
AMPLE EFORTURI CREATOARE 
ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU Noi urgente

• TURDA. In întîmpinarea zilei de 1 Mai muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii Fabricii de sticlărie Turda și-au sporit 
eforturile în vederea obținerii unor rezultate cît mai bune 
în muncă. Producția globală pe primul trimestru al acestui 
an a fost realizată obținîndu-se peste plan produse în va
loare de 1 446 000 Iei.

Planul Ia export a fost îndeplinit, produsele întreprinderii 
fiind deosebit de apreciate de partenerii străini. Pe adresa 
întreprinderii turdene sosesc din partea beneficiarilor scri
sori de apreciere la adresa calității produselor exportate.calității produselor exportate.

ION CIMPEAN

PERMANENȚA
SPIRITULUI

• TIMIȘOARA : Colectivul 
Uzinelor „Electromotor a 
elaborat un nou procedeu 
tehnologic Ia mașini electrice 
auxiliare. In acest fel se vor 
obține economii suplimentare 
în valoare de 1,2 milioane lei. 
Recent, Regionala C.F. Banat 
a introdus calculatoare elec
tronice de fabricație româ
nească tipul Felix-C.E. 30 
pentru planificare, prognoză 
și calculul traficului feroviar.

THOMAS BREIER

se desfășoară în aceste zile 
sub semnul chemării la între
cere lansată de tinerii de Ia 
I.C.R.N.U. Obiectivele sînt 
precise și stimulatoare : nici 
un tînăr sub normă, nici o 
absență nemotivată și nici o 
întîrziere, fiecare tînăr parti
cipant la una din formele de 
ridicare a calificării și de 
perfecționare, fiecărei lucrări 
calificative de bine și foarte 
bine. Fiecare raportează cu 
mîndrie că angajamentele au 
fost respectate și depășite. La 
Industria laptelui de exem
plu planul pe 15 zile a fost 
depășit cu 10 Ia sută.

calendarul

IOAN MIRCEA

în cursul dimineții de luni 
24 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe tovarășul Mitia Ri- 
bicici, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. membru al Președinției 
R.S.F.I., care în fruntea unei 
delegații iugoslave se află într-o 
vizită de prietenie în țara noa
stră, la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Ște-

fan Andrei, secretar al G.C. al 
P.C.R.

A luat, de asemenea, parte 
tovarășul Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

- Cu acest prilej, tovarășul Mi
tia Ribicici a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial din partea tovarășului 
Iosip Broz Tito, a conducerii 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, 
mă 
noi _____
pe care o desfășoară în frun
tea partidului și a statului 
nostru. La rîndul său, secretarul 
general al partidului, mulțumind 
pentru mesajul ce i-a fost adre
sat, a transmis tovarășului Icxsip

în 
urări 
succese

carex se expri- 
de sănătate și 

în activitatea

Broz Tito, Prezidiului U.C.I., un 
cald salut tovărășesc și urări de 
noi și importante succese pe pla
nul politicii interne și externe 
a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a R.S.F.I.

In cadrul întrevederii s-a sub
liniat evoluția ascendentă a co
laborării pe multiple planuri 
dintre România și Iugoslavia, 
dintre P.C.R. și-U.C.I. și s-a ex
primat dorința comună de a dez
volta în continuare relațiile 
româno-iugoslave. S-a efectuat, 
de asemenea, un schimb de pă
reri cu privire la unele proble
me actuale ale situației interna
ționale. • ,

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

agricol:
• LUCRĂRILE

DE ÎNTREȚINERE
• SEMĂNATUL

CULTURILOR

Prezentarea acțiunilor inițiate 
cu tinerii pentru asigurarea 
mobilizării lor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan este opera
ția pe care o solicităm ades 
interlocutorilor din întreprinde
rile industriale. Aceasta, deoa
rece e o cale mai directă spre 
miezul problemelor, spre intra
rea în desișul aspectelor __
crete ale muncii, acolo unde se 
poate lua pulsul adevărat al în
tregii activități desfășurate cu 
tinerii. De data aceasta, la 
Combinatul de fibre artificiale 
din Brăila, invocata incursiune 
ne e favorizată în primul rînd, 
nu de secretarul comitetului 
U.T.C. ci de directorul tehnic al 
unității și de secretarul comi
cului de partid. „Inter

vențiile organizației U.T.C., ac
țiunile sale, ne spune tovarășul

con-

Nicolae Coadă, secretarul comi
tetului de partid de la C.F.A., 
au fast deosebit de eficiente, 
ele determinînd în mod sensi
bil realizarea și îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primul tri
mestru"-. Iar ing. Teodor Anto
nescu, directorul tehnic al 
C.F.A., ne declara printre al
tele : „Gum majoritatea sala- 
riaților din combinat sînt tineri, 
în mod firesc noi apelăm la or
ganizația U.T.C., la comitetul 
U.T.C. Promptitudinea cu care 
ni se răspunde, eficiența acțiu
nilor inițiate pentru întărirea 
disciplinei, pentru îmbunătățirea 
calității produselor, pentru de
pășirea unor greutăți, dove-

• SIBIU : Intensificînd e- 
fortunle pentru realizarea 
exemplară a angajamente
lor luate în cinstea zilei de 
1 Mai, colectivul de la „E- 
mailul Roșu"-Mediaș a săr
bătorit semicentenarul uzi
nei. în agenda succeselor fi
gurează, printre altele, de
pășirea cu 0,96 la sută a in
dicelui de calitate. în primele 
zile ale acestei luni au intrat 
în fabricație 10 noi sortimen
te : legături de schiuri, tri
cicletă cu cadru dublu, vase 
emailate cu decor etc.

Muncitorii, sculerii de la 
Uzina mecanică închină zilei 
de 1 Mai o nouă inițiativă 
.,Să economisim lunar scule 
în valoare de 100 lei". Iniția
tiva a fost preluată de tot 
colectivul uzinei și va aduce 
anual 165000 lei economii.

MARIA JUGANARIU

Proletari din toate țările, uniți-vă !
INTERCALATE

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Il-a)
• TULCEA : întreaga acti

vitate a tinerilor din între
prinderile județului Tulcea
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Cu privire la efectivul și compoziția
partidului, selecționarea,

pregătirea și promovarea cadrelor 
din nomenclatura organelor de partid

X-

* -

'k

-Din informările prezentate la Plenara C.C. al P.C.R. din 18 aprilie

Plenara Comitetului Central al P.C.R., 
examinînd informările cu privire la efec
tivul, compoziția și structura organizato
rică ale partidului, la compoziția și mișca
rea cadrelor din nomenclatura organelor de 
partid și de stat, dă o apreciere deosebită 
muncii politice și organizatorice desfășu
rate de organele de partid pentru continua 
întărire a rîndurilor partidului și îmbu
nătățirea muncii de cadre.

Acționînd în spiritul hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, orga
nele și organizațiile de partid au desfășu
rat^ o intensă muncă politico-organizato
rică în vederea întăririi rîndurilor parti
dului, creșterii influenței sale în mase, 
îndeplinirii, la nivelul cerințelor actuale, a 
sarcinilor ce decurg din programul făuririi 

I societății socialiste multilateral dezvoltate.
Prestigiul de care se bucură partidul 

nostru în rîndurile întregii națiuni și-a 
găsit o vie expresie în faptul că în cursul 
anului. 1971, anul aniversării semicente
narului creării Partidului Comunist Ro
mân, un mare număr dintre cei mai îna
intați oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — 
și-au manifestat dorința de a se încadra 
în puternicul detașament al comuniștilor, 
angajîndu-se și mai activ în efortul gene
ral de ridicare a României socialiste pe 
noi trepte ale progresului și civilizației.

Cei peste 124 000 oameni ai muncii pri
miți în rîndul comuniștilor în cursul anu
lui trecut corespund criteriilor și norme
lor stabilite de Statutul partidului, de 
hotărîrile și instrucțiunile Comitetului 
Central, avînd o bună pregătire politico- 
ideologică, remareîndu-se prin rezultatele 
obținute în aplicarea hotărîrilor partidu
lui și guvernului, în activitatea de pro
ducție și obștească. printr-o conduită 
demnă în familie și societate.

La 31 decembrie 1971, Partidul Comu
nist Român cuprindea în rîndurile sale 
2 194 627 membri, ceea ce reprezintă 15,8 
Ia sută din populația majoră și 21,9 
la sută din populația activă 
Din totalul 
proximativ 
ră activitatea ... _______ , _______
ții, transporturi și comerț, 31 la sută 
în agricultură, 12 la sută în ministere, or
gane centrale și locale ale puterii și ad
ministrației de stat, unități medico-sani- 
tare, instituții de artă și cultură, 6.5 la 
sută în instituții de învățămînt și știință.

în toate sectoarele și domeniile de ac
tivitate există organizații de partid puter
nice din punct de vedere numeric și ca
litativ, capabile să abordeze și să soluțio
neze cu competență problemele ce Ie stau 
în față, să organizeze și să mobilizeze co
lectivele de oameni ai muncii la înfăp
tuirea politicii marxist-Ieniniste a Parti
dului Comunist Român, a sarcinilor ce le 
revin din directivele și hotărîrile parti
dului.

Analiza datelor privind efectivul și 
compoziția partidului evidențiază faptul 
că în cursul anului trecut au continuat să 
crească atît numărul, cît și ponderea mun
citorilor în partid, ceea ce constituie o 
vie expresie a atașamentului și încrede
rii clasei muncitoare în partidul său co
munist, o confirmare a rolului clasei mun
citoare, de clasă conducătoare în statul 
nostru. Numărul comuniștilor muncitori 
a ajuns la 998120, adică 45,48 la sută din 
totalul membrilor de partid, iar al țărani
lor Ia 535 373 — 24.39 Ia sută din efectivul 
partidului. în mediul rural își desfășoară 
activitatea 952 000 membri de partid, con
stituind o puternică forță de mobilizare a 
oamenilor muncii de Ia sate la înfăptui
rea politicii partidului în agricultură, în 
domeniul edilitar-gospodăresc, pentru ri
dicarea conștiinței socialiste a țărănimii 
cooperatiste.

a țării, 
a- 

sută își desfășoa- 
industrie, construe-

membrilor de partid.43 Ia - - • - —
în

Una din caracteristicile perioadei anali
zate o constituie continuarea încadrării 
în rîndul comuniștilor a celor mai buni 
specialiști, oameni de știință, cultură și 
artă. în prezent sînt membri ai partidului 
aproximativ 60 Ia sută din totalul acade
micienilor, doctorilor în științe și cadre
lor didactice universitare, 47 Ia sută din 
cadrele didactice din învățămîntul liceal, 
profesional și de cultură generală, 53 la 
sută din totalul inginerilor, 41 Ia sută 
al medicilor și 75 la sută din totalul 
menilor de cultură și artă.

Compoziția națională a partidului 
respunde, în linii generale, structurii

din 
oa-

CO- 
. .------ ... ----  „---------, -----------  na

ționale a populației. Din totalul membri
lor de partid 89,30 la sută sînt români, 
8,09 la sută maghiari, 1,21 la sută germani 
și 1,40 la sută de alte naționalități.

Ținînd seama de rolul sporit al femeilor 
în viața socială, organele și organizațiile 
de partid au acordat o mai mare atenție 
primirii în partid a femeilor. în prezent 
numărul femeilor membre de partid re
prezintă 23,36 Ia sută din efectivul parti
dului.

însușindu-și conținutul măsurilor stabi
lite de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii și programul partidului 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, organele și organizațiile 
de partid au pus un mai mare accent pe 
formarea și dezvoltarea, la toți membrii 
partidului a calităților proprii comuniști
lor. Se acordă atenție sporită pregătirii și 
desfășurării adunărilor de partid, crește
rii rolului lor în dezbaterea și soluționarea 
principalelor probleme ce stau în fața co
lectivelor de muncă. în organizarea acti
vității comuniștilor, în ridicarea respon
sabilității acestora față de îndatoririle 
statutare. învățămîntul de partid a fost 
axat în principal pe formele a căror te
matică vizează educația partinică, patrio
tică și moral-cetățenească a comuniștilor. 
S-au reactivizat multe forme și metode 
specifice muncii politice de masă, care au 
o puternică influență educativă, au apă
rut numeroase inițiative care contribuie 
la creșterea rolului comuniștilor în viața 
socială.

In anul trecut, organele și organizațiile 
de partid au desfășurat o activitate sus
ținută în domeniul selecționării și promo
vării cadrelor, al perfecționării pregăti
rii acestora. De asemenea, ministerele, 
centralele' industriale. întreprinderile și 
unitățile social-culturale, cu sprijinul or
ganelor de partid, au luat o serie de mă
suri pentru continua îmbunătățire a mun
cii de cadre. Hotărîrile de partid și de 
stat, elaborate în 1971, din inițiativa con
ducerii superioare de partid, au orientat 
și au imprimat un conținut nou muncii 
de selecționare și promovare a cadrelor, 
punînd la baza acestei activități criterii 
științifice, corespunzător cerințelor ac
tuale ale făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră.

Deși de la aplicarea Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. și a Legii privind încadrarea și 
promovarea în muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat a trecut puțin 
timp, se poate aprecia că. datorită măsu
rilor adoptate de organele de partid, de 
stat și economice, s-au obținut rezultate 
pozitive în domeniul politicii de cadre. în 
colectivele în care s-au discutat propuneri 
de promovare a cadrelor, oamenii muncii 
au apreciat pozitiv această măsură anali- 
zînd cu simț de răspundere și exigență ca
litățile politice, profesionale și morale ale 
persoanelor propuse. Organele de partid, 
de stat și economice acordă o mai mare 
atenție cunoașterii cadrelor înainte de a 
fi promovate în muncă, repartizării judi
cioase a acestora în diferite funcții de

răspundere, ținîndu-se seama de rezulta
tele obținute în îndeplinirea sarcinilor în
credințate, de aptitudinile pentru munca 
de conducere și perspectivele de dezvol
tare, de nivelul de pregătire profesională, 
politico-ideologică.

în anul 1971 au fost promovate în func
ții de directori, ingineri șefi și contabili 
șefi 3 468 cadre, iar în organele de partid 
și aparatul lor, în aparatul U.T.C. și la 
consiliile sindicatelor peste 3 000 cadre. Se 
poate aprecia că, în funcții de conducere 
la organele locale de partid, în aparatul 
acestora, în organizațiile de masă, în mi
nistere. centrale industriale, întreprinderi 
și instituții lucrează cadre cu o temeinică 
pregătire profesională și politică, cu expe
riență în munca de conducere, cu un 
înalt nivel de conștiință, devotate trup și 
suflet cauzei socialismului, politicii parti
dului și statului nostru.

Pe baza indicațiilor conducerii partidu
lui, în acest an au fost aleși în birourile 
comitetelor județene de partid un număr 
sporit de muncitori care lucrează nemij
locit în producție. De asemenea, a crescut 
numărul muncitorilor în birourile comi
tetelor municipale și orășenești de partid.

Comitetele județene de partid au mani
festat o grijă sporită pentru asigurarea 
continuității în muncă, promovînd în a- 
paratul lor cadre tinere, cu o bună pre
gătire politică, ideologică și profesională, 
cu stagiu mai îndelungat în producție.

în anul care a trecut au fost promovate 
în aparatul de partid, al organizațiilor de 
masă, de stat și economice femei dintre 
cele mai active și cu o bună pregătire po
litică și profesională. A crescut, de ase
menea, numărul femeilor promovate în 
funcțiile de secretari ai comitetelor muni
cipale și orășenești de partid, ca vice
președinți ai consiliilor populare munici
pale și orășenești, în colegiile ministerelor 
și în conducerea unităților economice și 
social-culturalc.

Prin măsurile adoptate de conducerea 
partidului privind reorganizarea activită
ții Academiei „Ștefan Gheorghiu" și a 
școlilor interjudețene de partid, s-a creat 
un sistem unitar și cuprinzător pentru 
formarea și perfecționarea pregătirii ca
drelor de partid, de stat, ale organizațiilor 
de masă și obștești.

Apreciind rezultatele obținute în creș
terea numerică și calitativă a organizați
ilor de partid, în sporirea competenței cu 
care soluționează multiplele probleme ale 
etapei pe care o străbatem, Plenara Co
mitetului Central a subliniat, totodată, că. 
în munca politico-organizatorică pentru în
tărirea rîndurllor partidului ca și pentru 
formarea și educarea cadrelor din apara
tul de partid, de stat, al organizațiilor de 
masă și obștești, s-au manifestat și anu
mite neajunsuri. Unele organe și organi
zații de partid nu au acționat cu suficientă 
consecvență pentru aplicarea indicațiilor 
conducerii partidului privind sporirea exi
genței față de calitățile moral-politice ale 
celor ce solicită primirea în partid, față 
de modul în care își îndeplinesc cadrele 
cu munci de răspundere sarcinile încre
dințate, n-au desfășurat o intensă muncă 
politico-educativă în vederea ridicării 
conștiinței acestora la nivelul înțelegerii 
responsabilității sociale a comunistului.

Deficiențele existente în munca politico- 
educativă, slaba exigență manifestată de 
unele organizații față de calitățile moral- 
politice ale celor primiți în rîndurile lor, 
lipsa de preocupare pentru crearea clima
tului propice integrării depline a noilor 
membri de partid în viața de organizație 
au generat fenomene negative în activita
tea unor membri de partid : slaba partici
pare la viața de organizație, insuficienta 
combativitate față de neajunsuri etc.

(Continuare în pag. a TV-a)

LA LUCĂCEȘTI,
ACEASTĂ PRIMĂVARĂ...

Lucăcești — unul dintre cele 
șapte sate componente ale co
munei Mireșu Mare. Pășim a- 
gale pe banda de asfalt a dru
mului. Vasile Ilotea, activist la 
Comitetul județean Maramureș 
al U.T.C., amabilă gazdă și în
soțitor, îmi arată cu un gest 
larg, undeva spre stînga, albia 
Someșului. O panglică nesfîrșită', 
unduitoare. De acolo pînă în șo- 
jsea, și de la șosea, în dreapta, 
pînă la orizont covoare verzi, co
voare negre : covoare agricole.

— Sînt ale cooperatorilor din 
Lucăcești, îmi prinde privirea 
Vasile Ilotea.

Am văzut, în ani, nenumărate 
asemenea imagini. Și în Dobro- 
gea, și în Moldova, și în Olte
nia. De asemenea, în Ardeal. Și 
singura concluzie pe care o du
ceam cu mine din aceste călă
torii, din aceste întîlniri cu pă- 
mîntul, era următoarea: munca 
înfrățită înseamnă mai multă 
pîine, mai multe bucate, noi și 
roditoare conștiințe. Simțeam,

acum, aici în Lucăcești, că îmi 
voi întări .încă o data această 
convingere.

Am ajuns la sediul cooperati
vei agricole. O clădire nouă încă 
„la roșu". In curte, lingă ziduri, 
se mai pot observa grămezi de 
nisip, gropi de var. La această 
oră — amiaza trecuse de vreo 
două ceasuri — singura ființă 
din sediu era contabila Valeria 
Vanța, o tînără de vreo douăzeci 
și cinci de ...primăveri. Profi
tăm de ocazie și aflăm cîteva 
date „la zi".

— Cooperativa noastră cuprin- 
' de familii din Lucăcești și din 
Dănești, satul vecin. Cu totul, 
peste o mie de membri. In anul 
trecut cooperatorii noștri au pri
mit cîte 15 lei pentru fiecare 
normă realizată.

Pentru că nu aveam, pentru 
moment, un teren de compara
ție, am încercat să aflu în con
tinuare modul în care au fost ob
ținute asemenea rezultate. Aici,

în nordul țării, oamenii din Lu
căcești și din Dănești, înfrățiți 
în muncă, pămînt și speranțe au

EMANUEL ISOPESCU 
(Continuare în pag. a lV-a)

Cu fiecare zi. volumul lucră
rilor „urgente" din agricultură 
sporește. Explicabil. Semănatu
lui i se adaugă acum lucrările 
de întreținere la vie, sfecla de 
zahăr, floarea-soarelui și în le
gumicultura. Sigur, semănat^ 
rămîne în actualitate acolo undi 
încă n-a fost încheiat, adică în 
județele din nord și îndeosebi 
Suceava, Neamț, Sălaj, Cluj și 
Maramureș. Pentru că cele un
sprezece procente ce redau su- 
prafețele neînsămînțate încă cu 
porumb revin acestor județe, în- 
trucît unităților agricole din ce
lelalte zone au raportat încheie
rea semănatului. Porumbul a 
fost semănat pe 2 163 000 de hec
tare ; pe o bună parte din su
prafață a și răsărit. Timpul însă, 
impune urgentarea semănatului 
și pe aceste ultime tarlale, de 
regulă suprafețe sub o sută de 
hectare în fiecare cooperativă 
sau fermă agricolă de stat.

Atît în cazul porumbului cît 
și a celorlalte culturi, semănatul 
se impune realizat pînă Ia ulti
mul hectar. Cu puțin timp în 
urmă prezentam inițiativa tine
rilor din județul Ialomița de a 
realiza prin forțele lor pregăti
rea și semănatul suprafețelor 
dificil de lucrat mecanizat, adică 
din jurul stîlpilor de susținere 
a rețelelor electrice și din ime
diata vecinătate a canalelor din 
sistemele de irigații, inițiativă 
ce s-a soldat cu semănatul, su
plimentar, a peste o mie de hec
tare. Prin faptul că s-a recoman
dat prin însăși eficiența sa, ini
țiativa a fost preluată de către 
organizațiile U.T.C. din foarte 
multe localități ale țării. A fost 
preluată și extinsă, astfel că pu
tem sublinia amplele acțiuni 
susținute de către tinerii din ju
dețele Botoșani, Bihor. Constanța 
și Teleorman de a cultiva în
treaga suprafață de porumb și 
ricin cu culturi intercalate, pon
derea revenind fasolii.

Și, concomitent, eforturile se 
cer direcționate către lucrările 
de întreținere. ” 
dițiile acestei 
roase se poate 
încheiat bine 
este necesar 
toate forțele Ia executarea lu
crărilor de întreținere. însă toc
mai condițiile deosebite din a- 
ceastă primăvară impun o inter
venție operativă și eficientă a 
mecanizatorilor și a membrilor 
cooperatori, deoarece se constată 
o dezvoltare deosebită a buruie
nilor, temut dijmuitor al recol
telor. Acordul global, ca sistem 
echitabil de normare și retri
buire a muncii, stimulează inte
resul atît pentru operativitate 
cît și pentru calitatea lucrărilor 
de întreținere, totuși coordona
rea activității de către specia
liști și conducerile cooperative
lor și fermelor se impune.

Fără îndoială că prin execu
tarea semănatului la timp a fost 
pusă temelia recoltei din acest 
an. Dar, experiența a dovedit-o, 
prin executarea lucrărilor de în
treținere la timp și la un înalt 
nivel agrotehnic se va asigura 
un nivel ridicat al producțiilor 
la hectar. Iată de ce spre acest 
obiectiv se impun îndreptate a- 
cum toate eforturile cooperato-' 
rilor. mecanizatorilor și specia
liștilor. »

Pentru că în con- 
primăveri căldu- 
spune că nu s-au 
însămînțările și 

să se treacă cu

AMÎNĂRI
de NICOLAE ȚIC

Feriți copiii
de accidente!

Regret că nu-mi pot aminti 
numele autorului unui inspirat 
afiș expus, nu de mult, la un 
salon de grafică. Poate l-ați reți
nut și dv. : era pe coala aceea 
de hîrtie, un pui de om aflat în 
mijlocul străzii și, nu departe de 
el, botul amenințător al unui 
camion. Și mai erau două mîini 
făcute căuș, mari și ele, care pro
tejau făptura neputincioasă și 
neștiutoare de pericol...

Imaginea mîinilor acelora mari 
mi-a revenit cu insistență în 
minte răsfoind file de dosar și 
fotografii care, în formule reci, 
laconice, înmatriculau accidente
le de circulație care s-au soldai 
cu victime din rîndul copiilor. 
Căutam în josul fiecărei pagini. 
La „date personale" nu lipsea

anul nașterii: 1968, 1969, 1967. 
1970, 1966... Nu trebuie, cred, să 
fii neapărat părinte ca să poți 
realiza dimensiunile dramei pe 
care o conține fiecare „caz" de
scris tehnic în acele file. Iar dacă 
ești părinte...

