
Ghențer. Dansează : Rodica Si
mion, Ion Tugearu și un ansam- 
blu din baletul Operei Române 
din București. • 22,00 Teleglob. 
Hanoi. • 22,20 Artele decorative 
în expoziția aniversară. • 22,50 
Telejurnalul de noapte. • 23,00 
închiderea emisiunii programului

PROGRAMUL 2

e 20,10 Tineri interpreți : bari
tonul Dionisie Konya. «g 20,30 
Bucureștiul necunoscut. Un nou 
ciclu de emisiuni care-și propu
ne să evoce monumente și locuri 
legate de istoria mai veche și 
mai nouă a Bucureștilor. * 21,00 
„Răzbunătorul" — film de desen 
animat, realizat de studiourile 
iugoslave. • 21,15 Universltarla. 
„Examen... despre examene". • 
21,30 Blocnotes de Eugen Mân
drie. A 21.45 Buletin de știri. « 
21.50 Film serial • „Inima lui Bo- 
nivur" (III). ® 22,25 Festivalul de 
jazz de New Port (II).

LA PIATRA NEAMȚ : 
AL DOILEA FESTIVAL 
AL SPECTACOLELOR 
DE TEATRU PENTRU 
TINERET Șl COPII

In agreabilul peisaj al Pietrei 
'Neamț, Festivalul e prezent cu 
insistență încă înaintea primului 
său gong. Spiritul de inițiativă 
al amfitrionilor s-a dovedit și de 
această dată fără cusur, făcînd 
în chip evident, din 
proaspătă tradiție a 
noastre teatrale care 
tivalul spectacolelor 
tru pentru tineret 
un eveniment cultural de prim, 
rang în viața zilnică a ora
șului. Și dacă repertoriul pe 
care îl anunță cele 8 seri ale în
tâlnirii, nu e, în întregime, la 
înălțimea însuflețirii gazdelor, 
cel puțin cîteva titluri compen
sează marele efort organizatoric 
și publicitar care se cheltuiește 
aici. Printre ele se numără Și 
spectacolul primei seri: Leonce 
și Lena de Georg Biichner, în 
interpretarea Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra“ din Bucu
rești, care vine la Piatra Neamț 
încununat de laurii unor răsu
nătoare succese internaționale.

Principalul câștig e așteptat 
însă, ca și acum doi ani, de la 
dezbaterile teoretice ale Simpo
zionului care va însoți Festiva
lul nu ca o anexă, ci ca un co
rolar al acestuia. La prima lor e- 
diție, dezbaterile au fost deose
bit de rodnice și culegerea de 
texte teoretice și critice pe care 
a editat-o, pe baza lor, Centrul 
de cercetări pentru problemele 
tineretului, s-a constituit intr-un 
început de analiză multilaterală 
a raporturilor dintre teatru și ti
neret. Anul acesta, organizatorii 
speră să obțină noi și importanți 
pași înainte în această direcție, 
cu atît mai mult cu cît comuni
cările ce vor fi făcute de un nu
măr impresionant de critici, teo
reticieni și practicieni ai teatru
lui, filozofi, esteticieni, sociologi, 
pedagogi, se anunță a fi extrem 
de diverse și de interesante.

In încheiere, să consemnăm că 
actuala ediție a Festivalului 
coincide cu un moment festiv : 
tânărul teatru al Tineretului din 
Piatra Neamț înplinește 10 ani 
de existență. O vîrstă care, 
teatru, e aceea a maturității.

SEBASTIAN COSTIN

această 
mișcării 
e Fcs- 

de tea- 
și copii,

în

lungimea, pentruîncepem cu
că asupra ei s-au purtat discu
ții interminabile. Se poartă ro
chii pînă Ia genunchi sau ime
diat sub genunchi, o lungime 
care a avantajat întotdeauna 
femeia la orice vîrstă. Tineretul 
accentuează o linie purtînd de 
data aceasta nu mai scurt ci... 
mai lung.

Firește, există în modă o nos
talgie : a prea iubitului „mini". 
Shortul nu face decît să-l înlo
cuiască, într-o formulă la fel de 
tinerească.

Dar poate cea mai importantă 
caracteristică a liniei modei de 
vară este fluiditatea. Rochiile 
croite în așa fel îneît să urmă
rească linia trupului sînt tăiate 
în talie și largi, foarte largi în 
partea de jos. Se spune că fustele 
acestei veri dansează. Pliseurile, 
godeurile, bigurile, amploarea în 
genere creează aoeastă senzație 
de eteric. Mînecile croite și ele 
amplu accentuează această sen
zație. Materialele concordă în 
totul cu linia de croială. Se 
poartă mătăsuri suple, vaporoase 
și atît de feminine cu impri
meuri florale de toate felurile. 
Dar în vara aceasta sînt prefe
rate în deosebi florile mici, în 
culori proaspete.

Și în privința coloritului moda 
marchează o schimbare : se re
nunță total la culorile foarte șo
cante, precum și la cele foarte 
palide, ale anilor precedenți, re- 
venindu-se la culorile primare. 
Se poartă mult roșu, verde, al
bastru, mult bleumarin și :oșu 
combinat cu alb.

...SURPRIZA. Intr-una 
nopțile trecute, Mihai Lingu- 
rar (17 ani, fără ocupație) a 
forțat o intrare și a pătruns 
în magazinul universal din sa
tul Rușchița. A luat o raniță 
dințr-un raft și a început s-o 
umple cu diverse obiecte : un 
aparat de radio portativ, un 
aparat de fotografiat, cinci 
ceasuri de mînă, filme, bate
rii electrice etc. Cînd să ple
ce, ușa magazinului s-a des
chis și în prag au apărut doi 
milițieni și gestionarul ma
gazinului. Bănuiți desigur că 
această surpriză a dus pe 
M. L. la tribunal.

...CINE fura azi un ou... 
Virgil Virviroi (16 ani) este cu
noscut în orașul Roman pen
tru infracțiunile pe care le-a 
comis. Ultima a fost cea pri
vind jefuirea unui magazin a- 
limentar ; după infracțiune 
V. Virviroi a dispărut din 
localitate. De curînd a fost 
arestat la Mangalia pentru că 
furase un... autoturism !

...HOȚII DE LA ȘTRAND. 
Miliția din Oradea a desco
perit pe autorii furturilor co
mise la ștrandul orașului. în
tre 10 și 31 mai s-au furat de 
la cetățenii veniți la ștrand 
bani, aparate de radio, cea
suri de mînă, partmonee etc. 
Autorii sînt minorii Ștefan 
Vidovics, Ianoș Nagy și Ște
fan Copcea.

• UN NOU MUZEU ETNO
GRAFIC

ANETA DUMITRIU

SCULPTURI PENTRU 
COPII

In atelierele sculptorilor bra
șoveni au început să prindă' 
contur proiectele a două mari 
parcuri de distracție și joacă 
pentru copii. Ei pregătesc sculp
turi inspirate din basme, figu
rine geometrice care vor crea 
o ambianță plăcută și elemente 
comode pentru joacă în lumea 
de basm a copiilor. Cele două 
parcuri destinate copiilor vor fi 
amplasate în marile cartiere 
muncitorești ale orașului : Stea
gul roșu și Tractorul

A. VELEA

Un nou punct de atracție pen
tru locuitorii din Scorei, jude
țul Sibiu, îl constituie muzeul 
etnografic amenajat de elevii 
școlii generale sub îndrumarea 
directorului. Popa Gavrilă. Mu
zeul cuprinde peste 400 de o- 
biecte, între care interiorul 
unei case țărănești, un război 
de țesut cu toate accesoriile, 
obiecte de uz casnic, costum; 
naționale, icoane vechi pictate 
pe lemn, sticlă și pînză.

• LABORATOR ȘCOLAR

în cadrul Liceului din Urlați, 
I județul Prahova, a luat ființă 
I un original laborator. Aici 
I elevii au la dispoziție articole 
I apărute în cadrul rubricii „Pro- 
I fesia ta“, broșuri privind con- 
| dițiile de admitere în diferite 
I instituții școlare. Pe o hartă 
I sînt evidențiate, prin iluminație, 
■ institutele de învătămînt su-e- 
| rior aflate în diferite orașe din 
I țară : o altă hartă înfățișează 
I școlile postliceale din județ, iar 
I o schemă relevă factorii ca’-e 
I influențează opțiunile elevilor 
I spre diversele meserii existente.

Redactorul paginii 
PETRE JUNIE
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID • UN COPIL CU PĂRINȚII 
ÎN DIVORȚ

Șl GUVERNAMENTALE CONDUSE DE
— Pe ucenicii din orașul nos

tru — afirmă Ion Comânescu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Hunedoara al U.T.C., 
— i-aș asemăna cu un copil care 
are părinții " '.
vrea să scape de el pasindu-1 
celuilalt...

Observația

divorțați, fiecare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN R.P. CHINEZA

(Urmare din pag. 1) 
îndemînarea cu care țăranii 
și-au însușit noi 
cunoștințe tehnice, 
a căror existență 
bănuiau în trecut, 
buna organizare a 
tovarășul Ceaușescu îl felicită 
pe responsabilul atelierului, 
Ku Uen-ciu, pentru rezultatele 
obținute.

La sectorul de prelucrare 
complexă a produselor agri
cole’ se realizează o gamă lar
gă de 
ambalate 
normelor 
tice și, 
prin mijloace simple, foarte 
puțin costisitoare. De la 
tăițeii obținuți din brînza 
de soia și pînă la sosul extras 
din aceeași plantă și care este 
un condiment nelipsit de la 
masa fiecărui chinez, toate 
produsele au o înfățișare atră
gătoare la care-și aduc contri
buția ambalajele și etichetele 
multicolore. Dacă in toate ate
lierele am întîlnit în proporție 
aproape egală bărbați și fe
mei, la atelierul de artizanat 
predomină țărăncile, din ale 
căror mîini harnice, mlădi
oasa papură și fibra de bam
bus capătă o a doua viață în 
minunate împletituri artistice.

Discuțiile dintre oaspeți și 
gazde continuă la sediul co
munei populare din Ma Lu.

Secretarul Comitetului de 
partid și președintele Comite
tului revoluționar al comunei 
informează despre rezultatele 
activității și modul ei de orga
nizare, despre greutățile care 
au fost învinse și preocupările 
în vederea creșterii producției 
în toate sectoarele. El arată, 
de asemenea, că, pe baza re
zultatelor obținute, venitul 
mediu al unei familii a sporit 
anul trecut în comparație cu 
1957 mai mult de o dată și ju
mătate. în toate gospodăriile 
din comună a fost introdusă 
lumina electrică. Toți copiii de 
vîrstă școlară participă la pro
cesul de învățămînt, comuna 
dispunînd de 33 școli elemen
tare și medii ; comuna are un 
mic spital, iar fiecare brigadă 
de producție — un serviciu 
sanitar.

Gazdele au subliniat pre
ocuparea constantă de a lichi
da diferențele existente încă 
între rezultatele diferitelor 
brigăzi de producție ; ele au 
vorbit despre mișcarea ce /se 
desfășoară pentru a atinge 
nivelul unor comune populare 
fruntașe, care au obținut pro
ducții și venituri superioare.

La încheierea vizitei, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Doresc, în primul rind, să

deprinderi, 
profesiuni 

nici nu o 
Apreciind 

atelierului,

produse alimentare, 
conform tuturor 

igienice și este- 
în același timp.

salut in mod călduros pe toți 
membrii comunei populare 
Ma Lu.

Am rămas cu o impresie 
foarte plăcută despre ceea ce 
am văzut în comuna dumnea
voastră, atît în ce privește 
culturile agricole, creșterea 
animalelor, dar, mai cu seamă, 
activitatea din atelierele care 
sint organizate aici. Firește, 
nu doresc să vin în contradic
ție cu primul secretar, care a 
adus critici comunei, dar mie 
mi se pare că rezultatele obți
nute în activitatea dv. sînt 
bune. Desigur, mai sînt multe 
de făcut — și vor mai fi întot
deauna lucruri de făcut pentru 
a merge spre mai bine — dar 
cred că rezultatele pe care le 
are pînă acum comuna arată 
că ea merge pe un drum bun. 
Eu doresc să felicit condu
cerea comunei și pe toți mem
brii ei pentru rezultatele pe 
care le-au obținut în activita
tea lor.

Cred că ar fi bine să stabi
lim legături între una din 
cooperativele românești și co
muna dv. să organizăm un 
schimb de experiență între 
ele. Aceasta va contribui atît 
la o cunoaștere și împărtășire 
reciprocă a experienței în pro
ducția agricolă și animală, ca 
și la întărirea relațiilor de 
prietenie între membrii co
munelor din R. P. Chineză și 
cooperatorii din România.

In încheiere, vă urez să ob
țineți rezultate și mai bune și 
să ajungeți comunele care sînt 
mai înaintea dv.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în 
repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze.

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muncitorii șantierului nostru 
s-au bucurat foarte mult aș- 
teptînd cu simțăminte calde să 
ne onoreze cu prezența sa. 
Speranțele noastre s-au înde
plinit.

Tovarășul Ceaușescu, ceilalți 
înalți oaspeți ai delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne, însoțiți de tovarășul Ciu 
En-lai, au venit la șantierul 

constituie ,o 
cei

nostru, ceea ce 
cinste deosebită pentru
13 000 de muncitori și funcțio
nari ai șantierului. Exprimăm 
cu toții stimatului tovarăș 
Ceaușescu, celorlalți membri 
ai delegației, cele mai calde 
urări de bun venit, salutul 
nostru cordial.

Călăuzindu-se după indica-

Cuvîntarea

țiile președintelui Mao de a 
ține în mîini inițiativa și a se 
bizui pe forțele proprii, mun
citorii șantierului nostru își 
aduc contribuția la dezvoltarea 
industriei navale.

Vizita înalțilpr oaspeți con
stituie un mare sprijin pentru 
întregul nostru colectiv, în ve
derea îmbunătățirii și pe mai 
departe a activității sale.

Vă asigurăm, stimați tova
răși, că ne vom mobiliza e- 
forturile pentru a răspunde 
cinstei care ni s-a făcut. (Vii 
aplauze).

Intîmpinat cu puternice a- 
plauze, și ovații care nu con
tenesc minute în șir,.-ia cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

a-

că. 
de

Entuziasta primire &
delegației române la șantierul 
naval „Kiang Nan" din Șanhai

obiectiv înscris în 
vizitei la Șanhai a

Ultimul 
programul 
fost Șantierul naval „Kiang 
Nan", întreprindere de primă 
mărime nu numai în conste
lația industrială a orașului, ci 
a întregii țări. Cronica șantie
rului, veche de peste o sută de 
ani, oglindește de fapt însăși 
istoria proletariatului din Șan
hai, a bătăliilor sale de clasă 
împotriva imperialismului, a 
ocupanților militariști japo
nezi și a trădătorilor gominda- 
niști. Paginile ei cuprind ma
rile lupte inițiate și conduse 
de Partidul Comunist Chinez 
pentru victoria revoluției si, 
apoi, pentru edificarea societă
ții socialiste.

Pe șantier sosește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, 
Elena Ceaușescu, membrii de
legației române, precum și 
premierul Ciu En-lai și cele
lalte personalități chineze care 
însoțesc delegația. Mii de 
muncitori constructori fac 
oaspeților o primire de neui
tat

Oamenii, înșirați de-a lun
gul aleelor, cățărați pe sche
lele ce înconjoară corpurile 
viitoarelor nave, aplaudă, a- 
clamă cu însuflețire și căl
dură. Numeroși muncitori 
constructori vin cît mai a- 
proape de conducătorul parti
dului și statului nostru pentru 
a-i strînge 
un gest

Solii 
măresc 
fluxul 
construcție a navelor destinate 
transportului de mărfuri, 
precum și apărării naționale. 
De la cargourile de 10 000 
tone, care erau lansate la 

* apă în urmă cu 10 ani, în pre
zent se află într-un stadiu a- 
vansat de construcție primul

mîna, a-i adresa 
de stimă și simpatie, 
poporului român ur- 
cu viu interes, pe 

tehnologic, fazele de

cargou 
13 000 
drese cu 
le-au obținut în diversificarea 
producției de nave, în ridica
rea calității. Dar, cu 
și seriozitatea care-i 
rizează, socotesc că 
încă multe de făcut, 
turat 
suri.

