
in întîmpinarea 
zilei de 1 Mai AMPLE EFORTURI CREATOARE IN TONTE DOMENIILE DE ACTIVITATE

Apropierea zilei de 1 Mai găsește colectivele de oameni ai 
muncii puternic angajate într-o entuziastă întrecere pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor, 
încheind cu rezultate bune primul trimestru ei desfășoară, în 
aceste zile, o vie și eficientă activitate menită să valorifice 
superior posibilitățile de care dispun. Veștile care ne parvin la 
redacție din toate colțurile țării vorbesc despre noi și impor
tante succese obținute în dezvoltarea producției, înzestrarea 
tehnică a muncii, reducerea consumurilor de materii prime și 
materiale, în creșterea eficienței economice a întregii activi
tăți. Publicăm în numărul de azi cîteva din scrisorile pri
mite.

♦ HUNEDOARA : Puternica 
activitate creatoare, desfășu
rată de lucrătorii importan
tului centru metalurgic s-a 
concretizat în numeroase 
propuneri de invenții și ino

vații, în măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care vizează reali
zarea și depășirea principa
lilor indicatori de plan. Anul 
acesta prin autoutilare si- 
derurgiștii vor produce uti

laje și instalații în valoare de 
8 milioane lei. Recent au fost 
montate două noi instalații 
de desprăfuire la cuptoarele 
Martin obținîndu-se . astfel 
purificarea aerului și spori
rea eficienței instalațiilor.

La Lupeni, la preparația 
cărbunelui, se execută lucrări 
în scopul creșterii producti
vității muncii. Intre acestea 
am notat : confecționarea u- 
nui dispozitiv pentru îndrep
tarea sîrmelor cu secțiunea 
trapezoidală necesară confec
ționării coșurilor de centri
fugă ; presă pentru balotat 
șpanul etc.

IOAN VLAD

• SIBIU : O atenție spe
cială se acordă în întreprin
derile din orașul Sibiu re

ducerii consumului de me
tal. La „Independența" spre 
exemplu, economia de metal 
obținută depășește cifra de 
80 de tone, iar la Uzina me
canică 9 tone. La „Balanța" 
mi s-a vorbit despre cel mai 
recent succes închinat zilei 
de 1 Mai „modernizarea bas
culei semiautomate stabile 
de 2 000 Kg". Un calcul su
mar demonstrează că pe a- 
ceastă cale se reduce consu
mul de metal pe produs cu 
500 de kg.

MARIA JUGANARIU
• CARAȘ-SEVERIN, ME

HEDINȚI — două județe în 
care tinerii răspund în aceste

zile „prezent" pe șantierele 
care poartă numele tinereții 
lor. în Caraș-Severin, pe 
cele 4 șantiere de îmbunătă
țiri funciare, au fost desecate 
300 ha teren agricol și s-au 
executat canale pentru scur
gerea apei pe o suprafață 
de 2 000 ha. Rodul pămîntu- 
lui va fi deci mai bogat!

în județul Mehedinți au 
fost inaugurate 4 șantiere lo
cale de irigații, la Salcia, Jia- 
na, Gogoșu și Izvorul Bîrzii. 
Un ultim succes : în cadrul 
acțiunii naționale de planta
re a nucilor, tinerii au plan
tat 25 ha cu nuci.

R. IOSIF 
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In editura politică
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NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la adunarea 

festivă consacrată 
aniversării semi

centenarului Uniunii 
Tineretului Comunist —

14 aprilie 1972

Semănatul porumbului în județul Tulcea Proletari din toate țările, uniți-vă !

CALITATEA — 
un obiectiv urmărit
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Un tovarăș, 
un prieten

SECRETARUL
U.T.C.

cu perseverență VIRTUȚILE
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• La ora cind apar aceste rinduri, far anii 
cooperatori și mecanizatorii din nordul Dobrogei 
au raportat încheierea celei mai importante
lucrări a campaniei agricole de primăvară

Prima cooperativă agricolă 
in care am poposit în raidul 
nostru prin județul Tulcea a 
fost cea din Ciucurova. în 
cimp, unde l-am găsit pe- ingi
nerul șef, tovarășul Ion Nazîru, 
lucrau toate cele 5 semănători 
din dotarea secției de mecaniza
re, care pînă în acea zi aveau 
la activ, peste 400 de hectare 
însămînțate. „Ne mai trebuie 
doar trei zile pînă la încheie
rea lucrării — ne spunea ingi
nerul șef, pentru că viteza zil
nică este de peste 80 de hecta
re, superioară celei corespunză
toare normelor. Depășirea o ob
ținem nu prin sporirea vitezei 
de înaintare (se lucrează numai 
cu viteza I) ci prin folosirea in
tegrală a zilei-lumină. Am acor
dat o atenție deosebită calității 
semănatului, pentru că în con
dițiile acestei primă/eri de
pendența recoltei viitoare față 
de adîncimea de semănat și 
densitate este foarte mare. De
oarece stratul superficial al so
lului este lipsit de umiditate, 
am hotărît ca adîncimea de 
însămînțăre să fie aceea în care 

"sămânța găsește condiții optime 
pentru germinare : 10—12 cm. 
Lucrările de pregătire au con
stat dintr-un discuit și au fost 
efectuate numai pe suprafețele 
ce urmau să fie însămînțate în 
cursul zilei respective, toate a- 
cestea pentru a împiedica, pe 
cît posibil mai mult, evapora
rea apei din sol".

Grija pentru aplicarea unei 
tehnologii adecvate, diferenția
te, este prezentă în marea ma
joritate a cooperativelor agri
cole tulcene. „Am cuprins, de 
cind a fost declanșat semănatul 
porumbului, pe data de 6 apri
lie, aproape toate unitățile și 
pot spune fără rețineri, că ac
tualul an al porumbului se ca
racterizează nu numai prin pre
cocitatea semănatului, dar și 
printr-o înaltă calitate a lucră
rilor aferente — ne declara to
varășul Victor Săvulescu, di
rector adjunct al Direcției agri
cole județene. Este, fără îndo
ială, un an al calității. De re
marcat că nu numai specialis-

tii s-au străduit să pună în 
aplicare întregul bagaj de cu
noștințe de care dispun, dar mai 
ales executanții — mecanizato- 
jii, s-au dovedit capabili de 
eforturi deosebite în privința 
volumului și calității muncii 
prestate. Aplicarea acordului 
global și la plata muncii lor, 
metodă extinsă în majoritatea 
cooperativelor de la noi, a avut 
un rol stimulator deosebit".

— Sînteți mulțumiți de felul 
în care s-a semănat porumbul ?

am întrebat un grup de coope
ratori din comuna 6 Martie, 
veniți pe cîmp pentru a lua în 
primire parcelele pe care le 
vor lucra anul acesta în acord 
global.

— Nu mulțumiți, foarte mul
țumiți — ne răspunde tovară
șul Ion Gri gores cu. Fiecare 
dintre noi știam cam pe unde

OCTAVIAN MILEA
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La cooperativa agricolă de 
producție din comuna Mihail 
Kogălniceanu, județul Tulcea, 
mecanizatorii din secția con
dusă de Zamfir Penea au e- 
fectuat semănatul porumbu
lui într-un interval de timp 
scurt, ținînd însă seama per
manent de indicațiile specia

liștilor unității

TINEREȚE Șl
SOCIALISM

■ js

în cadrul Direcției de trans
porturi a Combinatului siderur
gic din Hunedoara numele lui 
Constantin Ciolpan e rostit în
totdeauna cu admirație. Vîrst- 
nicii îl apreciază pentru matu
ritatea și înalta responsabilitate 
cu care își îndeplinește sarcinile 
profesionale, referindu-se în 
discuțiile despre el la cele 5 ste
luțe de fruntaș în întrecerea so
cialistă cu care a fost distins 
consecutiv» cei de vîrsta lui. ti
nerii, îl respectă pentru că fiind, 
secretar, al comitetului U.T.C. de 
la CFU îl simt aproape de pre-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stăruie în conștiința fiecărui tînăr ecoul de adinei semnifi
cații al aprecierilor, îndemnurilor și urărilor pe care, la întîl- 
nirea cu tineretul și cu țara întreagă, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, 
le-a adresat tinerei generații de la tribuna adunării festive 
consacrate aniversării semicentenarului Uniunii Tineretului Co
munist. Este bogată în învățăminte de o caldă și profundă 
înțelepciune părintească pentru munca tinerilor, și în același 
timp pentru realizarea continuă a sarcinilor și marilor răspun
deri ce definesc întreaga activitate a organizațiilor U.T.C. a- 
ceastă înflăcărată cuvîntare. Ea exprimă încă o dată în chip 
strălucit atenția și grija partidului pentru formarea tinerei ge
nerații, împreună cu cnemarea de a-și împlini vocația în opera 
de propășire a patriei socialiste și convingerea că tineretul și 
organizația sa revoluționară vor fi la înălțimea încrederii acor
date de partid și popor.

Un fenomen pozitiv
in viața satelor

SOCIETĂȚILE
CULTURALE

• UN PAS CARE ÎNSEAMNĂ
ÎNCEPUTUL UNUI DRUM

PE

TREI
• PENTRU CEI CARE ÎȘI ALEG CARIERA DE

FRONTURI
Galeria de acces la Centrala 

subterană de la Mărișelu are cî
teva sute de metri. In fața noastră, 
o autobasculantă de mare tonaj 
înaintează încet. Sunetele pre
lungite ale claxonului străpung 
măruntaiele muntelui. Ecouri 
insolite stăruie prin galerii, unde 
simți prin piele vibrația aerului.

Se lucrează pe trei fronturi: 
conducta de forță, galeria de 
fugă și, între ele, uzina electrică. 
La bifurcarea celor patru galerii 
noroiul trece de gleznă. N-am 
cizme de cauciuc, lumina e slabă 
și calc pe unde bănuiesc ridică- 
turi ale pietrei. în galeriile unde 
se excavează este de preferat a- 
cest noroi vîscos, specific ; pulbe
rea fină de piatră înseamnă sili
coză. In locurile uscate, jeturi 
subțiri de apă din conducte pu
rifică aerul.

Zgomotul perforatoarelor și al 
conductelor de ventilație, motoa
rele și claxoanele, fac imposibilă 
orice conversație. Ne cățărăm pe 
o scară în cabina de seînduri a 
șefului de lot. O masă de brad și 
o bancă îngustă.

— Poftim, v-am adus doi bă
ieți de bază. Mai sînt și alții dar 
n-au timp acum, îmi spun» 
maistrul Manoliu și iese.

Utecistul Ionașcu Petre e beto- 
nist, șef de schimb. A lucrat la 
Roznov I și la Porțile de Fier. 
Locuiește în colonie cu familia.

Taloș Gheorghe, 27 de ani, e mi
ner, tot șef de schimb. A lucrat 
la Argeș și la Baia Sprie. E 
membru de partid de 6 ani. 
Amîndoi par oameni dintr-o bu
cată, oameni cu care o poți 
porni la drum.

Amîndoi au plecat de la țară. 
Nu cunoșteau nici o meserie. 
S-au calificat pe șantiere. Au a- 
cum acea mîndrie a celor care 
și-au aflat rostul în viață, care 
construiesc lucruri frumoase și 
durabile, din piatră și oțel.

După ce ieșim din galerie, ne 
îndreptăm spre colonia din vale. 
Cantina se află într-o clădire mo
dernă, cu săli de mese spațioase 
inundate de lumina primăverii. 
Majoritatea constructorilor, fiind 
familiști, iau masa acasă. Mer
gem la locuința lui Ionașcu Pe
tre. Ne deschide soția sa. El s-a 
întors deja din schimb, a făcut 
un duș și și-a schimbat hainele 
de lucru. Au două camere mari 
care strălucesc de curățenie. Te
levizorul le face necazuri, are 
imagine, dar nu vorbește. Imagi
nea e mulțumitoare. Antena a 
fost concepută și executată de 
niște meseriași de pe șantier 
care s-au dovedit la înălțimea 
specialiștilor în materie.

MIHAI ELIN

(Continuare în pag. a IV-a)
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Rețeaua invâțămîntului superior economic

• VIATA BATE LA IȘĂ ! (Poșta paginii)

Inițiativa, lansată acum mai 
bine de un an, a aparținut co
munei Rucăr. Acolo sus, în 
inima Carpaților de Sud, la Ru- 
cărul înconjurat cu munți de-ar- 
gint din care cresc spre cer co
paci hrăniți cu apă limpede și 
pajiști de-un albastru candid ca 
pereții Voronețului, în leagănul 
unei culturi și arte populare 
care a atras de multă vreme in
teresul specialiștilor, a fost în
scris în ianuarie 1971, ca o con
tinuare a marii sărbători de A- 
nul Nou, simbolul unei trepte 
noi în conținutul noțiunii de 
cultură a satului : Societatea 
,.Ion Barbu". Semnificațiile a- 
dinci ale pasului făcut și, mai 
ales, implicațiile ulterioare pe 
care le-a avut asupra întregii 
vieți sociale și spirituale a co
munei au impus societatea în 
conștiința localnicilor, creîndu-i 
în scurt timp și o amplă rezo-

nanță în comunele din jur. 
Sute de cetățeni din aceste co
mune, de la Dîmbovicioara, 
Domnești, Aninoasa, Bughea, 
Dragoslavele, Cetățeni etc., au 
solicitat întemeierea unor astfel 
de societăți, ajungîndu-se în 
momentul actual la o impetuoa
să extindere a lor în tot ju
dețul.

In condițiile actuale, noi, ce
tățenii comunei (...) HOTARIM, 
așa începe actul de constituire 
al fiecărei societăți. O frază de 
domeniul textelor juridice, bi
zară poate în conjunctura vieții 
culturale dar cu rezonanțe de
mocratice de for. O frază pe 
care o întîlnim în toate „ac
tele de constituire" a societăți
lor culturale justificată nu nu-

ION CHIRIAC
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Intr-o sîmbătă noapte spre du
minică, nu de mult, cîțiva răufă
cători au pătruns prin tavan în 
hala pieții „Progresul" din Ca
pitală. Căutau bani. într-un ser
tar — o sumedenie de mărunțiș. 
Și-au burdușit buzunarele. în
tr-un ungher, în spatele tejghe
lei, broasca dulapului a cedat și, 
pe raft... Pe raft se aflau 34 000 
de lei în bancnote cu sutele fru
mos sortate, așa cum cere banca 
la orice depunere. Numai că în 
seara aceea de sîmbătă respon
sabilul, nesocotind regulamentul, 
nu depusese încasările, spunînd 
că luni va vărsa banii, ce să-și 
tot bată capul cu ei în fiecare 
seară. Scump se plătește nesă
buința !...

Pe spărgători i-a cuprins brusc

un fel de nebunie la vederea 
grămezii de bani, aidoma căută
torilor de metal galben din fil
me, atunci cînd descoperă nisipul 
aurifer... Balastul de monede din 
buzunare a fost aruncat pe tej
ghele și în rafturile cu sticle, așa 
cum fac copiii în prima zi de 
anul nou cînd merg la semănat 
și aruncă grăunțele. Au împărțit 
apoi suma, pe loc, în părți ega
le. Unul dintre ei, mai iute de 
mînă, profitînd de neatenția ce
lorlalți, și-a băgat adine în căp
tușeală un pachet cu vreo opt
sprezece sute fără să-i mai îm
partă. (Aveam să aflu, la recon
stituire, că ceilalți s-au supărat 
teribil pentru „necinstea" de 
care a dat dovadă cel iute de 
mină...).

Mîndri de isprava lor, hoții 
au mai răsturnat pe jos ceva 
marfă, niște carne, au strivit tu
burile cu pastă de pește, s-au 
servit cu șampanie, au luat și 
ciocolată... Duși au fost, prin a- 
celași tavan ! Se iveau zorile.

★
...Patru ore mai tîrziu, o echipă 

criminalistică operativă condu
să de ofițerul Ernest Deneș des
cindea — cît e Bucureștiul de 
mare — tocmai într-un bufet 
oarecare din zona pieții Sfîntu 
Gheorghe unde trei copilandri, 
în uniforme bleumarin de șco-

spunea tatăl,
dînd pe gît
o duscă, si

VIOREL RABA

(Continuare in pag. a IV-a) încă una...

Semnificațiile însuflețitoare 
ale celor cinci decenii de 
luptă și muncă sub stea

gul partidului comunist, cu e- 
xemplele lor de eroism, jertfă și 
abnegație, cu eforturile care au 
însoțit fiecare izbîndă, și-au găsit 
exprimarea în înalta apreciere a 
partidului și poporului pentru 
contribuția activă a Uniunii Ti
neretului Comunist, a întregului 
tineret, la tot ce s-a înfăptuit și 
se înfăptuiește pe pămîntul 
României socialiste. Felicitările 
secretarului general al partidului, 
pentru activitatea entuziastă și 
plină de dăruire pusă în slujba 
socialismului și fericirii întregu
lui popor au consacrat această 
apreciere o dată cu acordarea 
celui mai înalt ordin al Republi
cii Socialiste România — „Victo
ria socialismului". In semn de 
mare forță evocatoare al unui 
trecut de luptă și al unei acti
vități bogate, înalta distincție re
prezintă, totodată, un imbold 
pentru noi fapte mărețe închina
te patriei, fericirii națiunii noas
tre socialiste. „Faptul că Uniu
nea Tineretului Comunist este 
prima organizație căreia i s-a a- 
cordat ordinul „Victoria socialis
mului" constituie nu numai o 
apreciere, dar într-un anumit

ocupările și frămîntarile loir, î!) 
consideră un prieten devotat 
căruia i se confesează cu inima 
deschisă. Bucuriile le trăiesc la 
aceeași intensitate fiind alături 
și în fața greutăților pe care le 
înfruntă uniți. E greu să separi 
meritele lui de ale celorlalți 
cînd e vorba de izbîndă, cum 
la fel de greu e să vorbești des
pre faptele uteciștilor de la CFU 
fără să te referi la secretarul 
comitetului, care, cunoscând bine 
ce înseamnă munca de la om. la 
om, reușește întotdeauna să ca
nalizeze într-un singur torent 
energiile, să le îndrepte spre 
scopul major propus. Cu puțini 
timp în urmă, făoîndu-se bilan
țul anual al întrecerii județene 
„Organizația U.T.C. — fruntașă 
pe ramură de producție" am 
auzit din nou vorbindu-se des
pre uteciștii de la CFU. în în
trecerea cu celelalte organizații 
din sectorul 
să nu uităm

de transporturi (și 
că sînt unele mult

ION TRONAC
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„Metabolism 
gnoseologic"

de ACULIN CAZACU

La o recenta reuniune științifica, academicianul NicoTae 
Teodoresou folosea expresia pe care am citat-o în titlu, 
într-un context în care — referindu-se la educație — îi 
semnala permanența și vitalitatea. Am reținut expresia și 
îmi permit a-i sonda oarecari prelungiri, pentru câ ascun
de într-însa o anume idee profundă : aceea câ, astăzi, 
cunoașterea îi este tot atît de necesară omului precum 
oxigenul pentru a trăi. Secolul nostru adaugă spațiilor 
biologice, psihologice și sociale ale existenței umane, pe 
cel gnoseologic.

Cunoașterea, cea sistematică și prelucrată, nu doar 
simpla reflectare primară, devine o dimensiune intrinsecă 
a existenței. Ne-am creat noi înșine un mediu de valori 
care ne solicită, ne frămîntă, ne arde. Presiunea pe care 
o exercită nu poate fi contracarată decît în măsura în 
care ridicăm cunoașterea actuală la cote net superioare 
celor pe care le-a atins efortul de a ști, materializat în 
valorile existente. A ști, a ști mereu mai mult este și o 
condiție pentru propria noastră existență. Se verifică ceea 
ce scria Marx cîn,dva, în filele pregătitoare pentru „Capi
talul" : societatea viitoare va viețui în măsura în care va 
da frîu liber educației științifice, artistice și sportive, va 
face din. formarea noilor generații, un sector fundamental 
de activitate, paralel și în funcție de generarea timpului 
liber real. A cunoaște va deveni un act indispensabil omu
lui care își va regăsi în utilajele pe care le mînuiește, ade
vărate prelungiri materiale ale creierului său.

Se configurează, de pe acum, structurile viitoare pe 
care le anticipa Marx. Un veritabil „metabolism gnoseo
logic" întregește esența umană, ea însăși evolutivă și 
aptă de dezvoltări permanente.

Metabolismul implică, se știe prea bine, schimb, este o 
procesualitate în care intervin transferuri ale unor termeni 
diferiți, lată de ce cred că, în măsura în care se atribuie 
cunoașterii, trebuie să se întemeieze pe indici ridicați ai 
schimburilor de idei și informații, să refuze categoric 
dogma urîcioasă pe care o degajează sistemele închise de 
idei. Supremația adevărului, a acestei entități vitale, pro
funde a cunoașterii, nu se poate afirma fără largă și 
deschisă confruntare și asimilare de idei. Cel care ar 
stagna, fie și un timp foarte scurt, în acumularea de

(Continuare în pag. a IV-a)
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PENTRU CEI CARE ÎȘI ALEG CARIERA DE

ECONOMIST
Prof. univ.

D. MĂRGULESCU 
decanul Facultății 
de contabilitate

1 Conducerea întreprinderi
lor moderne, care reclamă o 
profundă cunoaștere a între
gului mecanism de combinare 
eficientă a factorilor producției 
pentru stabilirea unor decizii 
optime, așează tot mai clar 
economistul în general, și cel 
contabil în mod special, în 
sistemul de funcții ce concură 
la o conducere modernă. După 
cum se știe, pregătirea unei 
decizii se întemeiază _ pe un 
Considerabil volum de informa
ții care trebuie prelucrate, 
subordonate scopului deciziei, 
analizate pentru a facilita ale
gerea acelei linii de acțiune 
care să conducă, realmente, la 
folosirea cît mai eficientă a 
resurselor materiale și umane.

Economistul contabil, prin 
natura funcției sale, este che
mat să organizeze sistemul in
formațional economic — în ca
drul căruia informația conta
bilă deține peste 65 la sută — 
să asigure funcționalitatea a- 
cesteia in așa fel, încît proce
sele complexe care au loc în 
activitatea economică să fie re
flectate la timp, cu maximă 
exactitate și cu eforturi bănești 
cît mai mici. Aceasta necesită 
ca economistul contabil să po
sede temeinice cunoștințe în 
domeniul teoriei economice, or
ganizării și conducerii conta
bilității, sistemelor de mașini, 
pentru prelucrarea automată a 
datelor, de analiză economică 
și financiară și altele. Se de
duce că economistul contabil
— schițat în felul acesta — 
reprezintă un factor în cadrul 
sistemului conducător al ori
cărei unități economice.
2 pe baza elementelor defi

nitorii privind rolul econo
mistului contabil în sisiemul 
de conducere al întreprinderi
lor rezultă și cerințele cărora 
candidatul—și respectiv viito
rul student — trebuie să le răs
pundă și anume : să aibă o 
pregătire politică multilaterală 
deoarece funcția ce urmează să 
o îndeplinească este total su
bordonată realizării politicii 
economice a partidului ; accep
tarea fără rezerve că funcția 
de economist contabil este o 
funcție de mare utilitate socia
lă : convingerea, pe baza auto
analizei sau cu sprijinul facto
rilor de orientare profesională, 
că dispune de capacitatea în
țelegerii fenomenelor economi
ce, de pătrundere a lor, că este 
un om de gîndire profundă, de 
decizie ; să aibă aptitudini pen
tru tehnică, dat fiind că astăzi
— șl cu at5t mai mult în vii
tor — contabilitatea folosește 
mijloace ale tehnicii moderne.
3 Stuaenț.ta în facultatea 

noastră implică două laturi 
care, într-un sens, o particula
rizează. Prima latură este stu
diul perseverent, munca tena
ce asupra cărțdi pentru a cu
noaște propria noastră gîndire 
și experiență economică, pre
cum și gîndirea și experiența 
mondială în acest domeniu, 
care oferă o multitudine de 
vederi și practici ; supuse unui 
riguros filtru științific, toate a- 
ceste surse pot fi bine valori
ficate de specialiști. A doua la
tură este legătura cu produc
ția. Organismul social pe care 
îl reprezintă întreprinderea — 
locul de practică al studentului
— este mult mai complex decît 
oricare alt obiect al studiului 
cu care Intră în contact stu
dentul.
4 Absolvenții facultății noa

stre sînt așteptați pe un front 
larg al economiei. Ei sînt che
mați să îndeplinească funcții 
în unități industriale, agricole, 
comerciale, de construcții etc. 
Oricăruia dintre ei îi este 
deschisă perspectiva de a fi 
conducătorul compartimentu
lui financiar-contabil și. prin 
urmare, de a fi unul din su
biecții de concepție din cadrul 
conducerii unității economice 
respective.