„Multe din accidentele de cir
culație soldate cu victime și ră
niri din rîndul copiilor se dato
rează, în primul rînd, acestora 
din urmă — ne spunea tovară
șul It. colonel Mugurel Roșioru 
din cadrul I.G.M. Nu trebuie 
însă înțeles că cei care se află 
la volan, conducătorii auto de 
toate categoriile, sînt disculpați 
din capul locului în astfel de si-

VIOREL RABA

(Continuare in pag. a IV-a)

Un examen nepregătit este amînat, firește, cu nobile in
tenții pentru sesiunea următoare. De obicei este amînal 
examenul cel mai greu. întîi sâ scâpâm de mărunțișuri — 
pe urmă, cu toate forțele, vom începe bătălia cea' mare. 
Se-ntîmplă adesea s-o încurcăm și cu aceste examene-mă- 
runțișuri. Și situația se complică : un examen greu, unul 
care ni s-a părut ușor, împreună cu celelalte prevăzute pen
tru sesiunea din primăvară, din vară — și iată că s-au adu
nat vreo șase-șapte. Examenul greu tot nepregătit a rămas. 
I se adaugă încă două, la fel de grele. Și hotărîm să mai 
lăsăm ceva și pentru sesiunea din toamnă. O lună de va
canță, una de studiu. O vacanță chinuită — și nu în puține 
cazuri, un rezultat catastrofal în ioamnă, cînd nu se mai 
poate amîna nimic.

Cunosc pe cineva, om de treabă, altfel — care, tot amî- 
nînd confruntările dificile de pe-o zi pe alta, și-apoi de la 
un an la altul, din motive cînd subiective, cînd obiective s-a 
pomenit la douăzeci și șapte de ani fără un rost precis, un 
îngăduit pe ici, pe colo. Omul vroia să lucreze, să-și asi
gure existența, și ceva de lucru se găsea pentru el. Ceva se 
găsește chiar dacă nu ai o diplomă, o calificare. Ajunsese 
aici din pricina unui examen greu, examen amînat de 
dragul unei petreceri. Și nici măcar nu era un petrecăreț. 
Se luase și el după alții. Cum să te prezinți la examen cu 
capul greu ? Nu s-a prezentat nici în toamnă, fiindcă nu 
învățase în vară. Motive obiective, boală, neplăceri de tot 
felul. Pe urmă s-a căsătorit cu o fată care și ea amînase 
examenele — și pe cele grele și pe celelalte, pe toate. O 
să-nvefe împreună și-o să reușească împreună. El avea 
nouăsprezece ani, ea douăzeci și doi. Pe urmă, ea s-a gîndit. 
la un alt bărbat, care să aibă o situație, iar el s-a gîndit 
la divorț. Părinții i-au promis întreținerea pînă cînd se va 
redresa moral si financiar. Pentru redresarea morală a pre
tins doi ani. Pentru cealaltă — trei. Dar, cum nu era o 
haimana, s-a gîndit sâ mai reducă din termene, și chiar a 
izbutit. Ce păcat însă că după două luni de școală profe
sională, tocmai cînd începuse să se bucure de încrederea 
profesorilor l-a dus mintea în altă parte, la un post de 
funcționar modest... Dacă nu i-o plăcea funcționar, și-a zis, 
o să revină la profesională. Dar pentru postul acela se 
băteau încă vreo trei ca el — și, curînd s-a văzut pe din 
afară : nici elev, nici funcționar, nimic. Și-atunci, a hotărî! 
să se odihnească puțin. Și s-a odihnit pe banii părinților. 
La școala profesională putea să revină orieînd. A amînat 
un an, și încă unul, pînă cînd nu s-a mai putut. Prin bunăvo-an, și încă unul, pînă cînd nu s-a mai putut. Prin bunăvo- 

(Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășului KIM IR SEN, se
cretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al~ Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal 
adresăm Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Co
reene, dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tuturor oameni
lor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană, cele 
mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a creării Armatei Revoluționare 
Populare Coreene.

Unind în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai poporului, în 
frunte cu comuniștii, și bizuindu-se pe sprijinul larg al mase
lor, Armata Revoluționară Populară Coreeană, creată și con
dusă de dumneavoastră, a dus o luptă plină de abnegație îm
potriva ocupației străine, a asupririi și înrobirii pentru liber
tate și independență. Eliberarea de sub dominația imperialis
mului japonez a deschis poporului coreean calea unor profunde 
prefaceri înnoitoare în toate domeniile vieții sociale.

Poporul coreean, forțele sale armate au înscris o pagină glo
rioasă, de înalt eroism și spirit de sacrificiu în anii războiu
lui împotriva agresiunii imperialismului american.

Poporul român urmărește cu sentimente de frățească simpa
tie vasta activitate, marile suacese obținute de oamenii muncii 
din R.P.D. Coreeană, sub conducerea partidului, în opera de 
construire a socialismului Astăzi, Armata Populară Coreeană 
străjuiește cu fermitate cuceririle socialiste, suveranitatea și 
independența patriei, munca creatoare a poporului.

Ne exprimăm deosebita satisfacție pentru dezvoltarea rod
nică, pe multiple planuri, a relațiilor dintre partidele și țările 
noastre și sîntem convinși că prietenia și colaborarea româno- 
coreeană se vor dezvolta continuu, în interesul celor două po-; 
poare, al unității țărilor socialiste, al partidelor comuniste și 
muncitorești, al tuturor forțelor care luptă împotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru pace, democrație și progres 
social.

Cu prilejul acestei glorioase aniversări, vă urăm din inima 
noi izbînzi în activitatea pentru continua propășire a Coreei 
socialiste și și reafirmăm deplina noastră solidaritate cu lupta po
porului coreean pentru apărarea suveranității și independenței, 
pentru înfăptuirea năzuințelor sale naționale legitime de reuni- 
fioâre pașnică și democratică a țării.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui 
Republicii Turcia, CEVDET SUNAY, următoarea telegramă :

Foarte întristat la aflarea știrii cu privire la decesul tatălui 
dv., mă grăbesc să prezint Excelenței Voastre expresia sincere
lor mele condoleanțe.
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit telegrame 
de condoleanțe din partea am
basadorului Republicii Venezue

ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Mi
niștri ai Republicii Socialiste România, a primit din partea 
primului-ministru ai Danemarcei, JENS OTTO KRAG, urmă
toarea telegramă :

Primiți vă rog, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru 
amabilele felicitări și bunele urări transmise de Dumneavoastră 
cu ocazia aniversării Maiestății Sale, Regina.

Delegafia Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a plecat din Capitală

In încheierea vizitei in țara 
noastră, delegația U.C.I., condu
să de tovarășul Mitia Ribiclci, 
membru al Prezidiului U.C.I., 
membru al Președinției R.S.F.I., 
a avut, luni la amiază, o convor
bire cu tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C-C. al P.C.R., 
Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Miron Constantinescu, 
manăbru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P. C. R., 
președintele Academiei de 
științe sociale și politice, Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției Relațiilor

Cu prilejul sărbătoririi în 1972 
a 50 de ani de la constituirea 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, luni, la Amabasada 
U.R.S.S. a avut loc o conferință 
de presă.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale, Radioteleviziunii 
și ai unor publicații periodice, 
funcționari superiori din MĂ.®., 
precum și corespondenți ai pre
sei străine și atașați de presă 
acreditați la București-

Despre însemnătatea acestui 
eveniment și despre marile 
realizări ale poporului sovietic, 
obfinute sub conducerea P.C.U S., 
pe plan economic, social și po
litic, în cei cincizeci de ani de 
existență ai Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, a vorbit 
ambasadorul V. I. Drozdenko. 
După conferința de presă a ur
mat un cocteil.

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Armatei Revoluțio
nare Populare Coreene create 
de tovarășul Kim Ir Sen, am
basadorul Republicii Populare

SPIRITUL
DE INIȚIATIVĂ
.(Urmare din pag. 1)

dește capacitatea organizației 
U.T.C. de a fi un factor dinamic 
în îndeplinirea sarcinilor de 
producție".

Nu continuăm cu reproduce
rea aprecierilor elogioase ale 
celor doi interlocutori la adresa 
organizației U.T.C., deoarece so
cotim că ele sînt ușor de intuit. 
Ne întrebăm în schimb pe ce 
fapte concrete se sprijină acest 
prestigiu, care e drumul parcurs 
in obținerea unor asemenea 
reușite. Răspunsul e și un bun 
prilej de meditație asupra cu
vintelor „vom mobiliza" care a- 
par atît de des în programele 
de activtiate nu însă întotdea
una cu ecouri relevante în acti
vitatea concretă, cea adevărată. 
Fiindcă „a mobiliza" nu în
seamnă nimic atîta timp cît nu 
se obține mobilizarea cu adevă
rat, cît timp nu urmează for
me și acțiuni precise. Precizarea 
imperativului nu înseamnă și a- 
sigurarea îndeplinirii lui.

— în ultimele luni, ne spune 
Ștefan Ciulinaru, secretarul 
comitetului U.T.C., atenția 
noastră a fost îndreptată în
deosebi snre acele secții care nu 
se încadrau prea bine în ritmul 
general al combinatului, spre 

la la București, Valentin Her- 
nandez-Acosta și ambasadorul 
Republicii Populare Congo, Jean 
Baptiste Lounda, în legătură 
cu pierderea grea suferită prin 
încetarea din viață a tatălui său 
Andruța Ceaușescu.

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", Ștefan Mocuța, prim- 
locțiltor al rectorului Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

La intîlnire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească. a participat ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, Iso Njegovan.

★
în după-amiaza aceleiași zile, 

delegația U-C.I. a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre patrie. La 
plecare, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Cornel Burtică, 
Teodor Marinescu, Ștefan Voicu, 
Ștefan Mocuța.

A fost prezent ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan.

Democrate Coreene, Kang lăng 
Șăp a oferit luni seara o recep-

Lunl după-amiază, a sosit la 
București. V. K. Ahuja, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Indiei în Repu
blica Socialistă România.

în după-amiaza aceleiași zile, 
primul ministru al landului Saar, 
Franz Josef Roder, a făcut o vi
zită la Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația Loca
lă, unde a avut o întrevedere cu 
președintele Petre Blajovici, și 
alți membri ai conducerii comi
tetului.

O delegație a Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, condusă de Eugen Je- 
beleanu, vicepreședinte al Con
siliului, a plecat luni dimineața 
la Budapesta, unde va participa 
la cel de-al V-lea Congres al 
Frontului Popular Patriotic din 
Ungaria.

secțiile filatură cord și filatură 
cplofibră. Am căutat o formulă 
care să asigure înlăturarea ab
sențelor nemotivate, sporirea 
grijii pentru calitatea produse
lor, pentru buna funcționare a 
instalațiilor. După multe 'Consul
tări cu tinerii, cu șefii de sec
ție, cu conducerea combinatului, 
am ajuns la constituirea unor 
linii ale tineretului — ceea ce 
a însemnat pornirea unor în
flăcărate întreceri între tineri, 
între echipe și schimburi pe o- 
biective foarte concrete : depă
șirea sarcinilor de plan, înlătu
rarea completă a absențelor ne
motivate și învoirilor, o mai 
bună îngrijire a mașinilor, orga
nizarea locului de muncă etc.

Aici și în alte sectoare, pentru 
același scop, s-au desfășurat a- 
poi multe acțiuni pentru expli
carea sarcinilor economice ale 
fiecărui tînăr, ale colectivelor 
din care face parte, pentru a se 
soluționa unele cazuri mai par
ticulare. S-a solicitat, pe același 
drum, organizațiilor U.T.C. din 
secții, de pe schimburi ca să-și 
pronună obiective proprii, în 
corcordanță cu condițiile, situa
țiile și aspectele concrete din 
secții, pornindu-se de la prin
cipiul că aoolo, în organizațiile

INIȚIATIVE
ÎN
ÎNTÎMPINAREA 
DOLEANȚELOR 
CITITORILOR

în București, la librăriile 
„Mihail Sadoveanu", „Acade
miei", „I.L. Caragiale", „Alfa" 
și Librăria nr. 50 din B-dul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au în
ceput înscrierile anticipate pen
tru o serie de lucrări Valoroase 
care urmează să apară în acest 
trimestru. Solicitanții au la dis
poziție liste cuprinzînd titlurile 
la care' se pot face înscrieri. De 
precizat că nu se percepe nici 
un avans. Cititorii au astfel po
sibilitatea de a primi, la apa
riție cartea dorită, livrarea fă- 
cindu-se în ordinea înscrierilor 
și în limita cantităților primite 
de unitate. Solicitanții vor fi 
anunțați în cel mult 48 de ore 
de la apariție în librărie, lucra
rea fiind la dispoziția lor timp 
de 10 zile, după care se pune în 
vînzare în unitate.

SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT

„CAP DE AHȘ“
Tn numeroase județe ale țării s-au desfășurat duminică fina

lele Crosului tineretului, manifestare de prestigiu care a reunit 
la start, în fazele de masă, peste un milion de tineri. Organi
zată de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Generală a 
Sindicatelor, această a cincea edi ție a Crosului tineretului se 
înscrie în acțiunile închinate semicentenarului U.T.C. Prezenți 

noștri au consemnat secvențe reve-pe cîteva trasee, reporterii 
latorii.

ILFOV

UVERTURĂ 
LA MAREA 
FINALĂ

Pădurea Brăneștî s-a dovedit din 
nou ospitalieră asigurînd un cadru 
natural de o rară frumusețe vizi
tatorilor săi obișnuiți : bucurește- 
nii veniți să-și petreacă dumi
nica în aer liber. De data 
aceasta numărul celor prezenți 
a fost mult mai mare ca 
de obicei. Datorită timpului splen
did, datorită organizării unei 
manifestări sportive de mare a- 
tractivitate, manifestare ce a ve
nit să îmbogățească programul zi
lei, să-i dea culoare și farmec, să 
transmită entuziasmul și voioșia 
tinerească, tonică, specifică între
cerilor sportive — ziua de dumini
că a ieșit în evidență prin anver
gura manifestărilor de-aici, prin 
satisfacțiile oferite participanților. 
Alegînd acest traseu pentru des
fășurarea fazei județene a Crosu
lui tineretului, amplă întrecere 
Sportivă dedicată Semicentenarului 
creării U.T.C., organizatorii s-au 
dovedit inspirați. Și faptul a fost 
cu prisosință confirmat de parti
ciparea largă a tinerilor, de con
dițiile optime de concurs, de timpii 
buni realizați de concurenți. Pre
cedată de faza de masă, la care au 
participat peste 38 000 tineri din 
toate localitățile județului Ilfov, e- 
tapa pe județ despre care vorbim 
a reunit la start 500 de con
curenți. După o dispută dîrză au 
fost desemnați campionii, cei ce 
vor reprezenta județul la marea 
finală de la Brăila. La fete locurile 
I au fost ocupate de ; Aurica 
Cheche (Armășești), Cristina Cin- 
zean (Giurgiu) și Veronica Toma 
(Ciolpani), iar locurile doi de Ni- 
culina Manea (Snagov), Catinca 
Drăgușanu (Oltenița) și Maria Băr- 
bulescu (Bolintin Vale). La băieți
campionii județului sînt : Marian 
Popescu (Buftea), Marian Dumi- 
trache (Oltenița) și Marin Paras- 
chiv (Călugăreni). Pe locurile doi 
au venit : Petre Floricică (Fier
binți). Ghiță Tudor (Giurgiu), și 
loan Marian (Giurgiu). Și încă un 
amănunt. Unul dintre profesorii 
de educație fizică a înregistrat 
timpii realizați. De ce ? Pentru 
că, așa după cum ne informa to
varășa Adela Bădilă, șefa sectoru
lui sport la Comitetul județean II. 
fov al U.T.C., pregătirile pentru 
finala pe țară au început deja. 
Iată, deci, că tinerii din Ilfov țin 
neapărat să intre în cursa pentru 
obținerea unor locuri fruntașe în 
clasamentul pe țară al competiției 
și pentru aceasta se pregătesc In-

din secții, din ateliere sau labo
ratoare se cunosc problemele 
mai bine, se pot stabili exact 
ordinea rezolvărilor lor și solu
țiile necesare.

— în prezent forțele noastre 
principale sînt îndreptate spre 
secția textilă-cord, ne precizea
ză tov. Ștefan Ciulinaru. Desi
gur, veți întreba : de ce ? Fiind
că avem aici multe necazuri. 
Cînd secțiile filatură-cord și fi
latură celofibră erau deficitare, 
asta nu prea se observa. Dar a- 
cum... Ne-am propus și era nor
mal acest lucru, să eliminăm și 
aici absențele nemotivate, fluc
tuația, risipirea timpului de lu
cru prin desele plimbări ale fe
telor prin secție, să acționăm 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Deocamdată ne pre
gătim intens, sau mai bine-zis, 
pregătim climatul. Pînă acum 
le-am dus pe fetele noastre din 
această secție să vadă cu ochii 
lor cum muncesc textilistele gă- 
lățene și cele de la Piatra 
Neamț. Le vom duce în curînd 
și la Iași, în același scop. Să facă 
singure comparații, să le punem 
în situația de a reflecta la pro
pria activitate. între timp dis
cutăm cu fiecare, să aflăm ce 
gîndește, ce proiecte are. cum 
socotește că se poate obține o 
serioasă îmbunătățire a activi
tății în secția textile-cord. Ne 
preocupă formula unei acțiuni 
de durată, care să unească și să 
stimuleze toate forțele. Poate 
ceva în genul acțiunii „Cel mai 
bun colectiv de muncă... încă 
nu știam sigur...

Sensurile lui „a mobiliza" ca

într-o singură zl locuitorii din Petroșani au plantat 350 arbori de 
pădure șl 1 200 pulețl de paltin « La Exploatările miniere Horăști și 
Leurda a avut loc concursul „Trofeul minerului" • In cadrul ac
țiunii de muncă patriotică studenții Facultății de științe economice 
și ai Universității din Timișoara efectuează lucrări de modernizare 
a laboratoarelor, amenajarea de spații verzi, executarea canalelor de 
irigații • Documentar bibliografic — o nouă inițiativă a Comitetului 
județean Arad al U.T.C., cuprinde articole din presa locală a anilor 
1944—1972 privind mișcarea de tineret arădeană. Fiecare organizație 
U.T.C. va primi un astfel de documentdr • La Anina s-a organi
zat „Cupa primăverii" la handbal, cros, ciclism • 120 de elevi ai 
Liceului nr. 2 Dorohoi au făcut o excursie de orientare școlară la 
Iași, vizitînd Uzinele textile, de confecții, Universitatea „Al. I. Cuza" 
etc. • „Hipnoza și te’epatia" a fost tema mesei rotunde organizată 
recent la Beiuș • 100 de concurenți din 12 județe s-.au întrecut la 
cea de a Il-a ediție a concursului de rachetomodelism dotat cu tro
feul transmisibil „Racheta Oltului" • Zilnic sute de tineri din Me
diaș participă la construcția eleșteului, Uzinei de apă și a Stadionu
lui • Folosind deșeurlle ucenicii care se califică la locul de muncă 
la întreprinderea ..Banatul" din Timișoara au executat 1 000 perechi de 
pantofi®Colecția de modele realizată de întreprinderea „8 Martie" din 
Piatra Neamț oferă pentru trimestrele III și IV 60 de modele de 
tricotaje din p.N.A. și 20 din bumbac ® Jimbolia a sărbătorit cente
narul Liceului său care a dat 34 000 de absolvenți • La Agnita s-au 
terminat construcțiile halei C.F.R și ale grădinii de vară • Ultima 
realizare a tinerilor din județul Botoșani : s-au împădurit în fond 
silvic 60 ha. ® Tn cadrul acțiunii „Fiecare radioamator să rezolve în 
decurs >de un an o problemă cu aplicabilitate în activitatea econo
mică sau socială" Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare a 
găzduit expoziția radioamatorilor maramureșeni, cu cele mai impor
tante realizări « întrecerile de atletism din Ploiești au adus la start 
600 de elevi ® Elevii Scolii generale nr. 1 din Hunedoara au oferit 
furnaliștilor, cu prilejul unei vizite, revista școlară „Tnimi tinere". 
(De la corespondenții noștri : Maria Jugănariu, Thomas Breier, 
Ioan Vlad, Ion Tlcă, Victor Bucă ta ru, Dan Dănuț Doru, Horia Horăs- 
cu, Mircea Dorgoșan, Constantin Groza, Ion Apetrei, Iosif Lingvay, 
Alexandru Vasile).

tens. Ceea ce lasă să se întreva
dă o dispută extrem de aprigă pe 
traseul finalei pe țară de la 
Brăila.

AL. DOBRE

PRAHOVA

2000 DE
PARTICIPANT!
LA FAZA PE 
MUNICIPIU
în cinstea semicentenarului 

U.T.C., duminică 23 aprilie, pe te
renul rafinăriei Ploiești Nord, Co
mitetul municipal U.T.C., în co
laborare cu Inspectoratul școlar de 
învățămînt, Consiliul municipal al 
sindicatelor, Consiliul municipal al 
organizației pionierilor și C.J.E.F.S 
au organizat faza municipală a 
Crosului tineretului, ediția 1972. Au 
participat circa 2 000 de tineri din 
școli, întreprinderi și comunele 
subordonate ale municipiului Plo
iești care au avut drept de 
participare în- urma selecțio
nării la nivelul fiecărei uni
tăți. Iată cîștigătorii întrecerilor: 
la 400 m. — Vintilă Marcela, Școa
la generală nr. 7; 500 m. — Petre 
Constantin, Școala generală comu
na Păulești ; 400 m. — Petrescu
Marcela, Liceul „I. L. Caragiale"; 
500 m.—Antonescu Nicolae, Școala 
generală nr. 11; 600 m. — Popescu 
Maria, Liceul pedagogic ; 1 000 m. 
— Chiruță Aurel, Liceul pedagogic; 
800 m. — Popescu Valentin, Grupul 
școlar comercial; 1 500 m. — Nis- 
torescu Adrian, Uzina „1 Mal" 
Ploiești; 2 000 m. — Pascu Mihai, 
din comuna Bărcănești.

Câștigătorilor le-au fost oferite 
diplome și premii în obiecte din 
partea Comitetului municipal Plo
iești al U.T.C., din partea orga
nizației pionierilor și a sindicate
lor.
DOREL CONSTANTINESCU

DÎMBOVIȚA
CAMPIONII 
JUDEȚULUI

Duminică, în parcul Chindia din Tîrgoviște, s-a desfășurat faza ju
dețeană a celei de a V-a ediții a Crosului tineretului, etapă organi
zată de Comitetul județean Dîmbovița al U.T.C., Consiliul sindical 
județean, cu sprijinul C.J.E.F.S. Cei 358 de participanți au avut de 
înfruntat un traseu plin de dificultăți. în cadrul festivității de des
chidere a luat cuvîntul tovarășul Ion Bucur, prim secretar al Comi
tetului județean Dîmbovița al U.T.C. care a vorbit despre preocu
parea asociațiilor sportive sătești pentru buna organizare a acestei 
competiții de masă de largă popularitate. După mai bine de două 
ore de întreceri pasionante, au fost desemnați următorii campioni 
județeni ai Crosului tineretului la diferitele probe : categoria 15—16 
ani, locul I : fete : Ștefan Maria .(Pucioasa) ; băieți : Butcă Marcel 
(Vîrfuri); categoria 17—19 ani, locul I : fete : Matei Ecaterina (Șfela- 
ru); băieți : Casahdrescu Ion (Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște) ; 
categoria peste 19 ani, locul I : fete : Roșoiu Maria (Brănești ; bă
ieți : Dumitrescu Bogdan (Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște);

Celor clasați pe primul loc, în cadrul unei festivități de premiere, 
li s-au dat tricoul de campion al județului, diplome și premii.

pătă, în aceste condiții, valențe
le adevărate, nu mai plutesc 
prin teritoriile vagului, nedeter
minatului. Fiindcă după decla
rarea imperativului urmează o 
serie întreagă de demersuri 
practice, de acțiuni concrete, de 
schimbări de situații. Așa se 
procedează și atunci cînd e vor
ba de mobilizarea sau antrena
rea tinerilor ingineri la îndepli
nirea sarcinilor de plan.