Pe 
două 
și mii de muncitori. Ei scan
dează lozinci cu urări de bun- 
venit în cinstea delegației ro
mâne, aclamă pentru prietenia 
dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Apariția Ia tribună a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Ciu En-lai, a celorlalte per
soane oficiale române și chi
neze, stîrnește entuziasmul 
mulțimii. Pe puntea cargoului 
de 20 000 tone, aflat în con
strucție, muncitorii s-au înși
rat formînd o adevărată gardă 
de onoare. Echipe artistice 
dansează în ritmul tamburi
nelor și al tobelor. Pe uriașe 
lozinci suspendate sînt înscri
se, în limba chineză, cuvintele: 
„Un salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască priete
nia dintre poporul chinez și 
poporul român".

Ia cuvîntul tovarășul CIAN 
CEN-TUN, secretarul Comite
tului de partid ;.i președintele 
Comitetului revoluționar al 
șantierului.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

înalți oaspeți, membri ai de
legației române,

Cu o jumătate de lună 
înainte — cînd presa ș'i radioul 
au anunțat vizita de prietenie 
a unei delegații de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, cpndusă de

de 20 000 tone. Cei 
constructori se mîn- 

- realizările pe care

modestia 
caracte- 
mai au 

de înlă- 
unele lipsuri și neajun-

un vast platou dintre 
docuri s-au adunat mii

să

Dragi tovarăși și prieteni, 
Doresc să încep prin a vă 

adresa dv., muncitorilor de la 
Șantierul naval, tuturor mun
citorilor din Șanhai, un salut 
călduros din partea mea. La 
acest salut, adaug salutul to
varășei mele, al delegației 
noastre, precum și al munci
torilor navali, al clasei mun
citoare din România. (Vii 
plauze).

Sînt deosebit de bucuros 
in cadrul vizitei oficiale
prietenie in Republica Popu
lară Chineză, am putut să vi
zitez Șanhaiul și Șantierul 
naval. (Aplauze puternice). 
Am văzut unele realizări ale 
muncii dv. — construcția de 
cargouri și de submarine — și 
am impresii deosebit de bune. 
Pentru aceste realizări vă fe
licit din toată inima. (A- 
plauze).

Știm că clasa muncitoare 
din Șanhai și din șantierele 
navale are un trecut glorios 
de luptă revoluționară. In
tr-adevăr, atît în victoria re
voluției, cît și în construcția 
socialistă clasa muncitoare 
este aceea care trebuie 
aibă rolul conducător.

Am vizitat azi dimineață și 
o comună populară — Ma Lu 
— și am constatat că și în a- 
gricultură sînt rezultate bune. 
Îndeosebi am putut să-mi dau 
seama de alianța dintre mun
citori și țărani — și am certi
tudinea că tocmai această a- 
lianță garantează construcția 
cu succes a socialismului în 
China.

Știm 
le-ați obținut și 
tarea 
carea nivelului ei tehnic, 
progresul agriculturii, în dez
voltarea bunăstării întregului 
popor se datoresc conducerii 
de către partid, in frunte cu 
tovarășul Mao Tzedun. (A- 
plauze puternice).

Și în România clasa munci
toare, unită cu țărănimea, cu 
toți oamenii muncii, obține 
succese însemnate în con
strucția societății socialiste. Și 
noi facem totul pentru a asi
gura ca poporul nostru, sub 
conducerea partidului său co
munist, să înfăptuiască socie
tatea nouă, socialistă, să asi
gure bunăstarea și fericirea 
tuturor celor ce muncesc, dez
voltarea liberă și independen
tă a patriei- (Vii aplauze).

Ne bucură rezultatele dv.,’ 
pe care le considerăm ca și 
ale noastre, așa cum și rezul
tatele României sînt și ale dv. 
(Aplauze). Cu cît fiecare din
tre noi, atît poporul chinez cît 
și poporul român, va obține 
succese mai mari în construc
ția socialistă, cu atît mai mult 
va triumfa socialismul în lume. 
(Aplauze îndelungi, puternice), 

între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chi-

(Aplauze).
că rezultatele pe care 

în dezvol- 
industriei și în ridi- 

în

nez, intre popoarele noastre e- 
xistă relații de colaborare fră
țească. Noi sintem convinși că 
această colaborare se va întări 
și mai mult in urma acestei 
vizite, că clasa muncitoare din 
țările noastre va ține sus stea
gul colaborării și unității din
tre partidele și popoarele noas
tre. (Apaluze).

Doresc, in încheiere, să vă u- 
rez din toată inima, dv., con
structorilor navali, succese tot 
mai mari in activitatea ce o 
desfășurați, să creați nave și 
mai puternice, care să străbată 
mările și oceanele, să contri- 
buiți cu toate forțele la victo
ria socialismului. (Aplauze).

Și, deoarece în curînd ur
mează să plecăm din Șanhai, 
doresc încă o dată să exprim 
mulțumirile mele cele mai sin
cere primului secretar și pre
ședintelui Comitetului revolu
ționar din Șanhai, întregii 
populații din orașul dv„ pen
tru manifestările călduroase cu 
care ne-ați înconjurat în tot 
timpul șederii aici. Urez tu
turor locuitorilor Șanhaiului 
multă sănătate și fericire. 
(Aplauze).

Să se întărească unitatea 
clasei muncitoare de pretu
tindeni ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).

La revedere, dragi tovarăși 1 
(Urale, ovații).

în încheierea mitingului, ia 
cuvîntul tovarășul VAN HUN- 
VEN, membru al C.C- al P.C. 
Chinez, secretar al Comitetu
lui de partid municipal și vi
cepreședinte al Comitetului 
revoluționar municipal Șan
hai.

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați oaspeți din delega

ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România,

Tovarăși din colectivul șan
tierului naval Kiang Nan,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit înainte o 
cuvintare caldă, prietenească, 
animată de cordialitate pentru 
noi și prin care a transmis 
sentimentele de prietenie fră
țească din partea clasei mun
citoare și a poporului român. 

Aceasta constituie un im
bold nu numai pentru mem
brii colectivului șantierului 
naval Kiang Nan, ci și pentru 
toți muncitorii și locuitorii din 
municipiul Șanhai. Permi- 
teți-mi ca, în numele maselor 
largi de oameni ai muncii re
voluționari din Șanhai, să ex
prim sincere mulțumiri dele
gației de partid și guverna
mentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Deși între fluviul Huan Po 
și Marea Neagră există mii și 
mii de rîuri și munți care ne 
despart. în lupta îndelungată 
revoluționară s-a cimentat

Dacă muncitorul nu se ocupă de 
ucenic (posibilitate pe care tre
buie s-o avem mereu în vede
re), nu mai intervine nici un 
factor pentru a corecta situația.

neri au în subordine, nu-1 cu
nosc ? Imediat ne-am convins că 
neștiința lor este totală. Unul 
care — chipurile — are în su
praveghere 18 ucenici (cifra ne-a 
spus-o dinsul). afirmă că toți 
sint in anul al III-lea. Discutind 
cu ei aflăm că toți sint în anii... 
I și II și că nici un ucenic din 
anul al III-lea nu face practică 
In această secție ! Iată, deci, 
cum „răspund" maiștrii de uce
nici. Dar să mergem mai de
parte. Trecem peste muncitorul 
specialist — pe care nu l-am 
putut descoperi — și ne oprim 
la muncitorii cărora le-au fost 
încredințați. Mai înainte să ve
dem, însă, cum s-a făcut selec
ția lor, despre care vorbea șeful 
secției. în general constatăm cu 
satisfacție că ucenicii au fost 
dați să învețe meserie pe lingă 
muncitori buni. în aceste cazuri 
ei i-au deprins repede tainele, 
inregistrind progrese vizibile. Pe 
Traian Petrescu, din anul al 
II-lea, l-am găsit lucrînd la 
strung (executa filetul unei piu
lițe), primind indicații compe
tente din partea muncitorului 
Nicolae Sasu. Acesta ne mărtu-

CINE DOREȘTE SĂ FIE 

PROFESOR, FACE O 

CERERE...
Observația este, pe cît de 

plastică, pe atît de realistă. în 
Hunedoara există peste 600 de 
tineri care urmează ucenicia la 
locul de muncă. Conform pro
gramei de învățămînt, cursurile 
teoretice le frecventează la 
grupul școlar siderurgic iar 
practica în producție o efectuea
ză la cele două mari întreprin
deri : Combinatul siderurgic și 
întreprinderea de construcții si
derurgice. Cind sint la școală — 
trei zile pe săptămină — între
prinderile nu le duc grija. La 
fel procedează școala cînd uce
nicii se află la practică. Fiecare 
considera că este răspunzător 
față de ei doar atita timp cît îi 
are în supraveghere directă. Nu 
este de mirare, deci, dacă la în
treprinderi nu se prea știe cum 
învață ucenicii, iar la școală nu 
ți se pot da amănunte privind 
aptitudinile lor practice. Cele 
două laturi ale instruirii nu sint 
considerate un tot organic, ci 
sint urmărite pe felii, ceea ce se 
răsfringe negativ asupra pregă
tirii ucenicului. Un exemplu su
gestiv il oferă orarul. Conduce
rea grupului școlar declară că 
ucenicii au program de practică 
in fiecare zi. Serviciul de învă
țămînt al combinatului posedă 
însă alt orar : cei sub vîrsta de 
16 ani, beneficiază de două zile 
libere pe săptămină (cu dumi
nica — trei), iar ceilalți — de 
una. Cu ce se ocupă ucenicii in 
zilele libere nu știe nici școala, 
nici întreprinderea. Doar miliția 
și organele de cercetare penală 
le mai informează citeodatâ, 
căci, din nefericire, printre 
clienții acestora se numără și u- 
cenici. Nu intenționăm acum 
să analizăm în profunzime care 
din cele două orare este mai 
bun. Cert e că fiecare are la
cune serioase. Orarul școlii pre
vede pentru cei de anul I, in 3 
zile ale săptăminii. doar cite o 
oră de practică. „Pentru atita 
are rost să-i aducem pînă aici ?“ 
se întreabă, pe bună dreptate 
cei de la Întreprinderi. S-a a- 
doptat soluția comasării acestor 
ore intr-o singură zi dar asta a 
dus la supraîncărcarea ucenici
lor. Programul zilei de marți — 
spre exemplu — prevede pentru 
cei de anul I, o activitate de 8 
ore. Este prea mult pentru niște 
copii care n-au împlinit incă 
virsta de 16 ani ! De altfel, nor
mativele in vigoare specifică în 
mod clar, că programul acestora 
nu poate depăși 6 ore pe zi. Cei 
din anii II și III sînt și mai 
dezavantajați : în zilele de marți 
și joi au 10 și respectiv 11 ore 
de pregătire teoretică și practi
că. Este necesar ca orarul să fie 
revăzut și întocmit în raport cu 
capacitatea de efort a ucenicu
lui. în fond, nici o instrucțiune 
nu prevede ca cele 15 ore de cu
noștințe teoretice să fie predate 
în numaj trei zile într-o săptă- 
mînă, așa cum se intimplă, aici, 
ia Hunedoara. Realitatea recla
mă o îmbinare rațională între 
orele de clasă și cele petrecute 
in fabrică pentru a nu se a- 
junge la suprasolicitare — fe
nomen profund dăunător uceni
cului.

între noi și clasa muncitoare 
din România și poporul român 
o profundă prietenie revoluțio- V 
nară. Constatăm că, sub con
ducerea partidului Comunist 
Român, harnica și curajoasa w 
clasă muncitoare din Româ
nia, poporul român au instau
rat puterea poporului în urma 9 
insurecției armate și, persis- 
tînd în orientarea revoluțio
nară de a se bizui pe forțele 9 
proprii și de a lupta cu abne
gație, au obținut rrTari succese 
în apărarea patriei și în opera 9 
de construcție. Dumneavoastră 
nu vă temeți nici de încercă- 
rile de control, intervenție și 9 
amenințarea cu agresiunea 
forțelor din afară, nici de lo- — 
viturile calamităților natu- V 
rale. Unit ca un singur 
om, poporul român și naționa- 
litățile conlocuitoate au luptat W 
curajos și au obținut victorii. 
Așa cum 
Nicolae 
cînd un . . 
să-și apere independența 
libertatea, nu există forțe în gh 
lume în stare să-1 îngenun- ” 
cheze, să-1 supună". Această 
poziție exprimă voința fermă 9 
și încrederea în victorie a po
porului român.

Municipiul Șanhai este un 9 
oraș care a cunoscut timp în
delungat dominația imperialis- 
mului din diferite țări și a 9 
reacțiunii interne și. de aceea, 
noi, populația din Șanhai, în- 
țelegem foarte bine experiența 9 
luptei poporului român. Pre
ședintele Mao Tzedun ne ?n- 
vață întotdeauna : „Trebuie să W 
știm să învățăm de la diferite 
partide frățești, trebuie să a 
știm să învățăm de Ia popoa- " 
rele din diferite țări ale lu
mii". Noi, clasa muncitoare, A 
populația revoluționară din w 
Șanhai, trebuie să învățăm de 
la poporul frate român și clasa 9 
muncitoare din România, tre
buie să învățăm din spiritul 
dumneavoastră revoluționar. 9 
Urăm clasei muncitoare din 
România și poporului român 
noi succese și mai mari ir. 9 
lupta pentru înfăptuirea cu 
succes a noului plan cincinal, 
îi rugăm pe înalții oaspeți să 9 
transmită clasei muncitoare si 
poporului frate român senti- 
mentele de sinceră prietenie și W

teoretic, lucrurile
riior șanhaiului. 9 MERG STRUNĂ. DAR

Salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ! PRACTIC ?

Salut poporului frate român! 9 
Trăiască prietenia dintre po

porul chinez și poporul ro- 
mân 1 9

Trăiască măreața învățătură 
marxist-leninistă 1 _

Cuvîntarea a fost subliniată @ 
de puternice aplauze.

De la șantierul naval și pînă — 
la cealaltă extremitate a Șan- 9 
haiului, o mulțime imensă a 
condus pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și celelalte persoane V 
oficiale române care au între
prins călătoria în provine’e, 9 
urîndu-le drum bun printr-o 
manifestație de masă a priete
niei. 9

LOCUL
DE

spunea tovarășul 
Ceaușescu : „Atunci 
popor este hotărit 

Și

MUNCA
AL UCU
NICUUUI

La înapoierea la Pekin, pe 
aeroport se aflau tovarășul 9 
Ion Gheorghe Maurer, precum 
și tovarășii Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al 9 
C.C. al P.C. Chinez, 
relui Stat Major al 
Populare Chineze de 
rare, Iao Ven-iuan, membru al 
Biroului Politic, Ciu Ui-tso, 
membru al Biroului Politic, ad- “ 
junct al șefului Marelui Stat 
Major, Ci Pîn-fei, ministru a 
ad-interim al afacerilor ex- ™ 
terne, Li Cian, ministru ad
junct al comerțului exterior, 9

ION MARGINEANU 
EUGEN PREDA _

ION GALAȚEANU 9

Iun - șen,

șeful Ma-
Armatei A

Elibe- 9

PRESA

sint stabi- 
mici amă- 
răspund în 
de schimb.

spe-

— în atelierul nostru — ne 
spune inginerul Ștefan Toader, 
șeful secției Mecanică I — res
ponsabilitățile privind pregătirea 
practică a ucenicilor 
lite pînă în cele mai 
nunte. De aceștia 
primul rind maiștrii
Există, apoi, un muncitor 
cialist așchietor care le dă în
drumări tehnice și in sfirșit, 
muncitorul pe lingă care lucrea
ză, selecționat și el cu multă 
grijă...

Teoretic problema a fost re
zolvată ideal. Care este realita
tea.

— Cîți ucenici fac practică in 
secția dumneavoastră ? — i-am 
întrebat

Greu 
că sint 
spunînd
să consultăm evidențele pentru 
a afla că, de fapt, sint... 54. Des
coperind această ignoranță, cum 
să mai crezi că maiștrii se 
cupă de ucenici dacă nici
mai elementar lucru — cîți ti-

Pe 
de 
44. 
că

maiștrii de schimb, 
aflat. Unul afirmă 
altul îl corectează, 
sint 49... A trebuit

o- 
cel

risește că este satisfăcut de e- 
voluția ucenicului, de strădaniile 
pe care le face pentru a învăța 
meseria. La rîndul lui și uceni
cul este mulțumit de atenția cu 
care muncitorul de la strung se 
ocupă de el. Pe Valentin Bleot- 
te. din anul al II-lea, l-am gă
sit. de asemenea, lucrînd cot la 
cot cu muncitorul Ion Staicu la 
reparatul mașinii. Dovedea mul
tă pasiune in muncă.

— Mi-a devenit un ajutor de 
nădejde — ne spune Ion Staicu. 
Am curajul să-1 las oricînd sin
gur pe strung.