Prof. univ. dr.
GH. BISTRICEANU 

decanul Facultății 
de finanțe

1 Economistul pentru finan
țe este un cadru de conducere 
în economie, unul din angajații 
principali care are în compe
tența sa rezolvarea tuturor 
problemelor financiare, banca
re. de asigurări. Dacă ne si
tuăm la nivelul unei unități 
economice, economistul în fi
nanțe are atribuțiuni foarte 
largi, începînd de la elabora
rea planului financiar — eu 
toate anexele lui — și 
pînă la munca curentă. El co
laborează cu celelalte compar
timente ale unității pentru a 
asigura bunul ei mers; dacă 
activitatea de producție de
curge normal, atunci se reali
zează veniturile unității, se 
poate finanța reproducția, se 
pot acoperi obligațiile către 
stat și se asigură veniturile 
angajaților. Economistul în fi
nanțe lucrează mînă în mînă 
cu inginerul pentru găsirea so
luțiilor tehnice cele mai econo
mice, studiază, apreciază și in
terpretează toate fenomenele fi
nanciare ale unității pentru a- 
doptarea celor mai eficiente 
măsuri.
2 Orice tînăr cu posibilități 

intelectuale, cu un larg orizont 
politic poate deveni economist. 

Cu condiția să-i placă să se o- 
cupe de asemenea probleme, să 
descopere în această profesie 
întreaga sa complexitate, în
semnătatea și rolul său social, 
în mod special, pentru a can
dida la facultatea noastră el 
trebuie să fi dobîndit în anii 
studiilor liceale o solidă cul
tură generală, o largă infor
mare, capacitatea unei viziuni 
de ansamblu. Toate acestea sînt 
garanții ale unei mobilități de 
gîndire, indispensabile econo
mistului. La concursul de ad
mitere el trebuie să facă dova
da cunoștințelor de economie 
politică — la nivelul predat în 
liceu — de algebră și trigono
metrie. Aș vrea să precizez 
că, de cîțiva ani, toate locu
rile scoase la concursul de ad
mitere se ocupă în sesiunea de 
vară a acestuia. Situația dove
dește cel puțin două lucruri! 
cancfidații au ales deliberat a- 
ceastă facultate, n-au venit în- 
tîmplător și, în al doilea rînd, 
au fost foarte bine pregătiți. 
Printre cei care ne-au devenit 
studenți se află și absolvenți ai 
liceelor economice. Nu atîți 
cît am fi dorit noi. Este în a- 
ceastă observație o invitație a- 
dresată elevilor acestui tip de 
liceu de a concura pentru a 
deveni studenți ai facultății 
noastre.
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3. Ponderea studiului în fa
cultatea noastră este îndrepta
tă spre disciplinele financiar 
bancare. Cursurile, seminariije, 
lucrările practice la aceste dis
cipline reprezintă circa 60 la 
sută din planul de învățâmînt. 
Studenților li se asigură o te
meinică pregătire politică și 
ideologică, întrucît economistul 
în finanțe trebuie să transfor
me în fapt, indiferent de locul 
său de muncă, politica finan
ciară a statului nostru. De ase
menea, ei dobîndesc o largă 
formație economică și chiar 
tehnică, — întrucît vor trebui 
să mînuiasdă aparatura exi
stentă în acest sector — prin 
intermediul celorlalte discipline 
de studiu.
4- Absolvenții noștri sînt aș

teptați de Banca Națională — 
cu agențiile și filialele sale — 
Banca Română pentru comerț 
exterior, Ministerul Finanțelor, 
C.E.C., A.D.A.S., precum și de 
alte ministere și instituții cen
trale. In cea mai mare parte 
sînt așteptați însă în în
treprinderi și centrale la ser
viciile financiare ale acestora. 
Absolvenții care se situează — 
ca rezultate școlare — în frun
tea clasamentului sînt reținuți 
în învățămîntul universitar, re
partizați în învățămîntul liceal 
sau la întreprinderile de «o- 
merț exterior.

După cum se vede, econo
mistul în finanțe are o largă 
căutare și un cîmp de aețiune 
pe cît de variat, pe atît de 
interesant. Cît privește perspec
tivele de creștere profesională, 
de avansare pe scara de func
țiuni ele sînt practic nelimita
te. Depind numai de pasiunea 
cu care-și exercită profesiunea, 
de spiritul lor organizatoric, de 
lupta pe care o duc cu rutina, 
de interesul față de tot ce e 
nou în domeniul financiar 
bancar.

Prof. univ. ing.
STOIAN PETRESCU 

decanul Facultății 
de economia producției

. Specialistul în economia 
producției se ocupă de organi
zarea producției și a muncii, de 
planificarea și aprovizionarea 
tehnico-materială, de desface
rea produselor. Economistul nu 
este un om de rutină ci un 
gînditor, ceea ce-1 așează de la 
bun început printre cadrele de 
conducere.
2 Candidatului la facultatea 

noastră i se cer, în primul rînd, 
aptitudini de intelectual. Cu 
alte cuvinte, să aibă deprinde
rea învățăturii, să caute cu in
sistență noul în general și nou
tatea din economie în mod spe
cial. Trebuie să cunoască Știin
țele sociale și să aibă înclinații 
pentru studiul și aprofundarea 
lor. în același timp să iubească 
științele concrete — matemati
ca cu precădere — să aibă în
clinații pentru însușirea lor la 
nivel universitar. Nu poate fi 
economist cel care nu mane
vrează total cel puțin două 
limbi străine de mare circulație 
întrucît științele economice sînt 
instrumente universale. N-am 
formulat aici cerințe exageratei 
candidații care se prezintă l>a 
facultatea noastră corespund a- 
cestui cadru, dovedesc resurse 
pentru formarea economistului 
de care are nevoie țara noa
stră în plin progres.
3. Nu e specific dar e esen

țial : tînăruiui care devine stu
dent la noi trebuie să i placă 
studiul. Aceasta este baza pe 

oare se grefează întreaga for
mație din timpul studenției. 
Dacă va răscoli toată biografia 
indicată — și încă ceva pe 
deasupra — nu se va limita la 
notițele de la curs, dacă va 
deveni un obișnuit al imensei 
biblioteci a Academiei, dacă va 
activa în cercurile științifice 
studențești și își va asalta pro
fesorii cu întrebări, atunci exi
stă premise să devină un bun 
specialist. O trăsătură particu
lară nouă o reprezintă strînsa 
legătură a învățămîntului cu 
practica . economică. Lucrările 
practice și de laborator sînt re
prezentate în planul de învă- 
țămînt într-o proporție de cir
ca 60 la sută.

4 Absolvenții facultății noa
stre pot fi întîlnlți și în uni
tăți ale industriei locale și în 
organe de sinteză, în institute 
de cercetări și în mari uzine. 
Cît privește ierarhia posturilor, 
ei pot beneficia de toată pale
ta, pînă la cea de director ge
neral. Avem absolvenți care, 
dovedindu-și capacitatea, au 
fost promovați chiar înainte de 
terminarea stagiaturii. Nu mi se 
pare inutil să adaug că desti
nul lor profesional se află în 
propriile lor mîini : dacă își 
exercită profesia la o înaltă 
temperatură, dacă țin pasul cu 

ritmul în care progresează 
știința, atunci le sînt deschise 
cele mai frumoase perspective 
profesionale.

Prof. univ. dr.
CONSTANTIN

DANCIU
decanul Facultății 

de economie generala

1. Economistul pe care îl pre
gătim noi este un activist pe 
frontul ideologic. Este un ca
dru de înaltă calificare, pregă
tit în domeniul teoriei ecqno— 
mice, economiei politice,. știin
ței planificării, filozofiei. Pre
gătirea pe care o primește îi 
permite să-și aducă contribu
ția personală la dezvoltarea teo
riei și practicii economice.
2 Să fie foarte inteligent, ta

lentat, cu o bună pregătire de 
cultură generală. Toate aceste 
calități și le poate verifica prin 
prisma rezultatelor obținute în 
liceu. Dar fără calitățile 
enunțate nu prezintă garan
ții că 
tot ce

fără calitățile

școală, care să 
de activist po-

particularizează

putea asimila 
_ adunat omenirea 

în domeniul gîndirii economi
ce. Fiind pregătit pentru a pu
tea activa în frontul ideologic 
el trebuie să aibă și calitățile 
ce i se cer unui asemenea lu
crător. Calități pe care și le-a 
cultivat încă în activitatea so- 
cial-politică din liceu. De aceea, 
la înscrierea pentru concursul 
de admitere, el.trebuie să ală
ture celorlalte acte și recoman
darea organizației de partid și 
de tineret din 
ateste calitățile 
lit.ic. dobîndite.
3 Ceea cp _____

facultatea noastră față de ce
lelalte facultăți din cadrul a- 
cademiei este caracterul dife
rențiat al practicii. Toți stu
denții fac practică în produc
ție ; în anul III fac o practică 
social politică, fiind reparti
zați pe lîngă organizații de 
partid și de tineret (la nivel 
de întreprindere și județean) 
ca activiști, propagandiști, or
ganizatori ai unor activități 
educative ; în anii III și IV 
studenții efectuează și o prac
tică pedagogică
4 Facultatea noastră pregă

tește cadre didactice pentru 
învățămîntul superior și liceal, 
lucrători în presă, cercetători 
precum și economiști pentru 
serviciile funcționale din între
prinderi și instituții centrale. 
Ca educatori, cercetători ori 
profesioniști în economie ei sînt 
chemați să-și aducă contribuția 
la educarea politică și ideolo
gică a tineretului, la dezvolta
rea științelor economice, la a- 
plicarea creatoare a politicii 
economice a partidului. Pe acest 
front larg, ei își pot pune în 
valoare talentul, cunoștințele 
și personalitatea.

Prof. univ. dr. 
GHEORGHE 
VASILESCU 

decanul Facultății 
de calcul economic 

fi cibernetică economică 

ocupă în special cu probleme
le de optimizări, de modelare 
a fenomenelor economice, de a- 
naliză și decizie. Informaticia- 
nul are în competența sa ex
ploatarea mașinilor electronice 
de calcul, prelucrarea datelor 
pe care le furnizează acestea. 
Informaticianul se ocupă de 
calculul economic și statistic 
Intre toți acești specialiști exi
stă o legătură succesivă, acti
vitatea lor comună concurînd la 
optimizarea proceselor econo
mice. Chiar în lipsa unei defi
niții a economistului pe care îl 
dăm noi, se poate deduce cît de 
complex este astăzi rolul eco
nomistului și ce întindere re
clamă în prezent pregătirea sa.
2 Candidații noștri se re

crutează numai dintre tinerii 
care au urmat secția reală a 
liceului sau clase speciale de 
matematică. Fără a stăpîni de
plin instrumentul care se chea
mă matematică nu pot deveni 
studenți ai facultății noastre. 
Dar trebuie să cunoască și fi
zica și economie politică. Asta 
în ceea ce privește cunoștințe
le. Totodată trebuie să aibă în
clinații pentru studiul științe
lor sociale, pentru cele econo
mice cu deosebire, precum și 
un larg orizont cultural.

3. Activitățile aplicative ocu
pă un loc preponderent în pro
gramul de studiu al facultății. 
Chiar din anul I studenții pe
trec un număr însemnat de 
ore în laborator. Din anul III 
crește numărul de ore afectat 
lucrărilor practice. Studenții 
sînt antrenați la realizarea 
unor contracte încheiate de ca
tedre cu unități economice. Tot 
din anti] III studenții își orga
nizează propria lor cercetare, 
realizînd în cercuri proiecte 
concrete. într-un fel, în aceste 
cercuri se asigură la scară re
dusă cadrul în care-și vor exer
cita în viitor profesiunea.
4. Am putea spune că noi 

pregătim economistul viitoru
lui Și nu aT viitorului prea în
depărtat. De aceea specialiștii 
noștri au o largă căutare în 
marile întreprinderi industria
le. instituții centrale, centre de 
cercetare, centre de calcul, tn- 
vățămînt.

Prof. univ.
CĂLIN V1LSAN

prodecan al Facultății
de comerț exterior

Conf. univ. dr. 
VASILE MERCIOIU

prodecan al Facultății 
de comerț interior

1 tm economist fn comerțul 
interior este specialistul care se 
ocupă în activitatea practică de 
procesul circulației mărfurilor 
— de la achiziție și pînă ajung 
la dispoziția cumpărătorilor. In 
această calitate el trebuie să fie 
un om politic, să țină seama 
de nenumărați factori : politici, 
sociali, economici, întrucît sa
tisfacerea cererilor consumato
rilor este un obiectiv ce decurge 
direct din legea fundamentală a 
socialismului. Economistul din 
comerț este un bun organizator, 
capabil de prognoză și discernă- 
mînt, în stare să contribuie la 
stabilirea echilibrului între pro
ducție și cererea de consum a 
populației.
2 Dragostea pentru învățătu

ră, capacitatea de muncă, dîrze- 
nia, interes față de nou — sînt 
calități ce se oer tuturor can- 
didaților, deci și celor care se 
prezintă la facultatea noastră. 
Acestora li se cere în plus mo
bilitatea, suplețea, calități de 
psiholog, o conduită civilizată și 
o corectitudine exemplară, nu 
considerarea intereselor consu
matorilor ca Pe ale lor proprii. 
Și, desigur, să-și iubească cu pa
siune meseria aleasă. Adaug că 
facultatea noastră este singura 
de acest profil în țară și candi
dații, de regulă, o aleg în cu
noștință de cauză.

3 prea multe deosebiri față 
de celelalte facultăți economice 
nu există. Totuși e bine să-i 
avizăm pe viitorii noștri candi
dați că printre disciplinele de 
studiu s?au introdus recent și 
unele cu o rezonanță foarte con
temporană. Citez : tehnici co
merciale moderne, marketing, 
conducerea și planificarea 
unităților economice și alte
le. La rîndu-i, practica este 
organizată în viziunea ulti
melor indicații date He 
conducerea de partid, potri
vit cărora specialistul cu stu
dii superioare trebuie să trea
că prin toate fazele de califi
care din profesiunea respecti
vă. în acest sens practica în
cepe de la funcția de vînzător, 
continuă cu ceh de șef de raion, 
de unitate. în anii mai mari 
practica se face la nivelul uni
tăților comerciale. De asemenea 
se fac vizite documentare în de
pozite și unități productive. în 
cercurile științifice studențești, 
viitorii specialiști deprind arta 
analizei și interpretării fenome
nelor din comerț, a prognozei, 
caută soluții de optimizare a ac
tivității comerciale.

<1 Absolvenții facultății noas
tre sînt repartizați în întreprin
derile și organizațiile comercia
le de stat sau aparținînd coo
perației de consum, la agențiile 
de turism. în munca de cerce
tare, în învățămîntul mediu de 
specialitate și în cel universi
tar. în funcție de rezultatele 
obținute ei sînt promovați pînă 
în aparatul central.

MARIETA VfoRAȘCU

REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
SUPERIOR ECONOMIC

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOIzY'AF* 
DIN CLUJ

• FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE.
Piața Ștefan cel Mare nr. 1, tel. 1.16.16

Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secții : 
Economia industriei, construcțiilor și transpor
turilor | Finanțe, Contabilitate. Cursuri serale 
(durata de studii : 5 ani). Secții : Economia in
dustriei, construcțiilor și transporturilor ; Con
tabilitate. Cursuri fără frecvență (durata de 
studii : 5 ani). Secții : Economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor, Finanțe, Contabi
litate.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
• FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE.

Strada Al. I. Cuza nr. 13, tel. 1.97.11

Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secții ; 
Economia industriei, construcțiilor și transpor
turilor ; contabilitate, finanțe. Cursuri serale 
(durata de studii : 5 ani). Secții ; Economia in
dustriei, construcțiilor și transporturilor. Cursuri 
fără frecvență (durata de studii : 5 ani). Secții : 
Economia industriei construcțiilor și transpor
turilor j Contabilitate.
UNIVERSITATEA „AL. ION CUZA" DIN IAȘI
• FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE.

Calea 23 August nr. 24, tel. 1.17.20

Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secții : 
Economia industriei, construcțiilor și transpor
turilor » Finanțe, Contabilitate. Cursuri serale 
(durata de studii : 5 ani). Secții : Economia in
dustriei, construcțiilor și transporturilor : Con
tabilitate. Cursuri fără frecvență (durata de stu
dii : 5 ani). Secții: Economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor ; Finanțe, (Sonta- 
bilitate.

UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA
• FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE.

Bd. V. Pârvan nr. 4, tel. 1.28.05
Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secții . 

Economia industriei, construcțiilor și transpor
turilor. Contabilitate. Cursuri serale (durata de 
studii : 5 ani). Secții : Economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor. Cursuri fără frec
vență (durata de studii : 5 ani). Secții : Econo
mia industriei, construcțiilor și transporturilor ; 
Contabilitate.

Secții cu profil economic (Economia agricul
turii), mai funcționează și în cadrul facultăților 
agronomice din Cluj, Iași și Timișoara.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI

Piața Romană nr. 6, tel. lf.06.10
• FACULTATEA DE ECONOMIA PRODUC

ȚIEI.
Cursuri de zi (durata de studii : 4 a-ni) Secția : 

Economia industriei, construcțiilor și transpor
turilor. Cursuri fără frecvență (durata de studii : 
5 ani). Secția : Economia industriei, construc
țiilor și transporturilor. Cursuri serale (durata 
de studii : 5 ani). Secția : Economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor.
• FACULTATEA DE CALCUL ECONOMIC ȘI 

CIBERNETICA ECONOMICA.
Sursuri de zi (durata de studii : 41/2 ani). Sec

ția : Statistică. Cursuri de zi (durata de studii : 
5 ani). Secții : Mecanică și automatizarea calcu
lului economic ; Cibernetică economică. Cursuri 
fără frecvență (durata de studii : 5r/2 ani). Sec
ția : Statistică. Cursuri serale (durata de studii : 
5»/t ani). Secția : Statistică.
• FACULTATEA DE COMERȚ EXTERIOR.

Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Se«- 
ția : Economia comerțului exterior.
• FACULTATEA DE COMERȚ INTERIOR.

Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secții : 
Economia comerțului interior; Merceologie. 
Cursuri fără frecvență (durata de studii : 5 ani). 
Secția : Economia comerțului interior. Cursuri 
serale1 1 * 3 4 (durata de studii: 5 ani). Secția : Econo
mia comerțului interior.

1. Facultatea noastră pregă
tește economiști în trei profile: 
ciberneticieni, informați ci eni și 
statisticieni. Ciberneticianul se

1. Economistul pe care îl dă 
facultatea noastră este specia
listul chemat să traducă în via
ță politica de comerț exterior 
a partidului. El se ocupă de 
organizarea. îndrumarea și con
ducerea activității de comerț 
exterior, cunoaște tehnici de 
comerț exterior, intră în rela
ții cu organisme similare din 
străinătate.
2 Cei care se simt atrași de 

profesiunea noastră trebuie să 
fie în primul rînd buni acti
viști politici, devotați trup și 
suflet intereselor poporului. .Ei 
trebuie să aibă o bună pregătire 
generală, să cunoască economie 
politică, matematică, limbi străi
ne. I se cer și alte calități t 
inteligență vie, spirit între
prinzător — pentru că, într-un 
fel sau altul, vor trebui să ac
ționeze independent în repre
zentarea intereselor țării — ca
pacitatea de a desfășura o ac
tivitate intensă, rezistență la 
efort, aptitudini pentru co
merț. Pe scurt, cunoscînd pro
fesiunea, să n-o confunde cu 
turismul, să o considere ca o 
activitate extrem de complexă, 
cerînd multiple calități și destu
le eforturi.

3. Specificul îl dau discipli
nele de studiu : economie po
litică. economie mondială, o- 
rientări filozofice în economia 
mondială, geografie mondială, 
tehnici de comerț, limbi străi
ne. De asemenea, tot ca o par
ticularitate este volumul, mare 
de ore rezervat practicii pro
fesionale care se efectuează, la 
unități de comerț exterior și la 
agenții comerciale din străi
nătate.
4. Pînă acum doi ani cînd Mi

nisterul Comerțului Exterior se 
ocupa exclusiv de această ac
tivitate, toate întreprinderile 
de profil funcționau în Bucu
rești. Acum activitatea de co
merț exterior a intrat și în 
competența altor ministere, 
centrale economice, întreprin
deri situate atît în Capitală cit 
și în marile centre industriale 
ale țării. Deci, absolvenții 
noștri sînt repartizați la toate 
aceste unități.

• FACULTATEA DE FINANȚE.
Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Sec

ția : Finanțe. Cursuri fără frecvență (durata de 
studii : 5 ani) Secția : Finanțe. Cursuri serale 
(durata de studii : 5 ani) Secția : Finanțe.

• FACULTATEA DE CONTABILITATE.
Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secția : 

Contabilitate. Cursuri fără frecvență (durata de 
studii : 5 ani). Secția : Contabilitate. Cursuri 
serale (durata de studii : 5 ani). Secția : Con
tabilitate.

• FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALS.
Cursuri de zi (durata de studii : 4 ani). Secția : 

Economie politică. Cursuri fără frecvență (du
rata de studii : 5 ani). Secția : Economie politică.

La Centrul de calcul al A.S.E. vtitnrH economiști tfi realizează lucrările științifice ou ajutorul 
calculatoarelor electronice
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NICOLETA DAN — Brăila: 
Școala postliceală de stenodacti
lografie din București (str. Sfinții 
Voievozi nr. 52—54, telefon 
14 00 92) funcționează cu specia
litățile : secretar stenodactilograf, 
secretar stenodactilograf limba 
română și limbi străine, comerț 
exterior. Se primesc absolvenți de 
liceu cu și fără bacalaureat. Se 
dă examen la limba și literatura 
română (scris și oral), geografia 
R.S. România (scris) pentru pri
ma specialitate, se înlocuiește 
geografia cu o limbă străină la 
alegere (scris și oral: rusă, en
gleză, franceză, germană) pentru 
cea de-a doua, se prevede: geo
grafia economică a R. S. România 
și a lumii (scris și of al) și o 
limbă străină la alegere (scris și 
oral) pentru comerț exterior.

BARTOS ECATERINA — 
Sîntana, jud. Arad : Broșura este 
în curs ae elaborare și va apare 
la timpul optim.

PĂRĂUAN ION REMUS — 
com. Lușeni — jud. Bistrița Nă- 
săud : Pentru pregătirea depana
torilor de aparate de radio și 
televiziune funcționează școli 
postliceale care primesc absol
venți de liceu. Școala generală iți 
dă dreptul să te prezinți la o 
școală profesională cum ar fi: 
Școala profesională din București, 
Calea Rahovei nr. 70 (Electro
magnetica) care pregătește pentru 
specialitatea : montator de apara
tură electronică, la fel școala din 
str. Ho-Și-Min nr. 4. Este profe
siunea cea mai apropiată de cea 
pe care ți-o dorești.