Prdcedînd astfel, practic, mi
nuțios, exigent și eficient, era 
firesc ca într-adevăr să se a- 
jungă la o bună mobilizare a ti
nerilor la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, să se 
atingă scopul propus prin mo
bilizare. Au căpătat astfel încre
dere în capacitatea organizației 
U.T.C. nu numai tinerii ci și cei 
mai puțin tineri, și mai ales, 
ceea ce e deosebit de important, 
șefii de secții și întreaga condu
cere a combinatului- Așa se face 
că acum conducătorii locurilor 
de muncă apelează ades în re
zolvarea unor probleme de pro
ducție, la organizația U.T.C. Cît 
despre răspunsul organizației 
U.T.C., al tinerilor...

...La Fabrica de celofibră cu 
cîtva timp în urmă, s-a deterio
rat canalul pentru scurgerea a- 
pelor reziduale. Urma să se 
dea drumul la canalul vechi, 
construit subteran dar și aces
ta era deteriorat- Oricum, tre
buia să se treacă imediat la re
parații, ceea ce presupunea în 
primul rînd decopertarea aces
tuia. Erau 6 zile la dispoziție, 
altfel fabrica se oprea. A fost 
trimis cineva la Oficiul forțe

— CROSl/L TimiLUI

ALBA

4000 DE
SPECTATORI

Municipiul Alba Iulia a 
găzduit, duminică 23 aprilie, 
pe cei 400 de tineri atleți 
din județ, care s-au întrecut 
în cadrul fazei județene a 
concursului Crosul tinere
tului, urmărită de 4 000 de 
spectatori. Clasament : cate
goria 15—16 ani, fete : Ma
riana Broșteanu — Liceul 
Sebeș ; categoria 17—19 ani 
— Eleana Ceama, Liceul A- 
brud ; peste 19 ani Silvia 
Norian, Liceul agricol Cium- 
brud ; băieți, categoria 15— 
16 ani — Ladislau Telor, Li
ceul „Avram Iancu" — Aiud; 
categoria 17—19 : Gheorghe 
Man, Liceul agricol Cium- 
brud; categoria peste 19 
ani’, — loan Vișan, Liceul 
Alba Iulia. (I. Rodeanu).

GH. MARINESCU

lor de muncă, pentru a încadra 
100 de cadre necalificate dar s-a 
întors înapoi fără nici un rezul
tat. în această situație, directo
rul tehnic al combinatului a ve
nit la comitetul U.T.C. și a în
trebat scurt : „Dv. puteți face 
ceva ?“ Răspunsul a fost 
prompt : „Putem". Peste' cîteva 
clipe a pus aceeași întrebare și 
secretarul comitetului de partid. 
Răspunsul a fost același. Secre
tarul comitetului U.T.C- a con
vocat imediat biroul comitetului, 
a fost întocmit repede planul de 
acțiune, graficele pe organizații, 
cu numărul de tineri, ziua, ora 
etc. Apoi au mers cu toții în or
ganizații și au explicat tinerilor 
situația, pericolul ca fabrica să 
fie oprită dacă nu se acționează 
repede pentru decopertarea ca
nalizării pe o lungime de un 
kilometru. Tinerii au răspuns : 
„Ce să mai discutăm, ne fixați 
pe organizații sectoarele, ne dați 
unelte și după terminarea pro
gramului trecem imediat la ac
țiune. Muncim pînă vine schim
bul următor, apoi fiecare 
schimb..." S-a muncit timp de 6 
zile continuu ' muncitori, tehni
cieni, maiștri, ingineri, toți ti
nerii. mobilizați de organizația 
U.T.C., toți minuind unelte ca : 
tîrnăcoape, lopeți, hîrlețe, toți 
foarte obosiți, cu bășici în pal
mă — carne vie — toți entu
ziaști. Lucrarea s-a încheiat la 
timp, fabrica n-a fost oprită

Un alt exemplu ? Intr-o zi în
sorită din luna trecută tot di
rectorul tehnic intră la comite
tul U.T.C., repede, grăbit, trans
figurat : „La fabrica de sulfuri

A apărut 

LUPTA DE CLASA 

Nr. 4 — aprilie 1972
Sumarul acestui număr cu

prinde : Leonte Rftutu ; Pregă
tirea cadrelor — sarcină funda
mentală a școlii ; Ștefan An
drei : Vizita în statele africane, 
sub semnul marilor imperative 
ale contemporaneității ; Ion 
Stanciu : Creștere și eficiență 
în agricultura cooperatistă : 
Radu C. Bogdan : Receptivitate 
față de rezultatele cercetării ; 
Octavian Juncu : Specializare și 
cooperare; Consultația : Aspec
te teoretice și social-economice 
ale noțiunii „calitatea produ
selor" de H. Falcon ș.a.

Revista publică intervențiile 
în cadrul dezbaterii organizate 
de Academia de științe sociale 
și politice (Secția de științe e- 
conomice) și redacția revistei 
„Lupta de clasă" pe tema „Mi
tul capitalismului transformat*; 
subiecte de deosebit interes 
sînt tratate în cadrul obișnuite
lor rubrici ale revistei. „Din 
viața partidelor comuniste și 
muncitorești", „Note", „Critică 
și bibliografie", „Revista re
vistelor".

0 NOUA PRETENDENTA LA MEDALIE OLIMPICA3
MARION BEKER

• Cea mai buna performanța mondială la suliță, s-a înregis
trat duminică, la București

Campionatul republican de atle
tism pe echipe a debutat cu cîteva 
performanțe care s-au și înscris 
pe lista celor mai bune rezultate 
mondiale ale anului.

Cea mai surprinzătoare, dar și 
cea mai valoroasă realizare, este 
a timișorencei Marion Beker, care 
a reușit să întreacă excelentul re
cord al Mihaelei Peneș la arun
carea suliței cu aproape un metru, 
izbutind 61,42 m, performanță care 
se situează în acest an, pe plan 
mondial, pe primul loc și pe locul 
VI în Istoria acestei probe. Dar 
ceea ce ne bucură și mal mult 
este faptul că saltul de aproape 
patru metri (pînă acum cea mai 
bună performanță a ei fusese 
57.62 m) făcut în primul concurs 
din acest an ne relevă posibilită
țile ei de progres. Mai ales că 
seriozitatea și perseverența cu care 
se pregătește, adăogată la price
perea și experiența soțului și an
trenorului ei Sigfried Beker sînt 
garanții că la olimpiada mCnche-, 
neză avem o nouă pretendentă la 
o medalie.

Sperăm că acest progres specta
culos va fi un imbold șl pentru

LE FIGARO : „Un jw
După cum s-a anunțat, tenisma- 

nul român Iile Năstase a preluat 
conducerea în clasamentul Mare
lui premiu al Federației interna
ționale de tenis. în urma victoriei 
repurtate în turneul de la Nisa. 
Ilie Năstase se situează pe primul 
loc cu 166 puncte, fiind urmat de 
americanul Stan Smith — 152 
puncte, spaniolii Manuel Orantes 
și Andres Gimeno cu 95 și respec
tiv 94 ouncte.

Comentatorul de tenis al ziaru
lui „Le Figaro" scrie următoarele 
în legătură cu turneul de la Nisa :

de carton s-a iscat un incendiu. 
Este nevoie de ajutorul tineri
lor, altfel incendiul se extinde, 
devine periculos". Din nou „a- 
larmă" la organizația U.T.C. O 
seînteie purtată de vînt ajunse
se pe mangalul și sulful depozi
tat pe rampa de descărcare a 
fabricii. Fum. căldură, gaze e- 
manate, flăcări. Dar tinerii nu 
au dat înapoi, au localizat in
cendiul, dislocînd mari cantități 
de mangal și sulf apoi au trecut 
alături de pompieri, la stingerea 
focului.

— Tinerii au lucrat foarte 
bine, ne spune tov- director teh
nic Teodor Antonescu. Meritul 
principal e al organizației U.T.C. 
care are o capacitate de mobi
lizare impresionantă. A dove
dit-o în repetate rînduri, prin 
acțiunile pentru depășirea sar
cinilor de plan, pentru întărirea 
disciplinei, pentru sporirea cali
tății produselor, dar și în cazu
rile evidențiate mai sus, cazuri 
fortuite.

Un alt exemplu ? Da, se poa
te... Dar acesta se pregătește a- 
cum : comitetul U.T.C. împreu
nă cu comitetul sindicatului și 
comitetul oamenilor muncii și-au 
propus să întîmpine ziua de 1 
Mai cu rezultate deosebite : să 
depășească producția globală cu 
4 milioane lei. să dea peste plan 
100 tone celofibră, 6 tone rețele 
cord, 20 tone celofan etc. Fără 
îndoială că, pentru obținerea u- 
nor asemenea succese, comitetul 
U.T.C. va atinge noi cote în mo
bilizarea tinerilor, la îndeplini
rea sarcinilor de producție.

CONCURS „CONTRIBUȚIA 
ROMÂNIEI SOCIALISTE 

LA CAUZA PĂCII 
Șl COLABORĂRII 
ÎNTRE POPOARE"

Concursul pe bază de bu
letine cu tema „Contribuția 
României socialiste la cauza 
păcii și colaborării intre po
poare", organizat de Comi
tetul National pentru A- 
părarea Păcii, se apropie de 
încheiere. Participanții la 
concurs pot trimite pe adre
sa Comitetului Național bu
letinele completate ~ cu răs
punsurile la întrebări pînâ 
la data de 31 mai 1972.

Buletine de concurs mai 
pot fi procurate prin comi
tetele județene, municipale 
și orășenești de luptă pen
tru pace, iar in București la 
sediul Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din 
str. Polonă nr. 19, sector 1» 
în fiecare zi între orele 8—17.

Locul și data tragerii la 
sorți a celor 816 premii ale 
concursului vor fi anunțate 
în numărul pe luna iunie al 
revistei „Pentru Apărarea 
Păcii", precum și în presa 
centrală și locală.

Mihaela Peneș, actualmente în pli
nă pregătire pentru J.O.

Tot fetele au completat lista 
performanțelor de răspuns : Ar
gentina Menis și Lia Manoliu la 
disc, cu 60,20 și 60,00 m ; Valentina 
Cioltan cu 17,34 m la aruncarea 
greutății a obținut și un nou re
cord românesc al probei.

Cît despre acest campionat re
publican pe echipe, adevărată co
loană vertebrală a sistemului nos
tru competițional intern, el a de
butat cu întîlniri aprig disputate, 
soldate adesea cu surprize. Astfel» 
echipele reprezentative ale județe
lor Cluj și Argeș și a clubului Ra
pid, care plecau favorite, au tre
buit să cedeze, toate pe teren pro
priu, în fața echipelor județului 
Brașov, a Clubului Metalul și a 
județului Timișoara, prevestind o 
desfășurare furtunoasă a acestui 
campionat, a cărui frumusețe și 
utilitate constă în primul rînd în 
aceea că adună toate categoriile de 
atleți, juniori sau seniori, cam
pioni olimpici sau proaspeți deți
nători de categorii sportive de 
clasificare.

D. SILVIU

tor aproape invincibil"
„Iile Năstase a dominat cu înalta 
lui clasă de joc concursul „open" 
de la Nisa. Precizia și forța lovi
turilor sale fac din el la ora ac
tuală un jucător aproape invinci
bil. Românul se află în fața unui 
mare sezon internațional".

Referindu-se la finala în care 
Năstase l-a învins pe Kodes, a- 
celași comentator notează : „Kodes 
a fost net depășit. El a comis 
multe greșeli, a ratat loviturile de 
dreapta în passing, precum și re
venirile liftate. Intr-un cuvînt, Ko
des a fost o pradă ușoară pentru
un Năstase suveran, care în nici 
un moment al partidei nu a fost 
nevoit să forțeze ritmul pentru a 
se impune".

Duminică, la Brașov s-a consu
mat prima etapă a primei compe
tiții oficiale automobilistice a a- 
nului : campionatul național de 
viteză în coastă. Traseul : Brașov 
— Poiana. Organizatori : Automo
bil Club Român — filiala din lo
calitate și clubul sportiv al Uni
versității de aici. Competiția s_a 
aflat lâ a doua ediție fiind dotată, 
ca și anul trecut, cu cupa Challen
ge „Universitatea Brașov".

De notat că în acest an vremea 
a pus la grea încercare pe con
curenți : astfel toate manșele au 
avut loc pe o șosea nici udă cum 
trebuie dar nici uscată. întreg par
cursul drumului era presărat cu 
ceva foarte aproape de... mîzgă.

Cursa s-a desfășurat în două 
manșe a cîte două serii la care au 
participat peste 100 de concurenți. 
Am remaAat printre ei ași ai vo
lanului ca Puiu Aurel, Ionescu 
Cristea-Eugen, Marin Dumitrescu. 
Au participat echipaje din Bucu
rești _ de la „Dacia Service" și de 
la „Danubiana", echipaje de la U- 
zina de Autoturisme — Pitești, 10 
echipaje de la Universitatea Bra
șov etc.

Din rezultate reținem locul I 
ocupat de Eugen Ionescu Cristea 
în clasamentul general. Pe ecsipe 
locul I a fost ocupat de U.A.P. I, 
locul II de Universitatea Brașov și 
locul III U.A.P. II.

L BODEA

IPEHTI^U
TIMPUL

DV. ILD^EIR.
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ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA

MILIE: rulează la Patria (orele 10; 
12,30: 15; 17,45; 20,30), Capitol (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21)» 
Aurora (orele 9; U;15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

POLONEZA LUI OGHINZKI : ru
lează la Victoria (orele 9,30; 11,30? 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15ț 
15,45; 18; 20,30).

FELIX și OTHJA : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20)» 
Grivita (orele 9; 12,30; 16; 19,30)» 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (orela 
8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20,30 — la orele 10 program 
pentru copii).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16: 18,30;
20.45) , Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

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

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15: 11.30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mo
dem (orele 9; 11.15; 13,30: 16: 18,15:
20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19), 
Popular (orele 15,30; 19).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30:
20.45) , Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Giuleștl (orele 15,45 18j
20,15), Arta (orele 15,30; 18; 20,30.

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Pacea (orele 15,45: 18; 20.15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20,30). Ura (orele 15,30: 18; 
20,15), Floreasca (orele 15,30; 18;
20,30).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30: 18;
20.30) .

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15)..

FERICIT CEL CARE CA... CLI
SE : rulează la Bucegi (Orele 15,45; 
18; 20,15).

PIROSMANII ; rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20).

MICUL SCĂLDATOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15)» 
Vltan (orele 15,30; 17,45; 20). Raho
va (orele 15,30; 18; 20,15).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30). 
MARY POPPINS : rulează la To
mis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Volga (orele 9,15; 12; 16:
19.30) .

LOVE STORY j rulează la Vii
torul (orele 15,45; 18; 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Flacăra (orele 16; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT t 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17,45; 20).

TINEREȚEA LUI MAIAKOVSKI 
(ora 10), MIKEY, PLUTO, DO
NALD (orele 12; 14), FRAȚII 
MARX LA CIRC (orele 16; 18)» 
MARIA STUART (ora 20,80), ru
lează la Cinemateca „Union".

MARȚI, 28 APRILIE 1MB

Opera Română : CNEAZUL
IGOR — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă : MY FAIR LADY — ora 
19,30: Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia) : REGE
LE LEAR — ora 20; (Saja Studio): 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 20; Teatrul Mic ; 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul Giulești : FREDDY — ora 
19,30; Teatrul „C. Tftnase" (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19,30); 
Teatrul „I. Vasilescu" : FETELE 
DIDINEI — ora 19,30; Teatrul 
»,I. Creangă" : MATEIAȘ GÎSCA- 
RUL — ora 9,30; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : NINIGRA ȘI 
ALIGRU — ora 17; Teatrul Evre
iesc : UN ȘIRAG DE PERLE — 
ora 19,30.

MARȚI, 25 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Teleșcoală. 10,00 
Curs de limba rusă. Lecția a 13-a.
10.30 Căminul. 11,15 Film serial : 
„Patru tanchiști și un cîine" (XII). 
12.10 Telejurnal. 16,30—17.00 Curs 
de limba franceză. Lecția a 12-a.
17.30 Deschiderea emisiunii de
după amiază. Cum vorbim. 17,50 
Dialoguri instrumentale : Marcel 
Budală (acordeon) și Toni Iorda- 
che (țambal). 18,00 Steaua polară. 
Cabinet de orientare școlară și 
profesională. 18,30 Universitatea 
TV. 19,15 Publicitate. 19,20 1001
de seri — Isprăvile lui Cin-Cin.
19.30 Telejurnal. 20,10 „Țărani și 
muncitori noi sîntem" (I). Film de 
montaj realizat de Eugen Mândrie. 
21,05 Cîntece și dansuri populare.
21.30 Prim plan : Ionel Răducanu. 
Erou al Muncii Socialiste, maistru 
la Uzinele „Electronica". Emisiune 
de Manase Radnev. 22,00 Teleglob : 
Tanzania. 22,20 Vedete ale muzi
cii ușoare : Recital Dova. 22,35 
„24 de ore".

PROGRAMUL H

20,00 Telecinemateea pentru co
pii șl tineret. Istoria unei capodo
pere" (III) : Semnul lui Zorro" — 
film de montaj despre westem-ul 
lui Fred Niblo, cu Douglas Fair
banks în rolul principal. 21.25 A- 
genda. 21.45 Luminile rampei. Ti
neri interpreți. Violoncelistul Do- 
rel Fodoreanu. 22.15 Telex tehnico- 
ștlințific. 22,25 Dicționar muzical 
distractiv.
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Dinspre piomerie, într-o firească îngemăna
re a vîrstelor, devenit, ca adolescent, mai 
matur, mai bine pregătit, capabil $ă se for
meze ca membru activ al organizației revolu
ționare de tineret, tînârul străbate succesiv 
împrejurări ale căror semnificații își exercită 
rolul moral-politic, educativ, pentru întreaga 
lui viață. Rosturile cele mai adinei ale aces
tui moment de schimbare a statutului său

social-politic, sinonim unei întregi perioade 
în care devine membru al Uniunii Tineretului 
Comunist, sînt determinate de imperativele 
recunoașterii meritelor sale dobîndite prin 
muncă, învățătură și comportare exemplară, 
dar și ale transmiterii unor exigențe deose
bite, mult mai importante — trăsături de ca
racter, țeluri, idealuri și comportament de 
utecist...

CU GÎNDUL LA 
PRIMA MISIUNE
Notam, la Școala generală din 

satul Beiu, 'județul Teleorman, 
secvențe ale acestei etape de în
ceput a biografiei de utecist. 
care chiar și la vîrsta pionieriei 
nu este numai o simplă aspira
ție. Sub semnul unei bogate ac
tivități, intens susținută ca oma
giu pentru aniversarea semicen
tenarului U.T.C., săptămină de 
săptămînă, mereu alte idei au 
prins contururi în rîndul organi
zației de pionieri (unele fiind co
mune cu acelea ale uteciștilor), 
toate subordonate aceluiași scop 
fundamental : de a oferi, treptat, 
elevilor din ultimele clase cele 
dinții elemente ale cunoștinței 
cu organizația în care urmează 
să intre, alături de „frații mai 
mari“. Astfel, și-au găsit locuJ 
printre manifestările pionierești 
discuții și evocări despre anii de 
luptă revoluționară, sub steagul 
partidului comunist, s-au făcut 
schimburi de păreri despre pio- 
nierie, cu apel la amintirile unor 
uteciști. Mai multe întîlniri cu 
foști elevi și uteciști ai școlii, 
printre care secretarul organi
zației comunale U.T.C. și cel al 
organizației de la cooperativa a- 
gricolă de producție, s-au deru
lat sub același generic — „Vor
bește istoria In acest con
text cu generoase resurse edu- 
zative, școlarii au avut prilejul 
să asculte și reprezentanți ai co
mitetului județean U.T.C. pre- 
zentind rolul, scopurile și cadrul 
de activitate ale organizației de 
tineret, prin exemplele curente 
ale acțiunilor și realizărilor ute
ciștilor din organizația județea
nă. Intr-o asemenea atmosferă 
de comunicare, intimă,, pionierii 
fiecărui detașament și-au con
struit un program de activități 
pe măsura dorinței lor de cu
noaștere, cu vizite la locurile de 
muncă ale uteciștilor din sat și 
„Daruri pentru jubileu" — în 
egală măsură obiecte de artiza
nat, recitări, cîntece și dansuri 
populare, ca și fapte de mun
că entuziastă. Acestea și încă al
tele. susținute și de efortul or
ganizatoric al uteciștilor, au ex
primat tot atitea răspunsuri la 
anume așteptări, deloc pasive, 
nu inerte, răspunsuri date emo
ției si nerăbdării ce-1 caracteri
zează pe tînărul aspirant la sta
tutul de utecist.

Această stare de nerăbdare
era rememorată , și de Miorița 
Morar, elevă în clasa a VIII-a A 
la Școala generală nr. 1 din 
Gherla, județul Cluj; „Cind au 
avut loc cele dinții primiri în 
organizația de pionieri eram 
cumva speriată că poate eu nu 
merit. N-aveam încă vîrsta, mi 
s-a explicat. La fel s-a întîm- 
plat și anul trecut, în toamnă, 
cînd, împlinind 14 ani, unii co
legi de clasă au devenit uteciști. 
Ca și altădată, eu n-aveam încă 
vîrsta. Am început să învăț însă 
mai mult, mai bine. Știam că în 
curînd va veni rîndul meu pen
tru discuția de primire în adu
narea generală a uteciștilor și 
voiam să fiu temeinic pregăti
tă pentru această întîlnire, să 
pot sta cu fruntea sus. Ii între
bam curioasă pe „cei mari“ cum 
este în noua organizație, ce ai 
de făcut. Aflam cite ceva, ghi
ceam că se discută interesant în 
adunările lor, îi și invidiam pen
tru unele acțiuni, pentru că 
se-ntimplase ceva în sufletul lor. 
In sfirșit, am fost anunțată de 
secretar că voi fi și eu luată în 
discuție. A trebuit să mă pregă
tesc citind statutul organizației, 
am avut emoții să nu cumva să 
mi se pună întrebări Ia care n-aș 
putea răspunde. A fost și n-a 
fost prea complicat... M-a între
bat o colegă de ce doresc să de
vin utecistă, mi-a recoman
dat altcineva, din comitet, să 
fiu. mai perseverentă. Deo
sebit de bucuroasă am fost 
cînd peste puțin timp, mi s-a 
încredințat, mie și altor cîțiva 
elevi, sarcină de a pregăti pro
gramul unei serbări dedicate 
semicentenarului U.T.C. Era 
prima mea misiune de ute
cistă".

Cele cîteva gînduri exprimate 
de eleva din Gherla pot fi regă- 

•site în multe din afirmațiile a- 
celora^care au devenit uteciști în 
această perioadă, intrînd în „ge
nerația semicentenarului". Ele 
vizează un proces complex, de 
durată, proces care începe cu 
munca de pregătire în vederea 
primirii în organizație, dar nu 
se încheie odată cu înmînarea 
carnetului roșu. Să urmărim mai 
îndeaproape acest itinerar în 
cîteva din etapele sale...

IMPERATIVE
ALE PERIOADEI 
DE PREGĂTIRE

Părerile tinerilor coincid a- 
proape, semnalînd în unanimita
te însemnătatea acestei perioa
de. Chiar și situațiile care aduc 
în discuție altfel de întîmplări, 
mai mult sau mai puțin regre
tabile, argumentează, prin con
trast, aceeași însemnătate.

Ligia Chifor, clasa a VIII-a A, 
Liceul „Ana Ipătescu" — Gher
la : „Știam cu luni de zile înain
te că și eu voi fi discutată în 
vederea primirii în organizație 
Mai mulți uteciști au început 
să-mi explice că aceasta este o 
mare onoare, mi-au arătat și de 
ce, avertizîndu-mă că pentru a 
deveni utecist trebuie să fii mo
del la învățătură și în compor
tare. Am avut o imagine și mai 
clară despre calitatea aceasta 
participînd la b întîlnire cu 
membri U.T.C. din ilegalitate, 
care povesteau despre lupta și 
eroismul tinerilor, despre parti
ciparea tineretului la constru

irea socialismului. Am fost și 
invitată la o adunare U.T.C. 
unde tema era „Ce înseamnă ca
litatea de utecist". Apoi, cu 
puțin timp înainte de adunarea 
de primire, mi s-a spus să ci
tesc și să-mi însușesc Statutul, 
deoarece mi se vor pune între
bări".