In această situație se află 
marea majoritate a ucenicilor. 
Dar există și excepții nejustifi
cate. Strungarul-ucenic Nelu 
Speriosu a fost dat în grija lui 
Ion Stroia, „un muncitor nese
rios și indisciplinat", după cum 
il caracterizează însuși maistrul 
de schimb Mircea Gușă. Nici 
din punct de vedere profesional 
nu corespunde acestei sarcini : 
doar anul trecut a absolvit școa
la profesională, ar mai avea 
deci, și el multe de învățat de 
la alții...

— Nu există alt muncitor că
ruia să-i fie încredințat ucenicul 
Speriosu ? l-am întrebat 
maistru.

— Există, dar...
N-a mai continuat. Nici nu 

vea de fapt, ce argument să
ducă. Se poate deduce ușor cum 
va învăța Nelu Speriosu mese
ria lingă un muncitor care nu 
este el în stare să-și îndepli
nească norm-.. De altfel ucenicul 
nici nu era in ziua aceea la lu
cru. II învoise, dimineața, mun
citorul... Ion Stroia, fără să-l fi 
anunțat măcar pe maistrul de 
schimb, evident, pentru a scăpa 
de o grijă in plus. Absența sa 
de la practică nu este un caz 
izolat. Carol Puică, Vasile 
Zdrenghea din anul I și alții au 
lipsit aproape jumătate din 
timpul afectat practicii în luna 
mai. Explicația se regăsește în 
același punct : lipsa de exigență 
și răspundere a muncitorilor pe 
lingă care au fost repartizați. 
Din cele relatate se desprinde 
constatarea că pregătirea prac
tică k ucenicilor este lăsată ex
clusiv pe seama muncitorilor. 
Soluția nu este cea mai bună.

P'3

a-
a-

. Profesorii care predau tehno
logia meseriei la clâsele de u- 
cenici sînt recrutați dintre in
ginerii celor două mari intre*- 
prinderi. Cum ? La-, această în
trebare ne răspunde Ion Ungur, 
directorul adjunct al grupului 
școlar siderurgic.

— Solicitantul fa,ce o cerere 
în care specifică meseria la care 
dorește să predea. Ministerul o 
avizează și ne trimite, apoi, de
cizia...

— Cine verifică compatibili
tatea dintre specialitatea solici
tantului și disciplina pe care 
dorește s-o predea ? ne intere
săm noi.

— Evident, ministerul ! Noi nu 
urmărim in mod expres acest 
lucru.

N-am fi pus această între
bare dacă întotdeauna compati
bilitatea s-ar verifica. Sint ca
zuri cind. numai pentru că po
sedă titlul de inginer, solicitan
tul crede că poate ocupa orice 
catedră și nimeni nu-1 readuce 
la realitate. La anul al II-lea lă
cătuși pentru reparații cazane 
și turbine cu aburi predă teh
nologia meseriei un inginer la
minator, la sudori, anul II, pre
dă un proiectant pentru con
strucții de mașini, iar un inginer 
metalurg predă desenul tehnic 
la trei meserii diferite.

— în aceste condiții — recu
noaște directorul adjunct al șco
lii — „profesorul" trebuie să 
se pregătească tot atît de mult 
ca și elevul, iar procesul de în
vățămînt are de suferit. Cei care 
nu sînt stăpini pe materie pre
dau lecțiile cu dificultate, in- 
tr-un mod neatrăgător, fiind ne- 
voiți să se inspire mereu din 
caietul pe care-1 țin in mină...

O asemenea lecție ii plictiseș
te pe ucenici. Să ne mai mirăm 
că lipsesc de la cursuri ? S-ar 
crede că situația este generată 
de lipsa cadrelor. Motivul nu 
este acesta. Numai in combinat 
lucrează circa 300 de ingineri 
din care, oricum, se pot alege 
20—30 care să predea în bune 
condițiuni la școală. Se pare însă 
că repartizarea orelor de spe
cialitate se face, de multe ori, 
după considerente de ordin per
sonal în care simpatiile și anti
patiile nu se află tocmai pe ul
timul loc. Anul trecut, la clasa 
de lăcătuși reparații cazane și 
turbine cu aburi a predat teh
nologia meseriei un om de stric
tă specialitate — inginerul Nico
lae Dragomir. adjunctul șefului 
secției centrale termoelectrice. 
La sudori a predat inginerul Io
sif Cisar, șeful aceleiași secții, 
recunoscut în combinat pentru 
competența sa în materie de su
dură. Iată însă că în acest an 
— fără să li se spună măcar 
motivul —- aceștia n-au mai pri
mit ore deși ar fi fost dispuși să 
le predea gratuit numai pentru 
faptul că ucenicii fac practică 
în secția lor și aici vor lucra și 
după absolvire (de fapt, ingine
rul Dragomir și anul trecut a 
predat ore fără a fi remunerat).

★

Am evidențiat citeva din ano
maliile întîlnite in sfera uceni
ciei la locul de muncă din mu
nicipiul Hunedoara. Nu ne-am 
referit la deficiențe de fond ale 
acestei forme de instruire pro
fesională, despre acestea s-a 
scris cu alt prilej și sintem în
crezători că se vor lua măsuri 
pentru remedierea lor. Lipsurile 
semnalate in acest' articol sint 
determinate de cauze locale, 
deci pot fi înlăturate . ț.u ușu
rință fără a se mai aștepta noi 
acte normative...

te

CHINEZA DESPRE 
ROMÂNEVIZITA DELEGAȚIEI

clasa muncitoare, pentru toți lo
cuitorii orașului".

Ziarele din Pekin, precum și 
„Ciefanjibao", organul Comite
tului de partid orășenesc din 
Șanhai, relatează pe larg recep
ția oferită în cinstea solilor po
porului român, reproduo ample 
extrase din cuvîntările rostite 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Cian Ciun-ciao.

„Jenminjibao" consacră, toto
dată, aproape o pagină unui 
fotoreportaj oglindind momente 
semnificative ale vizitei delega
ției noastre la Șanhai și Nan
kin.

Cu prilejul vizitei delegației 
române în China, presa din Pe
kin. continuă să publice mate
riale despre succesele poporu
lui român în construcția socia
listă. despre relațiile de priete
nie și colaborare cbino-române. 
Astfel, organul central al P. C. 
Chinez inserează o relatare din 
București a corespondentului a-

Ocupîndu-se în continuare pe 
larg de vizita în provincie a de
legației de partid și guverna
mentale române, conduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu, zia
rele centrale chineze publică 
ample relatări despre primirea 

făcută oaspeților români la Șan
hai, primire apreciată de „Jen- 
minjibao" ca „o expresie plină de 

entuziasm a unității și frăției 
dintre popoarele Chinei și Ro
mâniei". Sint evocate atmosfera 
sărbătorească, manifestările de 
bucurie și entuziasm cu care au 
fost întîmpinați oaspeții români 
de către locuitorii Șanhaiului. 
Ziarele chineze arată că sute de 
mii de persoane aclamau și dan
sau pe străzi, balcoanele clădi
rilor de pe arterele străbătute 
de coloana oficială erau înțesate 
de oameni care ovaționau cit căl
dură. „Vizita la Șanhai a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți oaspeți români, subli
niază „Guanminjibao", a consti
tuit o mare încurajare pentru

genției China Nouă despre dez
voltarea întreprinderilor agrico
le de stat din România în cursul 
ultimului plan cincinal. în co
respondență se arată că I.A.S.- 
urile au obținut rezultate bune 
în ce --riveste producția de ce
reale, care a înregistrat sporuri 
de 19 la sută în comparație cu 
cincinalul precedent. Subliniin- 
du-se că I.A.S.-urile au depășit 
într-un timp scurt pagubele pri
cinuite de inundațiile de anul 
trecut, sînt citate spre exempli
ficare recoltele bogate obținute 
de întreprinderea de pe Insula 
Mare a Brăilei. Sînt reproduse, 
de asemenea, cifre ce ilustrează 
ponderea însemnată ce revine 
I.A.S.-urilor în domeniul zooteh
niei. în prezent, relevă cores
pondentul, muncitorii, ceilalți 
salariați ai întreprinderilor a- 
gricole de stat din România de
pun toate eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
noul plan cincinal.

AL. BALGRADEAN

Atenția și îndemînarea, cali
tăți pe care le asociem tot

deauna textilistelor.
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ln timpul zilei, plictiseala începe devreme... (în centrul imaginii, Sandu Durbac)

[• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

IN AȘTEPTAREA 
SAPTÂMÎNII cu surprize

(Urmare din pag. 1)

bil, la persoana lor, a interlo
cutorilor mei :

— Cu ce vă ocupați ?
începe, fiecare, o poveste în- 

cîlcită. Sărind peste sincerități, 
în replici metaforice. Ion Mari
nescu de pe B-dul Castanilor 15 
are 18 ani, a făcut liceul pînă 
la clasa a Xl-a, cînd a fost ex
matriculat din cauza absentelor. 
Anul trecut.

— Și acum ? îl întreb.
— Stau, mă pregătesc iarăși, 

vreau să termin la fără frecven
ță...

— Aici, pe stradă ?
— Ei, mai are omul și timp 

liber...
Bani pentru acest îndelung 

,,timp liber'1 îi dă mama, func
ționară în Tîrgoviște. Nu, nu s-a 
angajat nicăieri, mărturisește 
chiar el, și mirat, mă întreabă: 

— Unde era să mă angajez ?
Ii indic cîteva locuri, îl în

treb dacă a fost vreodată la O- 
ficiul forțelor de muncă, nu, nu 
fusese, dar se va duce, bineîn
țeles că se va duce, știe și el 
că toată lumea trebuie să mun
cească...

Daniel Stănescu este chiar in
dignat. Lingă mine, locotenentul 
de miliție Aurel Pavel îl lămu
rește pe Stănescu, îi amintește 
de alte promisiuni, cu alte pri
lejuri luate, de a-și găsi un ser
viciu.

— Dar v-am spus să mă aju
tați, ripostează tînărul. Da, dom
nule, vreau să ciștig și eu un 
ban... Cînd vin la dumneavoas
tră să-mi găsiți de lucru ?

Nu pare deloc neajutorat. Are 
21 de ani. n-a muncit cine știe 
ce în viață, ocazional doar. Pre- 
întîmpină întrebările mele cu 
răspunsuri gata făcute, nu pri
ma oară rostite :

— Păi, vreau să muncesc, toa
tă lumea muncește, dar unde să 
mă angajez ? V-am căutat de a- 
tîtea ori, îi spune locotenentului 
Pavel, dar n-am timp să umblu 
mereu...

Dar zilnic, este văzut pe Cor
so, zilnic, dimineața sau seara, 
cînd șuetele se prelungesc în 
parc, la un joc de noroc adăpos
tit de întuneric...

Stăm de vorbă cu alții. Unii, 
ca un făcut, n-au nici un act 
asupra lor, nu li se poate veri
fica identitatea. Constantin Ma
nea este din Găești, a venit, în
tr-o doară la Tîrgoviște, la un 
film... Este sau nu mecanizator 
agricol, nimeni nu poate să do
vedească, dar cert este că la o 
oră plină a zilei, își pierde vre
mea în fața unui cinematograf. 
Alexandru Mărăcinaru din Gol- 
gota are 17 ani, declară senin că 
nu are nici o treabă, nici o o- 
cupație, pierde zile întregi prin 
oraș... I se sugerează și lui. an
gajarea într-o muncă. Aceeași 
mirare, aceeași indiferență :

— Unde să mă angajez ?
Ilie Dincă pretinde că și-a 

luat „învoire" de la Șantierul u- 
zinei de oțeluri aliate. Nu are 
nici o legitimație de muncă, în
fățișarea lui nu pare a dovedi 
că a plecat, cu o oră înainte, de 
pe un șantier, este spilcuit, cu 
pantofii proaspăt tăcuți, îmi 
spune că a ieșit tocmai să se 
tundă, scuzîndu-șî înainte de a-1 
acuza, părul mare, ordonat în
tors peste frunte și urechi... Iși 
dă un nume fals la început, apoi 
arată buletinul, dar toate „sin
ceritățile" lui ulterioare stau 
sub semnul primei minciuni

Cu Dan Miriță șl cu Sandu 
Durbac am angajat, la un ceas 
al după amiezii, o discuție mai 
îndelungă. Dan are o privire 
dezghețată, prinde întrebarea 
din zbor, zîmbește curtenitor tu
turor încercărilor de a afla cum 
înțelege el să trăiască. Are 16 
ani, neîmpliniți, zice el, fumea
ză deîtlYVWtț—comandă generos 
cafele :

— Fumez și eu. ca băieții...
îmi explică, serios, că e prea 

tînăr să muncească. Ma; are 
timn. Fbate-și va continua școa
la. Poate... 11 întreb cu ce se o- 
cupă prietenul lui, Durbac.

■ . F întrr,adevăr, . țehnician- 
auto ?

Dă din umeri, șăgalnic, văd în 
zîmbetul lui că amicul „m-a 
dus" dar el nu se amestecă... Pe 
Durbac- îl <văd și .dimineața și 
seara pe stradă și a doua zi di
mineața... Iar o fotografie 1-a 
surprins, tot dimineața, în urmă 
cu două săntămîni. demonstrînd 
aceeași pasiune pentru a sta de
geaba--

Frații Marian și Nicolae Chi- 
lom au fost surprinși de curio
zitatea noastră. Cel mare are 20 
de ani. a terminat școala profe
sională Petrol-Chimie, a stat cî- 
teva luni angajat, nu i-a plăcut. 
Tovarășii de la Oficiul forțelor 
de muncă l-au trimis la Fabri
ca de cărămizi, nu s-a dus... Din 
1969 așteaptă să-1 ia militar... 
Așteaptă, bate străzile cu frate
le său de 16 ani, nu s-a mai gîn- 
dit să se angajeze, nu l-a lăsat 
nici pe celălalt...

înțeleg că mulți dintre băieții 
cu care stăm de vorbă nu sînt, 
pentru prima oară, trași la răs
pundere pentru inactivitatea lor. 
Comitetul județean U.T.C. îm
preună cu Miliția a avut, ade
sea întîlniri cu cei figurînd în
tr-o rubrică aparte a tineretu
lui tîrgoviștean : „fără ocupație". 
’Inii au fost determinați să se 
angajeze, pe șantierul platfor
mei, industriale sau în alte locuri 

de muncă. Alții, pun mereu a- 
ceeași și aceeași întrebare •

UNDE .SA MÂ ANGAJEZ ?
Nu voi face, in cele ce urmea

ză, inventarul locurilor de mun
că din Tîrgoviște sau din jude
țul Dîmbovița. Ele sînt nenu
mărate într-un județ tînăr, în 
plină industrializare. Platforma 
industrială care s-a deschis în 
marginea orașului cuprinde, la 
această oră peste 3 000 de oa
meni dintre care 30 Ja sută sub

30 de ani. Pînă la sfîrșitul anu
lui, dezvoltarea lucrărilor de 
construcție a celor 3 mari uzine 
va solicita încă 2 000 de munci
tori.

Din punct de vedere al unei 
realități evidente, întrebarea de
vine inutilă. Pe pereții Oficiului 
forțelor de muncă, pe zidurile 
orașului, în ziarul local, afișele 
glăsuiesc : „ANGAJAM UR
GENT...". Și totuși, tinerii întîl- 
niți intr-o singură zi pe străzile 
orașului au nedumeriri cu pri
vire la găsirea unui loc de mun
că. Să precizăm : false nedume
riri, false probleme. Tot în ace
lași timp, în registrele. Oficiului 
sînt înscriși peste 250 de absol
venți de liceu care solicită pos
turi, care sînt îndrumați, con
form unor nevoi stringente spre 
șantier, dar care refuză sistema
tic, așteptînd ivirea unor munci 
comode, de funcționari. Unii 
dintre ei, în așteptare, își petrec 
timpul pe stradă, în cafenele, 
într-o inerție pe care ei o jus
tifică prin incompatibilitatea 
dintre calitatea lor de absolvenți 
ai liceului și munca pe un șan
tier.

— Ce să fac pe șantier ? m-a 
întrebat Ion Dobre, absolvent de 
doi ani al liceului din Fieni, în- 
tîlnit în parcul tîrgoviștean în 
compania unor localnici, de a- 
semeni fără nici o ocupație. Să 
dau cu sapa ?

Există, fără doar și poate, o 
categorie de răuvoitori, de le
neși și gură-cască deloc dispuși 
să muncească. Aș cita, ca un în
ceput de dezbatere, răspunsul 
lui Cornel Sava — 22 de ani, ab
solvent al unei școli-profesiona
le, neîncadrat .nicăieri, care, cu 
aerul că face o glumă, mi-a 
spus :

— De ce nu muncesc ? Din 
principiu.