G. M. — Galați : Asistenți me
dicali de laborator (specialitatea 
cea mai apropiată de aspirațiile 
dumneavoastră) se pregătesc la 
școlile de specializare sanitară 
din Arad (B-dul Republicii nr. 
77), Brașov (str. V. Maiakovscki 
nr. 13), Cluj (B-dul V. I. Lenin 
nr. 7), Constanța (str. 30 Decem

brie nr. 6), Craiova (str. Silozului 
nr, 65), Sibiu (str. Dealului nr. 
6), București (str. Pitar Moși 15). 
Se dau examene la Anatomia și 
Fiziologia omului (scris și oral), 
chimie (scris). Asistenți de farma
cie se pregătesc la școlile de spe-
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cializare sanitare din Pitești (str. 
N. Bălcescu nr. 147), Bacău (str. 
Grivița roșie nr. 35), Cluj, Con
stanța, Craiova, Iași (str. N. Băl
cescu nr. 26), Tg. Mureș (str. 
Vorosmarthy nr. 8), Ploiești (str. 
N. Bălcescu nr. 35), Sibiu, Bucu
rești. Se dau examene la : chimie 
(scris și oral), botanică (scris).

LIDIA DOMOZINĂ — corn. 
Ianca, jud. Olt: Te poți prezenta 
la o școală profesională sanitară, 
cum ar fi cele din București (str. 

Pitar Moș nr. 15), Craiova (str. 
Silozului nr. 65), Buzău (str. 
Cuza Vodă nr. 63). Se cere să ai 
cel puțin 16 ani împliniți. Se dau 
examene la: limba și literatura 
română (scris și oral), Anatomia și 
fiziologia omului, igiena (scris 
și oral) — pentru absolvenții cla
sei a VH-a ; absovenților școlii 
generale (cl. a X-a) li se cere și 
biologia.

T.C. — jud. Gorj : S-ar potrivi 
Liceul industrial de construcții 
de mașini din Pitești, str. Tra
ion nr. 4, cu secțiile tehnologia 
construcțiilor de mașini, automo
bile și tractoare, mașini și apara
te electrice. Se dă examen (scris 
și oral) la matematică și se poate 
alege între limba și literatura ro
mână și fizica.

PREDA FLORENTINA — 
Balș, jud. Olt: In județul Olt nu 
funcționează școli profesionale sa
nitare. Vezi și răspunsul dat Li- 
diei Domozină. Ți-aș recomanda 
și Liceul sanitar din Galați (str. 
Mihai Bravu nr. 48) cu secțiile 
tehnică dentară și asistent me
dical de laborator.

EUGEN — jud. Caraș-Severin: 
De ce „fără titlu", dragă Eu
gen ? In cazul de față, titlul face 
parte din politețe, mai ales că 
mi-am dat seama că ne cunoști 
identitatea. Mai departe reiese 
că prea multă „cale liberă" strică 
și că, pînă la urmă căile astea 
nimeresc într-o răscruce. In jude
țul dumitale se află Liceul in
dustrial pentru construcții de ma
șini (Reșița, str. Lunca Bîrzavei 
nr. 1 telefon 22 35) asupra căruia 
îți atrag stăruitor atenția nu nu
mai pentru cele trei secții ale 
sale (tehnologia construcțiilor de 
mașini, mașini și aparate electri
ce, utilaje în industria siderurgi
că) ci și pentru faptul că viața în 
mediul unei mari uzine, cu tra
diție și exigențele unei meserii 
bărbătești ar putea corecta o 
anumită nehotărîre și nesiguran
ță de sine pe care mi s-a părut 
a o fi descifrat printre nodurile 
scrisorii tale.

LENUȚA BRATU — corn. 
Făurei, jud. Ialomița : Liceul in
dustrial de poștă și telecomunica
ții funcționează în București, 
Aleea, Barajului Bicaz nr. 9 cu 
secțiile: exploatarea rețelei poș
tale și de telecomunicații, instalații 
de telecomunicații. Se dă exa
men la matematică (scris și oral) 
pentru ambele secții, se poate 
opta între limba și literatura ro
mână și geografia R. S. România 
(ventru prima secție) sau și fizica 
(pentru cea de-a doua).

POPESCU AURELIA — Mi- 
zil, jud. Prahova : Ar fi necesar 
să absolvi o facultate de filologie. 
In principiu, însă, și cu speciali
tatea dumitale poți deveni biblio
graf în ramura respectivă.

ANTON MIRA — corn. Ma- 
nasia, jud. Ilfov : Nu mai func
ționează altele.

PETROVICI VASILE — co
muna Bogdănești, jud. Bacău : 
Găsești o astfel de școală la Iași 
(Școala profesională nr. 2, str. 
Mihai Sturza nr. 2). Această 
școală pregătește pentru meseria : 
montator de aparatură electroni
că. Se dă examen la matematică 
și fizică (electricitate).

DRUTĂ MARICICA — corn. 
Umbrărești, jud. Galați : Și eu 
zic tot la „sanitară", pentru că 
vei învăța o meserie frumoasă. Și 
apoi, dragă Maricica, un umbrăș- 
tean nu se sperie de un examen, 
mai ales că în afară de matema
tică (obligatorie) poți alege între 
limba și literatura română și 
chimie pentru a deveni asistentă 
medicală de laborator.

MARIN GURĂROȘIE — co
muna Vela, jud. Dolj : Dacă vrei 
să corespondăm, atunci hai să co
respondăm. Liceul industrial e- 
nergetic din Cluj (str. N. Pascaly 
nr. 2) are o singură secție: 
electioenergetică. în afară de ma
tematică, se dă, la alegere, limba 
și literatura română sau fizică 
(scris și oral).

MARCELA RARIȚOIU — jud. 
Prahova : Profesiuni cu profil de 
chimie se învață la Școala profe
sională Ploiești, șoseaua Bucu- 
rești-Ploiești km 57 (operator la 
chimizarea produselor de rafină
rie, operator la fabricarea compu
șilor sulfului și îngrășămintelor cu 
fosfor). Specialitățile, cofetar, 
bucătar, ospătar, le găsiți la 
Școala profesională Ploiești, str. 
Republicii nr. 87.
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Au trecut de atunci trei luni. 
Atunci, în ianuarie, tînăra ingi
neră Margareta Nantu. secreta
ra comitetului U.T.C. de la 
I.I.S. „Textila" din Galați ne de
clara. intr-o convorbire, că sînt 
in curs de aplicare măsuri hotă- 
rite pentru ca și tinerii de la 
unitatea C a întreprinderii să-și 
îndeplinească sarcinile dc plan, 
ca ei să intre în ritmul impus 
de ceilalți textiliști gălățeni. Se 
prefigura deci ca primele trei 
luni ale anului să însemne aici 
trimestrul unei experiențe nece
sare dobîndite. Ne înfățișăm a- 
cum la unitatea C tocmai pentru 
a examina schimbări de lucruri 
și de stări, deoarece atunci, la 
vremea potrivită, consideram 
măsurile preconizate drept bune.

Și trebuie să menționăm de la 
început că așteptările ne sînt pe 
deplin confirmate. Pentru a în
țelege mai bine saltul efectuat, 
să fixăm însă termenii de com
parație. La secția I, de pildă, în 
luna octombrie, ca de altfel a- 
proape în tot cursul anului tre
cut, nivelul îndeplinirii sarcini
lor de plan era sub posibilități : 
schimbul A — 98,8 la sută,
schimbul B — 99,3 la sută, schim
bul C — 96,2 la sută. Iată situa
ția în luna martie 1972 : schim
bul A — 107,3 la sută, schimbul 
B — 107,8 la sută, schimbul C — 
111,1 Ja sută. Se poate sesiza u- 
șor o creștere importantă, a- 
proape de neprevăzut cu cîteva 
luni în\ urmă. Și asta cu atît 
mai muAt cu cît nu s-a schimbat 
cu nimic structura procesului 
tehnologic., a producției, 
schimbat. însă, atitudinea 
de muncă.

— Știam că tinerii pot 
mult, că posibilitățile lor 
mult mai mari și de aceea 
— ne spune Eugenia Chirica, 
locțiitoarea secretarului comite- 

■ ticlui U.T.C. pe unitate —ne-am 
gîpdit la un mijloc mai eficient 

./le a le mobiliza, de a le scoate 
inerție, din plafonarea în 

ca\'e se complăceau de luni și 
luni de zile. Am trecut, deci. în 
ianuarie, avînd sprijinul entu
ziast \al conducerii unității, la or
ganizarea în secția I a trei for
mații jde lucru a tineretului. 
Astfel, secția I a devenit prac
tic secțiâ tineretului, pe fiecare 
schimb activând cîte o brigadă 
de producție formată numai din 
tineri.

Concomitent s-a inițiat între
cerea între brigăzi, întrecere be
neficiind de criterii precise, de 
evaluarea exactă a rezultatelor. 
Se prevedea astfel, printre cri
terii, înlăturarea absențelor ne
motivate și a întîrzierilor. co
laborarea și ajutorul reciproc în
tre schimburi și între membrii 
brigăzii, ridicarea calității pro
duselor, aplicarea unor noi pro
cedee pentru îmbunătățirea pro-

cesului de producție, evidenție
rea zilnică a rezultatelor, redu
cerea consumurilor specifice etc.

— Noi am apreciat imediat 
acțiunea comitetului U.T.C. ca 
deosebit de promițătoare, ne 
spune ing. Dorin Ungureanu. șe
ful unității C. Asta cu atît mai 
mult cu cât pe aici, pe la noi. se 
tot spunea că nu se poate mai 
mult, că utilajele sînt așa cum 
sînt. că trebuie să ne mulțumim 
și cu Îndeplinirea a 98 la sută 
din plan. Constituirea acestor 
formații de lucru ale tineretului 
a venit ca un vînt proaspăt. Mai 
ales că rezultatele nu au întîr- 
ziat să se arate. încă din pri
ma lună, din februarie, absente
le nemotivate și întîrzierile au 
dispărut, timpul de lucru a fost 
folosit mult mai intens, cantita
tea de produse și calitatea aces
tora a sporit în mod simțitor. 
Aceasta a constituit și pentru 
noi un prilej să demonstrăm

tineretului, Ia propunerea comi
tetului U.T.C. de la noi. A fost 
o zi de totală dăruire, o zi în 
care cred că fiecare tînăr a trăit 
la modul cel mai înalt bucuria 
de a munci. S-a realizat o pro
ducție record în istoria, destul 
de cuprinzătoare* a secției. Cînd 
am comunicat a doua zi rezul
tatele conducerii întreprinderii 
mi s-a spus că nu se poate, că 
trebuie să fi greșit noi pe un
deva. că așa ceva depășește pro
ducția teoretică — adică cea cal
culată cu rigla. Auzi, cu o cin
cime mai mult... Abia după pa
tru ore de la comunicarea re
zultatului, patru ore de verifi
cări și răsverificări, ne-a sunat 
la telefon inginerul șef al în
treprinderii și ne-a feUcitat.

Efectul mobilizator asupra ce
lorlalte secții și echipe se vede 
desigur și din faptul că unita
tea C, spre deosebire de alte 
perioade, în primul trimestru al

acestui an nu numai că și-a în
deplinit planul dar l-a si depășit 
substanțial, reducînd totodată la 
mai mult de 
producției de 
Dintre tineri 
mod deosebit 
Nanu, Zornia 
les Maria Visoreanu, oare pe fe
bruarie și martie și-a realizat 
planul în proporție de 122 la 
sută. De altfel, la locurile de 
muncă ale acestor trei țesătoa
re se află și fanioanele de evi
dențiate ale celor trei brigăzi de 
producție ale tineretului. Dintre 
brigăzi, cea condusă de tinărul 
maistru Constantin Midrigan 
se află pe primul loc. „Tinerii 
din brigada lui Midrigan s-au 
ajutat mai mult între ei și 
de aceea au și reușit să rea
lizeze o producție mai mare“.

Se poate spune deci, așa cum 
exact aprecia și tovarășa ing. 
Monica Decuseară, secretară a

jumătate volumul 
calitatea a IlI-a. 

se evidențiază în 
țesătoarele Aurica 
Prodan și maia-

comitetului de partid de la U.S. 
„Textila**, că pentru 5 tinerii de 
la unitatea C primele 3 luni ale 
anului au constituit trimestrul 
de dobîndire a unei prețioase ex
periențe. Comitetul U.T.C. și 
conducerea unității au si tras 
concluziile necesare pentru tri
mestrele următoare : o activitate 
mai intensă pentru întărirea co
laborării între schimburi, a aju
torării între membrii formațiilor 
de lucru, între membrii colecti
vului din toate secțiile, realiza
rea unei mobilizări efective 
pentru îndeplinirea sarcinilor, 
stimularea continuă a spiritului 
de întrecere. Sînt oonduzii lo
gice, firești, care se impun cu 
forța evidenței și care rezultă din 
practică, adică bune pîrghii pen
tru a asigura și pe trimestrele 
următoare o activitate intensă, 
laborioasă, pozitivă.

LA UZINELE 
.TRACTORUL**

UN NOU TIP
DE MOTOR ÎN

CONSTRUCȚIE

ION CHIRIC

In dezbatere

PROIECTUL LEGII CU PRIVIRE LA
ACTIVITATEA DE COMERȚ INTERIOR

sînt

A

ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ

< ► Pe bancul de probă al J 
4 J Uzinelor „Tractorul" din <
* ► Brașov și-au trecut cu 4
< ► succes probele, încadrîn- <
4 J du-se întrutotul în para- <
5 metrii proiectați, primele 4
< motoare de 55 CP, cu pa- * 
4, tru cilindri. Un astfel de <
< ► motor va fi utilizat pentru 4 
4 ► echiparea tractorului de 55 < 
4 k CP, aflat în pregătire pen- <
< ► tru fabricația de serie. Tot 4 
4 > pentru anul în curs se J

pregătește fabricația trac- <
< ► toarelor de 30 și 80 CP, 4
4 J deosebit de solicitate atît <
5 pe piața internă, cît și la 4
< ► export. Concomitent, la In- 4
4 > sțitutul, de cercetări și J •
* ► proiectări pentru tractoare 4’ 
4 ► și autocamioane se află în 4 > 
4J studiu un tractor perfec- > 
<► ționat, cu o putere de 360 < 
;► pînă la 400 CP destinat x
< ► lucrărilor industriale gre- > 
’ ► le. Acest gigant, echipat cu < 
(► două motoare, fiecare ac- <

ționînd independent asu- > 
' ► pra unei șenile, urmează să <

► fie construit pe baza coo- < 
* perării cu uzinele „Pro- >
► gresul“ din Brăila. <
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practic șefilor de schimb, mai-« 
strilor și muncitorilor din cele
lalte nouă secții că se poate mai 
mult și mai bine. Se poate, însă, 
în condițiile unei depline mo
bilizări pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan.

Șeful unității ne vorbește cu 
patos despre elanul tineresc de
clanșat în aceste brigăzi, cu un 
patos pe care îl înțelegem întru- 
totul atunci cînd. aflăm că dum
nealui este unul dintre foștii bri
gadieri de la Salva-Vișeu.

— Și pentru a reliefa și mai 
pregnant ce înseamnă mobili
zarea tuturor forțelor, continuă 
ing. Dorin Ungureanu, să ne re
ferim la ziua de muncă de pe 
17 martie, declarată zi de o- 
noare în cinstea semicentenaru
lui U.T.C., în această secție a

cu ridicata pentru produsele ali
mentare. Azi așa, miine așa, ne 
trezim Ia sfârșitul lunii că nu 
ne-am făcut planul. In conse- 
cință ni se reține din salariu. Mă 
întreb însă, este corect să se 
procedeze astfel cînd, după cum 
spuneam, nu am fost aprovizio
nați așa cum cerusem, așa cum 
ar fi trebuit ? Iată ce mă face 
să sugerez ca în Lege să se aibă 
în vedere și acest aspect, mai 
bine-zis responsabilitățile să fie 
precis delimitate. Pentru că, 
dacă este firesc să fim penali
zați atunci cînd din vina noastră 
în restaurant nu găsești decît 
ouă și conserve, nu la fel stau 
lucrurile cînd I.C.R.A. ne creea
ză greutăți și nu putem găti 
meniul adecvat profilului nostru.

Următorul popas, magazinul 
„Trivale**, unul din cele mai 
noi și moderne ale municipiu
lui Pitești. In holul de la par
ter, un anunț : „Unitatea noa
stră este unitatea cinstei și co- 
rectitudinii**. Trecînd apoi pe Ia 
diversele raioane sîntem impre
sionați de atitudinea atentă, 
demnă și cuviincioasă a vînză- 
torilor, de expunerea estetică, 
cu prețuri afișate vizibil, a 
mărfurilor, mai pe scurt, avem 
senzația că ne aflăm într-un 
magazin model unde găsești ce 
cauți și unde, chiar dacă nu 
ți-ai propus cu tot dinadinsul să 
cumperi ceva, este aproape im
posibil să pleci cu mîna goală.

— La prima vedere — ne măr
turisește tovarășa Maria Brod- 
ner de la „Tricotaje-copii“ — ci
tind obligațiile personalului din 
toate unitățile comerciale socia
liste, ale producătorilor, mește
șugarilor și persoanelor fizice 
autorizate să facă comerț ți-ai 
putea spune că ele au un carac
ter prea idealist, imposibil a fi 
respectate. Cu toate acestea, du
pă cum ați constatat, experiența 
noastră demonstrează contrariul. 
Apreciez, de aceea, ca extrem 
de oportună legiferarea lor răs- 
punzind unor cerințe legitime. 
Tot din proprie experiență pot 
afirma că aprecierea cumpără
torilor nu vine singură ci pe mă
sură ce noi înșine, pe de o par
te. factorii educaționali pe de 
altă parte — între care și orga
nizația U.T.C. — s-au preocupat 
permanent de modul în care 
reușim să ne ridicăm din punct 

. de vedere profesional, etic pînă 
la nivelul exigențelor cu care 
ne confruntăm zilnic. In proiec
tul de Lege însă am constatat 
că acest aspect a fost trecut cu 
vederea, menționîndu-se doar 
răspunderile și sancțiunile pen
tru încălcarea normelor de bună 
servire. Cu alte cuvinte, nu s-a 
acordat, după părerea mea, su
ficientă atenție prevenirii aba
terilor, nu s-a stabilit ferm cine 
și cum face educația tinerilor 
vînzători. îmi permit deci să 
semnalez această lacună în spe
ranța evitării ei la elaborarea 
definitivă a actului normativ pe 
care îl dezbatem.

O altă opinie aparținînd tova
rășei Florica Neacșu, de la ma
gazinul alimentar cu autoservire 
„Unic" :

— După 
m-am decis 
Am venit, 
postul de vînzătoare. Acum, se 
pare însă că pentru a-1 deține 
va trebui să urmez o școală de 
calificare de trei luni. Nimic 
rău în asta, dimpotrivă. Dar în 
acest timp voi fi retrogradară 
ca ajutoare de vînzător. Cole
gele mele la fel. Cu alte cu
vinte, Ia ora actuală nu se știe 
cu exactitate în ce posturi pot fi 
încadrați absolvenții de licee 
teoretice, dacă, în prealabil, sau 
pe parcurs, se cer frecventate 
anumite cursuri de specialitate, 
totul rămînînd, după cît am în
țeles eu, la latitudinea conducă
torului de unitate. Legea ce va 
fi elaborată trebuie să reglemen
teze corespunzător această pro
blemă întrucît, după cum din 
nefericire se întîmplă adeseori, 
neclaritățile de acest gen ali
mentează fluctuația, instabilita
tea ’ '

De astădată, tinerii cu care 
stăm de vorbă lucrează în ma
gazinele 
municipiu 
accentuata 
dustrială și urbanistică, a cu
noscut o extindere însemnată a 
rețelei comerciale. La fel ca și 
colegii din București, ale căror 
propuneri le-am consemnat în
tr-un număr recent al ziarului, 
uteciștii ce își exprimă acum 0- 
piniile în cadrul rubricii de față 
pornesc în formularea acestora 
de la aspectele concrete din 
unitățile unde muncesc, suges
tiile cu care vin în dezbaterea 
publică a proiectului Legii cu 
privire la activitatea de comerț 
interior purtînd amprenta cu
noașterii prevederilor sale.

— Citind cu atenție proiectul 
supus dezbaterii publice, ne spu
ne tovarășa Dumitra Ștefan, loc
țiitor al secretarului U.T.C. de 
la secția metalo-chimice a ma
gazinului 12 „Sport-Foto-Muzi- 
că“ — am remarcat că în text 
se vorbește foarte puțin, și la 
un mod destul de general, des
pre cointeresarea materială a 
vînzătorilor. După părerea mea 
o activitate comercială eficientă 
este direct legată de rezolvarea 
corelației între cît vînd și cum 
sînt retribuit. La ora actuală, 
2a noi, se procedează în felul 
următor : nu ți-ai realizat pla
nul, salariul se diminuează cu 
procentul neîndeplinirii lui. Dar 
dacă l-ai depășit ? Știu că în 
industrie, de pildă, dacă un 
muncitor își depășește norma, 
la sfîrșitul lunii venitul său 
crește corespunzător acestei de
pășiri. Mie mi‘ se pare că ar fi 
normal ca și în comerț să se ia 
în considerare un asemenea sis
tem, ținînd seșma bineînțeles 
de . specificul muncii noastre, 
legiuitorului revenindu-î misiu
nea de a stabili în ce mod anu
me este posibilă o mai bună 
rezolvare a acestei probleme.

în aceeași ordine de idei, dar 
privită dintr-un unghi propriu, 
la fel de justificată este și opi
nia tovarășei Gheorghina Iones- 
cu. de la restaurantul lacto-ve- 
getarian.

— Cînd s-a decis să mănânce 
la noi, consumatorul se așteaptă 
Bă fie servit cu preparate speci
fice, pe care nu le găsește în 
altă parte. Din păcate, uneori 
nu-i trebuie prea multă vreme 
pentru a-și da seama că a ve
nit în zadar I Nu o dată ne ve
dem puși. în situația de a nu-1 
putea oferi ceea ce dorește din 
același motiv : nici noi, la rîn
dul nostru, nu am primit cele 
necesare, adică „materia primă** 
de la întreprinderea comercială

municipiului Pitești, 
care, în paralel cu 
sa dezvoltare in-

Tinerele țesătoare de la noua 
întreprindere textilă din 
Miercurea Ciuc lucrează în
tr-o secție modern utilată cu 
agregate de înaltă tehnicitate.

propice

Foto O. FLECAN

Din inițiativa organizației U. T. C., 
la „Electro-Mureșul" au luat ființă

BRIGĂZILE DE

PRODUCȚIE ALE
TINERETULUI

— Prin înființarea brigăzilor 
de tineret, relata tovarășul loan 
Blaga, secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii „Electro- 
Mureș" din Tg. Mureș, am înde
plinit nu numai o dorință a 
membrilor organizației noastre, ci 
am realizat și un pas înainte în 
creșterea responsabilității acestora 
față de sarcinile de producție, do 
calitatea dublă pe care o au de 
beneficiari și producători ai bu
nurilor materiale. Cu toate ca 
sîntem la început și nu ne putem 
lăuda cu o experiență bogată 
afirm cu certitudine că inițiativa 
are o mare audiență în rîndul ti
nerilor și se observă de pe acum 
o sporire a ambiției acestora de 
a nu da ocazia unor reproșuri si 
nemulțumiri din partea vârstnici
lor.

însăși definiția brigăzii de ti
neret formulată de inițiatori oferă 
o primă fotografie a brigadierilor. 
Ea este „o formație de muncă 
care cuprinde tineri din aceeași 
ramură și pregătire profesională 
înzestrați cu o înaltă conștiință și 
cu o comportare exemplară con
stituind prin aceasta mîndria co
lectivului nostru".

De la înființarea lor, brigăzile 
au intrat în competiție. Obiecti
vele întrecerii jalonează coordo
natele pe care trebuie să se pla
seze fiecare brigadă, direcțiile în 
care să-și îndrepte atenția fie
care tînăr în activitatea pe care o 
desfășoară. Realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan, respec
tarea și îmbunătățirea indicilor 
de calitate, eliminarea absențe
lor nemotivate și a întîrzierilor, 
folosirea integrală a timpului de 
lucru, păstrarea și apărarea avu
tului obștesc, folosirea utila
jelor la indicatorii planificați, 
activitatea , de muncă patrio
tică. politico-educativă și cul- 
tural-distractivă sînt aspectele 
care la sfîrșitul anului vor decide 
locul fiecăreia din cele 15 brigăzi.