Mircea Lupu, ucenic, anul I D 
instalatori, întreprinderea de 
construcții siderurgice — Hune
doara : „în iulie am intrat la 
cursuri, prin examen. în sep
tembrie am fost primit in U.T.C. 
Singurul care a vorbit despre 
mine la adunare a fost un coleg 
cu care mă pregătisem pentru 
admitere. A zis că-s băiat bun și 
disciplinat, că nu lipsesc, că în
văț meserie sîrguincios. Cam 
atît. Abia începusem să ne cu
noaștem de fapt".

Ion Ionichete, secretarul orga
nizației U.T.C. „ucenici" — 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra : „Ca să primim noi membri 
în U.T.C. urmărim permanent 
situația lor la învățătură. Pe cei 
care n-au probleme în 
acest sens îi avem în vedere 
pentru a-i invita la acțiunile de 
organizație, la adunări și la în- 
vățămîntul politic. Celor mai 
buni le dăm sarcini, aproape ca 
și uteciștilor : să ajute la în
tocmirea unor referate, să con
voace la ședințe sau acțiuni de 
muncă patriotică, să urmă
rească îmbunătățirea disciplinei 
la locul de muncă. Pe urmă, Ie 
spunem să citească statutul și îi 

LEGAMINT
DE TIN AR COMUNIST

discutăm în adunarea de primi
re. Am constatat însă că în adu
nare nu e suficientă opinie și 
interes din partea uteciștilor 
pentru o dezbatere cit mai com
pletă și interesantă. Aceiași 
membri ai biroului U.T.C., sin
guri, fac și caracterizările, pun 
și întrebări".

Iane Berceanu, secretarul co
mitetului U.T.C., Liceul indus- 
trial-Hunedoara : „Noi nu avem 
de la început și situația elevilor 
din anii petrecuți la școala ge
nerală, astfel că am făcut o 
practică din a aștepta cîteva 
luni, după începutul anului1 șco
lar, ca să vedem cum învață. 
Pentru a-i cunoaște mai bine, 
i-am invitat și pe neuteciști la 
adunările organizațiilor U.T.C. 
de clasă. Ii avem în vedere pe 
toți, chiar și pe corigenți, pentru 
a-i forma în vederea primirii. 
Pot cu toții să solicite să devină 
uteciști, dar noi îi supunem la 
probe, le dăm sarcini — să scrie 
un articol, să pregătească o in
formare politică, să organizeze o 
vizită sau o excursie etc. Vedem 
cum se descurcă și abia după ce 
ne-am convins că sînt serioși, că 
merită calitatea de utecist, con- 
vocăm adunarea de primire. Pe 
corigenți nu i-am luat niciodată 
în discuție în adunare înainte de 
a-și fi îmbunătățit situația la 
învățătură. Ce-i drept, avem în 
schimb uteciști corigenți, dar a- 
ceasta pentru că a fost formal 
discutată în școala generală soli
citarea lor de a intra în rîndurile 
U.T.C. Tocmai de aceea, eu sus
țin că și prin activitatea consi
liilor elevilor, prin acțiuni con
crete, de îndrumare, ar trebui 
promovate exigențele calității de 
utecist printre pionierii din ulti
mele clase și chiar în organiza
țiile U.T.C. din școlile generale".

ADUNAREA
DE PRIMIRE 
SI ECOURILE El 
5

Un alt moment a cărui desfă
șurare trebuie să imprime în 
memoria tînărului cele mai 
adinei amintiri. De calitatea a- 
cestei adunări, de exigența ana
lizei făcută acum depinde trăi
nicia ecourilor trezite în conști
ințe. Din nou opiniile celor mai 
tineri uteciști vin să confirme 
acest adevăr.

Ionel Cîmpean, clasa a 
VIII-a B, Școala generală nr. 1, 
Gherla : „De la primirea în 
U.T.C. am rămas cu impresia vie 
a evenimentului deosebit de 
viață, convins prin întreaga at
mosferă din adunare că este o 
cinste să devii utecist. Am reți
nut că va trebui să-nvăț mai 
bine, să fiu întotdeauna mai bun 
ca elev și să particip la viața de 
organizație. Știam de fapt aceste 
lucruri pentru că ele țin de răs
punderea de membru al U.T.C. 
Dar modul în care au vorbit des
pre mine colegii, despre calități
le și defectele mele, direct, fără 
ocolișuri m-a hotărît să le arăt 
și mai mult, prin faptele mele, 
că, merit încrederea acordată".

Gabriel Popeneciu, clasa a 
VIII-a A, Liceul „Ana Ipătescu"- 
Gherla : „Un coleg arăta în adu
nare că învăț destul de bine, 
sînt ambițios, ajut alți elevi. M-a 

lăudat pentru că-mi place și vo
leiul și matematica. A zis că tre
buie să-nvăț și la fizică la fel. 
Tovarășul diriginte m-a apreciat 
pentru seriozitatea cu care în
văț, dar a spus și că nu sînt su
ficient de ambițios. Mi-a reco
mandat să fiu demn de titlul 
primit și să-1 justific toată viața. 
Altceva...".

Edelca Nagy. clasa a VIII-a, 
Școala generală nr. 1 — Hune
doara : „Am fost bucuroasă că 
imediat după primire, chiar în 
adunare, mi s-a încredințat o 
sarcină de organizație. împreu
nă cu cîțiva uteciști mai vechi, 
am avut de organizat o excursie 
cu 50 de elevi, pionieri și ute
ciști la Herepea, comuna Vețel, 
pentru o vizită la casa unde s-a 
născut Filimon Sîrbu, să cunoaș
tem amănunte despre copilăria 
eroului utecist. 'Un profund sen
timent de respect și admirație 
ne-a însoțit acolo, pentru cei 
care și-au jertfit viața în slujba 
cauzei partidului comunist. Ăm 
plecat și mai hotărîți să devenim 
cetățeni dîrji, pregătindu-ne 
multilateral pentru dezvoltarea 
patriei.

Tot atunci, la adunarea de pri
mire în U.T.C., m-am angajat să 
organizez o acțiune de orientare 
profesională, invitîndu-1 pe oțe- 
larul Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste. Sînt hotărîtă 
să-mi îndeplinesc și această 
misiune de organizație".

UNUI UTECIST
Iar serile, pe un amurg senin. 
Să te oprești devale, la cămin. 
Și-acolo, ca-ntr-o stranie magie. 
S-asculți un recital, o simfonie. 
Apoi să iei o carte subsuoară 
Ca să mai ai ce să citești diseară...

de DEMOSTENE BOTEZ

J ► Ești tînăr, poate firav la făptură,
< J Dar ce e vechi știi să dărîmi cu ură 
<► Și ce • nou să-nalți cu nerăbdare, 
<► Că tinerețea ta e meșter mare.
< J Ești pretutindeni din zori, în frunte : 
J ► Să stăvilești pîraiele de munte,

Să-nalți o casă, un cămin, spitale 
<► Cum n-ai văzut în visurile tale,
<► Să dai de mîna ta, acum făcut,
<► De toate, celor care n-au avut;
S Să sapi adînc pămîntul, să plantezi 

Podgorii nesfîrșrte și livezi ;

Tu ai trudit la lumea asta nouă. 
Cu mîinile acestea, amîndouă, 
Tu, și părinții tăi, voi ați făcut 
Grădini pe mucegaiul din trecut...

Și încă ești de-abia la început.

Pentru elevii din orașul Slatina înmînarea carnetului de utecist în Uzina de aluminiu a însem
nat și un prilej de cunoaștere a vieții tinerilor muncitori, a activității organizației U.T.C. 
din întreprindere, dar mai ales a oferit sugestii pentru viitoarele lor locuri de muncă.

PENTRU
A RESPECTA 
URAREA: „SĂ-L 
PORȚI CU CINSTE!"

In finalul drumului către cali
tatea de membru al U.T.C., după 
momentele succesive evocate în 
mărturisirile consemnate, episo
dul înmînării carnetului de ute
cist sintetizează semnificațiile 
tuturor celor dinainte. Legămîn- 
tul interior al angajării, dăruirii 
pentru cauza partidului comu
nist structurează mai deplin 
atunci conștiința tînărului situat 
față în față cu marile răspun
deri ale vîrstei și ale calității 
dobîndite, pentru prezent și vii
tor. de-a lungul întregii sale 
vieți.

Acest act s-a desfășurat în- 
tr-un anume fel, deosebit, la 
Slatina, în secția strungărie a 
Uzinei de aluminiu iar apoi în 
mod asemănător s-a continuat 
și în alte locuri, în mijlocul

muncitorilor, la Fabrica de osii 
și boghiuri din Balș, la Casa 
memorială din Caracal, evocînd 
momente din lupta comuniștilor. 
Iată, pe scurt, despre ce-i vorba. 
Mai multe zeci de tineri din 
școli generale și profesionale, li
ceele teoretice și de specialitate, 
de la întreprinderile, cooperati
vele și șantierele de construcții 
din orașul Slatina au fost invi
tați pentru a primi carnetul de 
utecist în adunarea festivă a or
ganizației U.T.C. din atelierul 
mecanic. Erau prezenți membri 
ai biroului orășenesc de partid, 
ai comitetului orășenesc U.T.C., 
care le-au vorbit celor mai ti
neri uteciști despre școala mun
cii și a spiritului muncitoresc. 
Secretarul organizației de 

joartid, apoi secretarul U.T.C. au 
'‘evocat rolul, locul tineretului și 
al acțiunilor specifice de organi
zație în activitatea de producție 
a uzinei. Au răsunat acordurile 
solemne ale cîntecelor revoluțio
nare și patriotice, iar lingă dra
pelul organizației, secretarul Co
mitetului orășenesc Slatina al 
U.T.C. le-a înmînat carnetul, fe- 
licitindu-i și urîndu-le noi succe
se, la _ înălțimea semnificațiilor 
calității de membru al organiza
ției revoluționare' de tineret. Tot 

atunci din partea comitetului 
orășenesc de partid li s-a vorbit 
despre „Dezvoltarea orașului 
Slatina și rolul uteciștilor", î-au 
întîmpinat tinerii muncitori cu 
un culoar de calde strîngeri de 
mînă, invitîndu-i la vizitarea 
uzinei, despărțindu-se apoi cu 
urarea și salutul „Vă așteptăm 
printre noi". Este doar una din 
zecile și sutele de acțiuni ase
mănătoare organizate în perioa
da ultimelor luni, în întîmpi- 
narea semicentenarului U.T.C.

EXPRESIA 
UNEI ÎNALTE 
INVESTITURI 
MORALE

Intr-adevăr, înmînarea carne
tului a devenit un moment deo
sebit. cu impresionante ecouri în 
conștiința tinerilor — constata 
Viorel Jianu, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al
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U.T.C. In ultimele luni, începînd : 
cam din noiembrie, s-au desfă
șurat în asemenea ocazii dialo
guri cu primii secretari ai comi
tetelor județean și municipale 
UT .C., cu secretari comunali de 
partid, cu activiști. Frecvent, 
pentru asemenea prilejuri au 
fost organizate manifestări com
plexe, în locuri legate de activi
tatea revoluționară a partidului, 
la marile unități economice, mo
numente și obiective istorice. 
Astfel, a devenit tradițională 
pentru cei din Deva înmînarea 
carnetului la Centrala termo
electrică Mintia. Tinerii din co
munele Blăjeni, Buceș, Vața, 
Baia de Criș au vizitat în ace
lași scop localitatea Țebea. mo
numentul lui Avram Iancu. Pe 
de altă parte, elevii din școlile 
generale au primit carnetul în 
cadrul unor festivități la Caste
lul Corvinilor, la monumentul de 
la Lupeni. în Muzeul mineritu
lui. din Petroșani.

Ceea ce s-a realizat mai puțin 
și ar trebui să devină o preocu
pare de susținută activitate po- 
litico-organizatorică. mai ales la 
nivelul organizațiilor.’ține de 
conținutul educativ al adunării 
de primire. S-au produs, unele 
îmbunătățiri în sensul stimulării 
unor dezbateri atente de către 
colectiv a cererii de primire, 
prin referiri la personalitatea ti- 
nărului și ansamblul activității 
sale, cu critici, propuneri, reco
mandări. intr-o ambianță care să 
situeze actul respectiv după ri-» 
gorile unui anumit ceremonial 
de înaltă învestitură morală. S-a 
simțit nevoia ca acest cadru să 
beneficieze și de prezența pă
rinților. a unor invitați.’a pro
fesorilor și in orice caz să se 
marcheze momentul și prin 
participarea pionierilor, ca semn 
al legăturilor și continuității că
tre un nou statut social-politic 
al acestora. Totuși, adesea, pu
nerea în discuție la adunarea de 
primire rămîne rigidă, săracă în 
referințele la munca tînărului, la 
calitățile și lipsurile sale. Se pun 
întrebări banale, de mică varie
tate chiar și în legătură cu^ sta
tutul organizației sau pentru a 
proba nivelul de cunoștințe po- 
litico-ideologice. Or, în spiritul 
îndemnurilor la exigență cuprin
se în cuvîntarea rostită de to
varășul NI£OLAE CEAUȘESCU 
la adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C., consider că va trebui să 
acționăm cu toții pentru ca încă 
de la adunarea de primire în 
U.T.C. să întronăm critica și 
autocritica la înălțimea rosturi
lor lor educative suverane, îm
potriva - oricăror tendințe de 
automulțumire călduță, de es
tompare a unor neajunsuri și de 
nesocotire a unor cerințe ale ti
neretului, ale tinereții. Expe
riența ne-a confirmat și necesi
tatea ca în adunare, după vo
tarea primirii sale în U.T.C., tî
nărul să rostească un angaja
ment. Acest angajament trebuie 
să fie legămîntul solemn al tir 
nărului față de organizația sa.

Așteptări, emoții, nerăbda
re devin o dată cu primirea 
carnetului roșu hotărîrea de 
a-l purta întotdeauna cu 

cinste.

Foto: O. PLEC AN

ALTE EXPERIENȚE 
ÎMBOGĂȚESC 
CONCEPȚIA 
DE ANSAMBLU

La rîndul său Iulius Paicu, 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al U.T.C., arăta că în legă
tură cu primirea de noi membri 
este necesară în permanență o 
concepție unitară, care să corele
ze pe întreaga structură organi
zatorică rolul factorilor ce co
laborează la această activitate 
politică, precum și varietatea ac
țiunilor destinate unui asemenea 
moment. Acesta a fost unul din 
învățămintele desprinse de-a 
lungul tuturor manifestărilor 
dedicate aniversării semicente
narului U.T.C. In județ, diferite 
activități ce-i vizau pe viitorii 
uteciști și-au găsit o interesantă 
expresie chiar într-un plan de 
acțiune la conceperea și reali
zarea căruia au colaborat și re
prezentanții consiliului județean 
al organizației pionierilor și ai 
inspectoratului școlar județean. 
Diferite cerințe ale aceluiași 
proces necesar de inițiere amin
tit s-au • împlinit printr-o multi
tudine de activități atrăgătoare. 
Pentru toți pionierii și elevii s-a 
lansat.un concurs de cultură so- 
cial-politică. întrecerea tinerelor 
condeie, începînd cu faza pe cla
să., s-a desfășurat sub deviza 
„Și eu voi fi utecist". Este de 
notat inițierea unui ciclu de ac
țiuni educative pentru viitorii 
uteciști, dedicat lor, cu titlul : 
„Generația celor 50 de ani“ și 
oferind într-o suită de posibili
tăți manifestări al căror sens* a 
fast circumscris elocvent de cu
vintele „Ieri pionier, azi 
utecist". In această succe
siune, participările la mun
că patriotică au lansat im
perativul „Doljul nostru ca o 
floare spectacole și serbări 
omagiale au avut aceeași ti tuia- 
tură-anunț : „Cravatele roșii și 
uteciștii cinstesc gloriosul jubi- 
?eu“- ,Pe asemenea, o serie de 
întîlniri, dezbateri, evocări des
pre „Cinstea de a fi utecist", la 
care au participat activiști de 
partid și ai organizației de ti
neret, părinți, conducători de în
treprinderi, maiștri și muncitori 
au urmărit și o punere în temă 
cu prevederile Statutului și cali
tățile moral-politice și profesio
nale ale membrului U.T.C. Tre
buie spus, totodată, că întreaga 
acțiune a pornit de la cunoaș- 

exactă a tinerilor care nu 
sînt încă și doresc să devină ute
ciști. aceștia fiind treptat inte
grați în acțiuni de organizație, la 
cercurile de învățămînt politic 
U.T.C. iar apoi în atmosfera și 
manifestările specifice perioadei 
aniversării semicentenarului. Pe 
bună dreptate, tocmai în acest 
cadru s-a considerat că primirea 
în U.T.C. în anul aniversării 
gloriosului jubileu are implicații 
educative deosebite în conștiința 
tinerilor, iar aceasta a dus firesc 
la intensificarea și îmbogățirea 
acțiunilor de primire, la înnoiri 
în sensul programului amintit 

I PROPRIILE 
' NOASTRE 
REALIZĂRI — 
ÎNDEMNURI SPRE 
NOI ÎMPLINIRI
învățămintele unor căutări 

de întărire a influenței tuturor 
acțiunilor inițiate în ultima pe
rioadă, valorificînd concluzii și 
sarcini reliefate cu claritate la 
plenara C.C. al U.T.C. din 2—3 
decembrie 1971, succesele reali
zate în strădania de a-i conferi 
actului de primire în U.T.C. o 
cit mai deplină utilitate pentru 
formarea conștiinței socialiste a 
tinerilor, ca și experiența dobîn- 
dită prin cele mai bune propu
neri și inițiative au fost crista
lizate în recomandările cu pri
vire la îmbunătățirea activității 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
pentru primirea tinerilor în U- 
niunea Tineretului Comunist, re
cent adoptate de Biroul C. C. al 
U.T.C.

Sînt reliefate cu pregnanță In 
aceste recomandări cele mai im
portante criterii pe baza cărora 
să fie asigurată primirea în 
U.T.C. a tinerilor care :

— MANIFESTA dragoste 
și devotament față de patrie 
și partid, au preocupări sus
ținute pentru studierea și în
sușirea politicii partidului și 
statului, pentru îmbogățirea 
cunoștințelor politico-ideolo- 
gice și cultural-științifice, 
pentru cunoașterea temeinică 
a Statutului și îndatoririlor 
ce- revin uteciștilor.

— OBȚIN rezultate bune în 
producție și la învățătură ; 
tocmai pentru asigurarea unei 
cunoașteri reale în acest sens, 
tinerii din întreprinderi, șan
tiere, transporturi, din cele
lalte unități economice și 
instituții de stat vor putea fi 
luați în discuție pentru pri
mirea în U.T.C. numai după 
o perioadă de cel puțin 6 luni 
vechime în unitatea respecti
vă. La fel, elevii anilor I ai 
liceelor, școlilor profesionale 
și tehnice pot fi primiți în 
U.T.C. numai după încheie
rea primului trimestru al a- 
nului școlar. Corigenții, res- 
tanțierii și repetenții nu pot 
fi primiți în U.T.C., elevii și 
studenții în asemenea situa
ție vor fi luați în discuție nu
mai după lichidarea restanțe
lor și promovarea în anul de 
studii superior.
- PARTICIPA la acțiunile 

de muncă voluntar-patriotică, 
la activitatea de pregătire 
pentru apărarea patriei, la 
alte activități educative ini
țiate de organizațiile U.T.C. 
din unitatea respectivă ; în
deplinesc sarcinile concrete 
încredințate de organizație 
în perioada de pregătire pen
tru primirea în U.T.C.

De asemenea, în legătură cu 
ceremonialul de desfășurare a 
adunării generale de primire în 
U.T.C. au fost făcute precizări 
in privința participării unor in
vitați, recomandindu-se ca adu
narea să se desfășoare în pre
zența drapelului partidului, in
tonând la aducerea acestuia cîn- 
tecul „Steagul partidului". 
După ce au loc dezbaterile, se 
pun întrebări și se fac recoman
dările necesare. O dată primit în 
organizație, utâcistul rostește ur
mătorul angajament solemn : 
„Intrînd în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist, mă angajez 
solemn în fața organizației și a 
tovarășilor mei să slujesc cu 
cinste și devotament patria 
noastră socialistă și Partidul Co
munist Român, să fiu un utecist 
activ, să muncesc și să mă com
port în așa fel incit să fiu demn 
de titlul de tînăr comunist".

Cu această perspectivă a de
venirii continue La care se an
gajează sub semnul responsabi
lității de tînăr comunist, utecis- 
tul își începe activitatea de 
membru al organizației, primind 
pe loc, în adunare, sarcini con
crete.

Fără îndoială, mai mult decît 
pînă acum, dezideratele unui a- 
semenea mod complex și exi
gent de a considera rosturile 
primirii tinerilor în U.T.C. pre
tind din partea tuturor organe
lor și organizațiilor Uniunii Ti
neretului Comunist o permanen
tă și susținută activitate educa
tivă de cunoaștere a fiecărui tî
năr, pentru pregătirea lui te
meinică, din timp, în vederea 
actului primirii. O seamă de ex
periențe și nivelul dobîndit în 
perfecționarea acestei munci, ca 
de' altfel consolidarea de ansam
blu a exercitării funcțiilor poli
tico-educative și organizatorice 
ale organizațiilor U.T.C. dovedită 
în ultimele luni, sub semnul a- 
niversării semicentenarului or
ganizației, reprezintă garanțiile 
necesare și un solid punct de 
plecare către noi dezvoltări. Iar 
acestea, în mod firesc sînt com
ponente ale unei complexe acti
vități educative care, așa cum 
ne-o cere partidul prin cuvîntul 
secretarului său general, trebuie 
să fie permanent pe măsura di
namismului, a tuturor atributelor 
tinereții. „Nu trebuie să uităm 
niciodată că tineretului îi sînt 
caracteristice îndrăzneala, iniția
tiva, spiritul novator, revoluțio
nar în transformarea societății 
și a omului ; de aceea și el tre
buie să fie în primele rinduri 
pentru afirmarea noului în so
cietatea socialistă din România 
— sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la adunarea festi
vă consacrată sărbătoririi semi
centenarului organizației. Uniu
nea Tineretului Comunist tre
buie să lucreze astfel îneît să 
constituie cadrul organizat pen
tru punerea în valoare a tutu
ror calităților tinerei generații, 
să constituie cea mai înaltă 
școală de educare revoluționară 
a tineretului și, totodată, organi
zatorul și conducătorul tineretu
lui în lupta și munca de dezvol
tare socialistă a patriei".

Este cu atît mai important, de
sigur, ca tînărul să fie integrat 
unei asemenea școli de la în
ceput, chiar o dată cu primirea 
in U.T.C.
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Cu privire la efectivul și compoziția 
partidului, selecționarea, 

pregătirea și promovarea cadrelor 
din nomenclatura organelor de partid

Din informările prezentate la Plenara C.C. al P.C.R. din 18 aprilie —
(Urmare din pag. 1)

Plenara Comitetului Central a apreciat 
că în activitatea de selecționare și promo
vare a cadrelor unele organe de partid nu 
acordă atenția cuvenită pregătirii din timp 
a cadrelor în raport cu cerințele fiecărui 
domeniu de activitate. Sînt încă frecvente 
cazurile în care promovarea în funcții a 
unor oameni se face în pripă, fără o cu
noaștere temeinică a calităților politice și 
profesionale, a perspectivei lor de dezvol
tare. Se manifestă insuficientă exigență și 
combativitate față de cadrele care nu cu
prind și nu rezolvă corespunzător sarcinile 
ce Ie sînt încredințate precum și față de 
cele care încalcă disciplina și etica socia
listă.

Unele cadre de conducere nu adoptă o 
poziție critică față de propria activitate, 
manifestă automulțumire, ceea ce face ca 
în locurile de muncă respective să per
siste o serie de lipsuri. De asemenea, unii 
activiști de partid, ai organizațiilor de 
masă, cadre din economie, nu dovedesc 
suficientă preocupare pentru continua ri
dicare a nivelului lor de pregătire profe
sională, politică și ideologică, nu stăpînesc 
în mod temeinic problemele ce se ridică 
în domeniul de care răspund, se preocupă 
insuficient de cunoașterea metodelor mo
derne de conducere șî de organizare a 
muncii.