Se poate, într-adevăr, să re
fuzi munca, prin ea însăși o con
diție de existență, la adăpostul 
vreunui principiu ? Gîndit sau 
doar termen de uzură argotică, 
răspunsul este simptomatic. 
Pentru toți cei pe care j-am in- 
tîlnit care își ascundeau inacti
vitatea fie sub false identități, 
fie sub demagogii ieftine_ O ca
tegorie de tineri care stă in a- 
tenția Miliției continuu — se re
crutează, din rîndul lor. infrac
torii ordinii publice, ai legilor 
de conviețuire — în atenția 
U.T.C.-ului din cînd în cînd, iar 
în atenția cetățenilor, zilnic, prin 
prezența lor acaparatoare pe 
străzile orașului.

Noțiunea de muncă, de anga
jare într-o formă stabilă și dem
nă de activitate are, în accepția 
Celor cu care am discu
tat, interpretări diferite. Nu 
este vorba doar de un re
fuz oarecare, copilăresc, une
ori, sau de reale „principii" ci 
și de o atmosferă creată în ju
rul lor care pare să le priască 
și să-i încurajeze. Ca să ne în
trebăm acuma care sînt caren
țele de educație ce conduc la o 
asemenea atitudine, înseamnă a

(Urmare din pag. I-a)
1 din calități, nu ajunge pînă la 

valorile cerute de însuși carac
terul specific al realităților. 
Cele două laturi ale aceluiași 
proces se cer, așadar, împletite, 
se presupun reciproc, pentru a 
ajunge, așa cum s-a subliniat, 
„să executăm concepînd și să 
concepem executînd".

Chiar din intervențiile parti- 
cipanților se desprindea însă, și 
pînă in acest punct, o conclu
zie demnă de reținut : aceea 
că actul concepției și execuției 
nu se desfășoară în gol, ci pe 
terenul organizațiilor U.T.C., al 
activității lor. Acesta este locul 
care trebuie să valorifice toate 
ideile și eforturile de acțiune 
ale activistului. Ceea ce s-a și 
reliefat convingător de altfel.

IOAN PETRICA : Dacă în ac
tivitatea multor organizații 

i U.T.C. întilnim astăzi acțiuni 
I dezlînate, reînchegate într-un 

sistem propriu, ascendent, a- 
ceasta este, trebuie s-o recu
noaștem, și din cauza activistu
lui, care n'1 o dată a preferat 
să pună el mîna, decît să sti
muleze imțiativa colectivului. 
să-1 țină din scur*, în loc să-i 
încurajeze mersul pe picioarele 

• proprii. Iar activistul nu face 

repeta lucruri deja cunoscute : 
familia și școala nu reușesc, în 
toate cazurile, să transforme i- 
deea de muncă într-o noț.une 
sensibil necesară, într-o condiție 
de existență a fiecărui tînăr, în
tr-un act de maximă responsa
bilitate fată de sine și față de 
societate. Interlocutorii mei de 
la Tirgoviște au părăsit de 
scurtă vreme sau mai îndelun
gă, școala, deci se află în a- 
fara unui cadru organizat de e-

TINERI!
„PENSIONARI1

ducare, de orientare. Pot ej, to
tuși, la adăpostul acestei stări 
neintegrate social să fie lăsați 
la voia intîmplării, categorisiți cu 
ușurință printre cei cu care nu 
se mai poate face nimic ? Mulți 
s-au obișnuit cu ideea că „pădu
re fără uscături nu se poate", 
că, pe lîngă miile de tineri se
rioși, maturi, dornici să-și gă
sească realizarea prin muncă, e- 
xistă și acești cîțiva — după a- 
precierile Miliției și ale U.T.C.- 
ului cîteva zeci în TTrgoviște — 
care nu și-au găsit încă drumul 
firesc al integrării sociale.

Atmosfera în care s-au purtat 
dialogurile cu ei a fost, într-un 
fel, revelatoare pentru ceea ce 
am numit „încurajarea" împre
jurărilor. Toată lumea din jur 
este „maternă", ofițerii de mili
ție îi ceartă, le fac o morală u- 
șor idilică de genul ; „Măi, tu 

Pare că toți tinerii orașului sînt în vacanță sau concediu...
nu-ți dai seama că ai apucat-o 
pe un drum greșit ? Cînd ai de 
gînd să te faci băiat de treabă?" 
U.T.C.-ul îi cheamă, din cînd în 
oind și-i muștruluiește servin- 
du-le frumoase pilde principiale
— și nu tuturor, o ultimă întîl- 
nire a avut loc numai cu absol
venții de liceu ! — funcționarii 
Oficiului forțelor de muncă îi 
înregistrează — pe cei care vin
— oferindu-le posturi după pos
turi. constatînd, că totuși pe 
stradă, mai sînt atîția care spri
jină zidurile sau băncile parcu
rilor... Nu se știe precis oîți sînt 
aceștia — un tovarăș secretar al 
comitetului municipal U.T.C. dă
dea, aproximativ, o cifră a ab
solvenților de liceu neîncadrați
— 35-40 ei fiind peste 250 !

Așadar, nu locurile de muncă 
lipsesc, ci drumul spre ele, drum 
pe care unii îl cunosc dar nu-I 
acceptă, pe care alții nu vor să-1 
cunoască, iar alții, sau poate ma
joritatea, sînt încurajați în ne
păsarea lor, prin nepăsarea ce
lor răspunzători sau, uneori prin 
incompetența pedagogică a a- 
cestora din urmă...

CAI DIFICILE, DAR NECE
SARE.

Cu un an în urmă comitetul 
U.T.C. al municipiului Bucu- 

deseori decît să repete mereu 
aceleași lucruri pînă Ia satura
ție, sub motivul că sînt „verifi
cate" in alte părți. In general, 
ar trebui ca activitatea să ex
prime mai ferm ideea de pro
gres. Acțiunile să se coreleze 
între ele, fiecare să aducă un 
accent nou, să facă un pas îna

DE LA EXECUȚIE
LA CONCEPȚIE

inte față de cele care au prece
dat-o. Toate acestea trebuiesc 
stabilite încă în faza de concep
ție. Unele lucruri s-au făcut în 
această direcție. Mă gîndesc la 
ciclul de acțiuni organizate pen
tru educarea patriotică a tine
rilor, care a cuprins excursii 
la Mausoleul de la Mărășești, 
întîlniri cu veterani de război, 
cu activiști, vizite la muzee, 
evocări etc. Consecvența unor

Cu ostentație, lipsa de preocupări este „expusă" la vedere...

rești a avut o inițiativă 
demnă de urmat. Desfășurată pe 
cîteva luni, acțiunea a avut me
ritul de a înregistra, caz cu caz, 
toți tinerii oare, din diverse mo
tive, nu s-au încadrat în muncă. 
Cu răbdare și atenție. Nu a fost 
vorba numai de o acțiune pur 
educativă în care activiștii au 
încercat să convingă tinerii de 
înaltele principii ale muncii pe 
care sfe întemeiază societatea 
noastră, ci de o largă cuprin
dere a tuturor factorilor, a tu
turor metodelor, a acelora de în
țelegere prietenească, lămurire 
sau, cînd a fost nevoie, de duri
tate și intransigență. Munca nu 
este o lege acceptată 'au nu, la 
voia fiecăruia, ea este o valoa
re socială care trebuie respec
tată absolut de toată lumea. Ne- 
acceptarea obligativității ei în
seamnă un eșec pentru individ 

dar nu numai pentru el ci și 
pentru societate.

Aminleso de această acțiune 
pentru că ea a avut rezultate 
spectaculoase. Peste 80 la sută 
dintre tinerii neîncadrați au fost 
repartizați în diferite locuri de 
muncă, au fost obligați să ac
cepte munca drept prima și cea 
mai importantă îndatorire a lor. 
Să nu 'ne temem de cuvîntul O- 
BLIGATIVITATE. Nu blîndețea, 
nu false principii educative (vezi 
dictonul cu pădurea și uscături
le) pot schimba drumul — ade
sea molipsitor la o vîrstă a in
certitudinilor — a acelora care, 
dintr-un motiv sau altul, nu 
reușesc să se încadreze în dis
ciplina necesară mersului îna
inte al societății. Dacă pînă la 
18 sau 22 de ani conștiința ne
cesității muncii nu există încă. 
ea trebuie impusă, obligată să 
existe. Cu atît mai mult cu cît, 
într-o atmosferă puternic dă
ruită muncii, cum este în Tîr
goviște, cei întîlniți pe străzile 
orașului afișează, ostentativ, o 
indolență și o pasivitate provo
catoare. O energie de tinerețe 
se cheltuiește fără utilitate, des
tine care nu-și găsesc, decît pe 
căi lăturalnice, un mod de e- 
xistență. Pe marele șantier al 

acțiuni complexe de acest fel 
ca și proliferarea lor în mai 
multe sectoare de activitate ar 
permite formarea sistemului de 
care vorbesc.

MARIN STOIAN : Aș dori să 
fac o completare, aici. Activis
tul are totuși o experiență mai 
bogată, o pregătire personală 

mai serioasă. De aceea el nu 
trebuie să rămînă la nivelul 
substituirii organizațiilor ci, a- 
colo unde este cazul, să inter
vină pentru retușarea și îmbo
gățirea unor acțiuni. Ca să fiu 
mai limpede, mă voi referi la 
o situație concretă petrecută la 
laminorul de benzi la rece de la 
Combinatul siderurgic. Activis
tul a observat că organul U.T.C. 
de aici, propunîndu-și să dez- 

Platformei industriale sînt an
gajați zilnic, tineri veniți din 
Moldova și Maramureș, din Ol
tenia și Banat în timp ce tîr- 
goviștenii, cei întîlniți pe stra
dă, cei înregistrați la Oficiul 
forțelor de muncă, nu aruncă 
nici o privire spre încordarea de 
forță umană care va aduce ora
șului, peste cîțiva ani, prestigiul 
unui important centru indus
trial. Se impune, de aceea, o 
acțiune responsabilă, la care să 
ooncure toți factorii orașului 
pentru afagerea, obligarea și 
încadrarea acestor tineri în mun
că. O acțiune extinsă în toate 
domeniile activității folosind a- 
tît argumentele atractivității 
muncii cît și legile scrise și ne
scrise ale eticii societății noas
tre.

A cunoaște exact numărul ce
lor oare încă nu s-au încadrat în 
muncă nu înseamnă a face o 
contabilitate birocratică ci a ști, 
de la început, cine sînt ei, fie
care în parte, care sînt motive
le neintegrării lor, care sînt do
rințele și principiile de viață, în 
ce măsură neaderența lor este o 
haină de împrumut sau o men
talitate greșit formată. A-i cu
noaște înseamnă ă-ți oferi po
sibilitatea argumentelor, a me
todelor: <if convingere, fie că ele 
trebuie, .sarîndfepte rătăciri tem
porare .Șau să pună ,ub contro
lul legilor sociale o atitudine, un 
principiu nociv. '

Apoi, fiind vorba de Platfor
ma industrială, cea care solici
tă pe zi ce trece, mină de lu
cru, activitatea, perspectivele ce
lui care se îndreaptă spre șan
tier trebuie dirijate cu mai mul
tă atenție. Afișele prin care 
Șantierul angajează urgent mun
citori, au tipărită o rubrică in- 
dicînd posibilitățile de califica
re într-o meserie. Pe nici un 
afiș rubrica nu este completată 
pentru că, pînă la această oră, 
șantierul nu a deschis încă nici 
un curs de calificare. In octom
brie 1970 a plecat spre Ministe
rul Construcțiilor Industriale ce
rerea Grupului de Șantiere Tîr
goviște pentru începerea școla
rizării. Aprobarea a venit după 
șapte luni, timp în care o serie 
de tineri ar fi putut termina 
cursurile promise. Greutatea cu 
care se organizează aceste 
cursuri este, în primul rînd, de
favorabilă șantierului, o mare 
parte a fluctuației provine din 
această incertitudine a perspec
tivelor. în sfîrșit, după ce Mi
nisterul a aprobat, conducerea 
șantierului a hotărît numărul de 
oameni și meseriile în care se 
vor califica. Dar, deocamdată, 
ele au rămas pe hîrtie. Chiar 
înainte de începerea cursurilor, 
ar fi fost necesară o propagan
dă lărgită a meseriilor în dis
cuție, a condițiilor de califica
re, o propagandă făcută în pri
mul rînd în orașul Tîrgoviște. 
Este fără discuție, un punct de 
atracție posibilitatea obținerii u- 
nei meserii pentru atîția și atî
ția tineri.

Nu s.-ar putea spune că nu
mai U.T.C.-ul trebuie să se ocu
pe de atragerea tinerilor spre 
șantier, de convingerea celor în
că neîncadrați de a munci. Este 
o datorie a tuturor factorilor e- 
ducativi. inclusiv a șantierului. 
Dar. avînd în vedere că Comi
tetul județean U.T.C. preconi
zează. pe Platforma industrială 
din Tîrgoviște un Șantier națio
nal al tineretului. îndatorirea de 
bază revine organizației de ti
neret. Care trebuie să analizeze 
în amănunt, tot ceea oe ar pu
tea conduce la atragerea tine
rilor spre muncă, spre un Șan
tier unde tinerii orașului să fie, 
în același timp, constructorii și 
beneficiarii de perspectivă ai 
dezvoltării Tîrgoviștei.

bată unele aspecte ale discipli
nei în producție, se rezumase 
la întocmirea unui material. 
Considerînd că aceasta nu este 
de ajuns el a intervenit, îm
preună cu comitetul U.T.C., 
concepînd și organizînd un raid 
anchetă care, a surprins pe viu 
o serie de instantanee de in

disciplină, s-a apelat la păre
rile și sugestiile maiștrilor, ale 
altor muncitori. S-a ’ convocat 
apoi adunarea generală la care 
erau prezenți și conducătorii 
procesului de producție. Nu s-a 
citit nici un material, ci a fost 
ascultată banda de magnetofon 
pe care fuseseră înregistrate in
stantaneele din ziua precedentă 
Efectul educativ a fost peste 
așteptări. Așadar, activistul să

o DUMINICĂ, Televiziunea 
noastră ne-a oferit o mostră pen
tru ceea ce ar putea fi ea dacă..., 
și dacă..., și dacă... Intr-un cu- 
vînt, dacă și-ar defini precis și 
daca și-ar lespecta cu îndărătni
cie menirea. E vorba despre 
transmiterea în direct a finalei 
de la Roland Garros sau, mai 
exact, despre operativitatea cu 
care a fost perfectată această 
transmisie și despre promptitudi- 

iu ca»e î s-a tăcut loc în 
programul dupâ-amiezii. lată : 
iinaia a devenit pasionantă pen
tru noi abia sîmbătă după- 
ainiază, prin calificarea acestui 
mare copil teribil care e conce- 
ta(canui nostru, nie Năstase ; în
tre Paris și București sînt circa 
2 000 de kilometri, cîteva țări cu 
televiziunile aferente ; cel mai 
Competent comentator posibil — 
ion țiriac — a fost aflat și adus 
în studio de pe plaja de la 
Snagov; o emisiune cu destule 
puncte de atracție, cum este 
„Post meridianul" și-a sacrificat 
diversitatea, pentru a face loc 
evenimentului zilei și chiar pro
gramul cu ștaif al serii de dumi
nică s-a adaptat fără prejudecăți 
situației. Sa mă ierte Cristian 
Țopescu și Emanuel Valeriu (ca 
și cei ce le-au aprobat demersu
rile), dar am înșirat toate împre
jurările de mai sus nu în pri
mul rînd pentru a le argumenta 
binemeritatele aplauze, ci pentru 
a face și mai pregnante semnifi
cațiile actului ca atare. Am mai 
scris și promit să nu pierd nici 
altădată prilejul de a pleda 
pentru transmisiile „în direct" 
ale evenimentelor marcante de 
orice gen, în speranța că Tele
viziunea se va lăsa în cele din 
urmă convinsă că nici un sacri
ficiu nu e prea mic atunci cînd 
se cuvine să-și onoreze una din 
principalele meniri — aceea de

MUZICĂ
:• • ETAPELE"

UNEI SĂPTĂMlNI
Umorul în creația came

rală românească" — sub 
acest „generic" formația 

„Soliștii din București" ne-a 
oferit în Sala mică a Palatu
lui unele dintre cele mai sem
nificative creații dedicate unor 
formații camerale în care com
pozitorii noștri au încercat să 
surprindă cu mijloacele speci
fice muzicii, farmecul unor 
momente umoristice : „Bur- 
lesca“ de Mircea Istrate, 
„Trei șalviri" de Matei Socor, 
„Cinci ditirambe" de Nicolae 
Beloiu și Octetul lui Tudor 
Ciortea „Din isprăvile lui Pă
cală".