La secția Bunuri de larg con
sum nr. 2 1-ain întîlnit pe tînărul 
inginer loan Toader, secretarul 
comitetului U.T.C. pe secție. Sta
giar fiind încă, și-a făcut debutul 
printr-o inovație : modificare? 
formei construcției și a modului 
de fabricație a bornelor pentru 
rezistențele în tub.

— Prin aplicarea inovației, ne 
mărturisește el, am reușit să spo
rim productivitatea la fabricarea 
acestei piese de peste 5 ori. Dacă 
înainte un muncitor producea pe 
schimb pînă la 800 bucăți, astăzi 
același muncitor în aceeași uni
tate de timp produce 5000.

Totodată inovația lui a pus „în 
drepturi** un ciocan rotativ de 
forjat care, deși în stare de func
ționare, nu-și găsea utilitatea. Aici 
lucrează brigada de lăcătuși mon- 
tatori condusă de Angela Stela 
Călușeri. O tînără de 18 ani, e- 
nergică, activă. în brigadă lu
crează mai multe fete care se 
califică la locul de muncă. Viori
ca Szatmari este elevă în clasa a 
XH-a la liceul seral, Nastasia 
Cosma, absolventă de liceu, ca și 
Maria Ilieș. Acum mînuiesc cu 
pricepere șurubelnița și patentul 
montând mecanismele aparatelor 
electrice care se fabrică la Tg. 
Mureș. Graficul brigăzii comple
tat la zi este o oglindă a muncii 
lor

— Deși au trecut numai două 
luni de la înființarea brigăzilor, 
sublinia maistrul Ernest Hamza, 
se simte o îmbunătățire evidentă 
a activității productive. în afară 
de realizarea sarcinilor de plan, 
a crescut exigența fiecăruia față 
de sine însuși. Au scăzut la zero 
absențele nemotivate, întîrzierile 
și cazurile de indisciplină.

— Existența brigăzii a dus la 
crearea unei atmosfere exigente și 
responsabile în cadrul colectivu
lui nostru atît în ceea ce privește 
personalitatea fiecăruia, cît și cea 
a vecinului de muncă, ne mărtu
risea tînăra Mioara limba. Toț

odată, s-a format cadrul x x 
pentru a depista pe acei tineri 
care mai trag chiulul, care mai 
întârzie, reușind acum să discu
tăm cu ei la timp, să-i tragem 
la răspundere în fața adunării 
generale.

— Ba chiar am luat și unele 
măsuri concrete, a intervenit 
maistrul Martin Jozsa, secretarul 
comitetului U.T.C. Iată un exem
plu. Deoarece tinerii Petre Frîn- 
ceanu și Ana Iszlai nu manifestau 
suficient interes pentru a-și reali
za sarcinile de plan, pentru în
cadrarea în ritmul de muncă al 
celor din brigadă, i-arji transfe
rat disciplinar la brigada nr. 1. 
Aceasta este formată din tineri 
bine pregătiți profesional, con- 
știenți, disciplinați. Deocamdată e 
singura care și-a depășit toate 
obiectivele planificate pentru în
trecere, situîndu-se pe primul loc. 
Văzând ca fiecare membru al co
lectivului se preocupă de ei, ti
nerii respectivi au început să de
vină mai activi. în ultima săptă
mână a lunii martie au ajuns la 
linia de plutire. Desigur nu ne 
declarăm mulțumiți dar există 
certe posibilități de recuperare a 
lor, de întărire a voinței și încre
derii celor doi în colectiv, în for
țele proprii.

MIRCEA BORDA

(Urmare din pag. I)

o să avem terenul repartizat, 
pe familii sau pe echipe, și ci
neva din formație a fost pre
zent în permanență la semănat. 
Toți tractoriștii au lucrat întoc
mai după indicațiile tovarășu
lui inginer agronom. Pornim la 
treabă cu mult curaj : de-acum 
încolo de noi depinde. în pri
mul rînd, cît vom scoate anul 
ăsta.

Imediat după ce s-a făcut re
partizarea parcelelor, coopera
torii au trecut la semănatul fa
solei intercalate. Aflăm că si în 
anul precedent, procedând iden
tic, unitatea a obținut un venit 
suplimentar de peste 100 000 lei.

O confirmare a 
rectorului adjunct 
agricole județene 
și pe terenurile
agricole Mihail Kogălniceanu, 
o unitate mai mică, în care se 
însămînțaseră deja 180 hectare 
din totalul de 207 ha planifica
te. De data aceasta, solicităm 
pe unul din tinerii mecaniza
tori ai secției să ne spună ce 
lucrări de pregătire s-au făcut. 
Ne răspunde Voicu Manolache : 
„Să știți că nu am executat 
aceleași lucrări peste tot. Pe o

spuselor di
al Direcției 
o constatăm 
cooperativei

solă de vreo 100 de hectare 
de exemplu, unde pămîntul era 
mai tasat, s-a aplicat mai în- 
tîi cultivatorul, apoi am grăpat 
cu discurile în sens contrar cul
tivatorului. După semănat s-a

mim și noi o cotă parte din de
pășirea producției planificate, 
ne-a îndemnat să muncim si 
mai mult și mai bine“. Opinii 
asemănătoare am ascultat și 
de la Constantin Pană. Titi

CALITATEA
un obiectiv urmărit

cu perseverență

ii întrebăm pe 
șef al unității, 
rențiu Spătaru, ___ ________
Petre Morărescu se menține si 
acum printre fruntași. Drept 
răspuns, sîntem conduși la tar
laua pe care umblă, într-un con
tinuu du-te-vino, trei semănă
tori SPC-6. La terminarea 
cursei avem surpriză plăcută să 
recunoaștem că una dintre ele 
este condusă de Morărescu. „Și 
știți dumneavoastră ce mecani
zatori lucrează pe semănători** 
— ne spune inginerul șef, în 

de orice alt comentariu, 
că terenul a fost bine 
încă din primăvară, 
înainte de semănat, 

aplică decît lucra- 
grăpat. Atenția a fost 

îndeosebi asupra 
„în general, am 

33—34 000 de plante 
densitate realizată

tinărul inginer 
tovarășul Lau- 
dacă utecistul

absolvirea liceului 
să mă angajez aici, 
mi s-a încredințat

/

grăpat din nou. în altă solă nu
mai două discuiri în cruce am 
executat. Nu vreau să ne lău
dăm, dar anul ăsta am lucrat 
foarte corect. Faptul că prin a- 
cordul global se prevede să pri-

Nica, Gheorghe Uzum. alți ti
neri cu care am discutat într-o 
scurtă pauză de lucru.

La cooperativa agricolă din 
Baia, întîlnim cunoștințe vechi, 
de pe vremea secerișului 1971.

In această primăvară, datorită umidității scăzute a solului, lucrarea de pregătire a patului germinativ pen
tru semănatul porumbului trebuie făcută cu multă atenție, diferențiat de la o solă la alta 

Foto: PAVEL. TĂNJ ALA
G. F.

în sistemul de irigații Calafat — Băilești, unitățile agricole au 
început udările la griu, sfeclă de zahăr, lucernă și culturile le
gumicole. Pe primele patru mii de hectare ploaia artificială a 
fost declanșată. Succesul a fost asigurat și prin acțiunile inițiate 
de către organizațiile U.T.C. care, la Maglavit, Seaca de Cîmp, 
Piscu Vechi, Poiana Mare, Basarabi și Băilești au inițiat ample 
acțiuni patriotice ale căror obiective erau : pregătirea agregatelor, 
curățirea canalelor și calificarea tinerilor în meseria de moto- 
pompiști, vadagii și mecanci de întreținere. In cadrul județului 
Dolj — unde vor fi irigate aproape o sută de mii de hectare — 
au fost antrenați peste o mie opt sute de tineri și tinere să se 
pregătească ir. meseria de mecanizator, acoperind astfel în în
tregime nevoia de cadre calificate. De asemenea, sub îndrumarea 
organizațiilor U.T.C. se desfășoară acțiuni patriotice în scopul ex
tinderii suprafețelor amenajat© cu posibilități locale pentru iriga
ții. La Mihăița, Pirșani, Gingiova și Mirșani au fost deschise 
adevărate șantiere ale muncii patriotice, Ia fiecare sfirșit de săp- 
tămînă mii de tineri participînd la crearea acumulărilor de apă 
și la deschiderea canalelor. Și, pentru prevenirea efectelor aces
tei primăveri secetoase, tinerii din satele județului Dolj desfă
șoară o activitate susținută pe fronturi largi. Mecanizatorii s-au 
constituit în schimburi duble, urgentând astfel lucrările pregăti
toare și semănatul. Ca urmare, un număr de 70 de unități agri
cole au încheiat semănatul porumbului, pînă sîmbătă peste 
o sută de mii de hectare (80 la sută din ceea ce este planificat) 
au primit deja sămința roditoare ; au fost încorporate în sol 
peste 42 000 tone îngrășăminte chimice. Concomitent, au fost 
create condițiile irigării in întregime a suprafețelor legumicole ; 
au fost puse la punct circa 70 la sută din motopompele și agre
gatele de aspersiune de care se dispune ; cu circa cinci sute de 
hectare va fi sporită suprafața de teren irigată prin utilizarea 
surselor mici de apă.

In județul Dolj s-a luat, astfel, un start bun In bătălia recol
tei din acest an. Iar tinerii, cei aproape douăzeci de mii de tineri 
ai satului, sînt prezențe active, permanente pe acest front al 
eforturilor complex solicitate.

loc 
Pentru 
lucrat 
acum, 
nu se 
rea de 
îndreptată 
densității, 
mers cu 
la hectar, 
chiar din semănat, pentru că pe 
mai bine de jumătate din su
prafața cultivată am aplicat și 
erbicide — ne explică Petre Mo- 
rărescu. Am avut însă și o solă 
de vreo 30 hectare unde pămîn
tul e mai bun și acolo am reali
zat 40 000 de cuiburi, și am 
însămînțat un hibrid mai pro
ductiv, HD-405, pe cînd la ce
lelalte tarlale am folosit 
HD-400“. Dar nu numai utecis
tul fruntaș știe aceste lucruri, 
ci și ceilalți mecanizatori ne 
care i-am văzut lucrind cu a- 
tenție și încordare. Si Gheor
ghe Udrea, și Vlad Deancu do
vedeau aceeași stăpînire a deta
liilor tehnice pe care le primi
seră din partea specialistului 
unității, detalii pe care le trans- 
puneau. cu mașinile lor. și în 
practică.

Dacă în aceste unități, la data 
cînd am efectuat acest raid, 
porumbul se însămînța pe ul
timele suprafețe, în altele, 
ca cele 
navățul de Jos, 
lovea, Nalbant, 
așteaptă răsărirea 
drepte trasate de 
pe toate suprafețele 
Ne-am bucurat să 
în fiecare loc 
competentă și responsabilă a ti
nerilor mecanizatori și coopera
tori, antrenați cu toată dăruirea 
în efortul general care se face 
pentru sporirea roadelor pămîn- 
tului.

suprafețe, în 
din Murighiol, 

Cataloi, 
oamenii 

rîndurilor 
semănători 

; planificate, 
consemnăm 
participarea

Du-
Juri-
deja

HI

la locul de muncă.

GH. GHIDRIGAN

RITM INTENS 
ÎN CONSTRUCȚIA 

DE LOCUINȚE
în noile cartiere ale Brăilei — 

Viziru și Obor — unde se con
struiesc peste 5 000 de aparta
mente, au fost recepționate și 
predate beneficiarului primele 
300 apartamente din planul pe 
1972, iar alte 160 ' ‘
recepției.

sînt în pragul

La Constanța a 
trucția unui nou —_
E 20. în perimetrul lui sînt pro
iectate circa 60 de blocuri, to
tal izi nd 4 430 de apartamente. 
In această zonă va fi amplasat 
cel mai înalt bloc de locuințe 
de pe litoral, care va avea 23 
de nivele, precum și primul ga
raj, pu patru nivele pentru pose
sorii de autoturisme. Microraio- 
nul va cuprinde, de asemenea, 
două școli cu cite 24 săli de 
clasă fiecare,

în peisajul industrial al mu
nicipiului Hunedoara, aproape 
total reînnoit in ultimele două 
decenii, se conturează un nou 
cartier de locuințe denumit , 1 
Mai“. In proiectul lui sînt Con
semnate 44 de blocuri, cu peste 
2 700 apartamente, două școli, 
o grădiniță pentru copii, unități 
comerciale și pentru prestații de 
servicii.

început cons- 
microraion —



r
„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MARȚI 18 APRILIE 1972

După un scenariu pe care 
întîlnim semnăturile unui ci
neast care, cu o singură excep
ție — filmul „LA PORȚILE 
PĂMÎNTULUI" — a realizat 
doar comedii — Geo Saizescu 
și a unui scriitor de crescîndă 
popularitate în calitate de 
umorist — Ion Băieșu, Stu
dioul București ne oferă o sa
tiră cinematografică : ASTĂ- 
SEARĂ DANSAM IN FA
MILIE.

Inspirat din evenimente rea
le, despre care s-a publicat în 
presă în cadrul unei anchete 
sociale, filmul vizează prin- 
tr-un comic dezlănțuit avata
rurile unor escroci sentimen
tali și — după cum declară re
gizorul — prin aceasta „para
zitismul întreținut de prostie, 
credulitatea și aspirațiile 
snoabe".

Rînd pe rînd, scheciurile re
prezintă în alerta lor succesiu
ne personaje anacronice care 
vor să-și rezolve pretinsele 
dileme sentimentale cu ajuto
rul banilor. Am numit prin a- 
ceasta personajele feminine ale 
filmului, aduse la numitorul 
comun al unei suspecte naivi
tăți de un întreprinzător pa
razit social dedat contrabandei 
erotice și traficului de influen
ță. Un pretins intelectual, 
cînd inginer, cînd avocat, un 
fel de Ostap Bender autohton, 
și „elevul" său împarte cu a- 
tentă generozitate verighete de 
logodnă în schimbul cărora 
împrumută deloc discret res
pectabile sume de bani pen
tru... un automobil ce trebuie 
scos urgent din vamă. Avem 
astfel datele unei comedii de 
moravuri în acțiunea căreia își 
face loc și cupletul revuistic, 
parodia automatismelor verba
le și de comportament, bufo
neria. Dacă sînt lesne de re
cunoscut printre personajele 
filmului mai vechile noastre 
cunoștințe Tanța și Costel, mu
tați sub alte nume cu dialog 
cu tot din gara Lehliu în gara 
Poiana Țapului, subiectul ne 
prezintă — și aici este marele 
lui merit — o monografie sa
tirică a unei mentalități retro
grade : căsătoria din interes.

Toate eroinele filmului voP 
cu tot dinadinsul să-și „refa
că" viața. Pentru unele părin-

W MOȚĂI PMISTIC
Franșois-Joel Thiollier a so

sit la București cu o fișă publi
citară de prim-ordin. Elev al lui 
Robert Casadessus și al școlii 
„Juillard" din New "York, laureat 
în decursul a numai patru ani 
(1964—1968), a opt concursuri 
pianistice internaționale, („Ca
sella", „Busoni", „Viotti", „Ceai- 
covski", „Marguerit Long", „Re
gina Elisabeta a Belgiei", Con
cursul de la Montreal. Concursul 
„Pozzoli" de la Milano), Francois- 
Joel Thiollier a urcat cu rapidi
tate treptele afirmării interna
ționale.

în fața unui afiș anunțînd un 
repertoriu ambițios și prin a- 
ceasta atrăgător, ne oprim întot
deauna cu, convingerea că de la 
început ceva este cîștigat: rare
ori bunul gust în alcătuirea unui 
program este cu desăvîrșire tră
dat cînd sosește clipa audiției 
sale. Dar întotdeauna este loc 
pentru surprize... De la prima 
lucrare — Sonata în do major de 
Mozart — am găsit însă în pia
nistul francez un artist de mare 
ținută și nu ne-a rămas decît să 
ne pregătim a primi și „defila
rea*1 strălucită a celorlalte lu
crări...

Elementul cel mai prețios din 
frumoasa seară de muzică la care 
am asistat miercuri, în Sala Mică 
a Palatului, mi s-a părut capaci
tatea acestui virtuoz de a stabili

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •
ții oferă generoși sume de bani 
care să acopere legături scan
daloase, o alta are un soț bogat 
dar bătrîn, una e văduvă dar 
a cîștigat la loterie, alta bova- 
rizează la o fermă din vîrful 
munților și, în sfîrșit, una își 
dorește un soț distins. Toate 
eroinele înțeleg prin această 
viață „refăcută" un fel de 
reabilitare socială ce poate fi 
ușor obținută cu cîteva mii de 
lei. Pînă la credulitate le este 

Un spectacol 
de succes

comună o imensă, sublimă 
prostie. Nu aparența este ceea 
ce le înșeală pentru că logod
nicul de profesie e de la prima 
vedere un personaj compromis 
și compromițător, ci speranța 
într-o inexplicabilă dar mult 
rîvnită șansă. Și ele devin a- 
tunci victimele unor aspirații 
pe măsura mentalității lor fri
vole. Este aici o sursă origina
lă de umor pe care filmul a 
insistat prea puțin, cei doi 
escroci devenind mai mult 
niște indivizi ce stabilesc 
(după criterii ușor de bănuit) 
un impozit pe prostie pe care 
îl iau cu dezinvoltură, decît 
niște maeștri ai combinațiilor 
matrimoniale.

Replica pe care o dă cu o 
inutilă sinceritate unul dintre 
ei „dacă n-aș fi eu, cine va 
mai minți atît de frumos" este 
fortuit explicitară. El nu min
te, ori dacă o face e doar un 
simplu exercițiu rutinier al u- 
nei profesii de gang, ci se o- 
feră interesat aspirațiilor unor 
femei în pană de inteligență și 
moralitate.

Satira din ASTĂ-SEARA 
DANSĂM ÎN FAMILIE e pe 
alocuri tocită în acest context 
pentru că lasă prea mult loc 
comicului de situații și bufo
neriei. Poate și din dorința 
unei demonstrații umoristice 
care să satisfacă pe deplin un 
public ce așteaptă comedia 
noastră cinematografică. Lui 
Geo Saizescu i-au reușit toc

un contact la fel de strîns și de 
inteligent cu toate modalitățile 
de a gîndi și exprima muzica. 
Francois-Joel Thiollier are o ma- 
leabilitate uimitoare în a intui 
exact spiritul fiecăreia din ipos
tazele artei pianistice pe care și-a 
propus a le parcurge. Dar aceas
tă rafinată putere a inteligenței 
muzicale este în fapt știința de 
a regiza mijloacele unei tehnici 
robuste.

In Variațiunile lui Brahms pe 
o temă de Haendel, ideea domi
nantă apare tocmai această 
stăpînire a liniilor de forță care 
leagă diversitatea secvențelor 
contrastante cu toată nevoia de 
echilibru și măreție caracteristice 
unui Brahms mai riguros ca ori- 
cînd tocmai aici unde evocă te
merar spiritul culturii tradițio
nale.

Pe de altă parte, aceste varia- 
țiuni sînt o adevărată enciclo
pedie a mijloacelor artei pianis
tice și alătură celor mai subtile 
jocuri ale supleței o încărcătură 
de energie aproape brutală.

Pianistul s-a mișcat între acești 
piloni fără să-i scape nici o 
nuanță a detaliilor din struc
tura fiecărei variațiuni... Din 
lumea somptuoasă a Variațiunilor 
lui Brahms, Franșois-Joel Thio
llier ne-a condus apoi într-o Vie- 
nă schubertiană, acolo unde 
compozitorul își odihnește atîtea 

mai momentele satirice cînd 
s-a sustras vervei estradistice 
gălăgioase, secvențele cele mai 
reușite ale filmului ne par a 
fi acelea care nu se mizează 
doar pe farmecul interpreților 
ori pe umorul verbal tradițio
nal dramaturgiei. Există o fu
rie latină vitriolantă în acest 
film care demască necruțător 
tarele sociale ale unor perso
naje care confundă reușita în 
viață cu simplul și convențio

nalul aranjament de culise. 
Din acest punct de vedere 
„ASTĂ-SEARA dansăm în 
FAMILIE" ne pare a fi o reu
șită cinematografică, din pă
cate nu una deplină pentru că 
autorii s-au lăsat, atît regizo
rul cît și co-scenaristul, furați 
de ideea unui spectacol comic 
„total" care să includă formal 
toate nuanțele satirei și umo
rului pe un subiect care nu o- 
ferea aceste premise.

„Un vapor în iarbă" — Simona Runcan

dureri cîntate în liedurile sale, Ie
șind să alunece pe clape veselia 
ușor întunecată a urwr simple 
valsuri...

După recitalul de miercuri sea
ra putem aștepta cu interes evo
luția artistului francez în viitoa
rele simfonice ale Filarmonicii 
cînd va interpreta Variațiunile lui 
Cesar Franck.

Intr-o stagiune în care nu am 
prea fost răsfățați nici cu artiști 
oaspeți de mare ținută, nici cu 
recitaluri pianistice, prima apa
riție a lui Franșois-Jbel Thiollier 
a fost o surpriză care autentifică 
acele sugestii ale criticilor noștri 
care, ridicînd problema necesită
ții unor investigații mai atente a 
pieții artistice internaționale de 
către Agenția de Impresariat Ar
tistic, sublinia nevoia de a ne 
îndrepta cu prioritate atenția spre 
generațiile „medii" de soliști și 
dirijori (artiști în vîrstă de 25—35 
de ani).

Am speranța că Franșois-Jbel 
Thiollier este primul dintr-o listă 
de interpreți de valoare (posesori 
nu numai ai unei „fișe" publicita
re) pe care Agenția de Impresa
riat Artistic ne-o propune din 
generația medie, artiști la înălți
mea vieții artistice a unui centru 
muzical de dimensiunile Capita
lei noastre.

IOSIF SAVA

Prezența în distribuția fil
mului a unor reputați actori 
ai comediei românești Dem 
Rădulescu și Sebastian Papa- 
iani (în rolurile principale) 
plus Vasilica Tastaman, Draga 
Olteanu, Stela Popescu, Ma
riella Petrescu, Violeta Andrei, 
Ioana Bulcă, Tamara Crețules- 
cu și Emilia Dobrin, care al
cătuiesc galeria neconsolate
lor eroine, face din „ASTĂ- 
SEARĂ DANSAM ÎN FAMI
LIE" o producție de succes pu
blic în imediata și onorabila 
lui accepțiune. De remarcat și 
distribuirea în roluri secun
dare a unor actori valoroși dar 
demult uitați de regizorii 
noștri, ne referim la Nucu Pă- 
unescu și Nely Constantinescu 
precum și concludentul debut 
cinematografic al Margaretei 
Krauss Silvestrini. O mențiune 
specială pentru un debut târ
ziu, Ion Anghelescu Moreni.

Muzica lui Temistocle Popa 
reușește ceea ce nu-mi amin
tesc să fi făcut vreodată vre
un film românesc : să lanseze 
o melodie, un șlagăr, tgngoul 
„Astă seară dansăm în fami
lie", leitmotivul muzical al 
peliculei.

TUDOR STĂNESCU

C J
Una din constant bunele e- 

misiuni ale televiziunii rămîne 
aceea difuzată duminica pen tiu 
militarii forțelor noastre arma
te : „DE STRAJĂ PATRIEI". 
Avînd în egală măsură un ca
racter educativ și unul de in
formare asupra activităților de 
pregătire militară și politică a 
celor chemați pentru a fi gata 
oricînd să apere pămîntul ro
mânesc, emisiunea reușește — 
în ciuda unui spațiu de numai 
30 de minute — să prezinte ac
tualitatea vieții militare, mul
tiplele preocupări ale coman
danților și tinerilor ostași an
grenați în plina desfășurare a 
instrucției în poligoane, în săli 
de cursuri ori în cluburi, bi
blioteci și pe terenuri de sport.