Analizînd rezultatele obținute în întă
rirea numerică și calitativă a rîndurilor 
partidului ca și în aplicarea măsurilor sta
bilite de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind sporirea rolului comuniș
tilor în viața socială, Plenara Comitetului 
Central consideră că pentru realizarea o- 
biectivelor făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate sînt necesare ridi
carea continuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de activitate, 
creșterea răspunderii și exigenței organe
lor și organizațiilor de partid, formarea și 
dezvoltarea la toți membrii de partid a 
trăsăturilor proprii comuniștilor.

întreaga activitate politico-organizato- 
orică de întărire a rîndurilor partidului și 
de educare marxist-leninistă a cadrelor, a 
tuturor comuniștilor, trebuie desfășurată 
în spiritul documentelor Congresului al 
X-lea, al programului adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971.

Organele și organizațiile de partid au 
datoria să manifeste o exigență Sporită 
față de calitățile moral-politice și profe
sionale ale celor ce solicită primirea în 
partid, să cultive la comuniști spiritul de 
răspundere pentru recomandările pe care

le dau, să se ocupe îndeaproape de cu
noașterea temeinică a celor care urmează 
a fi primiți în rîndul comuniștilor, de pre
gătirea lor politică, antrenîndu-i efectiv la 
realizarea sarcinilor obștești, la acțiuni 
organizate pe linie de partid.

Creșterea numerică a rîndurilor clasei 
muncitoare, sporirea rolului ei în condu
cerea societății impun ca și în viitor or
ganele și organizațiile de partid să orien
teze munca politico-organizatorică de pri
mire în partid în primul rînd spre mun
citorii din ramurile de bază ale econo
miei naționale, și îndeosebi din industria 
construcțiilor de mașini și prelucrării me
talelor, industria chimică, ușoară și ali
mentară, întreprinderile de construcții și 
unitățile comerciale. Comitetele județene 
trebuie să militeze consecvent pentru în
deplinirea sarcinilor reieșite din expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu — se
cretarul general al partidului, la Confe
rința pe țară a secretarilor comitetelor de 
partid și președinților consiliilor populare 
comunale privind primirea în partid a 
oamenilor muncii de la sate ; totodată, în 
raport cu condițiile co 'rete ale fiecărui 
Ioc de muncă, organiza*iile de partid tre
buie să acționeze și în viitor în direcția 
desfășurării unei permanente activități 
politico-educative, în vederea primirii în 
partid a celor mai valoroși specialiști, 
profund atașați partidului, cu o compor
tare ireproșabilă in viața socială.

Rolul sporit al femeilor în întreaga via
ță socială a țării, participarea tot mai lar
gă a acestora la soluționarea problemelor 
ce le ridică actuala etapă a construcției 
socialiste impun ca organele și organiza
țiile de partid să intensifice munca poli
tică de atragere în partid a celor mai 
înaintate și active femei, să se preocupe 
îndeoaproape de promovarea celor mai 
bine pregătite dintre ele în funcții de 
conducere.

In județele unde, alături de români, tră
iesc și oameni ai muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare — maghiari, 
germani, sîrbi și alții — este necesar să 
se desfășoare o amplă activitate politico- 
educativă în rîndul acestora în vederea 
primirii în partid a celor mai buni din
tre ei.

Organele și organizațiile de partid să 
acorde o mai mare atenție însușirii temei
nice de către toți membrii de partid a 
politicii interne și externe marxist-leni- 
niste a partidului nostru, formării și dez
voltării conștiinței socialiste, cultivării tră
săturilor moral-politice înaintate. însușirii 
de convingeri comuniste profunde. Ocu- 
pîndu-se de educarea comuniștilor în spi

SUCCESE 
REMARCABILE 
LA ȘANTIERUL 

NAVAL DIN 
GALAȚI

Șantierul naval din Galați, 
care a realizat, de la înce
putul anului și pînă acum 
peste 160 elici navale de di
verse tipuri și mărimi, pre
gătește prima elice pentru 
nave de 15 000 tone. Tehno
logia acesteia a solicitat nu
meroase calcule și experiențe 
de laborator.

„Părintele" elicelor navale 
fabricate la Galați, tehnicia
nul Mircea Roibu, autor a 
peste 30 de inovații și inven
ții. realizează, împreună cu 
colectivul turnătoriei, și elici 
de dimensiuni minuscule, în 
comparație cu cea amintită, 
precum și o serie de piese 
de mare complexitate de care 
beneficiază toate șantierele 
navale din țară.

La lucăcești, această primăvară■ ■■

(Urmare din pag. 1)

reușit, între altele, să recolteze 
în 1971 cite 3 362 kilograme de 
porumb boabe de pe fiecare 
hectar cultivat. Am înțeles, dacă 
mai era nevoie, că mîndria cu 
care îmi comunicase tînăra con
tabilă aceste date era perfect 
justificată.

Aș fi dorit să schimb cîteva 
cuvinte cu președintele. Cu 
„președintele nost", cum îi spu
neau cu vizibilă dragoste — și 
în perfect dialect maramureșean 
— cei pe care i-am întrebat 
de el.

— îi la grădină, la vedeți 
dumneavoastră încolo, pe lingă 
sectorul zootehnic.

Am pornit. Am trecut de „sec
tor", nu știu de ce, dar aveam 
impresia că trec pe Ungă un 
complex balnear (poate pentru 
albeața impecabilă a clădirilor) 
și, la o bucată de drum, ne-am 
întîlnit cu un om mai în vîrstă, 
aveam să aflu că se apropie de 
vreo șaizeci de ani, pe care l-am 
oprit și l-am întrebat dacă știe 
pe unde se află președintele.

— Apăi, io sînt. Care-i baiul ?
Am zîmbit fără să vreau. îmi 

plăcu vorba dreaptă, ' expresivă 
a omului.

— Nu-i nici un bai. Care-i 
numele dumneavoastră ? am în
trebat.

—- Io mi-s loan Chira și 
sînt președinte de pe Iu 1968.

— Dar în cooperativă de etnd 
sînteți, tovarășe Chira ?

— De la 25 martie 1962. De 
cînd ne-am înființat.

In Muzeul Satului din București

Cam tîrziu „s-au înființat* 
cooperatorii din Lucăcești. Am 
privit întrebător către președinte.

— Da, da, așa e. Nu am în
țeles de la început. Trebuie să 
vă spun, însă, că atunci am sim
țit prima oară ce înseamnă cu 
adevărat munca comuniștilor. Ei 
ne-au lămurit. Ei au deschis 
privirii noastre încă nelămurite 
noua perspectivă a lucrurilor, a 
ceea ce înseamnă socialismul la 
sat. Mult timp, apoi, mi-am 
dorit să devin membru al Parti
dului Comunist.
- Și?
— Am fost primit atunci cînd 

tovarășii au spus că e timpul. 
A fost în 1969. N-am să uit cit 
oi trăi ziua aceea.

Am privit un timp chipul a- 
cestui om, țăran din Maramureș, 
primar al comunei între 1945 șt 
1953, președinte al cooperativei 
agricole de producție din Lucă
cești din 1968. Se află acum, a- 
cest om, în pragul bătrîneții. 
Dar nu, nu arată nicidecum bă- 
trîn. Oricărei aparențe i se îm
potrivește realitatea fermă a ac
tivității sale. Și, gîndindu-mă 
astăzi la cele discutate cu loan 
Chira, îmi dau seama că el era 
demult, de foarte mult timp 
comunist. Comunist în inimă. 
Altfel, îmi spuneam, nu • l-ar fi 
ales oamenii să gospodărească 
comuna în anii grei, în anii să
raci de Gupă război. îl invit să 
facem cîțiva pași împreună. îl 
invit să-mi arate ce înseamnă 
zece ani de înfrățire socialistă 
pentru sătenii din Lucăcești și 
din Dănești.

Am vizitat mai întîi sectorul 
zootehnic, cel care îmi făcuse 
impresia unui complex balnear. 
Au cooperatorii peste două sute 
de capete de bovine aici, în a- 
ceste clădiri de trainică frumu
sețe și curățenie. O brigadă de 
tineret are în grijă sectorul. Am 
stat de vorbă cu cîțiva băieți 
chiar înainte de masa de seară 
a „domnișoarelor", cum le spu
neau ei vacilor dintr-un grajd. 
Îmi demonstrau cu răbdare, ca 
unui orășean mai puțin priceput, 
cum trebuie hrănite, științific, a- 
nimâlele.

Am fost apoi la grădina de 
zarzavat a cooperativei.

— De cînd lumea? îmi atră
gea atenția președintele, noi a- 
provizionăm cu legume cam toa
tă zona cuprinsă între Baia Mare 
și Șomcuta.

De pe cele 30 de hectare cul
tivate, legumele și zarzavaturile 
„de Lucăcești" fac drumuri lungi 
și sînt apreciate nu numai după 
celebritate...

Ne întoarcem către sediul coo
perativei. A ales un alt drum 
președintele acum, la întoarcere, 
și bănuiesc de ce. Dorea să ve
dem satul. Pretutindeni case 
noi (multe cu etaj), la tot pasul 
antene de televiziune și, ceea ce 
m-a frapat în chip deosebit, la 
fiecare poartă se află instalată 
cite o cutie mare, adtncă pentru 
scrisori și ziare.

— Nu veți întîlni în Lucăcești 
și Dănești — luate la un loc — 
mai mult de 4—5 case vechi. în 
rest, sute dintre cele noi. Adică 
ridicate în ultimul deceniu.

ritul respectării riguroase a îndatoririlor 
statutare, a obligațiilor ce decurg din ca
litatea de membru al Partidului Comunist 
Român, organele și organizațiile de partid 
trebuie să asigure fiecărui comunist sar
cini concrete, integrarea deplină a noilor 
membri de partid în viața de organizație, 
participarea activă a tuturor membrilor 
de partid la rezolvarea problemelor cu 
care este confruntată organizația.

Organele de partid, conducerile minis
terelor, centralelor industriale și între
prinderilor să se preocupe mai îndeaproa
pe de aplicarea întocmai a indicațiilor 
conducerii partidului și legilor statului cu 
privire la selecționarea, formarea și pro
movarea cadrelor, de perfecționarea con
tinuă a pregătirii acestora, îndeosebi cele 
cu funcții de conducere, să pună accentul 
pe studiul individual permanent, pentru 
cunoașterea temeinică a politicii partidu
lui și statului, a noutăților științifice, teh
nice și economice din domeniul în care își 
desfășoară activitatea. O atenție deosebi
tă trebuie acordată cadrelor tinere, pro
movate în diferite funcții de răspundere, 
îndrumării și educării acestora, însușirii 
de către ei a metodelor înaintate de or
ganizare și conducere a muncii.

Organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești să manifeste o preocu
pare sporită pentru ridicarea continuă a 
nivelului politic și ideologic al cadrelor, 
pentru educarea comunistă și revoluțio
nară a acestora, cultivarea în activitatea 
lor a principiilor de dreptate și echitate 
socialistă, să dea dovadă de exigență și 
fermitate față de orice mentalități înapo
iate, retrograde, să acționeze cu hotărîre 
împotriva tuturor acelora care nesocotesc 
legile țării, dau dovadă de necinste și in
corectitudine, încalcă îndatoririle sociale 
și cetățenești.

Plenara Comitetului Central își exprimă 
convingerea că îmbunătățirea continuă a 
muncii politico-organkatorice pentru în
tărirea rîndurlior partidului, intensifica
rea eforturilor pentru perfecționarea acti
vității de pregătire și promovare a ca
drelor vor contribui la creșterea rolului 
conducător al partidului în toate sectoa
rele vieții sociale, la sporirea forței de în- 
rîurire a exemolului personal al comuniș
tilor în înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al P.C.R., a prevederilor progra
mului de educare comunistă a poporului 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvol
tate.

— Spuneți-mi, vă rog, am în
trebat, pînă la colectivizare cum 
trăiau oamenii ?

— Unii cîștigau. Dar era vai 
de mama lor pentru un ban. Al 
drac vremuri!

— Deci acest din urmă dece
niu înseamnă ceva pentru consă
tenii dumneavoastră.

— Nici vorbă. Dacă nu ne 
înființam, ne mai trebuiau zece 
vieți pentru a ajunge aici, unde 
ne aflam astăzi.

— Vă referiți, bănuiesc, la 
forța colectivului.

— Cum dar altfel ? I
— Cînd credeți că s-a mani

festat prima oară această forță 
cu toată puterea ei ?

— Ei, de multe ori. Chiar de 
la primele arături. Știți, orice 
început e greu, dar am răzbit, 
îmi aduc aminte cu deosebire 
de anul lui 1970. Păcătos an 1 
A dat Someșul în pîinea noastră. 
A rămas în urmă pămînt negru, 
gol, de-ți veneau lacrimile pri- 
vindu-l. De trei ori am însămîn- 
țat la loc porumbul în anul a- 
cela. Pînă la urmă au învins oa-

FERIȚI COPIII
(Urmare din pag. I)

tuații. în numeroase cazuri — 
datorită nesocotirii nesăbuite a 
unor reguli de circulație, consu
mului de alcool în timpul con
ducerii, oboselii, stării tehnice 
necorespunzătoare a autovehicu
lelor ș.a. — ei, oamenii de la vo
lan, sînt exclusiv răspunzători".

„Din vina copilului" — victi
mă a unui accident mortal — 
este, pînă la urmă, numai un fel 
de-a zice vina și răspunderea 
principală revine părinților, edu-

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

RECON
FIRMĂRI...

Pe linia unei inițiative mai 
vechi (cu rezultate strălucite în 
ultimele două stagiuni) prin care 
sînt invitați în Capitală cei mai 
buni dirijori ce activează în ce
lelalte centre muzicale ale țării,
— Orchestra Simfonică a Radio- 
televiziunii a dăruit două dintre 
concertele lunii aprilie dirijorului 
ieșean Ion Baciu.

Ion Baciu a fost programat pe 
afișul a două dintre concertele 
formației bucureștene. Cel mai 
edificator pentru valorile sale di
rijorale va fi desigur Concertul 
de joi seara în care ne propune 
să ascultăm trei dintre capodo
perele (Ceaikovski, Berlioz, Pro
kofiev), inspirate din tragedia 
shakesperiană „Romeo și Ju
lietta".

în primul concert, lipsa de u- 
nitate a programului, lipsa de 
consistență a piesei de rezistență 
a „afișului" (Simfonia a 8-a de 
William Schumann) au diminuat 
într-un fel valorile simfonicului 
și au redus din păcate succesul 
de public pe care dirijorul îl 
merita.

Vasta construcție simfonică a 
lui Schumann nu a izbutit — așa 
cum dorea dirijorul — să ne lăr
gească orizonturile asupra peisa
jului muzical american contem
poran. Compoziția este dominată 
de un eclectism lipsit de orice 
umbră de personalitate. Elanurile 
ritmice mi s-au părut false. Hi- 
perdimensionările unor mișcări a- 
nulează orice vibrație. Toată dă
ruirea ansamblului (viguros an
trenată de dirijor care cunoștea 
perfect partitura) pentru ilumi
narea lucrării nu au reușit să 
trezească nici un ecou în masa 
ascultătorilor.

Interesantă a fost prima parte 
a simfonicului. Dialogurile dra
matice pentru orchestră de

MUZICĂ
Mr

coarde și flaut de Dumitru Bu- 
ghici — care încearcă să surprin
dă în desenul portativelor clima
tul poeziilor Marianei Dumitrescu
— au găsit în Ion Baciu un 
tălmăcitor ideal. Intervențiile so
listice ale lui Ion Cațianis ~ tin 
tînăr flautist afirmat in ultimul 
timp, — au fost pline de, efect.

Momentul de amplă rezonanță 
a simfonicului dirijat de Ion Ba
ciu a fost marcat de ciclul mah- 
lerian „Cîntecele' uniri- drumeț"
— una dintre cele mai populare și 
mai tulburătoare pagini ale com
pozitorului. în tălmăcirea lui Dan 
Iordăchescu — întors recent din- 
tr-unul din marile sale turnee 
peste hotare — partitura a găsit 
bogăția de culori a versiunilor 
de referință „semnate" de marii 
cîntăreți ai lumii.

Și concertele de vineri și 
sîmbătă ale Filarmonicii au în
semnat reconfirmarea unor valori.

Mircea Cristescu a reușit, mi se 
pare mai mult decît în oricare 
dintre concertele actualei stagiuni 
să ridice „ștacheta" la înălțimea 
performanțelor de muzicalitate cu 
care ne entuziasma în urmă cu 
ani... în expresiva piesă a lui 
Csiki Boldizsar — „Preludiu, 
Fugă, Postludiu", în evocatoarea 
Simfonie dedicată de Arthur 
Honegger istoriei orașului elve
țian Basel și în special în tumul
tuosul Bolero al lui Ravel, Mircea 
Cristescu a avut strălucite intu
iții stilistice, a făcut dovada unei 
remarcabile capacități de antre
nare orchestrei.

IOSIF SAVA

menii apele. Și, ceea ce puteam 
numi la un moment dat descu
rajare, s-a risipit ca un fum. 
Cînd în sfîrșit am recoltat, rî- 
deau sătenii ca niște copii. Ne 
bucuram pentru că lupta noastră 
nu fusese în van.

Am mai vorbit mult cu pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție din Lucăcești. Ne-a 
dus să ne arate tractoarele, se
mănătorii#, mașinile de recol
tat. \

— Iaca, asta înseamnă, pen
tru noi, un deceniu. Mai avem, 
încă, într-un atelier, cîteva lame 
de plug, de acelea trase de cai. 
Dar nu le-am mai scos de vreo 
trei ani.

Zece ani... Cînd am plecat, 
soarele se unise de mult la ori
zont, cu izvoarele nebănuite, ne
văzute ale Someșului. In urma 
mea, satul se așeza treptat în 
liniștea binecuvîntată a nopții. 
Cooperatorii din Lucăcești por
neau în cea de-a unsprezecea 
luptă anuală, colectivă, cu pă- 
mîntul.

DE ACCIDENTE!
catordor și, în general, persoane
lor care au în grijă copiii. De 
acord, toți acești oameni maturi, 
fie că sînt părinți sau pedagogi, 
ne dau nenumărate dovezi, chiar 
fac sacrificii, crescînd și educînd 
copiii, făcînd din ei oameni utili 
societății. Dar, ne întrebăm, se 
achită ei integral de marea răs
pundere, de, vreme ce nu-i învață 
pe copiii de care răspund — 
sau nu-i învață într-atît de bine 
— ce este strada și care sînt 
capcanele ei neiertătoare ?

— ...Undeva in Maramureș, în

„Explozia ( r v- ) 
a avut loc ieri"

Există un termen unanim ac
ceptat : „pictor de duminică". 
Asta vrea să însemne o catego
rie de oameni bine intenționați, 
dăruiți pînă peste cele artei, dar 
care nu bănuie imponderabilul 
între ei și artă, ca să nu zicem, 
să nu scriem altfel. Deci, conci
liatori, să afirmăm că ei au un 
fel de „hoby" : pictura. Pictura 
de duminică, atunci cînd au 
timp, mai mult timp liber.

Există și niște reportaje pe care 
televiziunea noastră le transmi
te duminică seara între telejur
nalul de la șapte-și-jumătate cu 
știrile lui interesante și — mai 
ales — cu exactele rezultate la 
concursul pronosport. Și (desigur, 
iar și) filmul tradițional. Alaltă
ieri am revăzut „Comedianții". 
Un film după un roman de Gra
ham Greene în regia lui Peter 
Glenvile. El a'rămas în ciuda 
masivei tăieturi, filmul fiind prea 
lung s-a tăiat din el ca dintr-o 
fustă care trebuie să fie într-un 
moment dat mini (maxi neavînd 
cum în cazul de față) o peliculă 
surpriză : publicitatea ei insinu
ează că în distribuție îi are pe 
cei care formează celebrul cuplu 
Richard Burton — Lizy Taylor 
(recunosc celebru dar și din mo
tive pe care nu e cazul să le a- 
mintim aici). Pînă la urmă am 
reconstatat — filmul a rulat în 
1969 și pe marile noastre ecra
ne — o singură celebritate : Alee 
Guiness. Âtît despre acest film 
care confundă starea revoluționa
ră din țările latino-americane cu

Pictură pentru și 
despre „zilele obișnuite ale omului"

Aș așeza, simbolic, pictura 
prezentată în expoziția de 
grup a artiștilor plastici din 
R.S.F.S.R. sub numele, sugerat 
chiar de prefațatorul ei, K. 
Kravcenco. de pictură pentru și 
despre ..zilele obișnuite ale o- 
mului". Artiștii selectați pentru 
această expoziție se îndreaptă 
cu precădere către peisaj, către 
peisajul calm, liniștitor, din 
punct de vedere artistic, firește 
situat la nivelul existenței co
tidiene. El evocă cu precădere, 
o natură _,anti-eroică“, ce nu o- 
colește, într-un ton .judicios, și 
aci descoperim una din calitățile 
expozanților, elementul pitoresc 
ca expresie a obișnuitului, a 
realului. Paralel, descifrăm în 
peisajul lor o aspirație către 
monumentalitate, tradusă, fi? 
prin arhitecturarea severă a 
formelor mari (Vladimir Stoja- 
rov, Boris Pomorțev), fie prin 
repetiția sau desfășurarea pano
ramică. in ritm de surdă melo- 
pee a detaliilor ce compun vas
titatea spațiului natural (Efim 
Zverkov, Valentin Sidorov). E- 
vocarea naturii nu îmbracă In 
mod accentuat sensul „redesco
peririi". Oamenii, par să spună 
artiștii, n-au pierdut niciodată 
sentimentul naturii, n-au încetat 
niciodată să caute și să găseas
că în ea un echilibru și o ar
monie capabile să restabilească 
printr-un subtil mecanism com
pensatoriu propriul echilibru și 
propria armonie interioară, par
țial sau numai ipotetic ..ame
nințate" de civilizația tehnică. 
Fără îndoială perspectiva ar
tiștilor implică o privire 
mai atentă asupra naturii, 
într-un anumit sens con
templarea. în peisaje se suc

comuna Suciu de Sus, băiețelul 
de 3 ani Ioan Leonard a ieșit în 
fugă din curtea casei și a apărut 
brusc în fața autocamionului.... 
Frînele n-au mai fost bune la 
nimic...; ...în Lăculete-Gară
(Dîmbovița), Valentin Dumitrescu 
— 5 ani —a traversat șoseaua 
la o distanță foarte mică de ma
șina ce venea ca un bolid. Frîne
le la ce mai puteau fi folosite... La 
Mediaș, Virginica Șandru — 5 
ani — fugea de-a latul străzii 
tocmai cînd o „Dacie"...; Dan 
Tătuțu din Filiași — 2 ani și 
jumătate! — a traversat și el, 
cum s-o fi priceput să meargă, cu 
mîinile întinse, către mama sa 
aflată pe celălalt trotuar... N-a 
mai apucat însă să ajungă în bra
țele ei... La Josenii Bîrgăului, 
Olimpia Pop — 5 ani — trecînd 
în fugă șoseaua, a intrat sub ro
țile camionului condus de loan 
Bruj, la rîndul lui, tată a trei 
sopii minori... Și filmul are încă 
âumeraose, recente și zguduitoare 
secvențe. Oricît ar fi de dureroa
se, de absurde, ele trebuie de
rulate la ralenti. Fiindcă toate a- 
ceste nenorociri, și fiecare în 
parte, nu reprezintă doar grele și 
ireparabile pierderi pentru fami- 

' liile respective, ci constituie, de 
asemenea, pierderi inestimabile 
pentru întreaga societate. Iată de 
ce considerăm necesar să facem 
din fiecare caz un grav semnal 
ele alarmă pe care să-l audă și 
la care să vibreze îndelung fie
care dintre noi, părinte sau nu, 
profesor sau nu, șofer sau nu I Ne 
aflăm pe terenul unui gen de 
evenimente despre care nu-și 
poate nimeni permite a le aștep
ta să se consume pentru a trage 
apoi învățămintele de viitor I Un 
întreg ansamblu de măsuri edu
cative și administrative, de un 

bufoneria bine „condimentată" 
cu excepții erotomane. Zău, nici 
acest film nu trebuia prezentat 
milioanelor de telespectatori în 
seara zilei lor de odihnă. Mai a- 
les că o bună inițiativă a televi
ziunii noastre : „telecinemateca 
pentru copii și tineret" emisiune 
de prestigiu — cel puțin pînă a- 
cum — nu este adresată (atît 
timp cit este programată pe ca
nalul 2) decît bucureștenilor și 
celor din preajma lor...