Momentul de cel mai mare 
interes al concertului l-am gă
sit în prima audiție a piesei 
lui Nicolae Beloiu, piesă care 
dorește a fi o replică muzica
lă liberă la dramaturgia „Co
mediei dell Arte". (Celelalte 
lucrări înscrise în program 
fiindu-ne cunoscute din înre
gistrările Casei de discuri „E- 
lectrecord"). Cele cinci „Diti
rambe" ale lui Nicolae Beloiu, 
cu titluri de referință sceni
ce — „Argumentam.", „Intra- 
da“. „Quasi Minuetto", „Ariet
ta" și „Pantomima" — cuprind 
o muzică de substanță și de 
adincă expresivitate. Scriitura 
muzicală este perfect adecvată 
facturii „scenelor". Știința îm
binărilor timbrale — magistra
lă. Concizia construcției cu 
totul remarcabilă.

Am mai ascultat în acest 
concert dirijat de Paul Popes
cu și Octetul lui Tudor Cior
tea „îmbrăcat" de astădată în
tr-o „haină" coregrafică care 
ni s-a părut inadecvată, inca
pabilă să asigure o fuziune 

sprijine eforturile organizației, 
venind cu propriile lui sugestii, 
în concordanță cu realitățile 
organizației.

Prin urmare totul, fiecare act 
al acestui proces complex prin 
care activistul își susține capa
citatea de îndrumare și sprijin, 
trebuie subordonat unui obiec
tiv unic — ridicarea întregului 
nivel de activitate în organiza
ții. Deoarece, așa s-a precizat 
în finalul discuției, dorința este 
una și aceeași :

In ultima vreme se discută 
foarte mult despre autonomie. 
O atare realitate nu vine de Ia 
sine, nu ți-o acordă nimeni din 
afară, ci rezultă din efortul tău 
propriu. Stimularea acestui e- 
fort, esențial pentru organiza- 

vțiile U.T.C., trebuie să devină și 
scopul nostru principal. Dacă 
discutăm de competență, de 
inițiativă, de responsabilitate în 
ceea re-1 privește pe activist, în 
aceiași termeni trebuie să dis
cutări și despre organizațiile 
U.T.C., despre autonomia lor. 
Pretindem activistului compe
tență și inițiativă tocmai pentru 
a sprijini și întări competența 
și inițiativa organizațiilor U.T.C 
Fără aceste atribute autonomia 
rămine un simplu element de 
decor. 

a aduce milioane de martori la 
toate momentele în care viața 
politică, socială, artistică, științi- 
rica, sportivă ș.a.m.d. își iese din 
rutina cotidiană. Din păcate, 
prejudecăți, comodități, insufi
ciența mijloacelor — în spatele 
căreia se ascund adeseori insufi
ciențe de cu totul alt ordin — 
ne mențin la stadiul acesta al 
pledoariei, în vreme ce alte te
leviziuni nu numai că nu pierd 
nici un eveniment, dar atunci 
cînd calendarul se arată prea 
sarac cniar le provoacă, își in
ventează pur și simplu eveni
mente proprii.

• TOT DUMINICĂ, noua re- , 
dacție de divertisment a colorat 
seara cu spectacolul muzical- ț 
umoristic „Nici o lacrimă". Măr
turisesc cinstit că sistemul or- r 
ganizatoric al acestor divertis- . 
mente îmi scapă și, iată, nu știu 
în seama cui să pun succesele 
și insuccesele unui „spectacol de ” 
Dan Mihăescu" cu „momente de * 
Grigore Pop, Sașa Georgescu, 
Sin Arion și Romulus Vulpescu", 
cu doi redactori (Radu Anag
noste și Titus Mocanu) și un re
gizor (Cornel Popa). De pildă : 
oscilarea între cele cîteva mo
mente de umor veritabil — sce
neta cu secvențe din „Incorupti
bilii", „poezia" recitată de Mihai 
Fotino, cupletul lui Ovid Teodo- 
rescu, prima apariție a tarafului 
(minus retractarea cu „regizor 
defect") și cele care stîrneau doar 
un zîmbet jenat (sceneta din bar, 
cupletul în care s-au chinuit 
Radu Zaharescu și Horia Șcrbă- 
nescu, monologul încredințat lui 
Toma Caragiu — versiune de
gradată a celui de la Revelion), 
trebuie pusă în seama autorului 
spectacolului sau a redactorilor ? 
Nu știu în contul cui să trec exi
gența care a guvernat la selec

▲
plastică cu expresia muzicală, 
diminuînd valorile textului 
muzical apreciat pentru dis
tincția și sensibilitatea sa.

Am mai întîlnit numele di
rijorului Paul Popescu 
și pe afișul concertului 

din Studioul de pe strada Nu
ferilor, ultimul concert al for
mației simfonice dintr-o sta
giune care a însemnat foarte 
mult pentru creșterea gradu
lui de măiestrie al orchestrei.

Pe afiș au figurat, alături de 
Simfonia „Faust" a lui Liszt 
trei prime audiții — piesa 
„Izvoade" a tînărului compo
zitor ieșean Anton Zeman, o 
piesă cu izvoare adinei în arta 
folclorică și două concerte 
pentru clarinet (unul aparți- 
nînd clasicului Stamitz și altul 
compozitorului contemporan 
elvețian Hans Ulrich Lemann) 
in interpretarea inegalabilu
lui nostru artist — clarinetis
tul Aurelian Octav Popa.

Uriașa gamă de nuanțe co- 
loristice, „mulajul" fiecărui 
sunet, tehnica instrumentală 
rămîn de-a dreptul uluitoare 
de fiecare dată tot așa cum en
tuziasmează pe fiecare dintre 
iubitorii de artă din centrele 
muzicale ale Europei sau A- 
mericii care au avut posibili
tatea să-l asculte în ultimul 
timp.

O notă specială pentru sa
voarea Concertului lui Lemann 
interpretat într-o variantă 
specială, dedicată de compo
zitorul elvețian, tînărului ar
tist român. 

RESPECTUL
MESERIEI

(Urmare din pag. 1)

< comerțul pe sub mînă cu... țigări. Era greu să găsesti un 
<► pachet de țigări la restaurantul sau barul X, Y. Daco insis- 

tai, dacă promiteai, pachetul se ivea, bineînțeles, la prețul 
<► impus de gestionară. Un leu, sau cîțiva lei în plus, mare 
<► pagubă 1 — omul care petrece la restaurant nu se uită la 

k?n'- Ș' a?a' adun.înd de la o zi la alta, o gestionara 
își cumpără apartament și mobilă, și-i mai rămîne și ceva

<► de cheltuială, lată cum o meserie de o mie și ceva de iei 
pe lună, care nu pretinde cine știe ce studii — a devenit

> rentabilă, o meserie de multe mii pe lună. Probabil că 
I gestionara în cauză (și altele, sau alții ca ea) i-o fi compă

timind pe candidații la examenele de admitere, care aspiră 
la titluri universitare : de ce-o fi nevoie de atîția ani de 
învățătură, de atîtea titluri, cînd te poți îmbogăți din comer
țul cu țigări ? Că îmbogățirea pe această cale nu ține decît 
pînă la primul control serios, asta-i altă poveste. Unii se 
simt datori să încerce, poate că le va surîde norocul. Poate 
că vor izbuti, pînă la capăt, — să transforme o meserie în
tr-un pretext de înavuțire.

Dar se știe, meseriile se răzbună cumplit. Cînd nu le res
pecți, cînd nu li te dăruiești — se leapădă de tine și caulo 
alții, mai buni. Cei învinși, să nu dea vina pe ghinion.

ția momentelor muzicale, aflate 
toate deasupra unui obișnuit ni
vel mediu (am regretat totuși că 
nimeni n-a sesizat exagerata lun
gime a cîntecului popular inter
pretat cu multă sinceritate de 
Corina Chiriac). Dar mai ales e 
imposibil de stabilit din fața mi
cului ecran paternitatea tendin
ței — de bun augur — de a ob
ține efecte umoristice prin mijloa
ce specifice televiziunii, ca în ca
zul cupletului din deschidere, al 
citatei scenete cu Ștefan Bănică și

• Eliot Ness, al „momentului poe
tic"... E acesta un drum fertil, 
pe care autorii distracției noastre 
j- esc încă cu neînțeleasă timi
ditate.

i • LECTURA PROGRAMU- 
«ț LUI T. V. pe săptămina în curs 
5 oferă numeroase surprize. Mă 
> întreb dacă nu trebuiau totuși 

pregătite și lansate, dacă noile 
emisiuni nu aveau nevoie de o

J publicitate oeva mai largă decît 
simpla înscriere în program, dacă

* unele restructurări ale programu
lui nu se cereau cît de cît expli
cate. De ce, de pildă, cele două 
programe de sîmbătă au fost mu
tate marți ? De ce sîmbătă la te
leviziune a devenit un argument 
pentru o... plimbare în parc ? 
De ce joia sînt programate „la 
concurență" două emisiuni de 
idei, deopotrivă de interesante 
ca intenții ? De ce imaginația 
programatorilor se odihnește 
miercurea și vinerea în întuneri
cul cinematografului de cartier ? 
Ș.a.m.d.

Dea domnul să fim mai lămu
riți la capătul acestei săptămîni 
cu surprize.

COSTIN BUZDUGAN

Un moment special în a- 
genda săptămînii a fost 
marcat de recitalul Sil

viei Marcovici care și-a propus 
acum o supremă confruntare 
cu publicul Capitalei cu un 
program capabil să satisfacă 
cele mai înalte exigențe : so
nate de Mozart, Brahms și Ce
sar Frank.

Au fost de-a lungul recita
lului „momente" care ni s-au 
părut încă „neașezate" ; tînă- 
ra violonistă a demonstrat 
însă cu acest prilej maximul 
valorilor ei de la unica frumu
sețe a sunetului și tehnica per
fectă,la instinctul, intuiția vio
lonistică care o fac să-și în
sușească cele mai diferite co
ordonate stilistice.

A acompaniat la pian Florina 
Cozighian, pianistă bine pre
gătită dar care s-a adaptat cu 
greu vibrației tinerei violo
niste.

In sfîrșit, la Filarmonică, 
am urmărit un dirijor 
francez — Maurice Su- 

zan — ce a demonstrat o te
meinică pregătire profesională 
și o deosebită înclinație pen
tru culorile orchestrale in 
fragmentele din opera lui 
Nonna Otescu „De la Matei 
Citire" și în „Tablourile din
tr-o expoziție" ale lui Mus
sorgsky în orchestrația lui Ra
vel. De astă dată, o mențiune 
specială pentru solistul Con
certului de Brahms — primul 
violonist al Filarmonicii, Va
rujan Cozighian.

IOSIF SAVA

I
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Dacă vrei să

SUBIECTE 
DE EXAMEN 

LA CONCURSUL 
DE ADMITERE

devii student la Politehnică CONCURSUL DE ANUL
TRECUT VĂ POATE OFERI CÎTEVA SUGESTII...

Facultatea de metalurgie
— elaborare fonte și oțel 25 26 1 6.33 —

— turnătorie fontă și oțel 45 16 3 7,07 6,22
— deformări plastice 55 95 14 8,44 6.22
— metalurgie neferoasă 50 67; 6 7,03 6.11

Facultatea de transporturi
— material .rulant 40 41 11 8,70 6.00
— autorutiere ; 50 166 ' “29 8,40 6,04
— tehnica transporturilor

feroviare 30 39 3 7,44 6,07
BRAȘOVINSTITUTUL POLITEHNIC DIN

INSTITUTUL 
POLITEHNIC — 

BUCUREȘTI

IULIE 1970
1) Se dă ecuația x3-|-axs+bx-t- 

c = 0 (Si) a, b, o reale.
a) Să se formeze ecuația (E2) 

ale cărei rădăcini sînt inversele 
rădăcinilor ecuației (Ei).

b) Să se afle condiția în oare 
cele două ecuații au o rădăcină 
comună și în acest caz să se re
zolve (Ei).

c) Să se rezolve ecuația t
11 ,17 „ i „x3 — — x2 + — x—3=0

SEPTEMBRIE 1970
2) Pe cercul cu centrul O, de dia

metrul fix AB = 2R, se iau punc
tele M și C de o parte și de alta 
a diametrului. Fie N mijlocul lui 
MC și P proiecția lui N pe AM. 
Se notează unghiul MAB = X.

a) Să se afle locul geometric 
al punctului P cînd punctul M 
descrie semicercul pe care se a- 
flâ, punctul C fiind fix.

b) Să se ’ ........
cît să 
AC + BM.

c) Să se
ția lui M _______
tul b) în patrulaterul AMBC se 
poate înscrie un cerc. Să se a- 
fle raza acestui cerc.

3) Se dă ecuația :
cos:’x + (a + a3) cos2x + (a3 -pa3— 
— 1) cosx + a3 — a = 0 
unde a este un parametru.

a) Notînd y = cosx se obține o 
ecuație în y. Să se rezolve ecua
ția astfel obținută.

iZg"d) Fie R = Sn - să se afle da- 
u

că toate valorile lui x verifi
că ecuația dată, c) Fie yi = 
cosxi, y, s= cosx,, y, = cosx, 
rădăcinile ecuației obținute prin 
înlocuirea y = cosx. Să se cal
culeze E — tgx,tgxs + tgxatgxi 
+ tgxitgx,.

4) Fie ai, a«, as,.... an ... un șir 
de numere pozitive în progresie 
geometrică crescătoare și p un 
punct natural.

a) Să se arate
sumelor

Pagina de astăzi o dedi
căm condidaților la ingine
rie, celor care peste puțin 
timp se vor afla în amfitea
trele politehnicilor din țară 
pentru a susține examenul 
de admitere. Reluăm cîteva 
date ale trecutului concurs 
de admitere în toate insti
tutele politehnice din țară 
— sesiunea iulie 1970 — 
grăitoare pentru evoluția 
promoției 1970 și prilej de 
meditație (poate încă nu 
tardiv) pentru cea actuală. 
Cifrele concursului de anul 
trecut atestă o pregătire de
ficitară la principalele dis
cipline — fizica și matema
tica — fapt materializat în 
cifra mare de locuri rămase 
neocupate. Aproape un 
sfert din cele peste 4 000 de 
locuri existente la cursurile 
de ingineri ale institutelor 
politehnice din București, 
Iași, Cluj, Timișoara, Bra
șov și Galați, au fost decla
rate vacante pentru sesi
unea din septembrie. La a- 
proape jumătate din secțiile 
la care s-a dat examen 
foarte mulți candidați nu 
au reușit să obțină nici mă
car media minimă de in
trare — nota 6. Capitala

determine x astfel în- 
avem AM + BC =

arate că pentru pozi- 
determinată la punc-

că raportul

Sn =

a2—

+ • •

P +
2

P _LgP n+2 ,

_aP +
«2

as+i-a*
nu depinde de n.

b) Să se determine rația pro
gresiei date astfel ca :

an____ __
an~ 2-J-an+2 17

c) Să se calcueleze lim Sn cînd 
n -» co

d) Fie R = Sn ‘.SJ Să se cal
culeze lim Rp cînd p -* co

INSTITUTUL 
POLITEHNIC — 

CLUJ,

IULIE 1970
5) Ecuația x4 + 4x3 y 34x2 4- 

+ mx + 105 = 0(1) are rădăcini
le în progresie aritmetică.

a) Să se scrie ecuația care are 
rădăcini inversele rădăcinilor e- 
cuației (1).

b) Să se arate că cele două 
ecuații au o rădăcină comună.

c) Să se rezolve ecuația dată.
6) Un cerc este înscris într-un 

trapez isoscel. Cunoscînd bazele 
trapezului 2a și 2b să se afle :

Perimetrul trapezului, aria tra
pezului, lungimea cercului în
scris și aria triunghiului mare 
obținut prin prelungirea laturi
lor neparaleie.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC — 

GALAȚI,

IULIE 1970
7) Să se facă calculabilă prin 

logaritmi expresia :
acosA + bcosB — ccosC -----------------—------------- » 
acosA — bcosB d- ccosC 

unde a, b, c, A, B, C sînt ele
mentele unui triunghi oarecare.

8) Să se rezolve sistemul : 
x! + y2 — 9x + z -t- 12 = 0 
2xy — 9y — z + 8 = 0
(x + y) 5 2 — 125 = 0.

9) Se dă un rezervor cilindric cu 
aria totală de 54 . Se cere : a)
Volumul rezervorului în funcție 
de raza bazei x. b) Să se stu
dieze variația volumului și să se 
construiască x graficul, c) Cum 
trebuie dimensionat rezervorul 
pentru a avea capacitatea ma
ximă 1

deține recordul locurilor 
vacante, în timp ce la Ga
lați toate locurile au fost o- 
cupate în prima sesiune și 
mediile minime de intrare 
au fost mult mai ridicate. 
Să fie în București un spor 
de exigență sau candidații 
la Institutul politehnic din 
Capitală nu au avut fermă 
opțiunea pentru profesia de 
inginer ?