Remarcăm din ultimele emi
siuni reportajele „CAZARMA 
NOASTRĂ, CASA NOASTRĂ" 
(despre înfrumusețarea unități
lor militare), „TlNĂRUL CO
MANDANT", „URMAȘII MAI- 
STORAȘULUI AUREL" (o 
prezentare a Școlii militare de 
ofițeri activi de aviație „Aurel 
Vlaicu"), ca și „telejurnalul" : 
„ACTUALITATEA OSTĂȘEAS
CĂ".

Un loc aparte ocupă în emi
siune anchetele pe temă de 
educație, anchete în rîndul că
rora să subliniem convorbirea

■ Simona Runcan își grupează 
gravurile în două cicluri te
matice : „Prezența obiectelor" și 

„Mici doamne după vechi ma
eștrii". Operația este menită să 
dezvăluie mai degrabă intenția 
reevaluării unor locuri comune, 
și, mai puțin sursa „împrumutu
lui" (altfel destul de limpede in
dicat în discursul figurativ al 
lucrărilor). Deci cumva diferența 
dintre „program** și o „inutila" 
onestitate artistică. Primul ciclu 
este numai aparent simbolic. Au
toarea nu atribuie obiectului o a 
doua realitate în ordinea repre
zentării poetice, nu-i distribuie 
nici un rol în ierarhia universului 
său afectiv. Nu se simte atrasă, 
de asemenea, de materia obiectu
lui, tentantă, fie sub aspectul 
unei exploatări „realiste" (în 
sensul îngust al cuvîntului, de 
etalare a structurii și calităților 
sale fizice), fie sub aspectul unei 
speculații simbolice (menite să 
evoce „elementele", „elementa
rul", de pildă). Nu caută în con
secință obiectele capabile să de
vină simboluri sau metafore — 
poate cu excepția lucrării „Un 
vapor în iarbă" — ci dimpotrivă 
pe cele mai banale, pe cele mai 
ostentativ banale (semne de mar
caj, cutii de chibrituri etc.). Nu 
caută densitatea fi dimensiunea 
lor spațială, ci „antiseptica" lor 
reprezentare decorativă. Obiecti
vele devin deci „semne", „pre
zențe", „semnale" (cum se intitu
lează cea mai mare parte a lu
crărilor din primul ciclu). Artista 
nu dorește parcă să reevalueze 
perspectiva noastră asupra lor, să 
ni le redescopere — pe care, 
spiritual vorbind, la urma urme
lor nici nu le „pierdusem**, nu ? 
— d să reevalueze raporturile 
noastre cu imaginea, adevăratul 
loc comun în concepția sa, să ne 
redea plăcerea și interesul privi
tului. Spre aceeași constatare ne 
conduce și al doilea ciclu „Mici 
doamne după vechi maeștri" o 
„recitire", de fapt un comentariu 
critic echivalent pentru artistă cu 
actul creației, a vechilor imagini 
conform unei alte sensibilități. 
flB Eva Stitb expune un ciclu de 

„Semne maramureșene" care 
au comun cu spiritul folcloric 

DUMINICĂ, ORA 12
despre păstrarea secretului mi
litar „Fiecare militar, un bun 
cunoscător al legilor".

în ce privește partea cultura 1- 
artistică a emisiunii, înainte de 
a nota popularitatea de care se 
bucură momentele muzicale o- 
ferite de orchestra și corul Șco
lii militare de muzică, momente 
prezentate la cererea a nume
roși telespectatori din toate col
țurile țării, consemnăm exce
lentul montaj literar prezentat 
în cinstea Semicentenarului
U.T.C. „SUB FALDURI TRI
COLORE" și concertul coral 
„DRAPELUL ÎN CÎNTECELE 
OSTĂȘEȘTI".

De fiecare dată, duminică la 
ora 12 ne așteaptă o bună emi
siune căreia i-am recomanda 
față de realizările de pînă a- 
cum un singur lucru în plus : 
o mai pregnantă reliefare a ca
lităților morale a celor ce se 
pregătesc pentru apărarea pa
triei, un sondaj mai profund în 
gîndurile și simțămintele mili
tarilor noștri. Vreau să spun 
prin aceasta că este nevoie să 
se pună un mai mare accent 
pe înalta responsabilitate ce o 
dovedesc cei chemați să stea 
de strajă patriei.

★
Pe Judy Garland n-o văzu

sem pe micul ecran decît ca 

u
w

doar materialul textil și poate o 
anume sobrietate a tonurilor. Ta
piseriei tradiționale i~a fost pre
ferat „obiectul" decorativ dez
voltat capricios în spațiul tridi
mensional (fie că e vorba de vo
lum ca atare, fie că e vorba de 
șuvițele, de coamele ce se pliază 
pe verticalitatea peretelui). Lu
crările, vădesc simț al compozi
ției, rafinament cromatic, în ge
neral o „regie scenografică" fără 
cusur. Esteticește aiscutînd lu
crările rămîn totuși un fel de po
doabe supradimensionate cqre ne 
permit să vorbim mai mult de 
gustul artistei, de harul său arti
zanal și mai puțin de viziunea sa, 
viziune, firește, în accepțiunea de 
univers.

Nicolae Roșu este mai a- 
proape de spiritul folcloric 

nu numai prin material (lemnul) 
și prin tratarea sa, ci și prin 
tematică, majoritatea sculpturilor 
închipuind „măiestre", „înaripa
te". Păsările sale nu-și asiocia- 
ză sensul zborului, al desprin
derii. Ele privesc în jos, 
își desfășoară fastuos podoa
ba cam grea și cam în
cărcată a aripilor. Sînt, ca să 
riscăm o figură de stil, „păsări de 
pămînt". Leit-motivul lor nu ne 
apare ca o preocupare de adînci- 
me. ci poate mai mult ca o co
modă soluție plastică reluată în- 
trucîtva mecanic în variante, ca 
un motiv „deja vu" ce oferă, cît 
de cît, o certitudine de conținut 
ca și una strict componisti
că. Poate că la acest senti
ment contribuie în ciuda în
zestrării reale a sculptorului pier
derea în amănunte, în detalii de
corative ce răpesc formei mari 
pregnanța și forța de comunica
re. E vizibilă deocamdată tendin
ța de a accepta, nu pe linia maxi
mei rezistențe, bineînțeles, mai 
mult registrul decorativ. Cu alte 
cuvinte deocamdată „semne"...

C. R. CONSTANTINESCU

*) Expoziția de grup : 
Simona Runcan, Eva Suto, 
Nicolae Roșu — Galeriile 
de artă „ Apollo", Calea 
Victoriei nr. 56.

actriță, în primul ei rol, din 
„VRĂJITORUL DIN OZ". și 
într-unul din ultimele, cel din 
„PROCESUL DE LA NURN- 
BERG" (pentru ambele primind 
rîvnitul Oscar cinematografic). 
Iat-o acum într-un show pe 
Judy Garland care încă de la 
17 ani lansase unul din șlagăre
le cele mai îndrăgite de peste 
ocean : „Deasupra curcubeu
lui". Am văzut-o deci într-un 
recital pe o mare actriță care — 
ca și Marlene Dietrich — era 
și o mare cîntăreață. I-am ad
mirat. gesticulația nervoasă și 
— în ciuda tonului festiv al 
emisiunii — a trebuit să mă 
Î[îndese, ar trebui să ne gîndim 
a destinul acestei actrițe care, 

după cum se știe, dpuă cum 
s-a scris, a fost „omorîtă de 
Hollywood, de socotelile co
merciale ale patronilor, de i- 
deologia poveștilor cinemato
grafice optimiste, antidot con
tra depresiunii, crizei, cu exal
tarea energiei tinerii americane, 
cu fata care plesnește de sănă
tate și de voie bună", cu toate 
falsurile și minciunile filmelor 
comerciale. Un talent asasinat 
la propriu și la figurat.

Showul a fost un requiem 
oficial în fierbințeala rece a 
muzicii de jazz.

T. STĂNESCU

(Urmare din pag. a IlI-a) luni știam meseria Ila fel de bine
ca el și nu mai avfeam ce învăța.

Ionașcu Petre a venit aici prin- & El era și cam bețfiv. Nici meseria 
tre primii constructori, în februa
rie *70.

— Începutul e greu, spune el, 
ca și la casa omului. O iei de la 
ac și ață pînă ajungi de-ți faci 
casa. Casă nu aveam aici. Am ve
nit cu rulotele. Era zăpadă și 
frig. Seara făceam foc în sobă, o 
încingeam bine de nu mai pu
team sta lingă ea și ne urcam să 
dormim în paturile de sus. Noap
tea însă ne trezeam de frig și 
coboram iar să facem focul și 
adormeam în paturile de jos. 
Eram o mină de oameni aici, 
familiile ni le-am adus mai târ
ziu. Nu-i ușor începutul.

In primăvara lui ’70 s-a umflat 
Someșul. Nu exista încă podul 
de fier pe care ați venit. Noi tre
ceam apa pe o punte îngustă din 
lemn, puntea de la moară, așa-i 
zicea, că era și o moară a co
munei aici. A venit apa mare și 
le-a luat, și puntea și moara. Noi 
am rămas. Am pierdut numai 
niște saci de ciment din magazie. 
Inundația a venit pe neașteptate. 
Apoi s-au construit primele bă- 
răci. în iunie mi-am adus soția 
și fetița de trei ani.

Ionașcu Petre e moldovean, ca 
majoritatea oamenilor de la a- 
cest lot. 11 întreb cum a ajuns să 
lucreze pe șantiere.

— Cînd am terminat școala, 
tata a vrut să mă facă croitor și 
m-a dat la un meșter. Aveam 
15—16 ani pe atunci. Nu știu 
cum s-a împacat tata cu el, ce 
bani i-a dat. Eu nu m-am înțeles 
bine cu meșterul, că după două

■j nu-mi plăcea alyie știe ce și am 
r plecat de la el. [Mulți oameni din 
'■ comună lucrau/ la Bicaz și prin 

■ alte părți. MH-au povestit ce și 
cum și am plecat și eu la 

.. Roznov. Cînd trec pe acolo, a- 
cum pot să farăt lucrul făctit de 
mine. Sînt! kilometri întregi de 
parapete |și canale pe care le-am 
rostuit eit cu mina mea.

Prin tapetul plafonului au 
răzbătut tynici pete de rugină de 
mărimea \unui bănuț.

— Era bine dacă dădeam o 
vopsea pe floarea cuiului înainte 
să lipim .'tapetul. Tapetele astea, 
de fapt, 1 le-au lipit femeile noas
tre. Cînd ne-am adus familiile, 
barăcile nu erau încă finisate. E- 
chipa de constructori nu făcea 
față. Femeile au dat o mină de 
ajutor și au terminat treaba.

In timp ce soția pregătește 
dincolo masa, gazda noastră se 
ridică de la masă și puse în func
țiune picapul cu muzică popu
lară oltenească.

— Am îndrăgit cîntecele olte
nești la Porțile de Fier, ât am 
stat acolo. Soția mea e tot mol
doveancă, din aceeași comună cu 
mine. Ne-am căsătorit în ’63. Fe
tița noastră merge zilnic la cămi
nul din colonie. Au acolo și un 
medic pediatru. După cum se 
vede, soția mea e în concediu 
prenatal. Vreau să am și un 
băiat.

— Băiatul dumneavoastră, 
ce-ați vrea să devină în viață ?

— 11 las să-și aleagă meseria 
care-i place. Dar aș vrea să în
vețe oarte. Mai multă decît noi.

Metabolism
(Urmare din pag. I) (

țtiintâ, de valori în genere, se pune în afara timpului pre- [ 
zent și devine anacronic. Încet-încet el moare gnoseo- ( 
logic (iată ș> o altă dimensiune a morjii !), continuind să ( 
trăiască biologic. Se ciuntește, își alterează integritatea, ( 
se unidimensionalizează. ,

Trebuie să învățăm a trăi în cunoaștere, nu atățvri de . 
ea. Să ne facem din știre un atribut, nu un obiectiv. Să 
hrănim spiritul cu adevărul, în aceeași măsură în care ne , 
hrănim trupul. ,

Cunoașterea revoluționează, astăzi, Întreaga ființare a i 
omului. Căci — prin implicații succesive — putem asocia i 
metabolismului gnoseologic și alte concepte existențiale t < 
s-or putea vorbi de o longevitate, de o mortalitate, de o ( 
rată de supraviețuire, de o patologie ele., tuturor adău- 
gîndu-li-se atributul „gnoseologic'.

lată de ce socotesc că „educația permanentă' nu este 
doar o lărgire maximă a dimensiunilor temporale ale edu
cării. Educația permanentă este mult mai mult: este un 
nou mod de a fi al omului, o nouă existență, un grandios 
„metabolism gnoseologic".

Nu ne putem sustrage imperativelor sale decît omor- 
țindu-ne spiritul și, încet-încet, asfixiindu-l. Treptat, cu evi
dență, se naște vremea în care omul inspiră ideea, în a- 
ceeași măsură în care trage cu nesaț, în piept, aerul ozo- 
nat al pădurii montane.

4

„SĂ FACĂ MILIȚIA 

OM DIN EL...“
(Urmare din pag. 1) 

lari, comandau ospătarului, la 
ora deschiderii, bere („să fie 
rece, dom’ospătar!“) și cîrnațt.

în buzunarele lor burdușite, 
curată eomeidență !. milițienii au 
găsit exact 34 000 de lei. Și 
ciocolată.

...Patru ore ! Suma de bani a 
fost salvată în totalitate și resti
tuită instituției păgubite (O.C.L. 
„Alimentara**, sectorul V), o data 
cu un sever avertisment pentru 
neglijență in mînuirea valorilor 
încredințate. Dar nu această la
tură a lucrurilor trebuie dezvol
tată în primul rînd ; oamenii le
gii, milițienii. în nenumărate si
tuații au demonstrat că știu să-și 
facă cu meticulozitate și inge
nios datoria. Dar aceia care i-au 
crescut pe autorii spargerii ? 
Toate urmele — gazetărești^, de
sigur — duceau cu încăpățînare 
Intr-o singură direcție : familia.

★
I-am cunoscut îndeaproape pe 

„eroi". Sînt trei copii — Petre 
Cejdar, „șeful", de 16 ani, cu 
antecedente penale ’ Anghel 
Opriț, de 15 ani (! !) și Ion 
Burlacu (16), unul mai frumu
șel decît altul.

Sînt ei simpatici, e plăcut sa 
discuți cu ei (am vorbit despre 
fotbal, filme, „Copiii căpitanului 
Grant", diriginți și cîte altele), 
dar n-am uitat că sînt totuși trei 
infractori, autori ai unei fapte 
grave, premeditate, calificat 
consumată, pe care codul penal 
o pedepsește aspru. N-am uitat, 

de asemenea, că în pofida vîr- 
stei lor fragede legea îi consi
deră pe deplin răspunzători, in
diferent cît de multe lacrimi ar 
vărsa părinții.

Dar părinții — trei mame și 
trei tați — ciudat, n-au vărsat 
nici o singură lacrimă. Deși nu 
se cunosc între ei au reacționat 
deprimant de asemănător : 
„Bine c-a dat miliția peste el, 
bine c-a furat atît cît să nu-i 
mai poată da drumul cu una cu 
două. Să facă miliția om din 
el...". Și iată că voia părinților 
s-a împlinit precum au vrut. 
Cevdar, Opriț și Burlacu vor fi 
internați, pînă la majorat, în
tr-un institut de reeducare. Cele 
trei mame și cei trei tați pot să 
fie liniștiți : vor face alții oameni 
din ei. Firesc este însă să ne în
trebăm : vor fi fost acești copii 
într-atît de irecuperabili, în- 
tr-^atît de înrăiți, îneît familiile 
respective să nu fi putut în
drepta la timp nimic ? Și, la 
urma urmei, unde să fi învățat 
ei apucăturile detestabile — pre
cum furtul, minciuna, fuga de 
acasă.

Or, dacă în societate — lucru 
unanim admis — este o absurdi
tate să etichetezi un individ, mai 
ales un copil de vîrsta școlii 
generale drept irecuperabil, sau 
să consideri pe un nou venit 
pe lume drept un infractor pre
destinat, trebuie căutat mai de
parte. Școala ? Are și școala 
partea ei de vină, Cevdar și 
Opriț au învățat la Șooala ge

nerală nr. 96. Sînt acolo nu
meroși pedagogi cu experien
ță. Diriginți, precum prof 
Aftene sau prof. Fota n-au 
„forțat" însă îndeajuns mode
larea unor copii care constitu
iau, realmente, o problemă. „Sînt 
tare nedisciplinați, tare neadap
tabili și refractari" — se spune 
încă, cu ușurință, în numeroase 
alte cazuri de dificultăți întâmpi
nate în munca de dascăl. De 
„răii* clasei încearcă să se de
baraseze mulți diriginți, lăsîn- 
du-i repetenți ; noul diriginte, 
ceilalați profesori caută să-i pa
seze pe „răi" în alte clase, nu în 
acelea de care ei răspund di
rect. Puțini pedagogi își fac pro
fesie de credință, pe parcursul 
unui ciclu, din a urmări îndea
proape cazurile-problemă. „Dacă 
părinților puțin le pasă", atunci 
cînd „inadaptabilii" provin în- 
tr-adevăr din familii cărora pu
țin le pasă — și sînt cazuri des
tule în care operează astfel de 
nefaste coincidențe —, copilul 
respectiv apucă repede pe dru
mul care duce la furt și minciu
nă. Și atunci „trebuie să facă 
miliția om din el". Exact așa 
s-au petrecut lucrurile cu An
ghel, Ion și Petrică.

Cuplul social școală-famili? 
formează marele univers al mi
norului ; un cuplu cu centrul de 
greutate deplasat parcă ceva mai 
mult spre latura familiei, atunci 
cînd copilul este de vîrsta clase* 
lor mici.

— Tata fură tablă de la între
prindere. Ce să învăț de la el 1 
spunea A.O. cu naivitate.

— Nu prea mai plîngeam cînd 
mă băteau acasă — povestește 
C. P., arătând cum se ghemuia 
cînd încasa palme și pumni cu 
nemiluita pentru orice fleac. 
Stăteam cu capul „la cutie" și 
nu mă durea deloc...

— Cînd beau mai mult, tata și 
mama îmi spuneau să plec de la 
ei, să mă duc cît mai departe, 
să nu mai audă niciodată de 

mine — se destăinuia și I.B.
Trei copii, fără să știe nici pe 

departe ce-i acela un rechizito
riu, îl făceau de fapt, inserînd 
portrete de părinți iresponsabili. 
Ei acuzau, cu cuvintele lor nai
ve, familia în care n-au găsit 
niciodată căldura și dragostea 
părintească. Vina lor este doar 
aceea de a fi avut nenorocul să 
aibă astfel de părinți irespon
sabili : părinți care figurează 
doar în actele lor de naștere.

Iată de ce în instanță ar tre
bui să compară, în astfel de ca
zuri, familia, înaintea infracto
rului minor. Răspunderea aces
tui veritabil coautor este cel

SOCIETĂȚILE 
CULTURALE

(Urmare din pag. I)

mai de natura textului ci, și a- 
ceasta în primul rînd, de sensul 
principal pe care acestea și-1 
propun, de hotărîrea membrilor 
societății de a hotărî ei înșiși 
asupra vieții culturale a comu
nei lor.

„Dacă, spunea președinta co
operativei agricole de producție 
din comuna Bradu, în rezol
varea problemelor social-eco- 
nomice din cadrul C.A.P. obștea 
își spune cuvîntul socotesc că 
era necesar ca și în conducerea 
și organizarea activității cultu
ral-educative să și-1 spună". 
Și aceasta pentru că în multe 
locuri în fapt se renunțase deja 
de multă vreme la conceperea 
și conducerea activității cultu- 

puțin aceeași cu a inculpatului 
ce poartă încă haina de școlar.

Desigur, cazul relatat este de 
departe nereprezentativ, limită, 
într-o zdrobitoare proporție, co
piii de vîrsta celor trei, găsesc 
în căminul părintesc dragostea și 
omenia care-1 modelează atît de 
hotărîtor pe tînăr. Dar tocmai 
fiindcă n-avem dreptul nici mă
car la un singur rebut — prove
nit din astfel de mostre de fami
lii izolate — trebuie tras mai 
ferm semnalul de alarmă. O 
face, de data aceasta, miliția și 
legiuitorul înaintea școlii și a 
opiniei publice. Dar ordinea tre
buie să fie întobdeauna inversăm 

rale în cadrul consiliului cămi
nului, se ajunsese ca întreaga 
activitate culturală să fie ne
mijlocit și exclusiv legată de 
clădirea căminului cultural și 
de inițiativa directorului. „Iată 
de ce noi, ne spunea tovarășul 
Remus Roșea, medic primar, 
chirurg, președintele societății 
Ion Barbu din Rucăr, am consi
derat că cei care trebuie să ho
tărască într-o asemenea proble
mă trebuie să fie înșiși oamenii. 
Populația va fi investită astfel 
cu mai multă putere în stabili
rea și urmărirea unor manifes
tări care să îmbine trăsăturile 
generale ale culturii cu cele spe
cifice localităților, își va da mai 
bine seama de propria ei forță 
de a se autoeduca, de caracterul 
pe deplin activ pe care poate și 

trebuie să-I aibă intr-un astfel 
de domeniu. Și, de ce să n-o 
spunem, însuși directorul cămi
nului cultural se va simți îri- 
tr-o măsură mai mare obligat 
și răspunzător de ceea ce face".

Ca urmare a acestui nou rol, 
conferit cetățenilor, asistăm în 
județul Argeș la o îmbogățire 
a repertoriului de activități, la 
o depășire substanțială a preo
cupărilor incluse în sfera de ac
tivitate a căminului cultural, la 
o mai bună definire a profilu
lui cultural al localităților. Sînt 
aproape în fiecare comună gru
puri de intelectuali bătrîni și ti
neri angajați la scrierea mono
grafiilor comunei, a culegerilor 
de folclor, grupuri de fete care 
își pun meșteșugul în sluj
ba conservării portului popular, 
a tradițiilor meșteșugărești cas
nice (ilustrativă fiind pînă în 
prezent activitatea cercurilor de 
artizanat de sub egida societă
ților culturale din comunele Bu- 
ghea, Dîmbovicioara, Sălătrucu, 
Cipari, Tigneni, Cuca și Bradu). 
înșiși intelectualii satului, che
mați adesea să îndeplinească o 
sarcină culturală prevăzută fără 
nici un fel de consultare a opi
niei lor în planurile căminului, 
și-au aflat astfel o mai bună 
armonizare a propriilor lor pa
siuni cu interesele colectivității 
în care trăiesc. Pasiunea pentru 
istorie și etnografie a multor 
profesori de istorie și română, 
și nu numai a acestora ci și a 
elevilor lor, s-a concretizat deja 
în Colibași, Refevoești, Petroșa, 
Berevoești în muzee ale satu
lui. în alte localități, colecțiile 
muzeistice, personale pînă la 
înființarea societăților au deve
nit donații, nuclee ale unor vi
itoare muzee. Tot în puterea de 
a hotărî a cetățenilor, putere 
conferită de actele de înființare 
ale societăților, își află sursa și 
cursurile populare pe teme po
litice, economice, etice și este

tice, cursuri înființate în func
ție de necesitățile cultural-edu
cative ala satului

Sînt cîteva exemple, sigur, 
selectate dintre multele pe care 
scurta activitate a societăților 
culturale ni le oferă din belșug. 
Ele grăiesc succint despre în
semnătatea unei astfel de hotă- 
riri. reliefează implicația ma
joră pe care aceasta a început 
s-o aibă în viața sacului con
temporan : modificarea concep
ției despre centrul de greutate 
a vieții spirituale, extinderea a- 
cestuia din perimetrul strict al 
instituțiilor culturale în aria 
largă de preocupări ale cetățe
nilor.