Să revenim deci la reportaje
le de duminică și la autorii lor, 
era să zic la pictorii lor. Emisiu
nea „Explozia a avut loc ieri", 
reportaj de Nicolae Holban, 
(imaginea Mihai Crîșmaru, mon
taj Maria Tudor Nedelcu) se do
rea o trecere în revistă emoțio
nantă și bărbătesc sentimentală 
a muncii artificierilor în industria 
noastră minieră. Se dorea, și a 
fost cît de cît, atunci cînd ima
ginile reportajului ne-au prezen
tat niște bărbați minunați, oameni 
sobri, taciturni și curajoși la mo
dul la care curajul e un fel diurn 
de a fi. în rest niște frumos fil
mate întîmplări, niște frumos fil
mate confesiuni „ambalate" în 
poluarea sonoră a unei suspect- 
grandilocve xte diluții verbale. „A 
fi artificier..." era leit-motivul 
comentariului bombastic care a- 
mintea caricatural de superba 
cascadă retorică a unui mare 
poet în proză — Geo Bogza. 
Pastișîndu-i maniera de a scrie, 
fără, bineînțeles, vibrația a- 
ceea intimă și inegalabilă de 

ced anotimpuri, momente ale 
zilei și ale nopții (dintre care 
am remarca cîteva poetice evo
cări a nordicelor „nopți albe". 
Viziunea, ca și tehnica pe a- 
locuri (un soi de vibrație a ma
teriei prin tușe juxtapusă.' rfi'ăi 
delicate, de tip „pointilist", sau 
mai energice) amintesc de im
presionism și postimpresionism. 
Deosebirea fundamentală o dog
coperim în modul — afectiv vor
bind — în care este percepută 
natura. Ea e privită și transpu
să cu căldură, cu un fel de an
gajare totală, cu un respect deo
sebit pentru detaliul realist 
(Sulo Untunen). Subzistă aci, 
dincolo de metodă, o convingere 
izvorî tă în primul rînd dintr-o 
concepție de viață.

Omul în pictura acestui grup 
de artiști sovietici, nu e „per
sonaj". ci mai degrabă o pre
zență „naturală", o existență ce 
se integrează ei, chiar atunci 
cînd există intenția de a o „su
pune". de a-i smulge tainele și 
bogățiile (de pildă Stanislav 
Torlopov. prin lucrări ca : ..Vîn- 
tul_ drumurilor depărtate" sau 
„Căutătorii"). Dimensiunile fi
rești ale omului, prin etalarea 
preocupărilor lui diurne, prin a- 
naliza universului său spiritual 
care nu apare nicăieri ca unul 
„de excepție" ne sînt și mai pu
ternic conturate în compozițiile 
țui Ermolin Rem. ori în portrt 
tiștica lui Folke Nieminen și 
Leo Lankinen (singurul sculptor 
prezent in expoziție). Distingem 
în arta plasticienilor sovietici a- 
ceeași trăsătură constantă pri
vind adîncirea realității, privind 
asumarea unei etici majore în 
creație, privind larga accesibili
tate a viziunii și a limbajului. 
Distingem însă și trăsături noi, 
care ne îndreptățesc încă o dată 

pronunțat caracter profilactic — 
ponderea de eficiență rămîne, în 
orice caz, de partea educației — 
trebuie pus mai bine în valoare, 
revitalizat. Ar fi un neadevăr să 
spunem că asemenea preocupări 
există și nu prea. Dar, tot neade
vărat s-ar chema să spunem că 
nu a mai rămas loc și de mai 

AMÎNĂRI
S (Urmare din pag. I) i
\ into cuiva, a ajuns achizitor. Nu era nici pe departe meseria J 
’) pe care și-o dorise el, însâ, în lipsă de alta, era bună și J 
S asta, îi aducea un ban în casă. Pînă cînd a amînat o de-
S plasare în provincie din pricini de amor pătimaș... Atunci
S i s-au spus cele cuvenite — și a trebuit să-și caute alt loc, J 
S alt rost. >
S Este vorba de ceva mult mai grav decît ar părea la pri- > 
' ma vedere - de o lipsă de disciplină în muncă și în viață ;

I
de o lipsă de curaj în rezolvarea la timp a unor treburi ) 
de care depind profesiunea, locul nostru în societate, posi- 
bilitatea de afirmare plenară. Dar cine nu amînă, ba o 
întîlnire, ba o ședință — uneori și cîte un examen mai J 
greu? Și cu toate acestea, nu se.întîmplă catastrofe la to1 J 
pasul. Adevărat, nu se întîmplă. Sînt și situații în care ești 
obligat să amîi treburi importante de pe o zi pe alta. Siqur 
că sînt. Dar amînările acestea, mai mult sau mai puțin obli- 
gatorii, nu trebuie să ducă la comoditate, și-n cele din 
urmă la renunțare. Totul este să revii asupra lucrurilor și 
să le urnești din loc cît încă nu este prea tîrziu. Oferind un 
moment de relaxare (am scăpat de o treabă încurcată, bine 
că am scăpat, o să văd eu cum o rezolv peste trei, 
peste cinci luni), amînările ușor amăgesc și pînă la urmă 
dezarmează. Am scris aceste rînduri ca un îndemn la curaj, (( 
la mult curaj, pentru un student care a amînat un examen 1 ( 
și a pierdut un an — și se străduiește acum să învețe și \ 
din greșeli. Dacă și alții au pățit-o la fel, am scris și pentru 
aceștia. \

autentic, de talent, de ceea 
ce vorbele .spun fără să nu
mească ,,Explozia a avut loc ieri" 
a rămas un „reportaj de du
minică". Spun de duminică pen
tru că de foarte multă vreme un 
sfert de oră din seara celei de a 
șaptea zi a săptămînii e ocupat 
cu reportaje de serviciu. De re
portaje ratate. Să nu ne sperie 
cuvîntul ratat pentru că tot te
leviziunea ne-a învățat ce în
seamnă emoția declarațiilor di
recte a eroilor anonimi care îm- 
pînzesc pămîntul țării, care la 
locul lor de muncă depun un 
nobil efort și mai ales depun un 
nobil simțămînt de patiiotism. 
Tot televiziunea deci, cea care 
ne-a învățat ce înseamnă confe
siunea sinceră și directă, și-a gă
sit prin telereporterii ei cea mai 
ușoară și mai funcționărească for
mulă de reportaj : cîțiva oameni 
care ni se adresează direct și un 
reporter care aproape mistifică 
adevărurile interlocutorilor săi 
printr-o cicăleală foamfă, pretins 
poetică și exact inutilă. „Explo
zia a avut loc ieri" e încă o do
vadă în acest sens.

TUDOR STANESCU
P.S. „SCARA" (sau cum scrie 

progranȚul „Profil pe 625 de li
nii"), emisiunea Alexandru Bocă- 
neț ne-a reamintit — pentru 
cita oară — de marele maestru 
al genului Jean Cristophe Averty. 
Averty-z&ri față de stereotipia e-, 
misiunilor noastre lejer-vocal-in- 
strumentale.

în plus să considerăm acest 
schimb cultural, ca și alte de 
aceeași natură extrem de utile 
pe linia unei mai complete și 
nuanțate cunoașteri reciproce. 
Aceste trăsături noi ar viza nu 
ndtnaî <y diversificare accentua
tă a perspectivelor ce se înscriu 
totuși ferm realismului, ci esența 
acestor perspective care au de
venit mai lirice, mai apropiate 
de om, de aspirațiile, gindurile 
și preocupările sale firești, ce 
includ în ciuda aparentei sim
plități o mai mare complexitate 
spirituală, o evoluție etică și 
filozofică notabilă, o adîncire vi
zibilă a mijloacelor artistice, 
mai ales din unghiul interpre
tării. Dar pentru a defini mai 
propriu aceste mutații, această 
certă evoluție calitativă aș da 
cuvîntul. din nou lui K. Krav
cenco. „Arta realismului socia
list trece in acest moment prin
tr-o etapă nouă de dezvoltare. 
Ea este în căutarea unei mai 
mari profunzimi a sentimente
lor, tinde să se apropie de om, 
ca și cum ar sta de vorbă cu 
el «de la om la om»“. Ea devi
ne mai lirică. Artiștii evită 
pînze de dimensiuni prea mari, 
calculate numai pentru săli vas
te. cu destinație obștească, se 
depărtează de la caracterul des
criptiv. fotografic... în complexi
tatea spirituală care constituie 
baza acestor opere de artă — se 
spune mai departe — se mp- > 
festă caracterul filozofic al gin- 
dirii. se produce o redescoperire 
a lumii sub aspectul său poetic 
și umanist".

C. R. CONSTANTINESCU

e) Expoziția de grup a artiști
lor plastici din R.S.F.S.R., des
chisă la Galeria „Orizont", din 
B-dul N. Bălcescu, nr. 23.• • e • e
bine: ne-ar contrazice strada. în- 
tîmplările ei neie-tătoare. Strada, 
unde traficul rutier s-a intensifi
cat spectaculos, în pas cu toate 
celelalte sectoare ale economiei. 
Ea, strada și traficul ei tind să-l 
contrazică pe părinte, pe educa
torul care uită să-i țină pasul. 
Punerea de acord trebuie să vină 
din partea acestora din- urmă.
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REȚEAUA ȘCOLARA

A CAPITALEI
Intr-o recentă anchetă realizată în cîteva școli generale din 

Capitală, constatam că majoritatea elevilor răspund la întrebarea 
„ce faci la absolvirea școlii cu „mă înscriu la liceu", numind 
de obicei, liceul din apropiere, pe care-l cunoșteau. La întrebări 
mai insistente, dacă știu ce licee de specialitate există în Bucu
rești, ce școli profesionale, puțini au avut ce să răspundă. Aceasta 
este — ne supăra ori nu — realitatea. Elevii nu cunosc rețeaua 
școlilor din localitatea lor, în cazul discutat, din Capitală; informa
ția lor este foarte sumară, rezumîncTu-se la cîteva școli profesionale, 
la cîteva licee. Nici părinții nu dețin o informație mai largă. Une
ori, chiar cadrele didactice, mai cu seamă diriginții, care trebuie 
să răspundă întrebărilor elevilor, sînt lipsite de un material de 
propagandă școlară și profesională. Or, dacă ne punem problema 
că adolescentul la vîrsta absolvirii școlii generale — cu opt ori 
zece clase — nu-și extinde interesele școlare în zone mai diverse, 
ori ajung cu totul întîmplător în anumite forme de învățămînt 
post-generale, trebuie să recunoaștem, totodată, deficitul informa
țiilor. La ora actuală, înregistrăm unele tendințe de a modifica o 
anume atitudine stereotipă în orientarea profesională, promovîn- 
du-se o diversificare a acțiunilor și lărgirea ariei informaționale. 
Un exemplu îl oferă sistemul școlar al Capitalei. Inspectoratul 
școlar al muncipiului București a găsit un prim remediu pentru 
sărăcia de informații pe acest plan realizînd un îndrumar repre
zentativ pentru rețeaua de învățămînt post-general și 
post-liceal. îndrumarele au ajuns în școli, dar nu într-un nu
măr care să poată asigura informarea individuală a fiecăruia. 
De aceea, considerăm că, avînd ghid orientativ acest îndru
mar, trebuie intensificată acțiunea de propagandă școlară și 
profesională, să ajungem acolo ca elevii să fie informați la amă
nunt ce le oferă Bucureștiul pe plan școlar. Nu se poate ignora 
faptul că un asemenea centru de învățămînt are un sistem școlar 
atit de diversificat și că in fiecare an, pe măsură ce se perfecțio- 
*eză structura școlară în general, apar și in Capitală noutăți 

meritînd a fi cunoscute de adolescenți.
Ce se desprind din îndrumarul amintit ? Că școala este diri

jată spre inițierea unui sistem informațional care să-l îndrume mai 
bine pe elev, iar sistemul ține de aspectele noi ale procesului de 
învățămînt. Așa cum este alcătuit» îndrumarul pentru informarea 
elevilor, părinților și profesorilor vădește preocuparea pentru a 
se realiza o corelare a tipurilor de pregătire școlară. Spre exemplu» 
elevul școlii generale este înștiințat ce posibilități are nu printr-o 
simplă listă conținînd totalitatea școlilor profesionale, licee de 
specialitate, licee de cultură generală, școli generale cu zece clase. 
Se merge mai departe. Elevul care intenționează să urmeze cla
sele a IX-a și a X-a ale școlii generale, are la îndemînă lista 
cu cele 113 școli; în dreptul fiecăreia apar precizate meseriile în 
care școala organizează practica productivă. E o soluție care în
deamnă elevul să reflecteze la alegerea școlii în funcție de meseria 
pe care preferă să o învețe și nu să opteze la întîmplare pentru o 
școală, doar pentru că „e mai aproape de casă*. Lucrurile pot fi 
duse mai departe: în momentul cînd adolescentul se oprește la o 
meserie, el poate fi determinat să studieze și nomenclatorul școlilor 
profesionale ori al liceelor de specialitate, încît să hotărască de pe 
acum ce școală i s-ar potrivi raportată la practica pe care o va 
face în școala generală. La fel se prezintă situația și în ceea ce 
privește liceul de cultură generală. Din îndrumar se ob
servă modul cum s-ar lucra la echilibrarea învățămintului 
liceal pentru a se ajunge la raportul de 1 la 1 licee de cultură 
generală — licee de specialitate, (ca o necesitate impusă de rea
litate și de marea atracție pe care o exercită liceul ce dă și o 
calificare) acum Capitala avînd 29 de licee de cultură generală 
(și nu 43 cîte funcționau acum doi ani) șî 27 de licee de specialita
te. în plus liceul este prezentat în structura lui de astăzi, școala an- 
ticipînd că, nu peste multă vreme, adolescenții vor ajunge să aleagă 
un liceu nu numai din motive de apropiere ori pentru prestigiul 
de care se bucură, ci și pentru că timp de patru ani îi va da o 
pregătire practică într-un domeniu preferat de el și în
ceput în școala generală. E apreciabil faptul că se întreține a- 
ceastă atmosferă; astfel se explică de ce liceele de cultură ge
nerală sînt oglindite cu nomenclatorul meseriilor în care organi
zează ziua ae practică.

Păcat că în școli a pătruns destul de tîrziu îndrumarul infor
mativ și că nu se mai poate lucra pe îndelete în sensul orientării 
elevilor din școlile generale pe baza unor asemenea criterii mai 
bine gîndite. Venind la început de an, un asemenea material per
mitea o orientare mai judicioasă a elevilor, posibilitatea unor tes
tări, a unor anchete printre părinți, a unor întîlniri inter-școli pen
tru determinarea cît mai justificată a alegerii pe care o face fie
care elev. Totuși, și în aceste condiții, îndrumarul — incluzînd pe 
larg și rețeaua învățămintului de tip profesional cu nomenclatorul 
de meserii și durata de studii, ucenicia la locul de muncă — 
prin materialul oferit servește la lărgirea sferei informațiilor pe 
care le dețin elevii, precum și la modificarea unor alegeri întîm- 
plătoare ori contraindicate, cu condiția însă de a se intensifica 
acțiunea de orientare post-generală. Cu atît mai mult cu cit Ca
pitala are o rețea de învățămînt cu 113 școli generale de zece ani, 
38 de școli profesionale, 27 licee de specialitate, 29 licee de cut
ară generală, dintre care 8 sînt liceț cu predare în limbi străine, 

3 cu predare în limba maternă și unul cu program special de edu
cație fizică, plus largul sistem de ucenicie la locul de muncă.

Rețeaua liceelor de specialitate și a liceelor de cultură generală 
poate fi consultată și în pagina de față.

LUCREȚIA LUSTIG

LICEE DE SPECIALITATE

SECTORUL 1
Liceul de apicultură, str. Fi

cusului nr. 1, telefon : 33.17.42 : 
apicultori.

Liceul pentru prelucrarea au
tomată a datelor, str. Arhitect 
Mincu nr. 10, telefon 18.46.70 : 
analiști, programatori, opera
tori.

SECTORUL 2
Liceul ind. pt. construcții de 

mașini, Bd. Lacul Tei nr. 63, 
telefon 12.39.17 : tehnologia con
strucțiilor de mașini.

Liceul de poligrafie și opera
tori de cinematografie, str. Ar
geș nr. 7, telefon 12.13.19 : po
ligrafie ; cinematografie.

Liceul special agricol Sos. A- 
fumați nr. 94 — 98, 
35.13.29 : horticultori ; _ . .
nari ; contabilitate și planifi
care.

telefon 
veteri-

SECTORUL 3
Liceul ind. pt. construcții de 

mașini nr. 1, Bd. Muncii nr. 47, 
telefon 43.51.10, 43.20.10 : tehno
logia construcțiilor de mașini ; 
tehnici și tehnologii nucleare.

Liceul ind. de metalurgie str. 
Pescăruș nr. 124, telefon 
43.38.30 : acționări și automati
zări în siderurgie : utilaje pen
tru siderurgie ; tehnologia pro
ceselor în siderurgie.

Liceu! pentru economia turis
mului Șos. Mihai Bravu nr. 169,- 
telefon 21.70.92, 22.09.10 : hote
lieri ; recepționeri de hoteluri ; 
ghizi O.N.T.

Liceul de horticultură str. Va
tra Luminoasă nr. 108, telefon 
21.34.75 : horticultură.

SECTORUL 4
Liceul pentru construcții 

mașini nr. 2. str. Zborului 
73, telefon 22.04.00 : mașini

Liceul ind. de metrologie 
Sos. Vitan Bîrzești nr. 11 tele
fon 23.74.59 : controlul calității 
produselor ; metrologie.

Liceul de ind. alimentară str. 
Spătarul Preda nr. 16 telefon 
23.37.01 : chimia produselor ali
mentare ; industrializarea căr
nii și a laptelui ; electromeca
nici aparate de măsură și auto
matizare ; industria extractivă.

Liceul de alimentație publică 
Sos. Viilor nr. 38 telefon 23.48.30 : 
alimentația publică ; hotelieri.

Liceul economic nr. 1 Cal. 
Rahovei nr. 38 telefon 13.21.73 : 
contabili, planificatori, statisti
cieni, normatori, calculatori, 
pontatori. programatori analiști 
limbaje, operatori mașini calcul, 
operatori mică mecanizare, ope- 
ratori medie mecanizare, mer
ceolog (șef depozit), secretariat- 
stenodactilografie, funcționari 
notariat, funcționari aparatul 
de stat.

SECTORUL 7
Liceul ind. pentru materiale 

de construcții Bd. Preciziei nr. 
12 telefon 31.55.81 : tehnologi e- 
lectromecanici pentru industria 
materialelor de construcții.

SECTORUL 8
Liceul industrial C.F.R. Cal. 

Giulești nr. 10 telefon 17.20.60 : 
instalații stații, centralizare, 
bloc ; electromecanici ; electro-

mecanici exploatare, întreținere 
și reparații vagoane ; electro
mecanici exploatare, întreținere 
și reparații locomotive.

Liceul ind. de transporturi 
Cal. Griviței nr. 391 telefon 
17.61.31 : exploatare și întreți
nere auto ; drumuri și poduri.

Liceul Aurel Vlaicu pentru 
fizică atomică str. Expresului 
nr. 1 telefon 37.10.72, 17.11.87 :
tehnicieni ; laboranți ; proiec- 
tanți ; muncitori înaltă califi
care.

Liceul de arhitectură str. Oc
cidentului nr. 1? telefon 13.09.10 : 
arhitectură.

Liceul economic nr. 3 
Griviței nr. 2. telefon 
evidență economică și 
care ; finanțe credit.
LICEE DE CULTURA

RALA
(în domeniile specifice ___
organizează practica productivă)

Cal. 
14.42.82 : 
planifi-

GENE-
in care

Liceul „M. Sadoveanu" — 
Bd. Dacia nr. 3—5 : montaj a- 
parate electrice ; lăcătușerie ; 
croitorie.

Liceul „I. L. Caragiale" — 
Dorobanți nr. 163 : lăcătușerie;

‘ *-’• ■ “ ; ste-croitorie ; electrotehnică ; 
nodactilografie ; tricotaje.

Liceul nr. 24 — Grădina 
dei nr. 2 : electrotehnică ; 
cotaje : stenodactilografie.

Liceul „Gh. Coșbuc" —

Bor- 
tri-

---------  __T---- Cai. 
Moșilor nr. 148 : lăcătușerie ; 
croitorie ; stenodactilografie.

Liceu] „Al. Sahia" — Șos. 
Pantelimon nr. 355 : lăcătușerie; 
prelucrări mecanice prin aș- 
chiere ; marochinărie ; croito
rie ; gospodărie.

Liceul „M. Basarab" — Ma
tei Basarab nr. 32 : lăcătușerie; 
confecții ; electrotehnică ; tri
cotaje ; prelucrări mecanice 
prin așchiere, țesut covoare ; 
tîmplărie.

Liceul nr. 43 — Barajul Du
nării nr. 3 : lăcătușerie ; con
fecții ; electrotehnică; tricota
je ; prelucrări mecanice prin 
așchiere ; țesut covoare ; tîm
plărie.

Liceul „Gh. Șincai" — Cal. 
Șerban Vodă nr. 167 : lăcătușe- ------------------------- prin 

legă-
rie; prelucrări mecanice 
așchiere ; electrotehnică ; 
torie.

Liceul nr. 30 — Berceni 
lăcătușerie ; electrotehnică 
maieri ciorapi.

Liceul „D. Bolintineanu" — 
Cal. Rahovei nr. 33 : lăcătușe
rie ; montatori aparat, electr.; 
confecții textile (croitorie).

Liceul „T. Vladimirescu" — 
Bd. Armata Poporului nr. 15 : 
lăcătușerie ; ajustaj ; croitorie: 
tîmplărie; țesătorie ; steno
dactilografie j gospodărie.

Liceu nr. 25 — Porumbacu 
nr. 25 : lăcătușerie ; ajustaj ; 
montatori aparate electrice; 
tîmplărie artistică ; artizanat.

Liceul nr. 33 — Bujoreni nr. 
17 ; prelucrări mecanice prin 
așchiere ; montatori aparate e- 
lectrice ; tîmplărie ; croitorie. 
Liceul „I. Neculce" — Ion Ne- 
culce nr. 2 : calculatori (ma
șini calcul) : mecanică auto- 
moto ; legătorie ; foto ; steno
dactilografie ; gospodărie.

Liceul nr. 6 — Pajurei nr. 9 ’ 
lăcătușerie ; electrotehnică j 
tîmplărie ; artizanat.

Liceul „N. Bălcescu" — Nu
ferilor nr. 23 ; lăcătușerie : con
strucții aparate electrice, trico
taje ; confecții textile (croito
rie) ; gospodărie.

Liceul „Dimitrie Cantemir" — 
Str. Viitor nr. 60 : electroteh
nică: electronică, lăcătușerie, 
tîmplărie ; confecții textile 
(croitorie) ; tricotaje.

Sud: 
; re-

țesătorie; steno-

Liceul „Mihai Viteazul" — 
Bd. Republicii nr. 172 : lăcătu
șerie ; prelucrări mecanice 
prin așchiere ; mecanică auto ; 
artizanat ; cusături românești.

Liceul „Gh. Lazăr" — Bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 
28 : lăcătușerie ; montaj apara
te electr. ; prelucrări mecanice 
prin așchiere ; confecții texti
le (croitorie) ; tricotaje (mașini 
rectilinii și tricorecord)

LICEE CU PREDARE ÎN LIMBI
STRĂINE

Liceul „C. A. Rosetti" — Ga
ribaldi nr. 11 : engleză.

Liceul „Zoia Kosmodemian
skaia" — Icoanei nr. 3—5: rusă.

Liceul nr. 15 — Bd. Dimitrov 
nr. 91 : spaniolă.

Liceul nr. 39 — Lotrioara nr. 
1 : italiană.

Liceul „Ion Creangă" — Radu 
Vodă nr. 24 ; clasic.

Liceul nr. 36 — Năbucului
nr. 18 : franceză.