Se mai remarcă din ta
belul sinoptic al concursu
lui de anul trecut faptul că 
unele secții sînt ocolite, 
deși satisfacțiile și exigen
țele profesiei nu diferă de 
cele prezente în alte sec
toare.

O cunoaștere mai bună a 
secțiilor de material rulant 
și tehnica transporturilor 
feroviare din Facultatea de 
transporturi, a tuturor sec
țiilor Facultății de metalur
gie, a secției de telecomenzi 
feroviare a Facultății de e- 
lectronică și telecomunica
ții, a secției de utilaj chi
mic a Facultății de meca
nică, a Facultății de 
mecanică agricolă — toate 
din București — sau a Fa-

cultății de construcții din 
Timișoara ar fi contribuit 
la o orientare mai obiectivă 
a candidaților.

Recordurile de candidați 
pe un loc s-au înregistrat 
la Brașov (Facultatea de 
silvicultură) și Galați (Fa
cultatea de industrie ali
mentară și tehnica pescuitu
lui) proporțiile oscilînd în
tre 5 și 12,9 la unul. Facultă
țile de chimie industrială, cu 
excepția celei din Bucu
rești, au înregistrat medii 
minime ridicate la trecutul 
concurs de admitere.

Din cifrele menționate se 
mai poate observa faptul 
că nu întotdeauna concu
rența înseamnă și calitate. 
La multe secții, teoretic, toți 
candidații ar fi putut deveni 
studenți, dar pregătirea sla
bă și-a spus cuvîntul. Deși 
timpul examenelor se apro
pie cu pași repezi, opțiunile 
mai pot fi verificate, căile 
de afirmare profesională 
ale absolvenților de liceu 
nefiind limitate la un loc 
în invățămîntul superior.

Poate un test în plus îl 
vor constitui și problemele

pe care le publicăm, aflate 
pe tabla neagră din zilele 
concursului de anul trecut 
la București, Cluj și Galați. 
Ultime sfaturi pentru can
didații la inginerie le-am 
solicitat tovarășului prof, 
dr. doc. D. Bârcă-Gălă- 
țeanu. șeful catedrei de fi
zică din Institutul politeh
nic București.

— Ce recomandări bi
bliografice puteți adresa 
absolvenților de liceu, vii
tori candidați la concursul 
de admitere în Institutul 
politehnic ?

— Manualul șl din ma
nual numai ce este prevă
zut în programa concursu
lui publicată în broșură. 
Evident, însă, că o bună pre
gătire nu se rezumă numai 
la învățarea materialului 
teoretic, ci îmbrățișează și 
capitolele practice, adică 
problemele. Pentru aceas
ta, orice culegere de pro
bleme de fizică este bună, 
cu o mențiune în plus pen
tru aceea semnată de 
Gheorghiu, cu condiția să 
se afle în librării.

— Culegerile de proble-

și I.

vi- 
s-au

me se găsesc mai mult în 
biblioteci, decît în librării, 
cu excepția culegerii, re
cent apărute, pentru chimie 
semnată de I. Rișavi 
Ionescu.

— Asta înseamnă că 
itorii noștri candidați 
aprovizionat din timp.

—- Care sînt principalele 
greșeli ce se înregistrează 
în concurs ?

— Memorarea mecanică 
lipsește majoritatea candi
daților de posibilitatea de 
a înțelege problemele și 
fenomenele, implicit de a 
le demonstra fluxul logic, 
înlănțuirea raționamente
lor. In marea majoritate a 
cazurilor, învățatul meca
nic se sesizează în greșe
lile făcute la probleme, a- 
tund cînd în rezolvarea 
lor, judecata este prea pu
țin solicitată în compara
ție cu memoria. Se mai în
registrează, de asemenea, 
multe greșeli la subiecte 
ușoare, simple, care sînt so
cotite a fi purtătoare de 
capcane.

c. s.

Facultatea de mecanică
— autovehicule rutiere
— electromecanică ...—
— mecanică agricolă'

e, 4o 146 43 9,83 7.50
134 42 9.89 8,17

,: "62 15 8,67 6,0030

Facultatea de tehnologia construcțiilor de
— TCM * '
— mașini-unelte .....
— mașini și utilaj prelucrare

la cald ... .......... .. .,Vj. 25
Facultatea de industria lemnului 90 
Facultatea de silvicultură și 

exploatarea pădurilor 140

mașini
J49 ,. 63 9,66 6,72

- / 91 39 8,88 6.00

48 18 9,00 6,00
- 15C> 49 8,61 6.90

726 141 9,33 6,94

INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ
Facultatea de electrotehnică 55 142 58 9,50 7,83
Facultatea de construcții 75 186 78 9,33 6,50
Facultatea de mecanică
— TCM 60 185 61 9,83 7,33
— mașini și utilaj prelucrare

la cald 25 62 26 8,78 6,17
— mecanică agricolă 30 57 25 8,83 6,00

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN GALAȚI

Două imagini de la Institutul politehnic- Brașov (sus) și Institutul politehnic-București (jos)

■

POȘTA PAQINII
F. NEGUEL — Alexandria : 

Laboratoarele uzinale de psiho- 
socio-pedagogie se află abia la 
începutul activității lor. astfel 
că pregătirea cadrelor medii ne 
cesare acestor laboratoare rămâ
ne o sarcină de viitor. în unele 
laboratoare și cabinete de psiho
logie din unitățile sanitare lu
crează și asistente medicale, ca
re, pregătite la locul de muncă 
aduc o contribuție importantă la 
activitatea acestor laboratoare, 
dar aceasta reprezintă o situație 
locală, determinată de necesită
țile specifice.

Semnalez, ca o sugestie inte
resantă, propunerea dv. de a se 
pregăti laboranți și statisticieni 
de nivel mediu pentru labora
toarele uzinale de psihologie.

ION STANCIU — Cîmpina : 
Pînă la urmă tot realitățile tre
buie să-și spună cuvîntul și, da
că înțeleg bine, este cazul să o 
facă repede, cît mai repede. îți 
recomand în acest sens chiar 
școala de specializare postliceală 
din Cimpina. specialitatea elec
tromecanic pentru mașini și uti
laje (str. Griviței nr. 91) sau pe 
cea din Ploiești (Bd. Petrolului 
nr. 50). specialitatea electrome
canic pentru aparate de măsură 
și control, ambele cursuri se
rale. De asemenea, școala post
liceală de telecomunicații. Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 12 (e-
lectromecatiic pentru telecomu
nicații, telefon, telegraf) 
cursuri de zi. Acestea, ca sa 
simți repede pămîntul sub pi
cioare. Mai tirziu vom vedea.

V.N. — Sibiu : îndrumătorul 
nu menționează școli postlicea'te 
de tehnicieni horticoli. Singura 
școală de acest fel, cu profil a- 
gricol, este cea din Constanța, 
cu specialitatea conservarea ce
realelor (Bd. Aurel Vlaicu nr. 
84).

ALEXANDRINA IONAȘCU — 
Craiova : Dificultățile vieții sînt

obține : NAVROM Galați sau 
NĂVROM Constanța. Și nu este 
nevoie să indici strada. Bănu
iesc, dragă Vasile, că este cu
noscută localnicilor.

LENUȚA — județul Mureș : 
Cred că am găsit școala pe care 
o cauți, cel puțin dacă mă orien
tez după semnalmentele comu
nicate. Este Școala de specia
lizare postliceală pentru indu
stria ușoară, București, str. Bîr- 
sei nr. 3. sectorul 4. cane are 
secția de Finisarea produselor

VIAȚA
anume făcute pentru a fi în
vinse. Chiar în județul Dolj gă
sești Liceul agricol din Malu 
Mare, telefon 20.40, cu secție de 
zootehnie, curs fără frecvență și 
Liceul agricol din Calafat, str 
V.I. Lenin nr. 2, cu secțiile agro
nomie și contabilitate-merceolo- 
gie agricolă, fără frecventă. A- 
dică tot ce țl-at dorit. Acuim in- 
deplinește-ți angajamentul si 
bucură-te precum ai scris („M-aș 
bucura mult dacă un asemenea 
liceu ar fi în județul meu, jude
țul Dolj“). Ei bine, este !

ȘTEFAN VASILE — Garcina, 
jud. Neamț : Nu-ți pot da in
formațiile cerute, dar pot să-ți 
dau o sugestie unde le-ai putea

textile. Țesătoare nu se pregă
tesc la acest navei de școlari
zare.

RODICA NICORESCU — co
muna Margina, jud. Timiș : 
Multe meserii ți-au mai plăcut 
pînă acusn. dragă Rodica ! Ce 
ne facem dacă te muți pe malul 
mării ? N-ai să dorești să te 
faci marinar ? Dacă îți este lim
pede că alegerea este de data 
asta definitivă, prezmtă-te la 
Liceul sanitar din Galați, str. 
Mihai Bravu nr. 48 sau la Liceul 
sanitar din Tg. Mureș, str. V6- 
rosmarthy nr. 8. Dar și aici vei 
mai avea de făcut o alegere : 
între secțiile tehnică dentară și 
asistent medical de laborator.

GABY B.U. — Buhuși, jud.

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN BUCUREȘTI

CEA FOST
ÎN 1970 LA... F

Facultatea de electronică și telecomunicații

Facultatea de electrotehnică
Facultatea de energetică

80 212 62 9,04 6,00

— electroenergetică 80 141 43 8,59 6,00
— termoenergetică 50 59 16 8,26 6,07
— hidroenergetică 35 35 3 8.63 6.18
— centrale nucleare și electrice 50 87 28 8,18 6,00

Facultatea de chimie industrială

— electronică aplicată 105 350 105 9,48 6,85— radiotehnie 45 170 45 8,59 6,67
— telefonie, telegrafie 40 100 30 8,62 6,00
— telecomenzi feroviare 25 38 11 8,04 6,07
— ingineri fizicieni pentru

dispozitive electronice 30 100 30 9,22 7,11
Facultatea de automatică
— automatică 140 327 141 9.78 6,04
— calculatoare 50 125 50 9,35 6,33
Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini
— TCM 100 227 37 8,63 6,00
— Mașini-unelte 85 104 7 7,26 6,00
Facultatea de mecanică
— mașini termice 40 82 26 8,30 6,00
— aeronautică 80 230 80 9,48 6,15
— utilaj chimic 75 100 17 8,36 6,00
— mașini hidraulice și pneumatice 25 22 5 6,78 6,00
— mecanică fină 75 168 49 8,93 6,00
Facultatea de mecanică agricolă 90 65 7 7,07 6,00

— tehnologia subst. anorg. 35 113 28 8,28 6,00
— tehn. silicaților 40 117 19 7,75 6,00
— tehn. subst. org. 35 158 36 8,86 6,36
— tehn. comp, macromol. 20 70 19 8,28 6,00
— tehn. carbochim 10 24 3 6,72 6,17

Bacău : Forme postliceale nu 
funcționează, dar la unele licee 
pedagogice (mai aproape de dv.. 
la cel din Bacău) funcționează 
secții pentru pregătirea învăță- 
toarelor-maestre. Informați-vă 
deci la Liceul pedagogic din Ba
cău in legătură cu ceea ce vă 
interesează.

M. IONESCU — Tr. Severin : 
După cite știu, în cadrul activi
tății care vă așteaptă există une
le posibilități de continuare a 
studiilor, dar nu vă pot spune 
nimic precis. Vă puteți informa 
Ia forurile respective.

MARIA PAREAN, jud. Alba : 
Un liceu denumit „agro-alimen- 
tar“ nu este prevăzut în îndru
mător. Cît despre liceele agri
cole, acestea pregătesc, la nivel 
mediu, cadre în diferite specia
lități : agronomie, horticultura, 
protecția plantelor, zootehnie, 
îmbunătățiri funciare. . cadastru 
și organizarea teritoriului, vete
rinare. contabilitate și zootehnie 
agricolă. Deci, ai de unde alege.

în județul Alba găsești licee 
agricole la Blaj (str. Republicii 
nr. 9 — cu secțiile : horticulture 
și contabilitate-merceologie a- 
gricolă), și la Ciumbrud (horti-

BATE
de SEN ALEXANDRU

. NICU MOȚOC — Șerbănești, 
jud. Vîlcea : în ceea ce mă pli
vește, n-aș sta o clipă la îndo
ială și aș alege Liceul indu
strial de căi ferate București, 
Calea Griviței nr. 10, secția in- 
sfălații de semnalizare, centrali
zare. bloc de linie și telecoman
dă. Cit despre poezii, refuz cu 
hotărîre să te împing cu mina 
mea spre pierzanie. Dacă scrii 
poezii, probabil că și citești, iar 
dacă citești știi și unde apar. 
Trimite-le, deci, la revistele res
pective.

Facultatea de mecanică
— nave și instalații de bord 40 87 40 9,77 7,00
— TCM 70 166 70 9,72 6.94
— frigotehnie 30 66 31 9,22 7,27

Facultatea de industrie alimentară și tehnica pescuitului

— industria alimentară 50 269 52 9,77 8,44
— tehnica pescuitului 15 192 15 9,50 8,00

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN IAȘI

Facultatea de electrotehnică
— electromecanică 70 166 78 9,83 7,50
— electroenergetică 80 185 84 9,66 7,33

Facultatea de mecanică
— ȚCM 65 166 70 9,83 7,00
— mașini termice 20 47 22 9,33 7,16
— mașini-unelte 25 62 26 9,00 6,33
— mecanică agricolă 40 57 21 7,50 6,20

Facultatea de chimie industrială

— tehnologia subst. anorg. 30 84 31 8,75 6,62
— tehn. comp, macromol 20 65 22 9,12 7,37
— tehn. celulozei și hîrtiei

și fibrelor artificiale 30 88 32 8,87 6,87
— tehn. chimică textilă 25 73 26 9,12 6,87
— tehn. subst. org. 30 88 30 8,62 6,50

Facultatea de construcții
— construcții civile și industriale 75 145 79 9,50 6,33
— căi ferate drumuri și poduri 30 56 30 8,50 6,00

Facultatea de hidrotehnică
— îmbunătățiri funciare 80 74 27 8,50 6,00
— construcții hidrotehnice 40 63 40 9,50 6,50

Facultatea de industrie ușoară
— tehn. mecanică a filării și

țeserii 60 141 61 9,50 6,50
— tehn. mecanică a tricotajelor

și confecțiilor 30 86 32 9,50 7,16
_ tehn. chimică și confecții

din piele 30 55 27 9,66 6,00

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN TIMIȘOARA

Facultatea de electrotehnică
— electromecanică
— electroenergetică

70
70

172
149

72
70

9,22
9,22

7,44
6,66

— calculatoare 50 101 53 9,77 7,22
— electronică aplicată 25 70 26 9,66 6,44

Facultatea de mecanică

— TCM 70 149 71 9,33 6,22
— mașini termice 20 46 19 8,44 6,0C
— material rulant 30 45 20 8,66 6,00
— mașini hidraulice și

pneumatice 25 41 14 7,89 6,00
— tehnologia sudurii 50 90 47 8,65 6,00
Facultatea de mecanică agricolă 60 56 9 7,88 6,11
Facultatea de construcții
— construcții civile și industriale 75 125 53 9,11 6,00
— construcții hidrotehnice 40 42 11 8,00 6,00
— căi ferate drumuri și poduri 30 37 14 8,05 6,00
— îmbunătățiri funciare 40 47 11 7,77 6,00

Facultatea de chimie industrială
— tehn. silicaților și comp, oxidici 40 114 42 9,08 7,50
— tehn. subst. anorg. 35 98 36 9,33 7,83
— tehn. subst. org. 30 82 30 9,83 7,91
— tehn. comp, macromol. 15 39 16 9,33 7,75

VICTORIA CHITOAȘCA - 
Leordeni, jud. Argeș : Fără a fi 
atît de pesimist ca mama dumț- 
tale, aș fi totuși înclinat să-i 
dau dreptate. De fapt. în profe
siunea aleasă de dumneata se 
încadrează absolvenți ai oricărui 
tip de facultate. în Pitești func
ționează un liceu economic (str. 
Teiuleanu nr. 1), cu secțiile : 
planificare, contabilitate și mer
ceologe. Bacalaureatul econo
mic te recomandă în mod firesc 
pentru Academia de științe eco
nomice.