„Am fost la Berevoești și Ani- 
noasa, la Pribo/eni și Topolo- 
veni, am cunoscut atmosfera 
creată la Uzinele mecanice Mus
cel și la Fabrica Argeșeana din 
Pitești în urma înființării socie
tăților, ne mărturisea tovarășa 
Alexandrina Ionescu, secretara 
Comitetului județean Argeș al 
U.T.C. Tinerii aderă cu mai 
mult entuziasm. Secretarii 
U.T.C., chiar în cazurile cînd nu 
sînt aleși în conducerea socie
tăților, sprijnă cu afecțiune ac
tivitatea acestora". Mai mult 
decît atît, la Uzinele mecanice 
Muscel, la Argeșeana. tinerii 
sînt între principalii fondatori. 
Sînt și cazuri de societăți cul
turale la care tinerii nu prea 
aderă, la Teiu de exemplu, so
cietăți care nu și-au găsit deo
camdată căile de acces către 
tineri, după cum mai rămîn 
încă suficient de multe proble
me nerezolvate. Cîștigul însă 
domină. Noutatea determină 
mai peste tot un nou impuls. In
teresantă ni se pare maniera 
în care societățile înființate în 
cadrul marilor uzine argeșene 
înțeleg să sprijine viața cultu
rală a localităților din care pro
vine majoritatea forței de mun
că. Radioficarea trenurilor și 
mașinilor de convenție, asigu

rarea prezenței ziarelor și re
vistelor în acestea, schimburile 
de experiență între organizațiile 
U.T.C. din fabrici și cele din 
comune, spectacolele prezentate 
de formațiile căminelor cultu
rale pe scena cluburilor și in
vers sînt numai cîteva dintre 
mijloacele de a stabili, pe prin
cipiul vaselor comunicante, un 
nivel cultural în plină ascen
siune în zone în care se crease 
o disproporție. Caracterul nou 
al acțiunilor organizate, recep
tivitatea nouă față de cultură, 
valorificarea potențialului cul
tural local, determină în foarte 
multe cazuri o intensificare a 
orientării conștiente spre cultu
ră. Reactivizarea formațiilor ar
tistice existente, crearea alto
ra noi, cultivarea unor acțiuni 
diverse dar specifice localități
lor rurale, contactul strins al ce
tățenilor cu marile valori ale 
culturii, întîlnirile cu fiii satu
lui și, implicit, includerea apor
tului acestora în efortul pe care 
satul îl face pentru dezvoltarea 
sa sînt numai cîteva din ele
mentele comune aproape activi
tății fiecărei societăți. Enumera
rea lor ar putea face, desigur, 
să ni se pară că societatea cul
turală a preluat lista de ac
țiuni încredințată instituțiilor 
de cultură. Lucrurile nu stau 
tocmai așa. Contribuția societă
ților constă îndeosebi în folo
sirea canalelor intime ale rela
țiilor stabilite între oameni, o- 
feră o lărgime convenabilă, 
creează chiar o atmosferă spiri
tuală pe care instituția de cul
tură, singură, nu o poate forma. 
Suprainstituționalizarea. exis
tentă ca pericol, poate fi și tre
buie evitată, crearea societăților 
neînsemnînd desigur un act de 
absolvire a organelor locale de 
propriile lor răspunderi, dimpo
trivă, în aceste condiții răspun
derile cresc. Ceea ce scurta ac
tivitate a societăților a și de
monstrat k
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Funeraliile tovarășului
NDRUȚA CEAUȘESCU

Luni, 17 aprilie, locuitorii co
munei Scomicești din județul Olt, 
și alături de ei, mii de săteni din 
comunele apropiate Poboru, Pot
coava, Tătulești, Spineni, Optași- 
Măgura, Priseaca, Valea Mare — 
din alte comune ale județelor în
vecinate Argeș, Dolj, Vîlcea, — au 
condus pe ultimul său drum pe 
Andruța Ceaușescu, tatăl secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

încă din cursul după-amiezii 
de duminică și în dimineața zilei 
de luni, consătenii lui Andruța 
Ceaușescu din Scomicești, alți 
oameni ai muncii din satele și 
comunele din împrejurimi, care 
l-au cunoscut și apreciat pe 
cel a cărui viață a fost 
un exemplu de muncă și dăruire 
familiei sale, obștei în mijlocul 
căreia a trăit și pe care a slujit-o 
cu devotament, i-au adus un ul
tim omagiu, trecînd prin fața 
catafalcului așezat în casa sa ță
rănească, îndoliată, din comuna 
natală.

La funeralii participă tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți membri 
ai familiei, precum și tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer cu soția, 
Emil Bodnaraș, Virgil Trofin cu 
soția, Constantin Pîrvulescu, ve
chi militant al mișcării muncito
rești din țara noastră, prieteni și 
cunoscuți ai defunctului.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Constantin Sandu, prim- 
seeretar al Comitetului județean 
Olt al P.C.R., președintele consi- 
b’dui nonular județean, Constan
tei Behăiau, prim-secretar al Co- 
pn-Ephilni județean Dolj al P.C.R., 
președintele consiliului popular

Telegrame de condoleanțe 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Andruța 
Ceaușescu, pe adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, au continuat să sosească 
numeroase telegrame de condo
leanțe. Au trimis telegrame Co
mitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Comitetul Executiv al 
Consiliului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, Academia de Științe Sociale 
și Politice a Republicii Socialiste 
România, Academia „Ștefan 
Gheorghiu", Redacția ziarului 
„Scînteia", comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, Co
mitetul municipal București al 
P.C.R., comitetele județene ale 
P.C.R. și comitetele executive 
ale consiliilor populare din ju
dețele : Argeș, Bihor, Brăila 
Covasna, Galați, Gorj, Ialomița, 
Mehedinți» Neamț, Sălaj, Sibiu, 
Teleorman, Tulcea, Vîlcea, Vran- 
cea, ministerele Industriei Meta
lurgice, Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Energiei Electrice, 
Construcțiilor Industriale, Trans

definită magis- 
sa indisolubilă

(Urmare din pag. I) 
sens și un simbol, și anume sim
bolul tinereții socialismului, al 
faptului că tineretul este pentru 
socialism și că viitorul este al ti
neretului și al socialismului" 
— arata tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Iată, deci, o ex
presie sintetică a celor mai im
portante succese, țeluri și dezide
rate ale tinereții, 
trai prin legătura 
cu socialismul. Intr-o asemenea 
înțelegere, a unității de ideal ce 
a caracterizat de-a lungul istoriei 
cele mai generoase aspirații și 
lupta tineretului din țara noastră, 
au fost formulate, cu claritate și 
exigență comunistă, cerințele față 
de vîrstă, rolul și locul tinerei 
generații în societatea noastră, în 
perspectiva timpului istoric.

Tinerețe — Socialism. In sfe
ra de cuprindere a unor aseme
nea multiple conexiuni, a fi tînăr, 
astăzi, în societatea noastră so
cialistă, presupune o multitudine 
de cerințe, angajînd la perma
nent efort de perfecționare și 
toate acestea sînt în mod con
cludent subliniate prin îndem
nurile adresate de secretarul ge
neral al partidului: de a se for
ma și pregăti, stăpînind cele mai 
valoroase cunoștințe create de 
popor, pentru a duce mai depar
te opera începută de înaintași, 
făclia civilizației socialiste și co
muniste ; de a se afirma activ, 
printr-o participare tot mai in

A Vlll-a ediție a 
studențesc de film

Luni dimineața a început la 
Brașov cea de-a VIII-a ediție a 
Festivalului național al artei stu
dențești — secția film și artă fo
tografică, manifestare închinată 
celei de-a 50-a aniversări a U.T.C.

Cel de al VUI-lea Salon foto
grafic reunește lucrările partici- 
panților din 11 centre universi
tare, printre care București, Cluj, 
Craiova, Galați, Iași, Tg. Mureș, 

județean, Petre Dănică, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, și 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean.

Au fost depuse coroane și jerbe 
de flori din partea familiei, din 
partea familiilor membrilor și 
membrilor supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și din partea unor prie
teni apropiați.

Au fost, de asemenea, depuse 
coroane de flori din partea Co
mitetului comunal de partid și a 
Consiliului popular comunal — 
Scomicești, a Comitetului jude
țean Olt al P.C.R. și a Consiliu
lui popular județean, a comitete
lor județene de partid și a con
siliilor populare județene Argeș, 
Dolj și Vîlcea, din partea Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a unor 
ministere și instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
din partea șefilor misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
a unor întreprinderi industriale, 
și unități agricole, unități mili
tare, școli.

în jurul catafalcului au stat de 
gardă membri ai Comitetului 
județean Olt al P.C.R. 
și ai Consiliului popular jude
țean, ai Comitetului comunal de 
partid Scomicești și ai Consiliu
lui popular comunal, consăteni 
ai defunctului, prieteni apropiați.

După serviciul religios oficiat 
de episcopul Rîmnicului și Arge
șului, Iosif Gafton și un sobor de 
preoți din comuna natală și din 
alte comune învecinate, începe 
mitingul de doliu.

portului și Telecomunicațiilor, 
Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, Educației și 
învățămîntului, Comerțului Inte
rior, Justiției, Turismului, lucră
torii aparatului Consiliului de 
Stat» Comitetul de Stat pentru 
Prețuri, Direcția generală a pre
sei și tipăriturilor, comitetele oră
șenești ale Partidului Comunist 
Român și consiliile populare din 
orașele Sf. Gheorghe și Tg. Secu
iesc. Au sosit, de asemenea, tele
grame din partea Comitetului 
Executiv al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Acade
miei de Științe Medicale, Comi
tetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, So
cietății de Cruce Roșie, Coman
damentului trupelor de grăniceri, 
a luptătorilor gărzilor patriotice.

Numeroase alte telegrame de 
condoleanțe au fost adresate de 
activiști de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
conducători ai unor ministere, 
personalități ale vieții științifice 
și culturale, cadre didactice uni
versitare.

tensă la conducerea întregii vieți 
economice și sociale, în condiții
le dezvoltării democrației socia
liste, spunîndu-și cu fermitate 
cuvîntul, acționînd pentru înfăp
tuirea tuturor hotărîrilor și măsu
rilor de perfecționare a activită
ții, în toate domeniile. In aceeași 
suită, a fi tînăr presupune mai 
ales rîvna muncii, într-o orîndui- 
re al cărei criteriu fundamental 
îl reprezintă activitatea socială u- 
tilă, în fabrici și uzine, pe șan
tiere de construcții, pe ogoarele 
țării, în institutele de cercetare și 
învățămînt, în toate domeniile 
producției materiale și spirituale. 
Munca e înțeleasă astfel și ca da
torie față de patria socialistă și 
față de propriul viitor al tinerei 
generații, chemată să-și pună în 
valoare tot mai larg forța, ca- 

Tinerețe
pacitatea creatoare, dinamismul, 
entuziasmul revoluționar.

Cu perspectiva clară asupra e- 
voluției vieții și societății, dobîn- 
dită prin însușirea materialismu
lui dialectic și istoric, a concepți
ei despre lume și viață a partidu
lui nostru comunist, tînărui de 
astăzi este chemat să se situeze 
pe pozițiile cele mai înaintate ale 
luptei dintre vechi și nou, să fie 
un sprijin de nădejde al partidului 
în ampla activitate de promovare

Festivalului național 
și artă fotografică
Timișoara și altele înfățișînd as
pecte din viața și activitatea ti
neretului, din munca lor pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La vernisaj au participat Tra
ian Ștefănescu, președintele Aso
ciațiilor studențești din Republica 
Socialistă România, precum și re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Au luat cuvîntul Constantin 
Mateescu, preotul comunei Scor- 
nicești, Gheorghe Popescu, învă
țător pensionar, Nicolae Mari
nescu* vechi prieten al defunctu
lui pensionarul Constantin Geor
gescu, din comuna Vedea» satul 
Vața, județul Argeș și Ion 
Nițulescu, primarul comunei, 
care au adus un ultim oma
giu celui care a fost Andruța 
Ceaușescu, născut și crescut pe 
pămîntul Scorniceștilor, omul 
care a dat societății întreaga sa 
putere de muncă, pe proprii săi 
copii, în frunte cu primul cetă
țean al Patriei și cel mai vrednic 
fiu al poporului nostru. Părinte 
al unei numeroase familii, An
druța Ceaușescu a trebuit să 
muncească din greu pentru a 
asigura existența zilnică a copi
ilor, dar în toată activitatea sa, 
el a fost condus de simțul mun
cii cinstite, de dragoste față de 
popor și patrie, simțăminte pe 
care le-a transmis din plin, de la 
cea mai fragedă vîrstă și urmași
lor săi.

După mitingul de doliu, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui An
druța Ceaușescu este purtat pe 
brațe de membrii familiei și așe
zat, după obiceiul locului, pe un 
car mortuar, tras de patru boi. 
Carul, cu sicriul înconjurat de 
flori, pornește spre Cimitirul co
munal unde a avut loc înhuma
rea.

în fruntea cortegiului se află 
portretul îndoliat al defunctului, 
coroanele și jerbele de flori. 
De-a lungul șoselei comunale pe 
care o străbate cortegiul funerar 
în drum spre cimitir se aflau 
mii și mii de cetățeni care, au 
ținut să aducă un ultim și vibrant 
omagiu celui dispărut.

Ambasadorul Italiei, Niccolo 
Moscato, ambasadorul Aus
triei, dr. Eduard Tschop, am
basadorul Uniunii Sovietice,
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Franței, Francis Levasseur, 
ministrul plenipotențiar al 
Braziliei, M. A. de Salvo 
Coimbra, însărcinatul cu afa
ceri a. i. al Argentinei, Ce
sar B. Rezzonico au adresat 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, tele
grame de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață 9 
tatălui său.

Au adresat, de asemenea, o 
telegramă de condoleanțe, Ed
mond Leburton și Jos Van 
Eynde, președinți ai Partidu
lui Socialist Belgian, care se 
află în vizită în. țara noastră.

Au exprimat condoleanțe 
președintelui Consiliului de 
Stat prin telegrame Saved 
Abbas Chedid. directorul Cen
trului de Informare al O.N.U. 
la București, și Alexander H. 
Rotival, reprezentantul per
manent în România al Pro
gramului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare.

în viața socială a eticii și echi
tății socialiste. Este de subliniat 
în același sens apelul de a înțe
lege socialismul și comunismul ca 
operă a edificării în fiecare din 
orașele și satele patriei, prin pre
zența efortului constructiv al fie
căruia, pretutindeni.

Dar a fi tînăr presupune, de a- 
semenea, a nu uita lipsurile, 
greutățile de învins. Din lucidi
tatea unei astfel de constatări de
curge necesitatea de a curma cu 
hotărîre atmosfera de automulțu- 
mire călduță, de estompare a 
neajunsurilor și de nesocotire a 
cerințelor tineretului, acționînd în 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
cu mai multă fermitate și intran
sigență revoluționară, stimulînd 
factorul dinamizator al criticii și 
autocriticii, constituind cadrul or
ganizat pentru punerea în valoa
re a tuturor calităților tinerei ge
nerații, cea mai înaltă școala de 
educație revoluționară a tineretu
lui. Sărbătorirea semicentenarului 
U.T.C. trebuie să ducă la o îm
bunătățire generală a activității 
tuturor organizațiilor de tineret, 
pe măsura învățămintelor cu care 
însăși epopeea de luptă revolu
ționară a organizației ne înar
mează. Urarea „tinerețe fără bă- 
trîpețe" a circumscris întreagă a- 
ceastă caldă și exigentă adresare 
către tinerețe, marcînd cu depli
nă certitudine îndemnul de a 
munci și de a se comporta ast
fel, încît să se poată prezenta cu 
fruntea sus în fața viitorului: 
„ca cetățeni ai unei patrii libere, 
care . au construit societatea co
munistă, ca cetățeni care și-au 
făcut pe deplin și în toate împre
jurările datoria față de partid, 
față de patrie, față de cauza so
cialismului și comunismului".

Răspunsul tinerilor, atunci, în 
Sala Palatului, ca întotdeauna, de 
altfel, a fost expresia nestrămu
tatei hotărîri și angajări pentru 
realizarea unui asemenea ideal al 
socialismului și al tinereții, iar 
fiecare faptă a fiecărei zile tre
buie să aducă acum argumente
le unei asemenea voințe de a fi 
și a rămîne credincioși acestei 
vocații de tînăr.

Vizita in țara noastră a unei delegații
a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

La 17 aprilie a sosit la Bucu
rești o delegație a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Mitia Ribi- 
cici, membru al Prezidiului 
U.C.I., membru al Președinției 
R.S.F.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii Uroș Perușko, președinte
le Comisiei' ideologice în dome
niul învățămîntului. științei . și 
culturii a C.C. !al Uniunii Co
muniștilor din Croația. Dane 
Nestorovski, președintele Con
ferinței comunale a Uniunii Co
muniștilor din Bitolia.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost întîmpinată de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Cor
nel Burtică, secretar al C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șeful Sec
ției Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șef 
al revistei „Lupta de clasă“, ac
tiviști de partid.

Vizita de prietenie 
a R. 0. G. in

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală delegația militară a Re
publicii Democrate Germane, 
condusă de generalul de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul Apă
rării Naționale, care, la invitația 
generalului de armată Ion Io- 
niță, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, va face o vizită de priete
nie în țara noastră.

★
La amiază, delegația militară 

a Republicii Democrate Germa
ne, condusă de generalul de ar
mată Heinz Hoffmann, minis
trul Apărării Naționale, a făcut 
o vizita protocolară la Ministe
rul Forțelor Armate, unde a fost 
primită de generalul de armată 
Ion Ioniță, ministrul Forțelor Ar
mate.

Cu acest prilej au avut loc 
convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în aceeași zi, delegația mili
tară a R. D. Germane a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor 
sovietici.

După-amiază, delegația mili
tară a R. D. Germane, a făcut 
o vizită la Primăria municipiului 
București, unde a fost primită 
de tovarășul Dumitru Popa, 
prim secretar al Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

★
Ministrul Forțelor Armate ale 

Republicii Socialiste România, 
generalul de armată Ion Ioniță, 
a oferit luni seara, o recepție. în 
ono.area delegației militare a Re
publicii Democrate Germane, 
condusa de general de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul Apă
rării Naționale.

Luni, a avut loc în Capitală 
o consfătuire de lucru, organi
zată de Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, Consiliul 
Central al U.G.S.R. și Comitetul 
Central al U.T.C., la care au 
participat președinții comitete
lor de cultură și educație socia
listă. membri ai birourilor exe
cutive ale consiliilor sindicate
lor din județe și din municipiul 
București, conducători ai unor 
instituții centrale și cultural-ar- 
tistice, activiști. ai unor organi
zații centrale de masă, de stat 
și obștești.

Ministerul Comerțului Inte-
rior informează că, începînd de 
marți 18 aprilie, intră în vigoa
re prețurile cu amănuntul, pen
tru sezonul de vară, la ouă 
proaspete și anume : ouă mari 
0,90 lei/buc. și ouă mici 0,80 
lei/buc.

15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12,30: 15; 17,30; 20).țțgfnema
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MILIE : rulează la Patria (orele 
10- 12,30; 15; 17,45; 20,30). Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30) , 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

MARY POPPINS : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,30)-, 
Melodia (orele 9; 12), Aurora (o- 
rele 9; 12; 16,30; 19.30), Floreasca 
(orele 15,30; 19), Capitol (orele 
9,30; 12,30; 16,30; 19,30).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Lumina (orele 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21) , 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PRERIA : rulează la Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 19); 
Vitan (orele 16; 19,15).

PENTRU CA SE IUBESC î ru
lează la Bucegi (orele 15,45; 18; 
20,1»), Volga (orele »; 11,15; 13,30; 

A fost prezent ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan și membri ai am
basadei.

Tovarășul Paul Niculescu-Mi
zil, a avut, în cursul zilei de 
luni, o întîlnire cu delegația 
U.C.I., condusă de tovarășul 
Mitia Ribicici.

La discuție au participat to
varășii Cornel Burtică, Teodor 
Marinescu. Ștefan Voicu. Ște
fan Micuța, prim-locțiitor al 
rectorului Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

A luat de asemenea, parte 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Iso Njegovan.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații despre ac
tivitatea P.C.R. și U.C.I. in con
struirea socialismului, în dome
niul ideologiei, științei și cul
turii, precum și despre colabo
rarea fructuoasă pe multiple 
planuri între cele două partide 
și țări.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

a delegației militare 
țara noastră

Au luat parte Manea Mănescu* 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, general-locotenent Ion 
Dincă, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Marțian Dan, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
George Macovescu, prim ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și 
șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate și secretar al Consiliului po
litic superior, precum și ceilalați 
adjuncți ai ministrului, general- 
locotenent Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne, generali și ofițeri su
periori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști.

Erau prezenți dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și atașați militari ai unor 
misiuni diplomatice acreditate în 
România.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, generalul de armată 
Ion Ioniță și generalul de armată 
Heinz Hoffmann au toastat 
pentru continua dezvoltare a re
lațiilor prietenești dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, 
dintre popoarele, partidele și ar
matele celor două țări.

Ieri, la Liceul „Mihai Viteazul" din Capitală a început finala 
concursului celor mai buni matematicieni elevi ce reunește repre
zentanți ai tuturor județelor țării. După două zile de concurs 
participanții vor afla în urma deliberărilor juriului, premiile ce vor 

răsplăti pasiunea pentru științele exacte
Foto : P. TĂNJALĂ

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Doina 
(orele 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; 
(Ia orele 10 — Program pentru 
copii).

INCIDENTUL : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20.45) , Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16; 18,15: 20.30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
Ia Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS * ru
lează la Grivița (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

PIROSMANI : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20.15).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30: 17,45; 
20), Giulești (orele 15,30; 17,45; 20).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20); 
Viitorul (orele 15,45; 18-, 20,15).

OSCEOLA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OLESIA : rulează la Pacea (orele 
16: 18; 20).

mirii ANULUI II : rulează la 
Crîngașl (orele 15.30; 18; 20,15);
Munca (orele 16; 18; 20).

Plecarea tovarășului
Gheorghe Radulescu

la Moscova
Luni a plecat la Moscova to-

varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul per
manent al României în Consi
liul de Ajutor Economic Reci
proc, pentru a participa la lu
crările celei de-a 57-a ședințe 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți la plecare tovarășii 
Janos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față V.I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Mișcarea 
de tineret 
în lumea 

contemporană
începînd de astăzi e prezentă 

în librării lucrarea „Mișcarea de 
tineret în lumea contemporană", 
semnată de Vasile Nicolcioiu.

Volumul face parte din ciclul 
de lucrări care apar în cadrul 
Editurii didactice și pedagogice 
și completează unele din manua
lele apărute la începutul anului 
de învățămînt în 1971—1972.

Mișcarea de tineret în lumea 
contemporană întregește manua
lul de socialism științific pentru 
clasa a Xll-a și cuprinde urmă
toarele capitole : Tineretul — 
importantă forță politică și so
cială pe plan internațional ; Miș
carea protestatară — cauze și 
obiective, diversitatea de con
cepții, unitate de acțiune, orga
nizații internaționale de tineret 
și studenți. Tineretul român, fac
tor activ în lupta forțelor an- 
tiimperialiste, progresiste și de
mocratice.

în afara elevilor din ultimele 
clase ale liceului, lucrarea se a- 
dresează acelor care se pregă
tesc pentru examenul de baca
laureat și pentru cei ce se pre
gătesc pentru admiterea în fa
cultăți.

CRONICA 
U.T. C.

Duminică seara a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Varșovia, delegația Uniunii 
Studenților Polonezi, con
dusă de Jaszczyk Kazimierz, 
secretar al Uniunii, care a 
efectuat o vizită în țara noas
tră la invitația U.A.S.R. La 
aeroport delegația a fost con
dusă de tovarășul Dan Bîrli- 
ba, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., de activiști ai Co
mitetului Executiv al U.A.S.R.