LICEE CU PREDARE ÎN LIM
BA MATERNA

Liceul nr. 9 — Bd. Dimitrov 
nr. 89 : maghiară — lăcătușe- 
rie ; electrotehnică ; artizanat. 
Liceul nr. 14 — Bd. Republicii 
nr. 172 : greacă — lăcătușerie ; 
electrotehnică ; artizanat.

Liceul nr. 21 — Str. Nuferilor 
nr. 56 : germană — calculatori 
(mașini de calcul electronice) ; 
artizanat ; gospodărie.

LICEE CU PROGRAM SPE
CIAL DE EDUCAȚIE FIZICA

Liceul nr. 35 — Cal. Doro
banți nr. 163 : program special 
de educație fizică.
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Ioana Cioelov : comuna Sîr- 
bești, județul Gorj : Nu se cu
nosc incă amănunte despre școa
la dorită'. Adresează-te inspecto- 

' râtului școlar județean din Sibiu 
care va fi informat. Același răs
puns pentru Neațu George ta. 
comuna Piatra, județul Teleor
man cu referire la Inspectora
tul județean respectiv.

Toma Gherghina — Pitești : 
Mă tem, stimată corespondentă, 
că mă consideri mult mai infor
mat decît am posibilitatea să 
fiu. Școala de specializare post- 
liceală de geologie cu o durată 
de 2 ani funcționează în Bucu
rești, strada Justiției nr. 55. Sec
torul 5. telefon 41.12.31, cu ur
mătoarele secții : topografie, 
cartografie, foraje pentru ex
plorări geologice (mai pu+in a- 
decvată fetelor. după părerea 
mea). Denumirea secțiilor indi
că și funcțiile pe care le vor 
îndeplini absolvenții. Se dă e- 
xamen Ia': matematică (.scris și 
oral), fizică (oral) pentru fo
raje, la matematică (scri.s și o- 
ral). geografie fizică generală 
(oral) pentru topografie, desen 
ornamental _ desen geografic 
(lucrare grafică), geografie fizi
că și economică a Reoublicii 
Socialiste România (oral) pen
tru cartografie. La Școala post- 
liceală minieră din orașul dr. 
Petru Groza, strada Fruntașilor 
nr. 19. funcționează și secția 
geologia minieră pentru care se 
dă examen la geografie fizică și 
economică a Republicii Socia
liste România (scris și oral), ge
ologie (oral) ; manualele din 
liceu, bine știute, sînt suficien
te. Nu posed informații despre 
numărul locurilor.

Dinu Paraschiva. coniuna Con- 
durati, județul Prahova : Nu 
posed informații despre inter
nate dar logic este ca toate să

de 
nr.

----- --------- ---- șl 
aparate electrice ; tehnici și teh
nologii nucleare ; electronică 
industrială.

Liceu] ind. pt. utilaj de con
strucții și transporturi Bd. E- 
nergeticienilor nr. 1 telefon 
21.20.02 : prelucrarea metalelor 
la rece ; exploatarea și întreți
nerea auto-moto ; electromeca
nică transport urban.

Liceul ind, de chimie Bd. Ion 
Sulea nr. 216, telefon 43.35.25 : 
tehnologia chimică organică ; 
utilaje în ind. chimică ; aparate 
de măsură și automatizări în 
ind. chimică ; tehnica analizei 
fizico-chimice ; proiectanți pt. 
ind. chimică.

Liceul ind. de construcții, Bd. 
Leontin Sălăjan nr. 12 telefon 
22.39.02 : construcții civile și 
industriale ; instalații pt. con
strucții ; drumuri și poduri ; 
arhitectură și sistematizare.

Liceul ind. pt. industria ușoa
ră, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 
3, telefon 43.25.30 : mecanici ind. 
ușoară ; tricotaje ; confecții din 
textile ; finisor produse textile ; 
confecții din piele și înlocui
tori ; prelucrarea cauciucului și 
maselor plastice.

Liceul ind. de poștă și tele
comunicații str. Aleea Baraju
lui Bicaz nr. 9 telefon 43.46.75 : 
exploatarea rețelei poștale și de 
telecomunicații ; instalații de 
telecomunicații ; electromeca
nici pt. PTTR.

Liceul economic
Hristo Botev nr. 17 
13.19.01 : planificare < 
tate ; merceologie.

SECTORUL 5
Liceul ind. energetic șos. 

Giurgiului nr. 124 telefon 
41.05.17 : electromagnetică ; me- 
cano-electromagnetică.

nr. 2 Bd.
1 telefon 
contabili-

Elevii școlilor profesionale dispun astăzi de condiții optime pentru 
însușirea temeinică a meseriei alese, pentru dezvoltarea lor multi
laterală în sensul formării unui cetățean care să slujească cu ab
negație interesele țării. Este o constatare de la care nu face excep

ție nici Grupul școlar profesional „Dîmbovița* — București

gumicultură, zootehnie. Și am 
numit doar o parte din ramurile 
în care este acesta chemat să-și 
spună cuvîntul. Dar inginerul 
agronom trebuie să fie și un 
activ om politic. întrucit mili
tează pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid pen
tru dezvoltarea agriculturii ; și 
un bun organizator, dat fiind că

INSTITUTUL AGRONOMIC „N. BĂLCESCU
PREGĂTEȘTE TINERI IN PROFESIUNI

DE MARE VIITOR

U

VIAȚA
BATE

LA UȘĂ!
de SEN ALEXANDRU

JSituat în zona de nord a , 
Bucureștiului, intr-un ansamblu 
arhitectonic și peisagistic deose
bit de frumos Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu" este u- 
nul dintre cele mai mari insti
tute de învățămînt superior din 
Capitală. Dar este totodată și 
cea mai veche instituție de învă- 
țămînt superior agricol din țară. 
Istoria sa începe cu 120 de ani 
în urmă cînd domnitorul Barbu 
Știrbei semnează actul de înfi
ințare al „Institutului de agri
cultură de la Pantelimon".

Institutul pe care-1 cunoaștem, 
astăzi est opera statului nostru 
și reflectă foarte bine adîncile 
prefaceri prin care a trecut agri
cultura țării pe drumul moder
nizării sale, proces de neoonce- 
put fără existența specialistului, 
legat organic de practică, capa
bil să determine și să influen
țeze cursul producției agricole, 
înfăptuind astfel politica parti
dului în agricultură.

Baza materială a institutului 
este pe potriva misiunii încre
dințate — pregătirea specialiști
lor necesari agriculturii socia
liste. în prezentarea acesteia ar 
trebui să începem cu clădirile 
impunătoare care găzduiesc am
fiteatrele. sălile de seminarii, la
boratoarele și bibliotecile. Dar 
ele se recomandă de la sine 
chiar și celui mai neinițiat vi
zitator. Ni se pare mai de in

teres pentru viitorii candidați să 
le facem cunoscută acea parte 
din dotarea institutului care re
prezintă materialul didactic. El 
a fost acumulat de-a lungul a- 
nilor și reînnoit cu grijă de fie
care catedră. Se compune din 
mașini agricole, aparatură fină 
de laborator, colecții biologice și 
alte elemente necesare studiului 
teoretic și practic al celor mai 
intime procese din viața plan
telor și animalelor. In dotarea 
Institutului se află stațiunea di
dactică experimentală Băneasa 
— concepută și organizată ca 
o unitate agricolă complexă, 
pentru a facilita studenților 
posibilitatea inițierii în cele mai 
diverse lucrări agricole. Institu
tul folosește ea bază materială, 
în scopul instruirii practice a 
studenților, unitățile agricole din 
vecinătatea Capitalei și din 
zone specifice. Se cuvine citată 
în ordine biblioteca, al cărui 
fond bibliografic din domeniul 
agriculturii o situează printre 
cele mai cuprinzătoare din țară, 
întreg acest material didactic 
este întreținut și reînnoit prin 
forțe proprii, în atelierele insti
tutului, cu concursul corpului 
profesoral și al studenților.

încheiem prezentarea bazei 
materiale cu informația că circa 
80 la sută din numărul total al 
studenților locuiesc în elegantele 
cămine situate chiar în incinta

institutului, că în moderna can
tină se servesc zilnic aproape 
3 000 de mese, că studenților le 
stau la dispoziție baza sportivă 
și clubul — reședințe agreabile 
ale timpului lor liber, rezervat 
odihnei și activităților recrea
tive.

Viitorilor candidați la studen
ție le sînt utile aceste elemente 
care particularizează Institutul 
agronomic din București. Dar 
interesul lor nu se oprește aici. 
Ce profesiuni s<e pot însuși în 
acest prestigios institut, de ce 
calități trebuie să dispună cel 
ce-și alege o profesiune sau alta 
dintre cele ce pot fi însușite 
aici, sînt întrebări care ne par
vin cu insistență în ultima 
vreme.

Institutul cuprinde șase facul
tăți și anume •: de agronomie, 
horticultură, zootehnie, economia 
agriculturii, îmbunătățiri funcia
re și medicină veterinară, — 
toate avînd profilul lor distinct, 
toate cerind anumite însușiri ce
lor ce-și aleg profesiunile din 
domeniul respectiv.

Să luăm Facultatea de agrono
mie, de pildă. Ea conferă ab
solvenților săi titlul de inginer 
agronom. Adică un specialist de 
profil larg, pregătit in pedolo
gie. agrotehnică, fitotehnie, îm
bunătățiri funciare, genetică și 
ameliorarea plantelor, agrochi
mie, pomicultură, viticultură, le-

ii revine misiunea de a contri
bui la organizarea unităților a- 
gricole — în multe cazuri chiar 
la conducerea lor. Ca intelectual 
el participă la întreaga viață so
cială a satului, își aduce apor
tul la ridicarea sa economică și 
culturală. Toate aceste calități 
și le formează în anii de studiu, 
prin intermediul disciplinelor cu 
acest conținut incluse în planul 
de învățămînt al facultății, prin 
activitatea obștească desfășurată 
în organizația de tineret. Iată 
dar cît de complex trebuie să se 
judece cel ce-și alege meseria 
de inginer agronom ; simpla mo
tivație „îmi place", nu mai este 
suficientă.

într-un mod asemănător ca 
seriozitate, dar diferit ca con
fruntare a aptitudinilor față în 
față cu profesia aleasă, urmea
ză să se judece și candidați! 
care optează pentru celelalte fa
cultăți din cadrul institutului. 
Dacă inginerului agronom i se 
cere o pregătire de asemenea în
tindere, specialiștilor din horti
cultură, zootehnie sau medicină 
veterinară li se asigură o in
struire de profunzime, în spe
cialitate. Și unii și ceilalți tre
buie să iasă din facultate cu 
un orizont profesional foarte 
larg, cu o temeinică pregătire 
teoretică și practică, cu deprin
derea de a cerceta și aplica 
noul la condițiile date. In acest

sens, în toate facultățile, prac
tica deține o pondere însemnată 
în planurile de învățămînt, an
trenarea studenților la activita
tea științifică a catedrelor și în 
cercuri a devenit o tradiție.

Merită să subliniem că. tinerti 
aflați în fața opțiunii pentru una 
sau alta dintre profesiile ce se 
practică în agricultură nu sînt 
lipsiți de ajutor în acest mo
ment decisiv. Cel puțin cei ce 
se află în raza de atenție a in
stitutului din București. Dintr-o 
lăudabilă inițiativă a conduce
rii acestuia, 19 licee agricole au 
fost luate în îndrumarea corpu
lui profesoral al institutului. La 
două săptămîni și chiar săptă- 
mînal, cadre didactice de pres
tigiu din institut șe deplasează 
la liceele agricole din Drago- 
mirești Vale, Curtea de Argeș, 
Brănești, Fundulea. Agigea. Tr. 
Măgurele și altele țin în fața e- 
levilor din ultimul an lecții de 
sinteză la matematică, fizică, 
botanică, chimie și la discipli
nele de specialitate cerute la 
concursul de admitere, le acordă 
consultații de specialitate, spri
jină școlile în organizarea medi- 

' tațiilor. Dar întîlnirea profesori
lor cu viitorii candidați la stu
denție are repercusiuni favora
bile și pe planul cunoașterii mai 
intime a profesiilor către care 
se simt atrași, a îndatoririlor ce 
le vor reveni ca studenți și ca 
specialiști. Pentru cei ce se simt 
atrași spre sectorul îmbunătă
țirilor funciare, facultatea de 
profil a organizat un curs de 
pregătire în institut, curs frec
ventat de peste o sută de elevi 
din ultimul an de liceu.

Specialistul în profesiile ee 
se practică azi în agricultura 
țării noastre are deschise pers
pective dintre cele mai frumoa
se ; el își poate exercita profe
sia între coordonatele sale mo
derne care implică soluții prac
tice, cercetare, contribuții per
sonale la continua dezvoltare a 
tuturor 
gricole. 
această 
țiile pe
nostru intelectualilor de la sate, 
evoluția satelor pe calea urba
nizării, 
plinirii 
tuturor 
loc de
gricultură.

ramurilor producției a- 
Satisfacțiile obținute pe 
cale precum și condi- 
care le asigură statul

oferă cadrul propice îm- 
profesionale și umane 
celor ce-și aleg ca viitor 
muncă unitățile din a-

MARIETA VIDRAȘCC

Rețeaua 
învățămintului 
superior agronomic

INSTITUTUL AGRONO
MIC „NICOLAE BAL- 
CESCU" DIN BUCUREȘTI, 
B-dul Mărăști nr. 59 ; tel. 
18.22.30.

Facultatea de agricultură 
Cursuri de zi (durata de 
studii ; 5 ani). Secția : Agri
cultură.

Facultatea de horticultură. 
Cursuri de zi (durata de stu
dii : 5 ani). Secția : Horti
cultura.

Facultatea de medicină 
veterinară, Splâiul Indepen
denței nr. 105 ; tel. 37.06.76. 
Cursuri de zi (durata de stu
dii : 5 ani), Secția : Medicină 
veterinară.

Facultatea de zootehnie. 
Cursuri de zi (durata de stu
dii : 5 ani). Secția : Zooteh
nie.

Facultatea de îmbunătă
țiri funciare. Cursuri de zi 
— ingineri (durata de stu
dii : 5 ani). Secția : îmbună
tățiri funciare, Cursuri de 
zi — subingineri (durata de 
studii : 3 ani). Secția : îmbu
nătățiri funciare.

Facultatea de economia a- 
griculturii. Cursuri de zi 
(durata de studii : 4 ani). 
Secția : Economia agricultu
rii. Cursuri fără frecvență 
(durata de studii : 5 ani).
Secția : Economia agricul
turii.
INSTITUTUL AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA 
BRAD" DIN IAȘI, Aleea 
M. Sadoveanu nr. 3; tel. 
1.30.51 (rectorat) 1.52.56.

Facultatea de agricultură. 
Cursuri de zi (durata de stu
dii : 5 ani). Secția : Agricul
tură. Cursuri de zi (durata 
de studii : 4 ani). Secția : E- 
conomia agriculturii. Cursuri 
fără frecvență (durata de 
studii : 5 ani). Secția : Eco
nomia agriculturii.

Facultatea de horticultură. 
Cursuri de zi (durata de 
studii • 5 ani). Secția : Hor
ticultură.

Facultatea de medicină 
veterinară. Cursuri de zi 
(durata de studii : 5 ani). 
Secția : Medicină veterinară.

Facultatea de zootehnie. 
Cursuri de zi (durata de stu
dii : 5 ani). Secția : Zooteh
nie.

INSTITUTUL AGRONO

MIC „DR. PETRU GROZA" 
DIN CLUJ, Str. Mănăștur 
nr. 3 ; tel. 1.24.10, 1.24.11.

Facultatea de agricultură. 
Cursuri de zi (durata de 
studii : 5 ani). Secția : A- 
gricultură. Cursuri de zi 
(durata de studii : 4 ani). 
Secția ; Economia agricul
turii. Cursuri fără frecven
ță (durata de studii : 5 ani). 
Secția : Economia agricul
turii.

Facultatea de medicină 
veterinară. Cursuri de zi. 
(durata de studii : 5 ani).
Secția : Medicină veterinară.

Facultatea de zootehnie. 
Cursuri de zi (durata de 
studii : 5 ani). Secția : Zoo
tehnie.
INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN TIMIȘOARA, Piața 
Unirii nr. 1 A ; tel. 1.37.36, 
2.19.20. 2.19.21, 2.19.22.

Facultatea de agricultură, 
Splaiul Tudor Vladimirescu 
nr. 14 A : tel. 1.30.57, 1.30.58. 
Cursuri de zi (durata de stu
dii : 5 ani). Secția : Agricul
tură. Cursuri de zi (durata 
de studii : 4 ani). Secția : E- 
nonomia agriculturii. Cursuri 
fără frecvență (durata de 
studii : 5 ani). Secția : Eco
nomia agriculturii.

Facultatea de medicină ve
terinară, Piața Unirii nr. 1 A 
tel. 2.19.20, 2.19.21, 2.19.22.
Cursuri de zi (durata de 
studii : 5 ani). Secția : Me
dicină veterinară.

Facultatea de zootehnie 
Splaiul Independenței nr. 
1 A, tel. 2.19.20, 2.19.21,
2.19.22. Cursuri de zi (dura
ta de studii : 5 ani). Secția : 
Zootehnie.

UNIVERSITATEA 
DIN CRAIOVA

Facultatea de agricultură. 
Str. Libertății nr. 15, tel
1.95.11. Cursuri de zi (dura
ta de studii : 5 ani). Secția 
Agricultură. Cursuri de zi 
(durata de studii : 4 ani).
Secția : Economia agricultu
rii. Cursuri fără frecvență 
(durata de studii : 5 ani).
Secția : Economia agricultu
rii.

Facultatea de horticultură, 
Str. Al. I. Cuza nr. 13, tel.
1.97.11. Cursuri de zi (dura
ta de studii : 5 ani). Secția : 
Horticultură.

aibă același regim. îndruma
rul nu dă insă nici o informa
ție In acest sene. Eu te-aș sfă
tui să expui situația directpru- 
lui școlii la care înveți, fiind din 
județ cunoaște. desigur, mai 
bine situația. O elevă eminentă 
ca dumneata nu poate fi lăsată 
fără ajutor.

Pe de altă parte, mi-aș în
gădui să observ că numai pre
zența sau absența internatului 
nu poate constitui unicul crite
riu de alegere al unei școli, 
chiar dacă această poziție este, 
ca in cazul dumitale, justificată. 
Și nu mi-ai scris nimic despre 
ceea ce te interesează în mod 
deosebit.

Robert Cosmln — Hunedoara I 
Stimate Robert Oosmin, între
bările dumitale nu mi s-au pă
rut cîtuși de puțin naive ci, 
dimpotrivă, deosebit de serioa
se. drept care răspund : facul
tatea de comerț exterior func
ționează în cadrul Academiei 
de studii economice din Bucu
rești, Piața Romană nr. 6, tele
fon 11.06.10, interior 202. Se dă 
examen în a doua etapă. Etapa 
I este eliminatorie și constă 
dintr-un examen (scria și oral) 
la una din următoarele limbi 
străine (la alegere) engleza, 
franceza, germana sau rusa după 
programa limbii respective. E- 
tapa a Il-a constă din examene 
la : matematică (algebră, trigo
nometrie) scris și oral, econo
mie politică sau elemente de 
comerț exterior, la alegere 
(scris). Liceul seral dă drep
turi ca orice liceu. îți doresc să 
ajungi cît mai curînd absolven
tul unui liceu.

Maria C. — Maramureș : La 
școala postliceală pentru indus
tria ușoară din București, str. 
Bîrsei nr. 3, sectorul 4, telefon 
43.25.30, funcționează secția 
„finisarea produselor textile" 
care corespunde dorințelor du
mitale. Se dă examen la mate
matică (scris și oral), chimie 
(oral). După cum vezi, nicio
dată nu e prea tîrziu.

Chirilă Ileana — Com. Preo
țești, județul Suceava : Planul 
de viață pe care ți l-ai făcut 
are unele deficiențe : la con
servator se intră pe baza baca
laureatului iar la liceul de mu
zică nu ai putea intra cu in
strumentele pe care le cunoști. 
Mi se pare mult mai potrivit să 
te prezinți la o școală profesio
nală unde să înveți, ceea ce nu 
îți va împiedica în nici un fel 
activitatea muzicală pe care o 
vei putea desfășura și în ca* 
drul școlii. Ți-aș recomanda o 
școală profesională sanitară cum 
ar fi cea din Botoșani, str. Ma
xim Gorki nr. 1. telefon 1.19.02 
sau cea din Iași, str. N. Băl- 
cescu nr. 28. telefon 1.41.50. Pre- 
gătește-te în acest scop la : 
limba și literatura română (e- 
xamen scris și oral), anatomia și 
fiziologia omului — igiena, bio
logia generală, biologia. Roagă-i 
și pe tovarășii de la consiliul 
popular să te ajute în acest 
sens.

Gafton Vasile — Sibiu : La 
București în cadrul Școlii post- 
liceale de alimentație publică 
(Șoseaua Viilor nr. 38, secto
rul 5, telefon 23.48.30) funcțio
nează secția recepționer hotel 
care corespunde dorinței dumi- 
tale. Se dă examen la limba și 
literatura română (scris și oral), 
o limbă străină (rusă, engleză, 
franceză, sau germană) scris și 
oral. Dumneata vei alege desi
gur limba franceză. Succes !
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delpestelhotare Un eveniment deosebit
în viața tineretului cubanez
Interviu cu tovarășa llie Silvia, secretar al C. C. al U,T. C., 

conducătoarea delegației U. T. C, la Congresul Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba

poporul vietnamez trebuie 
să rezolve singur problema 

viitorului tării sale"
WASHINGTON 24 (Agerpres). 

„Statele Unite trebuie să revi
nă neîntîrziat la masa convor
birilor de la Paris" — a decla
rat, în cursul unei cuvîntări te
levizate, senatorul american 
Hubert Humphrey, care își des
fășoară în prezent campania 
pentru a fi ales candidat, din 
partea Partidului Democrat, la 
postul de președinte al S.U.A.

Relevînd necesitatea unei re
glementări politice a problemei 
vietnameze, senatorul Hum
phrey a spus că S.U.A. trebuie 
să-și retragă imediat toate tru
pele din Vietnamul de sud și 
să pună capăt ajutorului mili
tar și de altă natură acordat 
regimului saigonez. „Poporul 
vietnamez trebuie. să rezolve 
singur, fără participarea ame
ricană, problema viitorului pro
priei sale țări" — a fost răs
punsul dat de Hubert Humphrey

Continuă ofensiva forțelor 
patriotice sud-vietnameze

VIETNAMUL DE SUD 24 
(Agerpres). — Unitățile Fron
tului Național de Eliberare 
continuă cu intensitate o- 
fensiva declanșată pe tot 
întinsul Vietnamului de sud. 
Cele mai crîncene atacuri 
s-au desfășurat, duminică și luni 
dimineața, în regiunea Platou- 
rilor înalte. De mai multe săp- 
tămîni, colinele care sînt așe
zate paralel cu frontierele hao
sului și Cambodgiei, spre est, și 
eu șoseaua nr. 14 — dintre Dakto 
si Kontum — spre vest, consti
tuie teatrul unor lupte violente.

La 24 aprilie, scrie agenția 
France Presse, pozițiile saigo- 
neze au început să cadă, una 
după alta, pe frontul din zona 
Platourilop înalte. în regiunea 
Kontum, ca urmare a puternicei 
presiuni a forțelor patriotice. 
Luni, au fost evacuate baza ae
riană de la Phuong Hoang, si
tuată la 500 metri vest de Dakto, 
și bazele de sprijin „Zoulou" și 
„Bien Dinh", situate la sud de 
acest oraș. Pe de altă parte, toate 
comunicațiile cu cartierul gene
ral avansat al celei de-a 20-a di
vizii saigoneze de la Tan Canh, 
bombardat și apoi atacat în 
noaptea de duminică spre luni 
și luni dimineața, sînt -întrerup
te. De asemenea, la baza Dakto 
a fost încercuit un regiment 
saigonez.