N.V. — Timișoara : Firește că 
nu mă supăr, mai ales că vă pot 
răspunde.1 în."județul Bacău nu 
se află o astfel de școală. O gă
siți la București : Școala post
liceală de geologie, sțr. Justiției 
nr. 55. sectorul 5. Secții : geolo
gie, geofizică, topografie.

UN GRUP DE ELEVE — Li
ceul „Tudor Arghezi" — Tg. 
Cărbunești, jud. Gorj : Se pri
mesc absolvenții oricărui tip de 
liceu, cu si fără bacalaureat.

LA UȘĂ
cultură, contabilitate și merceo
logi® agricolă). Cît despre ce 
spune unul și altul, nu mai ple
ca urechea, draga mea. că mai 
mult te necăjești.

VOICU I. ALEXANDRU — 
Albeștii de Argeș, jud. Argeș : 
Urmează liniștit orice liceu de 
specialitate, dragă Alexandru, 
căci este puțin probabil ca talen
tul dramatic, dacă îl ai. să devi
nă gelos pe cealaltă meserie 
și să le părăsească. Am impresia 
că, dimpotrivă, viitorul actor va 
folosi mult de pe urma unei 
profesiuni bine învățate. Cît des
pre viitor, bacalaureatul pe care 
îl vei lua îți deschide aceleași 
căi ca și oricare alt bacalaureat.

DECEBAL — Deva, jud. Hu
nedoara : Pasiunea dumitale 
pentru educarea copiilor, și încă 
a celor mici. îmi inspiră multă 
simpatie. Din păcate, nu știu ce 
,să-ți răspund, deoarece institu
tele pedagogice de 2 ani nu sânt, 
prevăzute în îndrumătoare. Poa
te ar fi bine să te informezi la 
Ministerul învățămintului. Se 
pare că aceste institute școla
rizează după necesități.

IOAN DANCI — Arad : Eu 
zic că ar mai fi bine să dați ba
calaureatul, deoarece astfel po
sibilitatea ar crește. Cît despre 
tehnica dentară, renunțați, 
deoarece de glandele cu secre
ție internă tot nu scăpați. Ori- 
entați-vă spre o profesiune cu 
profil tehnic pentru care vă re
comandăm meseria de bază.

NICULAI GHIRAN — Movi- 
leni (Tecuci), jud. Galați : Adre
sează o scrisoare asemănătoare 
celei pe care mi-ai scris-o mie 
Ministerului Muncii și Prevede
rilor Sociale — București. Sînt 
încredințat că vei primi un răs
puns corespunzător.

POȘTA PAQINII



prima statie

• Cosmonauții sovietici au trecut 
la ndeplinirea programului • Greutatea 

complexului spațial — 25 de tone
Potrivit programului de explorări cosmice, stația științifi

că orbitală „Saliut" a început luni să funcționeze ca primă 
stație științifică orbitală pilotată, anțință agenția TASS.

jurul Pămîntului — 88.2 minu
te : înclinația — 51,6 grade.

Continuîndu-și evoluția pe or
bita calculată, stația pilotată 
„Saliut" a ieșit la ora 14,00 (ora 

- Bucureștiului), din zona de ra- 
diovizibilitate de pe teritoriu) 

•■■Uniunii Sovietice, precizează a- 
genția TASS.

La ora 9,45, după acostarea 
navei cosmice „Soiuz-ll“ la 
stația „Saliut", plasată pe orbi
tă la 19 aprilie, echipajul a 
trecut la bordul stației științi
fice. în acest fel a fost rezol
vată sarcina tehnică de'aduce
re a unui echipaj la bordul li
nei stații științifice orbitale cu 
ajutorul unei epsmonave de 
transport. .... ’ ".'Z'"",,.

Procesul de cuplare a apara
telor cosmice s-a realizat în 
două etape. întîi, a fost efec
tuată apropierea navei „Soiuz- 
11" de stația „Saliut" pînă la 
distanța de 100 metri cu ajuto
rul aparatelor automate. în

loace telemetrice și din rapoar
tele cosmonauților, rezultă că

■ sistemele de bord. agregatele ș'i 
aparatele științifice ale stației 
„Saliut" funcționează normal. 

Comandantul stației științi
fice ȚSaliut'y Gheorghi Dobro- 
volsk-i, a raportat că membrii ■ 
echipajului se simt bine, și au 
trecut la îndeplinirea prpgra-

. mului de zbor.
în ".acest, f el, în spațiul Cir- 

cumterestru funcționează pri- 
. ma stație orbitală științifică pi
lotată. A fost făcut prin aceas
ta un pas important în dezvol
tarea țehnicii cosmice, 
rea noului complex

Folosi- 
cosmic,

U.G.S.R. in

Soiuz-11 . Start spre „Saliut

Stația orbitală „Saliut" 
constă din încăperi în care 
sint instalate diferite in
strumente științifice, siste
me de dirijare a zborului și 
aparate de asigurare a con
dițiilor normale de muncă 
și odihnă pentru echipaj.

Greutatea totală a siste
mului cosmic „Saliut"—„So- 
iuz“ este de peste 25 tone.

După cum anunță agenția 
TASS, în timpul funcționă
rii stației orbitale „Saliut", 
echipajul ei va efectua cer
cetări științifice în urmă
toarele domenii: verificarea 
și experimentarea construc
ției și aparatelor stației; 
punerea la punct a mijloa
celor autonome de orienta
re și navigație, precum și de 
manevrare a întregului 
complex; explorarea unor 
obiective geologice și geo
grafice terestre; studierea 
unor fenomene și procese 
din atmosferă și spațiul cos
mic.

Aspect de la o manifestație a muncitorilor japonezi împotriva bazelor militare americane din 
Okinawa

ULAN BATOR
Congresul P. P. R. M

Sosirea delegației P. C. R

’ «V. J 3 —Ip', ill

ULAN BATOR 7. — Trimi
sul special Agerpres, Gheor- 
ghe Ciobanu, transmite : Luni 
au început. în clădirea Pala
tului Marelui Hural Popular 
din Ulan Bator, lucrările ce
lui de-al XVI-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol. La lucrări iau 
parte 785 delegați. Participă, 
ca invitate, și delegații ale u- 
nor partide comuniste și 
muncitorești, ale unor mișcări 
de eliberare națională. Ală
turi de conducătorii altor de
legații invitate, în Prezidiul 
Congresului a luat loc condu
cătorul delegației Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, 
cretar al C.C- al P.C.R.

Lucrările Congresului
fost deschise de Jamsaran- 
ghiin Sambu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular,

de
Bi-
al

au 
ale 
or-

se-

au

sb m
BELGRAD 7. — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu. 
transmite : Luni a sosit în ora
șul iugoslav Vrșeț o delegație a 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru ai Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din R. S. F. Iugo
slavia, va face o vizită în această 
țară.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Dușan Pe- 
trovici, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor 
din R.S.F. Iugoslavia, precum și

ATACURI
Iugoslavia ALE PATRIOȚILOR

hot

care a relevat sarcinile Con
gresului, convocat la numai 
trei luni după ce partidul, și-a 
sărbătorit semicentenarul și 
în ajunul împlinirii unei ju
mătăți de veac de la revolu
ția populară mongolă.

Apoi, delegațiile străine la 
Congres au fost salutate 
D- Molomjanț, membru al 
roului Politic al C.C. 
P.P.R.M.

în continuare, delegații 
ales organele de lucru 
Congresului și au adoptat
dinea de zi, care cuprinde : 
raportul C.C. al P P.R.M., ra
portul Comisiei centrale de 
revizie, examinarea și apro
barea Proiectului de directive 
cu privire la cel de-al 5-lea 
plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale și a cul
turii Republicii Populare 
Mongole pe anii 1971—1975,
alegerea organelor centrale 
ale partidului.

La primul punct al ordinii 
de zi, a luat cuvîntul Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

A fost prezentat apoi ra
portul Comisiei centrale de 
revizie.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Cuvîntarea lui
Edward Gierek

de alte cadre de conducere ale 
U.S.I. A fost, de asemenea, pre
zent ambasadorul român la Bel
grad, Vasile Șandru.

în cursul zilei, între delegația 
română, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, și delegația Uni
unii Sindicatelor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Dușan Pe- 
trovici, au avut loc convorbiri 
cu privire la colaborarea dintre 
organizațiile sindicale din cele 
două țări. A fost făcut, de ase
menea, un schimb de păreri re
feritor la mișcarea sindicală in
ternațională și. in mod deosebit, 
in legătură cu colaborarea sin
dicală europeană.

La convorbiri a fost de față 
imbașadorul Vasile Șandru.

SUD VIETNAMEZI
Forțele patriotice din 

Vietnamul de sud au 
angajat în ultimele 48 
de ore numeroase ac
țiuni împotriva trupelor 
americano-saigoneze.

JOURNAL d’EGVPTE“ APRECIAZĂ
continuare, apropierea s-a rea
lizat prin mijloace de dirijare 
manuală. După ce cosmonava 
a acostat la stația „Saliut", a 
fost efectuată prinderea meca
nică rigidă a celor două apara- 

■ te și cuplarea cu ajutorul unor 
mijloace electrice și hidraulice. 

Apoi, cosmonauții au verifi
cat ermeticitatea încăperilor și 
funcționarea sistemelor de 
bord ale stației, parametrii mi
croclimei din încăperile apara
telor de zbor cuplate, au des
chis capacul hubloului ermetic 
dintre cele două aparate și au 
trecut în interiorul stației ști
ințifice.

Din datele obținute prin mij-

compus din stația orbitală și 
cosmonava de transport pen
tru deservirea ei, deschide 
largi perspective pentru ex
plorarea spațiului cosmic' în in
teresul științei și economiei 
naționale, conchide agenția 
TASS.

RELAȚIILE ECIINUMICE Ut ROMÂNIEI
CU TARILE ARABE

„Saliut", prima stație științi
fică orbitală pilotată, efectuase, 
pînă luni la ora 16,00 (ora Bucu
reștiului) 800 . de rotații în ■ ju
rul Pămîntului. Dintre acestea, 
șase rotații au fost efectuate de 
la urcarea la. bordul stației a 
cosmonauților Dobrovolski, Vol
kov și Pațaev,

Parametrii orbitei stației sînt : 
apogeul — 249 km; perigeul — 
212 km ; perioada de ro.tație în

AGENȚIA TANIUG DESPRE 
COLABORAREA IUGOSLAVO-CHINEZĂ

Agenția Taniug a transmis un 
comentariu în legătură cu apro
piata vizită în R. P. Chineză a 
ministrului de externe iugoslav, 
Mirko Tepavaț.

Aceasta va fi prima vizită pe 
care o întreprinde în R. P. Chi
neză o înaltă personalitate iugo
slavă după anul 1957. menționea
ză agenția. Fără îndoială, ea 
constituie inaugurarea unei noi 
etape în relațiile iugoslavo-chi
neze și un prilej de a se proce
da la un schimb de păreri asul 
pra unor probleme de importan
tă internațională, precum și de 
a se examina necesitățile și po
sibilitățile colaborării reciproce, 
intr-o atmosferă de sinceritate. 
In ceea ce privește colaborarea 
economică. agenția menționează 
că există motive de optimism, 
deoarece valoarea schimburilor 
reciproce a crescut mult în ulti
ma perioadă și că au fost înche
iate unele acorduri. La dezvol
tarea colaborării economice — se 
relevă în comentariu — vor con
tribui expoziția industrială iugo
slavă care va fi organizată la 
Pekin între 25 noembrie și 10 
decembrie anul acesta,''precum și „ 
participarea Chinei la Tîrgul in
ternațional de toamnă de la Za
greb. Anul trecut, în cadrul Ca
merei economice federale a luat 
ființă o secție peiitru promovarea 
colaborării economice cu China, 
iar reprezentanții firmelor iugo
slave au vizitat toamna trecută și 
primăvara aceasta Tîrgul de la 
Canton. Lasfîrșifiil.' afițilui trecut, 
reprezentanți- ehinezi au .vizitat 
Iugoslavia și au avut convorbiri ‘ 
cu conducătorii diverselor orga
nizații economice iugoslave. In 
comentariu se subliniază, însă, 
că. pe Dlan economic. există 
încă multe posibilități nefolosite

In continuare, se arată că în 
domeniul politic, indiferent de 
deosebirile care există și vor 
continua să existe, Iugoslavia și 
China au poziții apropiate într-o 
serie de probleme internaționale. 
Astfel, pozițiile ambelor țări în 
problema Indochinel sînt aproa
pe identice. Iugoslavia, sublinia
ză agenția Taniug, sprijină drep
turile Chinei la O.N.U. și se o- 
pune formulelor privind „cele 
două Chine". Iugoslavia conside
ră că o serie de probleme inter
naționale dintre cele mai impor
tante nu pot fi soluționate fără 
participarea Chinei.

Principiile coexistenței 
sînt o importantă deviză 
în domeniul politicii, cu 
unui accent deosebit pe 
tul reciproc, neamestecul 
purile interne si dreptul 
'•oltarea independentă. 
■ - - ' acestor fapte, se

poate constata că apropiata vizi
tă a secretarului de stat Mirko 
Tepavaț în R. P. Chineză va fi 
un dialog sincer pe baza egalită- . 
ții în drepturi, respectului mu
tual și folosului reciproc al par
tenerilor, care au ce să spună 
unul altuia. Aceasta nu - este c 
vizită de rutină și nu se poate 
încadra în categoria unor simple 
„schimburi de păreri asupra pro
blemelor de interes comun1'. Ea 
va fi, fără îndoială, o vizită con-, 
structivă, în Interesul colaborării 
iugoslavo-chineze și al păcii în 
lume.

CAIRO 7. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Sub titlul „Dezvolta
rea relațiilor noastre comerciale 
cu România", cotidianul „Journal 
d’Egypte" scrie : „România a 
manifestat întotdeauna senti
mente de sinceră prietenie față 
de popoarele arabe. Ea are o 
profundă înțelegere față de as
pirațiile lor de libertate și pro
gres. Aceste sentimente se ma
terializează în contribuția cres- 
cîndă pe care România o adu
ce la dezvoltarea colaborării 
multilaterale cu statele arabe și 
în schimburile comerciale și 
culturale cu aceste țări, în inte
resul comun". Valoarea schim
burilor comerciale și a coope
rării economice și tehnico-știin- 
țifice cu țările arabe ocupă un 
loc din ce în ce mai important 
în ansamblul relațiilor economi
ce ale României cu țările în curs 
de dezvoltare, scrie „Journal 
d’Egypte". Cotidianul egiptean 
scoate în evidență că acordurile 
încheiate de România cu țăriJe 
arabe în general și cu R.A.U. în 
special, „Contribuie la dezvolta
rea substanțială și continuă a 
relațiilor noastre economice", 
în comparație cu anul 1969, se 
arată în continuare, în 1970 s-a 
înregistrat o creștere considera
bilă a schimburilor comerciale 
ale României cu toate țările 
arabe, în special cu R.A.U.

Datorită eforturilor comune și 
cu asistența tehnică română — 
scrie ziarul, la Alexandria a fost

construită o fabrică de produse 
sodice cu o capacitate de 100 090 
de tone pe an, iar la Hamra- 
wein — un complex minier pen
tru extragerea și îmbogățirea 
fosfaților. Un adevărat simbol 
al prieteniei dintre popoarele a- 
rabe și român îl constituie pre- 

- zența celor peste 500 de specia
liști români care lucrează ală
turi de specialiștii țărilor arabe.

„Journal d’Egypte" reaminteș
te, în încheierea comentariului 
său, că „România se pronunță în 
favoarea soluționării pașnice, pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate, a crizei din Orientul 
Apropiat, pentru soluționarea 
problemei populației palestinie
ne, în conformitate cu aspirațiile 
sale, naționale".

Unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud au executat în 
noaptea de sîmbătă spre du
minică un bombardament de 
artilerie asupra bazei aeriene 
americane de la Da Nang. în 
provincia Tay Ninh, grupuri 
de patrioți s-au infiltrat în 
perimetrul bazei americane de 
elicoptere de la Katum, situa
tă la 110 km nord-vest de 
Saigon, și au aruncat în aer 
rezervoarele cu combustibil, 
în provincia Tua Thien, un 
eșalon al diviziei 101-a aero
purtate a căzut, la circa 30 
km sud-est de vechea capitală 
imperială, Hue, într-o ambus
cadă organizată de patrioții 
sud-vietnamezi. în regiunea 
de nord-vest, unități ale Fron
tului Național de Eliberare au 
atacat șase poziții americano- 
saigoneze și o serie de uni
tăți de pușcași marini saigo- 
nezi care încercau să înainte
ze de-a lungul șoselei nr. 9 
dintre Da Nang și baza Khe 
Sanh, abandonată de trupele 
americano-saigoneze.