TATA CU DE-A SILA : rulează 
]a Kahova (orele 15 30; 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT ! ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45: 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Arta (orele 15,30: 18: 20.15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30).

MICKEY, PLUTO, DONALD (o- 
rele 10; 11,30: 13; 14,30), FRAȚII 
MARX LA CURSE (orele 16: 18), 
COLIERUL REGINEI (Ora 20.30); 
rulează la Cinemateca „Union".
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Opera Română : FAUSt1 — ora 
19,30: Teatrul de Operetă : CON
TELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : DULCEA 
PASARE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitp Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTĂ — ora 20: (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
SORA CEA MARE — ora 10,30; 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul Giu
lești ; GEAMANDURA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 10; PI-

Crosul tineretului
24 000 tineri 

la prima fază

MUREȘ. Cea de-a cincea 
ediție a Crosului tineretului ale 
cărei întreceri se desfășoară în 
prezent în județul Mureș, a 
reunit la startul fazei pe loca
lități peste 24 000 de tineri din 
satele și orașele județului. 
Cercurile și asociațiile sportive 
și-au desemnat participanții la 
cea de-a doua etapă a crosului 
care va avea loc la 23 aprilie 
în 18 centre de comune. O bună 
preocupare pentru mobilizarea 
tinerilor la această competiție 
sportivă — materializată în nu
mărul mare de participant — 
au dovedit-o comitetele U.T.C, 
din comunele Miercurea Niraj, 
Rând, Sînpetru de Cîmpie, 
Deda, Nadeș, Valea Largă, 
Sinpaul. Gurghiu, organizațiile 
orășenești și municipale U.T.C. 
din Sovata. Reghin, Sighișoara 
și Tg. Mureș.

M. BORDA

Pregătiri pentru 

etapa județeană

CLUJ. In județul Cluj se 
desfășoară, în aceste zile, Cro
sul tineretului. Faza de masă a 
cuprins un mare număr de ti
neri muncitori, elevi, coopera
tori, funcționari etc., băieți și 
fete, și s-a desfășurat pe cercuri 
sportive la toate cele 3 catego
rii de vîrstă în întreprinderi,

HOCHEI
La Miercurea Ciuc s-a încheiat 

campionatul național de hochei pe 
gheață al juniorilor „mici" (cate
goria a Il-a). Au participat 6 e_ 
chipe : Școala sportivă Miercurea 
Ciuc, Liceul special Miercurea 
Ciuc, Dinamo București, Dunărea 
Galați, Constructorul București și 
Metalul Rădăuți, clasate, în final, 
în această ordine.

în aceste zile, în aceeași locali
tate, se desfășoară întrecerile din 
campionatul rezervat loturilor de 
juniori „mari" (categoria I). O 
competiție menită să rodeze re
zervele echipelor din campionatul 
divizionar, să stimuleze cluburile 
și asociațiile sportive în creșterea 
viitorilor titulari ai primelor for
mații. O competiție ce se înscrie 
ca un element propagandistic de 
bun augur pentru extinderea prac
ticării jocului cu crosa și pucul.

Din păcate, organizatorii și fede
rația de specialitate, au lăsat să 
planeze asupra jucătorilor și an
trenorilor unor echipe anumite 
semne de nemulțumire, delegînd 
— la meciurile juniorilor de cate
goria a Il-a — arbitrii numai din 
localitatea gazdă, prezentă în com
petiție cu două formații care, după 
cum afirmă unii în judecarea si
tuațiilor au fost uneori subiectivi; 
părtinind echipele locale.

Nu ne propunem să facem 
aprecieri asupra calității arbitra
jului prestat, dar credem că pre
zența unor arbitri „neutri" sau re- 
prezentînd orașele care și-au tri
mis echipele aici ar fi înlăturat 
de Ia bun început orice motiv de 
îndoială.

G. D.

Turneul internațional de 
tenis „Trofeul Melia", în
cheiat la Madrid, este amplu 
comentat de corespondenții 
agențiilor de presă. Aceștia 
subliniază performanța jucă- 
toului român Ilie Năstase, 
care a reușit să ciștige două 
probe : cea de simplu băr
bați și cea de dublu, împreu
nă cu americanul Stan Smith. 
„Ilie Năstase, notează comen
tatorul agenției „Renter", și-a 
adjudecat primele două mari 
concursuri ale sezonului în 
aer liber, demonstrînd' că, la 
ora actuală, este cel mai în 
formă dintre jucătorii euro
peni".

Prin succesul repurtat Ia 
Madrid, Năstase l-a egalat pe 
Stan Smith în fruntea clasa
mentului „Marelui premiu" — 
Filt. Cei doi jucători totali
zează fiecare cîte 146 puncte 
și sînt urmați în ordine de 
Orantes (Spania) — 95 punc
te, Gimeno (Spania) — 94 
puncte, Fillol (Chile) — 55 
puncte, Connors (S.U.A.) — 
52 puncte, Pala (Cehoslova
cia) — 48 puncte, Battrick 
(Anglia) — 47 puncte, Proisy 
(Franța) — 47 puncte, Barthes 
(Franța) — 31 puncte.

NOCCHIO — ora 16; Teatrul Mic : 
APE ȘI OGLINZI — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Academi
ei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 10: Teatrul Evre
iesc : BARASEUM ’72 — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : va
rietăți NON-STOP — ora 19.30; 
Circul București ; PLANETELE 
RID SUB CUPOLA — orele 10 și 
19,30.

MARȚI, 18 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Teleșcoala. 10,00 Curs 
de limba rusă — Lecția a 12-a.
10.30 Ex-Terra ’72. 10,55 Campio
natul mondial de hochei — grupa 
A : U.R.S.S. — Finlanda. 11.40 
Lumea de mîine. 12,05 Film serial: 
Patru tanchiști și un ciine (XI). 
13,00 Telejurnal. 15,30 Matineu de 
vacanță. 16,30—17.00 Curs de limba 
franceză — Lecția a 11-a. 17.30
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. 17,35 De la Alfa la Ome
ga — enciclopedie pentru elevi. 
18.05 Melodii populare. 18.25 în
trebări și răspunsuri. 18,55 Muzică 
și imagine. 19,30 Telejurnal. 20.10 
Telerecital : Elvira Godeanu. 21.30 
Ancheta TV. ; Circulația în triplu 
sens (I). 22,10 Teleglob : Phenian.
22.30 „24 de ore".

PROGRAMUL H

20.00 Telecinemateca pentru copii 
și tineret. 21,30 Agenda. 21,40 Lu
minile rampei. 22,10 Telex Tehni- 
co-științific. 22,20 Dicționar mu- 
zical-distractiv. 

instituții, comune și sate etc. 
în etapa a Il-a Crosul tinere
tului s-a desfășurat pe asocia
ții sportive în centrele de co
mună. Sectorul sport al Comi
tetului județean Cluj al U.T.C. 
a organizat 18 centre de acest 
gen cuprinzînd. in funcție de 
distanța dintre sate și centrul 
de comună, cite 3—4 sate fie
care.

Această a doua etapă mai 
este încă în curs de desfășu
rare. Ea a început la 19 martie, 
iar ultimele centre de comune 
o vor încheia în ziua de 16 a- 
prilie. Cum se știe, primii 3 
clasați la fiecare categorie de 
vîrstă. atît pentru fete cit și 
pentru băieți, vor concura la e- 
tapa a IlI-a pe județ a Crosu
lui tineretului. La faza jude
țeană a popularei întreceri 
sportive vor participa, alături 
de tinerii din mediul rural și 
cei din orașele și municipiile 
județului, totalizînd 325 de ti
neri de diferite profesii. Faza 
județeană va desemna pe cei 
mai buni atleți care se vor în
trece în finala pe țară a cro- 
smui. care va avea Ioc la 7 mai, 
la Brail-a. Comitetul județean, 
CU sprijinul celorlalți factori 
care.. răspund de activitatea 
sportiva m județ, face pregătiri 
Jn vederea organizării etapei 
pe județ a Crosului tineretului, 
etapa planificată pentru data 
de 30 aprilie.

I. CIMPEAN

(Urmare din pag. I)
mai numeroase la Simeria, Pe
troșani, Deva) organizației lor 
l-a fost decernată diploma de 
fruntașa. Motivele au fost nu- 
meroase: la locurile de muncă 
toți cei 367 de u tec iști și-au în
deplinit sarcinile de plan, do
vedind aceeași abnegație și in 
cadrul activității voluntar-patri- 
otice unde și-au depășit angaja- 
mentuț economic cu aproape 40 
Ia sută. Aceste succese, susțin 
uteciștu, .se datoresc în primul 
nnd inițiativei neobosite a se
cretarului care a știut să să
dească celor din jurul său am
biția de a fi primii, urmărind 
sistematic stadiul îndeplinirii o- 
biectivelor stabilite. Modest cum 
îl cunoaștem dintotdeauna Con
stantin Ciolpan, secretar al unei 
organizații și apoi al comitetu
lui, de 10 ani, preferă să vor
bească pe larg îndeosebi despre 
faptele tovarășilor cu care co
laborează atîț de armonios. 
Chiar și atunci cînd îi amintim 
că el a fost cel care în cinstea se
micentenarului U.T.C. a chemat 
1Ș. întrecere celelalte organiza
ții din combinat, propunîndu-si 
ca obiectiv realizarea pină la 19 
martie a 40 la sută din angaja
mentul anual și că apoi acesta a 
fost îndeplinit în proporție de 
50 la sută, Constantin Ciolpan 
se scuză imediat decla-rtnd că 
nu a fost decît un simplu expo-

VIRTUȚILE

MODESTIEI
nent al tinerilor, al membrilor 
organizației care au hotărît în 
unanimitate lansarea chemării. 
Prin exemplul personal, secreta
rul comitetului U.T.C. a influen
țat destinele multor tineri. Ne 
povestește cu emoție despre mo
mentul venirii la Hunedoara. 
Avea doar 4 clase și se angajase 
ca muncitor necalificat. Hotărî- 
rea și energia ce îi sînt carac
teristice l-au ajutat să progre
seze rapid. După scurt timp s-a 
calificat în ramura de mișcare 
absolvind cursurile de gradul I 
și II. Concomitent și-a comple
tat studiile la școala generală. 
Acum. Constantin Ciolpan e elev 
în clasa a X-a la liceu, asigu- 
rîndu-ne că nu are de gînd să 
se mulțumească doar cu absolvi
rea acestuia. îndemnul de a în
văța i-a fost urmat de mulți din 
colegii săi de muncă. La ora ac
tuală aproape 100 de uteciști din 
cadrul organizației frecventează 
o școală — liceu, școală profe
sională sau institutul de subingi- 
neri — învățînd cu pasiune pen
tru a fi cit mai utili producției, 
societății

— A ști să te apropii de tineri 
— afirmă Constantin Ciolpan — 
constituie cheia succesului unui 
activist U.T.C. Trebuie să-i cu
noști, să le înțelegi doleanțele, 
să transpiri în viață propunerile 
lor. Am avut tineri dezordonațî 
care lipseau de la serviciu, își 
cheltuiau salariul fără rost, a- 
veau o comportare necorespun
zătoare în familie și societate. 
Am discutat cu fiecare în parte, 
i-am explicat greșeala, ani de
pus toate strădaniile pentru a-I 
transforma. Pot spune că efor
turile mele și ale organizației 
nu au fost zadarnice. Astăzi, ast
fel de fapte se întîlnesc mult 
mai rar. Am avut tineri care 
locuiau în condiții necorespun
zătoare. I-am ajutat să fie re
partizați în căminele muncito
rești. Vreau să spun că nu a ră
mas o problemă ridicată de ti
neri pe care să nu o luăm în 
seamă și pe care să nu o solu
ționăm. In acest mod le-am cu
cerit încrederea care stă Ia baza 
tuturor succeselor noastre.

...Cu cîtva timp în urmă la 
Deva a avut loc festivitatea săr
bătoririi a 50 de ani de existență 
a U.T.C. S-au înmînat Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C. și 
insigna jubiliară unui număr de 
activiști care au avut merite de
osebite în viața și activitatea or
ganizațiilor U.T.C La un mo
ment dat. a fost pronunțat și 
numele lui Constantin Ciolpan. 
Cei de fată au primit vestea cu 
aplauze Era și firesc. Rodnica 
activitate desfășurată pe par
cursul a 10 ani era cel mai eloc
vent argument.



După bombardarea de către aviația americană
SESIUNEA ANUALĂ

Lucrările celei de-a lila
a orașelor Hanoi și Haiphong A COMISIEI

Vii proteste în întreaga lume ECONOMICE

A O.N.U. PENTRU

conferințe U.N.C.T.A.D

APELUL C. C.
AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN 

Și AL GUVERNULUI R. D. VIETNAM
VIETNAM

C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și guver
nul R. D. Vietnam au dat pu
blicității un apel în legătură cu 
escaladarea agresiunii S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. Ară- 
tînd că bombardamentele masi
ve efectuate de aviația america
nă la 16 aprilie asupra capitalei 
R. D. Vietnam, Hanoi, și orașu- 
lui-port Haiphong reprezintă noi 
pași, de o deosebită gravitate, 
pe calea escaladării războiului 
de agresiune, apelul subliniază 
că aceste acțiuni ale Adminis
trației S.U.A. încearcă să salve
ze de la eșecul total politica de 
„vietnamizare" a războiului și să 
asigure Statelor Unite o poziție 
de forță.

în prezent, se menționează în 
apel, situația este net în defa
voarea agresorilor și sateliților 
lor, raportul de forțe s-a schim
bat în dezavantajul acestora, 
ceea ce are drept urmare agra
varea perspectivei de faliment 
total a politicii de „vietnamiz?.- 
re". Atacînd R. D. Vietnam cu 
ajutorul forțelor lor aeriene și 
navale, agresorii americani nu 
se pot aștepta decît la înfrîngeri

★

DECLARAȚIA AGENȚIEI TASS

Agenția TASS a fost împu
ternicită să declare că în cercu
rile conducătoare sovietice se 
urmărește cu atenție evoluția si
tuației legate de noile acte de 
agresiune ale S.U.A. în Vietnam. 
Declarația condamnă aceste ac
te, creșterea forțelor militare a- 
mericane în zona Indochinei. re
luarea raidurilor asupra terito
riului R. D. Vietnam și hotări- 
rea Washingtonului de a între
rupe, pentru o perioadă nedefi
nită, convorbirile de la Paris, a- 
rătînd că acestea sînt în con
tradicție flagrantă cu declara
țiile oficiale referitoare la do
rința S.U.A. de a ajunge la o 
reglementare pașnică în această 
regiune a lumii. Aceste acțiuni 
— arată declarația — nu pot să 
nu ducă la o și mai mare com
plicare a situației din Indochi
na, a situației internaționale în 
ansamblu.

Relevînd că Uniunea Sovieti
că a fost și va fi de partea Viet
namului eroic, a tuturor patrio
ților din Indochina, aoordîndu-le 
ajutorul și sprijinul necesar în 
respingerea agresiunii imperia
liste, declarația cere ferm înce
tarea bombardamentelor ameri
cane și a altor acte de război 
împotriva R. D. Vietnam. Sin
gura cale de soluționare a pro
blemelor Indochinei este aceea 
a tratativelor, fără încercări de 
șantaj și dictat, subliniază de
clarația.

ACȚIUNI DE PROTEST
ÎN S.U.A.

în Statele Unite continuă ac
țiunile de protest împotriva noi
lor acte de escaladare a războiu
lui din Vietnam. La Washington 
a avut loo o demonstrație orga
nizată în fața Casei Albe. O altă 
manifestație, organizată de Coa
liția populară pentru pace și 
•justiție, s-a desfășurat, de ase
menea, pe străzile centrale «ale 
capitalei Statelor Unite. Poliția 
a intervenit operînd peste 200 de 
arestări.

și mai mari — se arată în con
tinuarea apelului.

Apelul cheamă partidul, forțe
le armato și populația R. D. 
Vietnam să-și intensifice efortu
rile în lupta pentru a elibera 
Sudul, a apăra Nordul, a pro
gresa spre reunificarea pașnică 
a țării și a izgoni pe imperia
liștii americani din Peninsula 
Indochineză. „Fiecare uzină, fie
care șantier, fiecare fermă de 
stat, fiecare cooperativă, fieca
re școală și fiecare stradă tre
buie să fie o tranșee gata de 
luptă pentru a zdrobi toate a- 
venturile militare ale imperia
liștilor americani și acoliților 
lor“ — adaugă textul apelului.

C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și guver
nul R. D. Vietnam adresează 
mulțumiri partidelor comuniste 
și muncitorești, guvernelor și 
popoarelor țărilor socialiste, ță
rilor iubitoare de pace și drep
tate, organizațiilor democratice, 
care acționează în slujba păcii 
din întreaga lume și sprijină 
cauza dreaptă a poporului viet
namez și își exprimă convin
gerea că, în noua situație crea-

★

DECLARAȚIA LUI CIU EN-LAI

tă, lupta poporului vietnamez se 
va bucura de un sprijin și mai 
activ din partea forțelor păcii și 
dreptății.

Totodată, el cheamă poporul 
american să împiedice cu hotă- 
rire, în interesul păcii, dreptății 
și onoarei Statelor Unite, orice 
escaladare a războiului.

în încheierea apelului, se re
afirmă convingerea că lupta po
porului vietnamez pentru sal
varea națională este o cauză 
dreaptă, că tradițiile de luptă și 
forța unității poporului sînt 
invincibile, iar imperialiștii a- 
mericani vor fi înfrinți.

EUROPA
La Geneva s-a deschis luni 

sesiunea anuală a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Europa. In cadrul actualei 
sesiuni, care marchează îm
plinirea a 25 de ani de Ia în
ființarea Comisiei, vor fi.e- 
xaminate probleme privind 
activitatea acesteia, coopera
rea economică, tehnico-știin- 
țifică și promovarea schim
burilor comerciale pe conti
nentul european.

Luni au fost reluate discuțiile 
în plenul celei de-a Hl-a con
ferințe U.N.C.T.A.D. de la San
tiago de Chile.

Primul orator a fost Sicco 
Mansholt, președintele Comisiei 
C.E.E. Referindu-se la criza mo
netară din 1971, vorbitorul a a- 
dus în discuție necesitatea re
formării sistemului care guver
nează relațiile financiare inter
naționale. In prezent, a spus el, 
un grup de țări bogate stabilesc 
deciziile privind acest sistem, în 
timp ce majoritatea țărilor din 
lume sînt obligate să li se su
pună, fără să aibă o participare 
la elaborarea lor.

Această situație trebuie schim
bată, asigurîndu-se, și pe calea 
reformelor instituționale privind

sistemul monetar internațional, 
un cadru mai adecvat pentru 
comerțul exterior al țărilor în. 
curs de dezvoltare și pentru di
versificarea acestuia.

Conducătorul delegației Da
nemarcei, J. Kelland, și-a ex
primat satisfacția în legătură 
cu creșterea caracterului repre
zentativ al U.N.C.T.A.D., subli
niind, în mod deosebit, prezența 
R. P. Chineze. Țările industriale, 
a spus șeful delegației daneze, 
au o mare responsabilitate în 
redistribuirea veniturilor pe 
plan mondial; el a cerut ca aces
tea să se angajeze cu măsuri 
concrete pentru micșorarea de
calajelor existente între țările 
dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare.

„Bombardarea de către a- 
viația americană a portului 
Haiphong și a împrejurimi
lor Hanoiului constituie unul 
dintre cele mai grave acte 
de agresiune săvîrșite împo
triva populației pașnice" — 
se arată în declarația
mună adoptată de organiza
țiile pacifiste americane 
..Comitetul studențesc pen
tru noua mobilizare" și 
„Coaliția pentru acțiuni în 
apărarea păcii", în cadrul 
unei reuniuni ce a avut loc 
la Chicago.

co-

ad-

CHEMAREA 
GUVERNULUI SUEDEZ

Guvernul suedez cheamă 
ministrația S.U.A. să înceteze
imediat bombardamentele asu
pra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam și să reia 
convorbirile cvadripartite de 
la Paris — a subliniat minis
trul afacerilor externe al Sue
diei, Krister Wickman.

Întîlniri prietenești cu 

tinerii socialiști belgieni
CU IULIU FEJES, MEMBRU AL BIROULUI C.C. 
AL U.T.C., DESPRE VIZITA DELEGAȚIEI U.T.C. 

IN BELGIA

La invitația organizației „Tinerii socialiști", o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist din România, condusă de tovară
șul luliu Fejeș, membru al Biroului C.C. al U.T.C., președinte al 
Biroului de Turism pentru Tineret, a făcut o vizită în Belgia. 
L-am rugat pe conducătorul delegației U. T. C. să relateze 
cititorilor noștri impresiile din această vizită, concluziile schim
bului de păreri cu conducătorii tineretului socialist belgian.

Premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai, 
l-a primit pe Tran Binh, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei Republicii Viet
namului de Sud la Pekin, care 
i-a înmînat copia Apelului Co
mitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din 15 
aprilie a.c.. informează agenția 
China Nouă. Ciu En-lai a de
clarat că „popoarele din Viet
nam. Laos și Cambodgia nu 
vor înceta nici o dată lupta lor 
împotriva agresiunii și pentru 
salvare națională, și nici po
porul și guvernul chinez nu 
vor înceta să le sprijine, atîta 
timp cit imperialismul ameri
can continuă agresiunea împo
triva Vietnamului și Indochi
nei", transmite 
Nouă.

Referindu-se 
bombardamente 
riene și navale 
Vietnam,

agenția China
la recentele 

ale forțelor ae- 
asupra R.D. 

Vietnam, inclusiv bombarda
rea Hanoiului și Haiphongului, 
Ciu En-lai a subliniat că, prin 
aceste mijloace, imperialiștii 
americani nu se vor salva de 
la înfrîngere în războiul împo
triva Vietnamului și de la eșe
cul politicii „vietnamizării răz
boiului".

DECLARAȚIA M.A.E.
AL G.R.U.N.K.

PEKIN 17 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă cu tărie noua escala
dare a agresiunii imperialismu
lui S.U.A. împotriva R.D. Viet
nam. Aceste acte — se arată în 
declarație — îndreptate împotri
va suveranității și securității 
R. D. Vietnam, încalcă în modul 
cel mai flagrant acordurile de la 
Geneva și normele dreptului in
ternațional.

GRUNK și poporul cambod
gian cer să se pună capăt ime
diat, necondiționat și definitiv 
atacurilor aeriene și acțiunilor 
agresive de natură să afecteze 
suveranitatea ,1 ____
R.D. Vietnam, sprijină pe de
plin declarația guvernului a- 
cestei țări, din 11 aprilie a.c. și 
subliniază că guvernul S.U.A. 
trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru urmările aven
turilor sale militariste.

și securitatea

APELUL 
SECRETARULUI GENERAL 

AL P. C. ITALIAN

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
adunări electorale a Partidu
lui Comunist Italian, organizată 
duminică la Veneția. ~ 
Berlinguer, secretarul 
al P.C.I., a condamnat 
ment noua escaladare 
tre S.U.A. a războiului 
triva poporului vietnamez.

Bombardamentul aviației a- 
mericane asupra capitalei R.D. 
Vietnam, Hanoi, și asupra ora
șului Haiphong, a spus el, pro
voacă indignarea tuturor oa
menilor iubitori de libertate.