SESIUNEA F.A.O

In lumina

pașnice 
comună 
punerea 
respec- 
în tre
ia dez-

• LA PHENIAN au avut loc 
convorbiri între delegația Parti
dului Muncii din Coreea, condu
să de Kim Ir Sen, secretar, ge
neral al Comitetului Central al 
partidului, și delegația Partidu
lui Socialist din Chile, condusă 
de Carlos Altamirano, secretar 
general al Comitetului Central 
al acestui partid..aflată în vizită 
în R.P.D. Coreeană. Cu acest 
prilej, relatează agenția A.C.T.C., 
au,fost.discutate, într-o atmos
feră prietenească . și tovărășeas
că, probleme de interes reciproc 
pentru cele. două partide.

ROMA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La sediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) au 
inceput luni lucrările celei de-a 
56-a sesiuni a Consiliului F.A.O., 
care are ca scop pregătirea con
ferinței generale a organizației, 
oe se ține din doi în doi ani. în 
prima ședință, Consiliul a as
cultat o informare a directorului 
general al F.A.O., H. A. Boer- 
ma, asupra activității din ultimii 
doi ani a organizației.

Consiliul a ales, apoi, în u- 
nanimitate, pe conducătorul de
legației române, Filip Tomu- 
lescu, ca prim vicepreședinte al 
Consiliului F.A.O. pentru actua
la sesiune.

După~cum anunță agenția 
P.A.P., la Katowice a avut loc 
consfătuirea activului de par
tid al organizației voievodale 
de pe teritoriul Silezia-Dom- 
browski.

La încheierea consfătuirii de 
la Katowice, a luat cuvîntul 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., care s-a 
referit la hotărîrile Plenarei a 
IX-a a Comitetului Central al 
P.M.U.P., în vederea convocă
rii Congresului al Vi-lea al 
Partidului.

Vorbitorul a relevat că, în 
perioada premergătoare Con
gresului, trebuie să fie desfă
șurată o intensă activitate pen
tru stabilirea sarcinilor și per
spectivelor dezvoltării sociale 
și economice a Poloniei în ur
mătorii ani. Partidul este for
ța conducătoare în statul so
cialist, a relevat E. Gierek. De 
starea, activitatea și capacita
tea acestuia de a conduce ma
sele depinde construirea cu 
succes a socialismului.

E. Gierek, relevă în continu
are agenția P.A.P., a consacrat 
o mare parte a cuvîntării sale 
stadiului lucrărilor în dome
niul formulării principiilor de 
bază ale dezvoltării social-eco- 
nomice în actualul cincinal și 
ale perspectivelor perioadei de 
după anul 1975. După adopta
rea hotărîrilor privind crește
rea veniturilor populației este 
necesară accelerarea dezvoltă
rii producției, a spus vorbito
rul. Principalul scop al dezvol
tării economice din anii urmă
tori trebuie să devină satisfa
cerea rapidă și cit mai deplină 
a nevoilor materiale și spiri
tuale ale societății. Totul ara
tă, a spus E. Gierek, că în cin
cinalul 1976—1980 vom putea 
înfăptui în structura și nivelul 
producției moderne schimbări 
mai profunde decît este posibil 
în următorii patru ani.

Sarcina principală a planului 
cincinal pe anii 1971—1975, a 
spus vorbitorul, constă în creș
terea, mai rapidă decît în de
ceniul trecut, a salariului me
diu real al celor ce lucrează 
în economia socialistă. în anii 
1961—1970, creșterea medie a- 
nuală a salariului real a fost 
de 1.7 la sută. în actualul cin- 
cjnal, a spus E. Gierek, noi am 
vrea să dublăm acest ritm de 
creștere a salariului real.

Un al doilea obiectiv car
dinal al activității noastre de 
concepere a planului cincinal 
îl constituie plasarea deplină 
în producție a întregului tine-

ret ajuns la vîrsta activă, a re
levat apoi vorbitorul. Noi apre
ciem folosirea deplină a bra
țelor de muncă ca o prevedere 
programatică comparabilă cu 
cea privind accelerarea crește
rii salariului real.

O problemă foarte impor
tantă o constituie, de aseme
nea, aceea ca dinamica mai 
rapidă a producției să fie în
soțită de o schimbare a struc
turii acesteia, fapt ce decurge 
din cerințele revoluției tehni- 
co-științifice și noile nevoi ale 
populației, la care trebuie a- 
daptată producția. Noi ținem 
seama de aceste nevoi, a spus 
vorbitorul în continuare, dar 
cîmpul de acțiune ne este li
mitat în anii următori de in
vestirea unor mari fonduri 
pentru construirea unor o- 
biective capitale a căror con
strucție trebuie terminată ra
pid. Totodată, trebuie să în
făptuim schimbări în propor
țiile economice, ceea ce va ne
cesita noi investiții, în spe
cial în industria ușoară și a- 
groalimentară. Nevoile socia
le sînt uriașe, iar perioada de 
timp și volumul mijloacelor 
sînt mici. Noi vrem să accele
răm dezvoltarea 
spus E. Gierek, 
aceasta nu vom 
nătăți pe viitor 
trai și nu vom 
ra locuri de muncă pentru ti
neret.

Trecînd la unele probleme 
legate de agricultură, primul 
secretar al C.C. al P-M.U.P. a 
relevat că partidul și guver
nul polonez se călăuzesc în 
politica lor după 
îmbinării creșterii 
producției agricole 
formările socialiste 
și din agricultură.

începînd din ianuarie 1972, 
a spus E. Gierek, vor fi des
ființate, după cum s-a mai a- 
nunțat, cotele obligatorii de 
vite pentru tăiere, de cereale 
și de cartofi, ceea ce va crea 
posibilități suplimentare pen
tru gospodăriile agricole. A- 
ceasta se referă îndeosebi la 
specializarea gospodăriilor po
trivit condițiilor naturale. 
Vom căuta să creăm nu
meroase grupuri de gospodării 
care se specializează pe baza 
unor contractări pe mai mulți 
ani în producția de lapte, de 
vite pentru tăiat, de nutrețuri, 
gospodării care dau o produc
ție extrem de valoroasă, nein
fluențată de oscilațiile perio
dice.

La 6 
Bator 
muni st 
varășul 
supleant al Comitetului Execu
tiv,- secretar al C.C. al P.C.R., 
rare participă la lucrările celui 
de al XVI-lea Congres al Par
tidului Popular Revoluționar 
Mongol. Din delegație fac parte 
tovarășii Gheorghe Blaj, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., și Sandu 
Ion, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. P. Mon
golă.

La aeroport, delegația a fost 
intimpinată de Țagandamin 
□ughersuren, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
îl P.P.R.M., Danmdinjavin Mai
dan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mon
gole, Damdîni Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Lodonghiin Rincin, mi
nistrul afacerilor externe, Mja- 
tavin Peldje, membru al C.C. al 
P. P. R. M., ministrul industriei 
energetice, combustibilului și 
geologiei, și de alte persoane o- 
ticiale.

iunie, a sosit la Ulan 
delegația Partidului Co- 
Român, condusă de to- 
Mihai Gere, membru

economică, a 
întrucît fără 
putea îmbu- 
condițiile de 
putea asigu-

principiul 
rapide a 
cu trans- 
de la sate

• CONFERINȚA Organi
zației de tineret a Uniunii 
sindicatelor vest-germane din 
landul Renania de nord-West- 
falia a cerut, in numele ce
lor 310 000 de membri ai săi, 
recunoașterea potrivit drep
tului internațional, a Repu
blicii Democrate Germane, 
precum și ratificarea imedia
tă a tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică 
și cu R. P. Polonă. O rezo
luție în acest sens a întrunit 
majoritatea voturilor partici- 
panților la conferință. De 
asemenea, într-un alt docu
ment aprobat de conferință 
se cere conducerii Uniunii 
sindicatelor vest-germane să 
militeze pentru interzicerea 
tuturor grupărilor neofascis
te din R. F. a Germaniei.

ȘEDINȚA UNEI COMI 
Sil C.A.E.R.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La Moscova a avut loc ședința 
Comisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru construcții. La lucrări au 
participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, România. 
'Ungaria și U.R.S.S.

Comisia a analizat probleme 
care rezultă din hotărîrile unor 
ședințe ale Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.

Acordînd o atenție deosebită 
construcțiilor de locuințe din 
țările membre, comisia conside
ră necesară lărgirea colaborării 
in acest domeniu.

în cadrul ședinței s-au efec
tuat consultări în privința elabo
rării unor recomandări în vede
rea creșterii productivității mun
cii în construcții în țările mem
bre.

Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas
că, de lucru.

Jean Claude Duvalier ali
mentează din abundență pa
ginile ziarelor. Decesul lui 
„Papa Doc" n-a azvîrlit în 
anonimat mica republică 
insulară. Isprăvile deceda
tului președinte ofereau au
torilor de pamflete materia 
primă necesară. Succesorul 
său se străduiește să rămină 
in prim-planul scenei. Ii 
place publicitatea. Ține dis
cursuri, apare în public, dă 
interviuri. Despre capacită
țile sale intelectuale s-a 
scris. A absolvit liceul la 
vîrsta cînd se pregătesc alții 
să obțină o diplomă univer
sitară dar familia sa nu pare 
îngrijorată de aceste minu
suri ale noului „președinte". 
Energica lui soră — ambițio
sul ei soț, un colonel, era să 
ajungă in fața plutonului de 
execuție datorită socrului său 
— comandă in pofida mo
destei sale funcțiuni de „se
cretară" a președintelui...

Grăsunul cu apetit de uriaș 
are nu numai pasiuni gas
tronomice ci și... automobi
listice. Ii plac mașinile mo
derne și costisitoare (unii a- 
daugă printre preferințele 
sale și cele privind... sexul 
frumos). în materie de po
litică este un ignorant. Do
rește, totuși, ca trecerea de 
la Francois Ia... Jean Claude 
să se facă simțită in istoria 
„dinastiei" Duvalier. Desi’gur, 
ar exista destule posibilități

in acest sens. Prima și cea 
mai importantă ar putea fi 
ameliorarea situației popu
lației. 90 la sută din haitieni 
trăiesc încă în prizonieratul 
analfabetismului. Venitul pe 
cap de locuitor este cel mai 
mic din întreaga Americă 
Latină (74 de dolari in 1970).

preocupat doar de fotoliul pe 
care l-a moștenit și pe care 
vrea să-l păstreze.

„Papa Doc" crease teribi
lele bande de „tontons ma- 
coutes" un amestec de poliție 
secretă și vrăjitori cu ambi
ții de... perceptori (asasina
tele se împleteau cu jafuri-

Jean Claude
și... leoparzii

Mortalitatea infantilă atinge 
procente cutremurătoare : in 
unele provincii nordice 75 la 
sută din copii nu ating virsta 
de patru ani. 
englez povestea 
rinții ce-și vînd 
tru... 15 cenți in speranța că 
ajunși într-un oraș vor pu
tea fi măcar hrăniți. Dar 
Jean Claude, acest subdez
voltat intelectual, nu are 
ambiția dc a schimba ase
menea stări de lucru. El este

Un reporter 
despre pă- 
copiii pen-

• •

le). Invăluiți de legende cu
tremurătoare pentru haitîenii 
flăminzi și ignoranți, acești 
„tontons macoutes" operau 
cu o dexteritate demnă de 
Gestapo. NEW YORK TI
MES ii denumea „ucigașii 
fanatici", iar despre regimul 
lui Duvalier scria că „a a- 
juns la culmi de barbarie și 
bestialitate neatinse nici mă
car de defunctul dictator 
dominican Trujillo". Jean 
Claude, deyenit stăpin în pa-

latul alb din Port au Prince, 
dorește să-și întreacă tatăl. 
„Tontons macoutes" nu 1 se 
mai par suficienți (pe unii 
se gindește chiar să-i conce
dieze). O nouă poliție va lua 
ființă. Bineînțeles, 
nemiloasă 
singeroase 
dantul ei 
„președintele".
preferă să lucreze fără inter
mediari. Cei 567 membri ai 
acestei poliții au fost denu
miți „leoparzi anticomuniști". 
Misiunea lor este de a ani
hila „subversiunea interi
oară" (FRANCE PRESSE). 
Noțiunea de „subversiune 
interioară" este lesne desci
frabilă : orice tentativă opo
ziționistă, orice nemulțumire 
poate fi calificată 
mod și 
Pentru 
cei 567 vor fi 
a face față și 
tuale... guerile.

Vor reuși „leoparzii" să a- 
sigure supraviețuirea, „di
nastiei" Duvalier ? în pri
vința aceasta nu există 
dubii : viitorul nu promite 
lui Jean Claude o soartă 
prea fericită. Mai ales că in 
jurul fotoliului prezidențial 
se țes destule intrigi chiar de 
către „apropiații" Iui. Nu-i 
exclus ca „leoparzii" să 
muște, mai întîi, din aceș
tia...

secretă, 
și cu aceleași 
veleități. Coman- 

direct va fi chiar 
Jean Claude

reprimată 
orice

în acest 
sălbatic, 

eventualitate, 
pregătiți spre 

unei even-

M. RAMURĂ
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• PROCURORUL militar a 
cerut Tribunalului din Santiago 
de Chile condamnarea la 5 ani 
închisoare a generalului Roberto 
Viaux, acuzat de a fi complotat 
împotriva preluării de către Sal
vador Allende a funcției de pre
ședinte al Republicii Chile. Ge
neralul Viaux, împreună cu alți 

’ doi ofițeri superiori, proiectase
ră o lovitură împotriva fostului 
președinte Eduardo Frei și răpi
rea comandantului șef de 
al armatei, generalul 
Schneîder. (asasinat puțin 
aceea).

atunci 
Rene 
după

nouă• LUNI a avut loc o_ __
intilnire ordinară a ambasadori
lor celor patru mari puteri în 
cadrul convorbirilor privind pro
bleme ale situației Berlinului 
occidental.

• SECRETARUL general al 
O.N.U., U Thant, a declarat că 
speră ca „într-un timp foarte 
scurt, ajutorul O.N.U. să poată 
contribui. substanțial la ușurarea 
situației din Pakistanul de est“, 
anunță agenția United Press In
ternational. El a subliniat că a- 
ceastă speranță se bazează pe 
noi relatări încurajatoare, tri
mise de emisarul său din Pa
kistan, Ismat Kittani, în legă
tură cu progresele înregistrate 
în discuțiile cu autoritățile pa
kistaneze, cu privire la distribui
rea ajutoarelor cu caracter 
umanitar.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I Busurești, Piața „Sclnteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se tae la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții.

• IN SOMALIA, a fost zădăr
nicită o tentativă de complot îm
potriva actualului regim — a a- 
nunțat secretarul de stat soma
lez pentru problemele apărării, 
generalul de brigadă Mohamed 
Aii Samater. El a precizat că 
planul complotului fusese ela
borat de generalii Salad Gavie- 
re ș£ Mohamed Ainanshe, care 
urmăreau să scindeze armata 
pentru a-și atinge scopul.

wr
• LA MOSCOVA a sosit Jo

sef Staribacher, ministrul co
merțului al Austriei. După cura 
relevă agenția T.A.S.S., oaspe
tele va participa la sesiunea 
Comisiei mixte sovieto-austriece 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică și va avea con
vorbiri cu ministrul sovietic al 
comerțului exterior, Nikolai Pa- 
tolicev.

Anul trecut, schimbul de măr
furi sovieto-austriac a fost de 
aproximativ 155 milioane ruble, 
adică de 1,5 ori mai mare de- 
cînt în anul 1966. Un rol impor
tant în dezvoltarea comerțului 
dintre cele două țări îl joacă 
livrările de gaze naturale sovie
tice în Austria, care urmează să 
sporească în cursul acestui cin
cinal. Austria, la rîndul ei, vin
de Uniunii Sovietice 
pentru unele ramuri 
și nave fluviale.

• RAMON Ernesto 
președinte al Hondurasului, a 
fost instalat duminică în frun
tea statului. El a depus jurămîn- 
tul împreună cu ceilalți mem
bri ai cabinetului pe care îl con
duce, în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la stadionul național 
din Tegucigalpa.

instalații 
industriale

Cruz, noul
a

• UNIVERSITATEA din 
Viena a găzduit o seară cul
turală românească organiza
tă de Lectoratul de limbă și 
literatură română din cadrul 
Institutului de filologie ro
manică al Universității, cu 
prilejul aniversării a 100 de 
ani de la nașterea marelui 
istoric și cărturar român. 
Nicolae Iorga. Despre perso
nalitatea Iui Nicolae lorga a 
vorbit prof. Vasile Șerban de 
la Lectoratul de limbă și li
teratură română al universi
tății vieneze.
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