Enrico 
general 

vehe- 
de că- 
împo-

Puternice atacuri
ale patrioților 

sud-vietnamezi
Acțiunile forțelor patriotice de 

eliberare din Vietnamul de sud 
continuă cu intensitate. Provin
cia de coastă Binh Dinh a fost 
duminică teatrul unor lupte pu
ternice, care au accentuat starea 
de izolare și derută a trupelor 

» regimului-marionetă. După o 
intensă pregătire de artilerie, 
forțele patriotice au atacat du
minică baza americano-saigone- 
ză din zona Qui Nhon, din pro
vincia Binh Dinh, pro/ocînd ina
micului grele pierderi umane și 
materiale. Situația rămîne cri
tică pentru militarii saigonezi 
izolați în apropierea localității 
An Loc, cucerită de patrioți. Un 
depozit de muniții al armatei 
saigoneze, situat la Lai Khe. la 
sud de An Loc, a explodat. For
țele de eliberare, după ce au de
pășit capitala provinciei Binh 
Long. înaintează de-a lungul 
șoselei nr. 13. importantă cale 
de comunicație cu Saigonul.

Pe frontul de nord, baza 
..Bastogne", care deține poziția 
de acces spre orașul Hue, conti
nuă să fie ținta unor puternice 
atacuri ale patrioților. la fel ca 
și baza americană de la Phu 
Bai, aflată la 15 km mai la sud. 
Tn regiunea Platourilor înalte, 
după căderea bazei „Charlie", 
s-a agravat poziția trupelor a- 
mericano-saigoneze grupate în 
jurul orașelor Kontum și Pleiku, 
atacate în prezent de patrioți.

Pe de altă parte, agențiile oc
cidentale relatează că forțele 
aeriene americane au continuat, 
în ultimele 24 de ore, bombarda
mentele asupra Vietnamului de 
sud. efectuînd 438 de raiduri.

O delegație a P. C. 
din S.U.A. a sosit la 

Hanoi
La Hanoi a sosit, la invitația 

C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, o dele
gație a P.C. din S.U.A., con
dusă de Gus Hali, secretarul 
general al partidului. In cin
stea delegației P.C. din S.U.A. 
— informează agenția V.N.A. — 
a fost oferită o recepție, la care 
au luat parte Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam,

Luînd cuvîntul la recepție, 
Le Duan a mulțumit sincer 
P.C. din S.U.A. și poporului a_ 
merican pentru sprijinul lor 
prețios acordat luptei juste a 
poporului vietnamez.

In cuvîntul său, Gus Hali 
și-a exprimat convingerea că 
lupta națiunii vietnameze îm
potriva agresiunii imperialis
mului S.U.A. va fi încununată 
de succes, înfăptuindu-se reu
nificarea celor două părți ale 
Vietnamului, în condiții de in- 

' dependență și libertate.

E

Luni dimineață o intrat în 
vigoare hotărîrea de înceti
nire a ritmului de lucru și 
de neexecutare de ore su- 
filimentare, adoptată de ce- 
e trei sindicate reprezentînd

în favoarea ratificării• •

tratatelor
de K.F. a Germaniei

cu U.R.S.S.
Comisiile pentru afaceri exter

ne ale Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților ale So
vietului Suprem au recomandat 
Prezidiului Sovietului Suprem să 
ratifice tratatul semnat la 12 au
gust 1970 între Uniunea Sovie
tică și R. F. a Germaniei.

în încheierea dezbate-

Mișcarea panafricană

și Polonia
al

cu-

pe muncitorii de la caile fe
rate britanice, în sprijinul 
revendicărilor lor privind 
majorarea salariilor, în con
formitate cu creșterea costu
lui vieții. Ca urmare a aces
tui fapt, transporturile fero
viare au fost serios afecta
te ; zeci și sute de trenuri 
au fost suspendate, iar al
tele au sosit cu mare întâr
ziere. ca în gara Waterloo 
din Londra (imagine).

Erich Honecker
a sosit la Sofia

La invitația C.C. al P.C. Bul
gar și a guvernului R.P. Bulgaria, 
luni a sosit la Sofia, într-o vizită 
oficială de prietenie, o delegație 
de partid și guvernamentală a 
R. D. Germane, condusă de 
Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., avînd în com
ponența sa pe Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., și alți 
conducători de partid și de stat 
ai R.D. Germane.

Delegația a făcut, în aceeași 
zi, o vizită lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria. Cu acest 
prilej, Erich Honecker și Willi 
Stoph au fost decorați cu ordinul 
„Gheorghi Dimitrov".

Tot în cursul zile de luni la 
Sofia au început convorbirile o- 
ficiale între o delegație de partid 
și guvernamentală bulgară, con
dusă de Todor Jivkov, și delega
ția de partid și guvernamentală 
a R. D. Germane, condusă de 
Erich Honecker.

Premierul
ture și a
prezentat
demisia

Nihat Erim a prezentat luni 
șefului statului turc, Cevdet Su- 
nay, demisia din funcția de prim- 
ministru — se anunță oficial în- 
tr-un comunicat al președinției 
Republicii. Comunicatul precizea
ză că Cevdet Sunay a acceptat 
demisia acestuia și, totodată, l-a 
însărcinat pe Ferit Melen, minis
trul apărării, să asigure cu a- 
ceeași echipă guvernamentală, 
funcția de premier interimar 
pînă la formarea unui nou cabi
net. Sarcina principală a echipei 
guvernamentale va fi rezolvarea 
problemelor curente, întrucît po
trivit constituției turce, noul ca
binet trebuie format în interval 
de 15 zile.

• BUNDESTAGUL vest-ger- 
man a adoptat „Legea cu privire 
la pacea olimpică". Ea prevede 
dreptul autorităților de a lua mă
suri excepționale pentru menți
nerea ordinii și liniștii în timpul 
desfășurării Jocurilor olimpice de 
vară de la Munchen.

a tineretului
începutul 

aprilie, 
pan-

La 
lunii 
Mișcarea 
africană a tine
retului (M.P.J.) 
a sărbătorit cea 
de-a X-a ani
versare. Creată 
in urmă cu zece 
ani la Conakry 
(Republica Gui
neea) această 
mișcare grupea- 
număr de orga-ză un mare

nizații de tineret de pe conti
nentul african (Algeria. Con
go, Guineea, Nigeria. Tanza
nia, Dahomey. Burundi. Mau
ritania etc.), secțiile de tine
ret ale mișcărilor de elibe
rare din Africa australă 
(Rhodesia, Namibia, Angola. 
Mozambic, Africa de Sud) și 
din Guineea — Bissau. Miș
carea panafricană a tineretu
lui și-a fixat drept obiective 
lupta împotriva rasismului, 
imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismuluî. 
lupta pentru libertatea și 
demnitatea omului african, 
pentru dezvoltarea și înflo
rirea bogatei culturi africa
ne. Pentru realizarea acestor 
obiective, M.P.J. desfășoară o 
susținută activitate, folosind 
cele mai diverse forme, în 
vederea sensibilizării mase
lor de tineri și atragerii lor la 
înfăptuirea programului ela
borat. Tn acest sens, sînt 
foarte frecvent folosite dife
ritele publicații destinate ti
neretului african, precum și 
organizarea a numeroase ma
nifestări. De o deosebită a- 
fenție se bucură organizațiile 
de tineret ale mișcărilor de 
eliberare națională, cărora 
M.P.J. le acordă ajutor con
cret. Activitatea desfășurată 
de către Mișcarea panafrica
nă a tineretului nu se limi
tează doar la continentul a- 
frican. In această ordine de 
idei trebuie subliniat spri
jinul acordat popoarelor in- 
dochineze. care luptă împo
triva agresiunii americane, 
pentru apărarea independen
ței și ființei lor naționale.

In decembrie 1970 s-au des
fășurat la Dakar (Senegal) 
lucrările celei de-a IlI-a 
Confprințe a M.P.J. La Con
ferință. în afara organizații
lor de tineret africane, a re
prezentanților secțiilor de ti
neret ale mișcărilor de elibe
rare națională, au participat 
în calitate de observatori si 
reprezentanți ai altor organi
zații de tineret din diferite 
(ari, precum și reprezentanți

ai unor organizații 
ționale de tinerei 
W.A.Y). In cadrul 
ței au fost discutate, în prin
cipal. două probleme si anu
me sprijinirea mișcărilor de 
eliberare națională și lupta 
antiimperialistă. Conferința a 
adoptat, de asemenea, o re
zoluție generală, o rezoluție 
prin care se exprimă solida
ritatea cu lupta poporului și 
tineretului din Vietnam, alte 
rezoluții care exprimă pozi
ția mișcării fată de situația 
din Orientul Mijlociu, precum 
si sprijinirea cauzei popu
lației de culoare din Statele 
Unite ale Americii. S-a ho- 
tărit. totodată, ca M.P.J. să 
participe la campania „Tine
retul acuză imperialismul".

După cea de-a IlI-a Con
ferință a sa. M.P.J. își inten
sifică acțiunile si contactele 
r*u alte organizații de tineret. 
In primăvara anului 1971, 
Mișcarea panafricană a tine
retului, în colaborare cu Fe
derația Mondială a Tineretu
lui Democrat și Uniunea Ti
neretului Socialist Congolez, 
a organizat Ia Brazzaville o 
Conferință internațională de 
solidaritate cu lupta tinere
tului și popoarelor din colo
niile portugheze Ia care a 
luat parte un mare număr de 
delegații ale organizațiilor de 
tineret din întreaga lume, 
printre care si o delegație a 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România. La începu
tul acestui an M.P.J. a orga
nizat la Alger. în colaborare 
cu F.M.T.D. și Tineretul 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria, seminarul 
internațional ..Rolul și locul 
tineretului în lupta împotri
va monopolurilor, pentru re
cuperarea resurselor de hi
drocarburi și a tuturor bogă
țiilor naționale", acțiune care 
s-a bucurat de o largă parti
cipare internațională și la 
care a fost prezentă și o de
legație a U.T.C.

Interesul față de această 
mișcare a tineretului african 
crește mereu.

Punctul culminant al pro
gramului de activitate al 
M.P.J., în curs de realizare, 
îl va constitui organizarea 
primului Festival panafrican 
al tineretului ce se va des
fășura în cursul anului 1973. 
în acest sens, în luna mai 
1972. se va ține Ia Tunis reu
niunea Comisiei de pregăti
re a festivalului.

interna- 
(F.M.T.D., 
Conferin-

IOAN BAR

rilor, Mihail Suslov, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Comi
siei pentru afaceri externe a So
vietului Uniunii, a rostit o 
vîntare.

Vorbitorul a relevat că, în cu
vîntul lor, deputății au subliniat, 
pe bună dreptate, că semnarea 
Tratatului dintre U.R.S.S. și 
R.F.G. are o importanță deose
bită.

Referindu-se la lupta politică 
care se duce în prezent în R.F.G. 
în jurul problemei ratificării tra
tatului de la Moscova, M. Suslov 
a declarat : „Trebuie spus cu 
toată certitudinea că neratifica- 
rea tratatului semnat între 
U.R.S.S. și R.F.G. ar avea urmări 
deosebit de negative, în primul 
rînd pentru R.F.G. însăși. S-ar 
pierde încrederea față de Repu
blica Federală a Germaniei nu 
numai din partea Uniunii Sovie
tice, ci și din partea altor țări eu
ropene, ar fi amenințată întreaga 
desfășurare a relațiilor sovieto- 
vest-germane și s-ar aduce preju
dicii grave cauzei destinderii pe 
continentul european. Se înțelege 
de la sine că dacă tratatul nu va 
intra în vigoare, R.F.G., pierzind 
încrederea politică, își va pierde 
pentru Uniunea Sovietică impor
tanța ca partener serios în rela
țiile economice. Totuși, sîntem 
convinși că forța înțelepciunii, 
care exprimă voința popoarelor 
de pace, inclusiv în R.F.G., va 
avea un cuvînt greu de spus".

• Horst Ehmke, ministrul vest- 
german pentru problemele spe
ciale, șef al Biroului cancelaru
lui federal al R.F.G., într-o con
vorbire publicată de ziarul 
„Pravda" și-a exprimat convin
gerea că tratatele semnate la 
Moscova și Varșovia vor obține 
majoritatea necesară în Bundes
tag.

Președintele 
Nixon va vizita

— Trebuie să menționez, în 
primul rind, că delegația U.T.C. 
din România a fost prima de
legație a unei organizații de ti
neret primită în vizită în Bel
gia de către „Tinerii socialiști** 
— ne spune tovarășul Fejeș. 
Gazdele au făcut eforturi deose
bite pentru buna desfășurare a 
acestei vizite, au manifestat o 
deosebită atenție și ospitalitate. 
Profit de această ocazie spre a 
exprima, încă o dată, recunoș
tința noastră pentru modul in 
care am fost primiți, pentru sen
timentele de prietenie cu care 
am fost înconjurați.

— Fără îndoială, a- 
ceastă vizită a permis un 
contact direct cu activi
tatea desfășurată de or
ganizația „Tinerii socia- 
liști“- Vă rugăm să ne 
vorbiți despre această 
organizație.

— Organizația „Tinerii socia
liști** cuprinde circa 30 000 de 
membri, marea lor majoritate 
fiind concentrată în zonele Lie
ge, Verviers și Charleroi. Pon
derea principală o dețin tinerii 
funcționari, intelectuali și stu- 
denți. Tinerii muncitori repre
zintă aproximativ o pătrime din 
efectivul organizației. Din 
discuțiile pe care le-am avut 
cu conducătorii „Tinerilor socia
liști" și. în special, cu președin
tele organizației. Jean Claude 
Vancauwenberghe, cu secretarul 
general, Bernard Rosenbaum, cu 
președintele federației din Ver
viers, Paul Lefin, etc., a reieșit 
preocuparea pentru ca organi
zația să se ancoreze în realita
tea generației tinere a Belgiei, 
pentru ca acțiunile ei să con
veargă în direcția revendicări
lor maselor de tineri. Unii din 
interlocutorii noștri au remar
cat efortul pentru definirea unei 
platforme politice coerente a 
organizației, pentru o clarifica
re ideologică, pentru o definire 
precisă a rolului și locului ..Ti
nerilor, socialiști". Desigur, pre
ocupările acestei organizații a- 
parțin celor mai diferite dome
nii. Este interesantă, în acest 
sens, platforma electorală a pri
mului candidat pe care „Tinerii 
socialiști" l-au prezentat în ale
gerile parlamentare din noiem
brie trecut Obiectivele pentru 
care el a solicitat votul erau va
riate : de la năzuința ca Belgia 
să acționeze mai dinamic pe 
plan internațional pinâ la ideea 
creării unui secretariat de stat 
pentru tineret și sport acorda
rea de înlesniri tinerilor căsăto
riți, reducerea serviciului mili
tar etc. Vizita noastră in Belgia 
ne-a îngăduit să luăm cunoștință 
atît de activitatea organizației, 
cit si de preocupările unor cate
gorii destul de largi ale tinere
tului belgian. Am vizitat astfel 
Complexul siderurgic Chertal 
din Liege. Centrala de termo- 
ficare Intercom din Verviers, 
spitale și alte instituții cu ca
racter social-cultural, diferite 
primării, conduse de către so
cialiști etc.

— Ați purtat convor
biri cu reprezentanții ti
neretului socialist din 
Belgia. La ce concluzii 
ați ajuns ?

— Schimbul de păreri, desfă
șurat într-o ambianță priete

nească și cordială, a scos în e- 
vidență preocupări comune mai 
ales în privința rolului pe care 
generația tînără și organizațiile 
sale trebuie să-I aibe în înfăp
tuirea securității europene. S-a 
subliniat năzuința comună de a 
acționa pentru ca Europa să de
vină un continent al păcii, pen
tru desființarea blocurilor mili
tare și retragerea trupelor stră
ine în interiorul frontierelor na
ționale, pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru respecta
rea drepturilor fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale. 
Convorbirile au evidențiat con
cordanța de păreri în multe 
probleme fundamentale ale vie
ții internaționale. In același 
timp, s-a vădit dorința de a dez
volta în continuare o colaborare 
reciprocă. Am întîlnit la inter
locutorii noștri un interes deose
bit față de România socialistă.

— Ce ne puteți spune 
în această privință ?

— In fiecare din locurile vi
zitate, atît membrii simpli ai or
ganizației cît și cadrele de con
ducere ne-au pus numeroase ' 
întrebări privind realitatea ro-1 
mânească, au exprimat prețui-f 
rea pentru politica pe care o 
promovează România pe plan 
internațional, politică pe care 
au apreciat-o ca fiind profund 
constructivă și realistă. In a- 
cest context, ni s-au pus desi
gur întrebări și în legătură cu 
activitatea U.T.C., atribuțiile pe 
care Ie are în societatea noas
tră, preocupările sale concrete 
în actuala etapă, baza materială 
a activității cultural-sportive, tu
rismul pentru tineret etc. Răs- 
punzînd interesului gazdelor fața 
de România le-am vorbit despre 
aportul pe care tineretul nostru 
îl aduce la construcția socialistă, 
despre activitatea Uniunii Tine
retului Comunist. De altfel, cu 
ocazia semicentenarului U.T.C. 
la Ambasada noastră din Bruxel
les a fost organizată o conferință 
de presă Ia care au luat parte 
conducători ai mai multor or
ganizații de tineret din Belgia 
cu care am purtat discuții și la 
care am întîlnit aceeași dorință 
de a lărgi legăturile de colabo
rare CU U.T.C.

— Care sint conclu
ziile concrete ale dialo
gului cu organizația ,>Ti* 
nerii socialiști* din Bel
gia ?

— Am decis să dezvoltăm co« 
laborarea, să multiplicăm mo
dalitățile de contact. In acest 
sens am stabilit ca în acest an 
să organizăm un schimb de gru
puri de tineri care să viziteze 
România și Belgia și să aibă, ast
fel, posibilitatea unei cunoaș
teri nemijlocite a realităților din 
cele două țări. Am decis ca în 
anii care urmează să continuăm 
schimburile de delegații și gru
puri de tineri. Este dorința co
mună atît a Uniunii Tineretului 
Comunist din România, cît și a 
„Tinerilor socialiști" din Belgia, 
de a colabora în spiritul respec
tului reciproc, al stimei, sub 
semnul atașamentului la idealu
rile păcii și înțelegerii între 
popoare.

M. RAMURĂ

După cum transmite agenția 
P.A.P., președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a primit pe amba
sadorul R.P. Polone în S.U.A., W. 
Trampczynski, care i-a înmînat 
invitația adresată de H. Jablon
ski, președintele Consiliului de 
Stat, și P. Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, de a 
face o vizită în Polonia.

Casa Albă a anunțat luni că 
președintele Nixon va vizita Po
lonia la 31 mai și 1 iunie, după 
vizita în U.R.S.S. și Iran.

După ample dezbateri în 
cadrul unei ședințe a Consi
liului de Miniștri președintele 
Bourguiba a hotărît redeschi
derea. la 18 aprilie, a facultă
ților de litere și de drept din 
Tunis. Cele două facultăți au 
fost închise, în luna februarie, 
în urma unor manifestații stu
dențești.

Zborul navei „Apollo-16“
La mai puțin de 12 minute 

după desprinderea sa de pe Pă- 
mint, nava „Apollo-16‘* a atins 
altitudinea de 173 km, care con
stituie orbita sa terestră de aș
teptare. La ora 20,27 GMT, așa 
cum a prevăzut programul, nava 
spațială „Apollo-16“ a fost su
pusă manevrei de plasare pe 
traiectoria antecalculată spre 
Lună. în cursul operației, a 
fost aprins motorul celui de-al 
treilea etaj al rachetei purtă
toare „Satum-5“, care a impri
mat navei viteza de 10 441 metri 
pe secundă.

La bordul navei „Apollo-16“ 
s-a înregistrat primul incident 
tehnic, pare-se fără consecințe 
deosebite. Unul dintre astro- 
nauți. Charles Duke, a observat 
că minuscule părticele din stra
tul protector tehnic al modulu
lui lunar se împrăștiau în spa
țiu. Centrul de control de la 
Houston a ordonat astronauților 
să meargă imediat la bordul mo
dulului pentru a vedea despre

lită ulterior, printr-o înțelegere 
telefonică ‘între cele două părți.

a-

• PRIMUL MINISTRU al 
Republicii Arabe Yemen, Mohsen 
Al-Aini, a procedat la o rema
niere ministerială — s-a anunțat 
la Sanaa. Conducerea Ministe
rului de Interne a fost prelua
tă de generalul Aii Saif Al-Kho- 
lani, care îl înlocuiește în
ceasta funcție pe Salam Al 
Razehi, numit director al Bi
roului 
Portofoliul administrației locale 
i-a fost încredințat lui Hashem 
Taleb, iar Aii Al-Samman a de
venit ministru al justiției.

• DUMINICĂ SEARA, o dată 
cu prezentarea spectacolului 
„Cher Antoine" de Jean Anouilh, 
colectivul Teatrului de Comedie 
din București și-a încheiat prima 
parte a turneului întreprins în 
R. P. Ungară. Ca și în celelalte 
spectacole, actorii bucureșteni au

Securității Naționale.

obținut și cu piesa „Cher Antoi
ne" un remarcabil succes, publi
cul budapestan făcîndu-Ie o cal
dă și entuziastă manifestare de 
simpatie.

• DUPĂ CUM anunță agen
ția Reuter. Adunarea Națională

• LA PANMUNJON a avut loc 
a opta întîlnire de lucru din ca
drul convorbirilor preliminare 
între organizațiile de Cruce Ro
șie din R.P.D. Coreeană și Co
reea de Sud, în vederea elabo
rării ordinei de zi a convorbi
rilor propriu-zise — anunță 
A.C.T.C. Cu acest prilej, a con
tinuat schimbul de vederi între 
reprezentanții celor două organi
zații și s-a convenit ca data ur
mătoarei întîlniri să fie stabi-

a Pakistanului, întrunită în se
siunea de Ia 14 aprilie, a apro
bat constituția provizorie a țării 
propusă de guvernul prezidat 
de Zulfikar Aii Bhutto. In ca
drul actualei sesiuni, Aduna
rea Națională urmează să de
semneze, de asemenea, un co
mitet care să pregătească, pină 
în luna august a.c., proiectul li
nei noi constituții a Pakistanu
lui.

• TREI SOLDAȚI britanici, 
între care un ofițer, au fost uci
și, duminică după-amiază, în Ir
landa de Nord, în urma unor noi 
schimburi de focuri între trupele 
britanice și elemente înarmate.

• UN PUTERNIC INCEN
DIU a izbucnit la 16 aprilie în- 
tr-un depou de troleibuze din 
Cairo, mai multe vehicule fiind 
distruse. în urma intervenției e- 
chipelor de pompieri, focul a fost 
stins — relatează agenția M.E.N. 
Potrivit declarației directorului 
tehnic al depoului, incendiul a 
fost cauzat de un scurt circuit.

• AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că Ciu En-lai. premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a primit pe Consuela Gon
zales de Velazco, soția președin
telui Republicii Peru.

ce este vorba. John Young și 
Charles Duke au pătruns în in
teriorul modulului la ora 2.20 
GMT. cu 24 de ore mai devre
me decit era prevăzut, pentru 
a încerca să remedieze situația.

Astronauții au transmis cîte- 
va imagini televizate la Hous
ton de la fereastra Lem-ului. 
Potrivit lui Duke, ar fi vorba 
de desprinderea vopselei cră
pate.

Problema pusă de deteriora
rea stratului protector termic 
al treptei de urcare a modulu
lui lunar este în continuare ne
rezolvată, dar, potrivit preciză
rilor făcute Ia Houston, ea nu 
riscă să impieteze în vreun fel 
asupra misiunii.

Comunicat 

al guvernului 

tanzanian
Guvernul Tanzaniei este ferm 

hotărît să facă totul pentru a 
apăra integritatea teritoriului ță
rii, se arată într-un comunicat dat 
publicității Ia Dar Es Salaam, în 
urma violării de către aviația 
portugheză a spațiului aerian 
tanzanian. Cu același prilej, mi
nistrul afacerilor externe, John 
Malecela, a făcut cunoscut ca 
„nici o acțiune a colonialiștilor 
portughezi nu va putea determina 
Tanzania să renunțe la sprijinirea 
mișcărilor de eliberare din Mo
zambic, Angola, Guineea-Bissau, 
precum și a popoarelor oprimate 
din Africa de sud, Rhodesia și 
Namibia".
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