Potrivit surselor militare din 
Saigon, citate de agenția Asso
ciated Press, forțele patriotice 
au intrat deja în importanta bază 
de la Tan Canh, care dirija miș
cările elicopterelor americane și 
saigoneze în întreaga regiune, 
și asigura aprovizionarea celor
lalte baze de artilerie saigoneze 
instalate pe colinele paralele cu 
frontierele laoțiană și cambod- 
giană Aceste baze sînt în pre
zent izolate, iar trei dintre ele 
— „Delta,*, „Charlie" și „Yan
kee" — sînt deja sub controlul 
patrioților.

ZIUA MONDIALĂ DE IIll'll 1 IIHETULUI
HII'IIIIIIIE COLONIALISMULUI

Ieri după-amiază a avut loc 
la Casa de cultură a studenților 
din Cluj, cu ocazia celei de a 
16-a aniversări a Zilei mondia
le de luptă a tineretului împo
triva colonialismului, un miting 
de solidaritate cu lupta popoa
relor din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru liber
tate și independență, pace și 
progres. Au fost prezenți un 
număr mare de tineri — mun
citori, elevi, studenți din între
prinderile, școlile și facultățile 
clujene, studenți străini care 
învață în acest centru univer
sitar.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Arghir Moceanu. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Cluj al U.T.C. A luat apoi 
cuvîntul tovarășa Lucia Mihăi- 
lescu, membră a Biroului 
Comitetului Central al U.T.C., 
care în numele Uniunii Ti
neretului Comunist, al tine
rei generații din patria noa
stră, a transmis un căl
duros salut de solidaritate 
militantă tuturor tinerilor, tutu
ror celor care, pe diferite conti
nente sînt angajați în lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu
lui, pentru eliberare națională 
și socială, pentru drepturi și 
libertăți democratice, împotriva 
discriminării rasiale, pentru 
pace și progres. Vorbitoarea 
și-a exprimat solidaritatea de
plină cu statele care în urma 
luptei hotărîte. pline de sacri
ficii. și-au cucerit independen
ta politică, cu popoarele care 
luptă împotriva colonialismului 
și agresiunii imperialiste, pen
tru cucerirea libertății lor na- 
tionale. Noile 6tate, apărute pe 
harta lumii, sînt militante acti
ve împotriva imperialismului și 
desfășoară vaste acțiuni pentru 
abolirea definitivă a anacroni

unor. întrebări adresate, în con
text, de reprezentanți ai pre
sei.

în favoarea reluării, fără ter
giversări, a convorbirilor cva- 
dripartite de la Paris în pro
blema Vietnamului s-a pronun
țat, de asemenea, Bella Abzug, 
membră a Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A., 
care a avut, în capitala Fran
ței, întrevederi cu reprezentanți 
la Conferința de la Paris ai 
delegațiilor R.D. Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud. Principala piedică 
în calea rezolvării politice a 
problemei vietnameze rezidă 
în bombardarea de către avia
ția americană a teritoriului 
R.D. Vietnam și sprijinul pe 
care S.U.A. continuă să-l acor
de regimului saigonez, a spus 
Bella Abzug.

Pe frontul An Lov-Saigon, pa- 
trioții supun unui puternic foo 
de artilerie și rachete punctele 
întărite ale inamicului. în sfîr- 
șit, marea bază aeriană ameri
cană de la Da Nang a fost ata
cată, pentru a patra oară în 
cursul lunii aprilie, de către pa- 
trioți.

• -------------------------------------------------------------------------

LUCRĂRILE COMISIEI ECONOMICE 
O.N.U. PENTRU EUROPA 

Intervenția reprezentantului României
In plenara Comisiei Economi

ce O.N.U. pentru Europa au în
ceput dezbaterile asupra situa
ției economice pe continent.

în intervenția sa, reprezentan
tul României, ambasadorul 
Constantin Ene, a subliniat con
tribuția adusă de sinteza expe
rienței întregului continent la 
sporirea eficienței eforturilor 
depuse de fiecare națiune pen
tru progresul său economic. 
Referindu-se la rezultatele re
marcabile obținute de țara noas
tră în ultimul sfert de veac în 
direcția modernizării structuri
lor economice, vorbitorul a a- 
rătat că, dată fiind baza de por
nire în dezvoltarea României de 
acum 28 de ani, precum și pro
gresele rapide ale producției 
materiale la scară internaționa
lă. rămîne un drum lung de 
parcurs pentru a putea înlătura 
decalajul care o separă de țările 
avansate. O serie de trăsături 
ale economiei românești, proprii 
țărilor în curs de dezvoltare. își 
găsesc reflectarea, printre alte
le. în faptul că aproximativ ju
mătate din populația activă 
continuă să fie ocupată în sec- 

cului sistem colonial, pentru 
afirmarea drepturilor tuturor 
popoarelor de a hotărî asupra 
propriului destin.

Vizita în Africa a tovarășului" 
Nicolae Ceaușescu — rezultatele 
strălucite ale acestei înalte so
lii — a constituit o nouă și pu
ternică manifestare a dorinței 
poporului român de a extinde 
și diversifica legăturile de prie
tenie. colaborare și solidaritate 
cu partidele și forțele progresis-

Mitingul 
tineretului 

clujean
te democratice, cu celelalte or
ganizații antiimperialiste din ti
nerele state independente, cu 
mișcările de eliberare națională 
de pe acest continent.

Luînd cuvîntul Alexandru 
Pop, muncitor la „Metalul 
Roșu". în numele tinerilor mun
citori din uzinele și fabricile 
clujene, a adresat un cald salut! 
de solidaritate militantă cu lup
ta popoarelor și tineretului pen
tru libertate, independență și 
progres, studenta Cornelia Cara 
a exprimat deosebita satisfacție 
a tinerilor clujeni pentru rezul
tatele vizitei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu pe 
continentul african și a urat 
succes deplin popoarelor care 
luptă pentru afirmarea ființei 
naționale, pentru scuturarea ju
gului străin, asigurîndu-le că au 
în studențimea română, în tînă- 
ra noastră generație, un -susți
nător de nădejde aT cauzei lor 
drepte.

• LUNI S-A DESCHIS 
LA LONDRA o expoziție a 
căiții românești, patronată de 
Cambridge University Press. 
La Ioc de frunte se află cele 
cinci volume ale operelor to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
traduse în limba engleză sub 
titlul : „România pe drumul 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate**. Sînt 
prezentate alte 500 de titluri 
de cărți din cele mai diverse 
domenii de activitate, apărute 
în editurile dîn țara noastră 
în limbile română, engleză și 
franceză.

La deschiderea expoziției 
au luat parte reprezentanți 
al lui British Council, Royal 
Society, Central Great Bri
tain, East Europe și Foreign 
Office, oameni de artă și oul- 
tură.

G. Macovcscu 
primit de pre

ședintele franței 
PARIS 24 — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : Luni după-amiază, 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, l-a primit la Palatul 
Elysăe pe George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Cu acest prilej, din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost 
predat un mesaj președintelui 
Georges Pompidou.

In continuare a avut loc o con
vorbire asupra unor probleme 
politice internaționale și bilate
rale, convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

torul agricol, în gradul de con
centrare, perfecționare și diver
sificare a producției industria
le etc. Dezvoltarea în continua
re a tuturor ramurilor econo
miei naționale — a arătat dele
gatul român — creează Româ
niei posibilități tot mai largi de 
participare la circuitul mondial 
de valori materiale.

în cadrul aceleiași ședin
țe plenare, delegatul român 
Adrian Gheorghiu, referindu-se 
la activitatea Comitetului pen
tru dezvoltarea comerțului ex
terior, a arătat că Româ
nia, în calitatea sa de țară 
în curs de dezvoltare, a solici
tat să beneficieze de sistemul 
generalizat de preferințe vama
le, în vederea facilitării expor
turilor sale de produse manu
facturate. O serie de țări dez
voltate — a spus vorbitorul — 
au inclus deja România pe lis
ta beneficiarilor de preferințe, 
însă alte țări nu au luat încă 
aceeași măsură, deși pe lista lor 
figurează state cu nivel de dez
voltare economică asemănător 
sau chiar mai ridicat decît 
al țării noastre.

în numele Comitetului execu
tiv al studenților angolezi, Fer
nando Van Dunen a mulțumit 
pentru invitația de a participa 
la acest miting, pe care îl con
sideră ca un omagiu adus de ti
neretul român luptei popoarelor 
pentru libertate și progres.. In 
cuvîntul său. el s-a referit la 
succesele obținute de mișcările 
de eliberare națională din colo
niile portugheze, și în special la 
cele ale poporului angolez, care 
sub conducerea M.P.L.A. este 
hotărît să continue lupta pînă 
la victoria finală. în prezent 
M.P.L.A. controlează o treime 
din suprafața Angolei, teritorii 
pe care în condițiile grele ale 
războiului anticolonial, se des
fășoară o viață economică și so
cială liberă.

Din partea studenților vietna
mezi. Nguyen Nhu Hai a vor
bit despre lupta eroică a po
porului vietnamez, despre voin
ța sa de libertate și indepen
dență care nu poate fi înfrîn- 
tă. In condițiile războiului agre
siv dus de Statele Unite și alia- 
ții lor care nu se dau înlături 
de a folosi cele mai moderne 
și distrugătoare arme, poporul 
vietnamez își păstrează voința 
de libertate și demnitatea sa 
națională.

în încheiere s-a dat citire 
unei moțiuni de solidaritate cu 
lupta tineretului împotriva co
lonialismului, prin care se a- 
dresează un apel tinerilor de 
pretutindeni, forțelor democra
tice pentru a-și uni forțele și 
intensifica acțiunile împotriva 
oricăror forme de manifestare 
ale colonialismului și neocolo- 
nialismuîui, oricăror forme de 
represiune, pentru a se întări 
frontul de luptă împotriva im
perialismului, pentru libertate 
și indepedență națională, pace, 
demnitate și progres.

I. CÎMPEAN

Delegația militară română 
primită de tovarășul Kim Ir Sen

PHENIAN 24. — Trimisul
special al Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transrtîite : Delegația gu
vernamentală militară română, 
condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care participă la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 40-a a- 
niversare a creării Armatei revo
luționare populare coreene, a 
fost primită la 24 aprilie de to
varășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri.

Au fost prezenți Țoi Hiăn, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, ministru al apărării na
ționale, O Jin U, membru al Co

Adunarea festivă de la Phenian
PHENIAN 24. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Luni după-amiază, în 
Sala Congreselor din Phenian a 
avut loc Adunarea festivă consa
crată celei de-a 40-a aniversări 
a creării Armatei Populare Co
reene.

în prezidiul adunării au luat 
loc Kim Ir Sen, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, președintele 
F.U.N.K., care se află în vizită 
oficială în R.P.D. Coreeană, Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C., secretar al C.C. al 
Partidului Muncii. Kim Ir, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C., prim-vicepre- 
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Pak Sen Cers membru al 
Comitetului Politic, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, și alte persoane oficiale 
coreene.

A luat loc, de asemenea în

urmărește cu deosebită sim
patie vasta activitate, marile 
succese dobîndite de oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană, 
de tineretul acestei țări, sub

0 aniversare glorioasă
40 DE ANI DE LA CREAREA 

ARMATEI REVOLUȚIONARE POPULARE 
COREENE

Astăzi poporul coreean ani
versează un eveniment deo
sebit al istoriei sale contem
porane : împlinirea a patru 
decenii de la crearea Armatei 
Revoluționare Populare Co
reene. La 25 aprilie 1932, în 
condițiile grele ale luptei îm
potriva imperialismului japo
nez, al unui puternic avînt 
revoluționar, sub conducerea 
și îndrumarea directă a to
varășului Kim Ir Sen, lua 
ființă prima armată cu ade
vărat populară, care reunea 
în rîndurile sale pe cei mai ' 
buni fii ai poporului, în frun
te cu comuniștii. Beneficiind 
de un puternic sprijin din 
partea maselor populare, care 
vedeau în ea principala forță 
înarmată capabilă să realize
ze aspirațiile sale legitime de 
independență și libertate, Ar
mata Revoluționară Populară 
Coreeană a dus o luptă în- 
dîrjită împotriva ocupației 
străine, a asupririi. La capă
tul unor grele campanii — 
care au durat 15 ani — în- 
vingînd numeroase piedici, 
Armata Revoluționară Popu
lară Coreeană și-a adus con
tribuția sa deosebit de im
portantă la eliberarea de sub 
dominația imperialismului 
japonez, moment care a des
chis poporului frate coreean 
drumul unor transformări în
noitoare pe calea progresului 
în toate domeniile de activi
tate. După eliberarea țării, la 
8 februarie 1948. ținînd sea
ma de noile condiții concrete, 
era creată Armata Populară 
Coreeană, moștenitoarea tra
dițiilor revoluționare. După 
cum se știe, la puțin timp 
după ce R.P.D. Coreeană în
cepuse munca sa pașnică de 
refacere după un război în
delungat, imperialiștii ame
ricani, în dorința de a-și în
făptui obiectivele lor politi
ce. au declanșat agresiunea 
militară. Poporul coreean, 
eroica sa armată, înscriind 
adevărate pagini de glorie, 
făcînd dovada unui înalt spi
rit de sacrificiu, au reușit să 
dea riposta cuvenită trupelor 
imnerialiste.

Tineretul patriei noastre

PARIS 24 (Agerpres). — In 
cele 95 de departamente și două 
teritorii de peste mări (Wallis 
și Futuna) ale Franței, precum 
și în Noua Caledoriie, s-a des
fășurat, duminică, referendu
mul în legătură cu lărgirea Pie
ței comune. Potrivit rezultate
lor acestei consultări — a cin- 
cea din cadrul celei de a V-a 
Republici franceze — comuni
cate de Ministerul afacerilor 
interne al Franței, din totalul 
de 29 312 637 de alegători în
scriși pe liste, s-au prezentat 
la urne doar 17 693 567, adică 

mitetului Politic al C.C. și se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii, șeful Marelui Stat Major, și 
alte persoane oficiale coreene. 
A fost, de asemenea, de față 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.P.D. Coreeană.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

în aceeași zi, delegația gu
vernamentală militară română, 
condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, a participat la primirea 
delegațiilor străine de către Țoi 
Hiăn, ministrul apărării națio
nale. Tovarășul Emil Bodnaraș 
a înmînat ministrului apărării 
naționale al R.P.D. Coreene un 
tablou înfățișînd un moment din 
lupta insurecțională a poporului 
român din 1944.

prezidiu Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, conducătorul 
delegației guvernamentale mili
tare române, precum și șefii ce
lorlalte delegații militare străine 
prezente cu acest prilej în ca
pitala coreeană-

Luind cuvîntul, Han Ik Su, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C., șeful Direcției 
Superioare Politice ă Armatei 
Populare Coreene a trecut în re^ 
vistă drumul glorios al armatei 
coreene în cele patru decenii de 
existență. Vorbitorul s-a referit 
pe larg la lupta desfășurată de 
forțele armate pentru eliberarea 
națională și socială și a relevat 
necesitatea întăririi capacității 
de apărare, a reliefat succesele 
obținute de poporul coreean în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al 5-lea Congres al parti
dului în opera de construire a 
socialismului sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu 
Kim Ir Sen, și în acțiunea de 
unificare pașnică a țării.

conducerea Partidului Muncii ’ 
din Coreea, în opera de con- ’ 
struire a societății socialiste. < 
în prezent Armata Populară » 
Coreeană, scut de nădejde al < 
cuceririlor revoluționare, a- * 
pară cu fermitate orînduirea ’ 
socialistă, suveranitatea și 
independența patriei sale, < 
munca creatoare a poporului, < 
fiind gata să riposteze în ori- • 
ce moment uneltirilor agre- ’ 
sive.

Poporul român, tînăra sa . 
generație, își exprimă deose- . 
bita satisfacție pentru evolu- • 
ția ascendentă, fructuoasă, pe • 
multiple planuri, a relațiilor ; 
frățești dintre partidele și ' 
țările noastre, dintre organi
zațiile de tineret, cu convin- • 
gerea că prietenia și colabo- ■ 
rarea multilaterală româno- 
coreeană se va intensifica în 
interesul celor două popoare, 
al unității țărilor socialiste, 
al tuturor forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia
lismului, pentru pace, demo
crație, pentru cauza libertății 
și progresului. Vizita delega
ției de partid și guvernamen- - 
tale române, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în 
R.P.D. Coreeană, convorbirile 
purtate cu tovarășul Kim Ir 
Sen au constituit un moment 
cu adinei semnificații pe li
nia întăririi pe mai departe 
a relațiilor româno-coreene.

Cea de a 40-a aniversare 
glorioasă a creării Armatei 
Revoluționare Populare Co
reene, oferă poporului român, 
tineretului, ocazia reafirmă
rii deplinei noastre solidari
tăți cu lupta și munca po
porului coreean, urîndu-i 
succese și mai mari pe calea 
propășirii Coreei socialiste, 
pentru apărarea suveranității 
și independenței, pentru în
făptuirea idealurilor sale na
ționale de reunificare pașni
că și democratică a țării.

I. T.

Rezultatele referendumului din franța

60,36 la sută din întregul corp 
electoral (De subliniat că, la 
primul tur de scrutin din ca
drul alegerilor prezidențiale 
din iunie 1969, dîntr-un număr 
de alegători înscriși pe listele 
aproximativ egal cu cel de du
minică au votat 22 898 960).

Dintre alegătorii care s-au 
prezentat la urne, și-^u expri
mat opinia prin „Da“ sau „Nu* 
un număr de 15 622 328 de per
soane, adică 53,29 la sută din 
cei înscriși, în timp ce 2 701 239

După cum s-a anunțat, o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășa llie Silvia, secretar al C.C. al 
U.T.C., răspunzînd invitației Comitetului Național al Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba (U.J.C.) a luat parte la lucrările 
celui de al ll-lea Congres al acestei organizații. Dînd curs 
invitației noastre de a ne acorda un scurt interviu pe tema 
preocupărilor actuale, a dezbaterilor de la forumul tineretului 
cubanez, tovarășa llie Silvia a ținut să precizeze încă de la 
început locul deosebit pe care l-a ocupat Congresul în viața 
tinerei generații revoluționare, a întregii țări.

— Pregătirile pentru Congres 
au debutat încă din toamna a- 
nului trecut, în octombrie, cînd 
în organizațiile de bază s-au 
prezentat dări de seamă și au 
fost desemnați delegații pentru 
conferințele provinciale și apoi 
pentru Congres. Au avut loc 
reuniuni cu diferite categorii 
de tineri, la diferite nivele. Cu 
acest prilej au fost discutate 
practic toate problemele care 
frămintă tineretul ; au fost fă
cute zeci de mii de propuneri 
legate de îmbunătățirea masuri
lor privind educația politică și 
ideologică, de stilul de muncă 
al organizației, de angajarea sa 
în edificarea societății socialis
te în Cuba, pentru 
unui număr 
la

r____ atragerea
_  _____ creseînd de elevi 
activitatea organizației etc.

— Cum s-au reflectat 
aceste propuneri în dez
baterile plenare ale Con
gresului sau în lucrările 
comisiilor ?

— Selecționate pe .scară na
țională, in Congres sau în co
misii, au fost evidențiate circa 
4 000 asemenea probleme, fie
care din ele constituind obiec
tul unor dezbateri concrete. In 
timpul lucrărilor asistînd . la 
Congres sau la unele comisii, 
am constatat că cele mai multe 
din propuneri, subliniate și de 
vorbitori, s-au referit la parti
ciparea tineretului din ce în ce 
mai activă cu rezultate supe
rioare, sub semnul unei exi
gențe sporite, la activitățile 
productive, Ia angajarea cu 
toată plenitudinea forțelor, Ia 
munca și efortul de apărare a 
cuceririlor revoluționare, alături 
de întregul popor. Această idee, 
relatată pe larg în Raportul de 
activitate prezentat delegaților 
la Congres a fost subliniată în 
mod deosebit în cuvîntarea ros
tită de Fidel Castro, primul se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cuba, care a lansat 
chemarea pentru o nouă mobi
lizare a tineretului în producție, 
în cadrul coloanelor de tineret 
ce-și desfășoară activitatea _ în 
toate domeniile economice im
portante.

— Ce alte preocupări 
au concentrat atenția par- 
ticipanților la Congres ?

— In cadrul luărilor de cu- 
vînt un loc deosebit l-au ocupat 
problemele privind adolescenții, 
grija pentru integrarea lor in
tr-un proces complex de învă- 
țămînt care, în afara asigurării 
condițiilor de studiu, să le ofere 
posibilitatea participării directe 
la munca productivă. Am auzit 
în repetate rînduri vorbindu-se 
despre „experiența Cuba“. Gaz
dele ne-au oferit prilejul să cu
noaștem mai îndeaproape a- 
ceastă experiență. Am vizitat 
Ceiba-7 una din școlile la a cărei 
construcție participă și un grup 
de tineri din patria noastră. La 
Complexele de tip Ceiba se a- 
sigură școlarizarea pentru 500 
de elevi — băieți și fete — dis- 
p uni nd de 500 ha pentru efec
tuarea unor lucrări agricole. Cu 
ocazia acestei vizite, precum și 
cu alte ocazii, am putut cu
noaște importanța ce se acordă 
în prezent în Cuba legării pro
cesului de învățămînt propriu- 
zis de cerințele concrete ale 
stadiului actual pe care-1 par
curge Cuba socialistă.

— La încheierea lucră
rilor Congresului au fost 
adoptate o serie de rezo
luții...

Emil Drăgănescu 
primit de 

Gemal Biedici
BELGRAD 24. — Corespon

dentul Agerpres, George Iones
cu, transmite : Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia 
a primit luni pe Emil Drăgă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președinte al 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică, care se află în Iugo
slavia cu prilejul întîlnirii de lu
cru „o președinților celor două 
părți ale comisiei-

Convorbirea, desfășurată în
tr-o atmosferă prietenească, cor
dială, a prilejuit o trecere în 
revistă a activității Comisiei 
mixte româno-iugoslave de co
laborare economică, apreciin- 
du-se cu satisfacție de ambele 
părți rezultatele rodnice obținute 
de aceasta în amplificarea și di
versificarea continuă a colabo
rării și cooperării economice, 
tehnico-științifice și a schimbu
rilor comerciale dintre România 
și Iugoslavia.

de buletine de vot au fost de
puse albe sau au fost invali
date.

Ea întrebarea președintelui 
Pompidou cu privire la atitu
dinea alegătorului francez față 
de aderarea Marii Britanii, Da< 
nemarcei, Irlandei și Norvegiei 
la Piața comună, un număr de 
10 601 645 de persoane, repre
zentând 67,86 la sută din voturi
le exprimate, au răspuns afir
mativ, iar 5 020 683 de alegători, 
echivalînd cu 32,14 din voturi
le exprimate, au răspuns „Nu*. 

— Desigur. Una din acestea 
sintetizează dezbaterile însu- 
mind principalele sarcini ale 
U.J.C. pentru întărirea și dez
voltarea procesului de educație

Moment solemn :
U.J.C.

delegafia U.T.C. c _ 
drapelul organizației noastre.

„•
oferind Congresului

revoluționară a tineretului, edu
carea Iui prin muncă și forma
rea unei atitudini înaintate față 
de învățătură, pentru însușirea 
cuceririlor științei și tehnicii. 
In alte rezoluții s-a manifestat 
solidaritatea tineretului cubanez 
cu lupta popoarelor din Indochi
na, cu poporul chilian, cu ti
nerii progresiști din S.U.A., cu 
toate mișcările revoluționare șl 
progresiste de tineret, împotri-

A 11-a aniversare a victoriei 
de la Playa Giron 

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul aniversării a 11 ani 

de la victoria^poporului cubanez, 
din aprilie 1961, de la Playa Gi
ron, împotriva intervenției mili
tare a mercenarilor, luni seara a 
avut loc în Capitală, sub egida 
Asociației studenților cubanezi 
din România, o adunare festivă.

Au participat studenți cuba
nezi, români și ai altor țări, care 
studiază la noi.

A fost prezent Nicolas Rodri- 
guez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, și 
membri ai ambasadei.

In numele tineretului și stu
denților români, al U.T.C. și 
U.A.S.R., Sorin Ionescu, secretar 
al Consiliului U.A.S.R., a adresat 
un călduros salut prietenesc, de 
solidaritate internațională colegi
lor cubanezi, poporului și tinere
tului Republicii Cuba, prima țară 
socialistă de pe continentul ame
rican, cu prilejul celei de-a 11-a 
aniversări a victoriei de la Playa 
Giron, victorie care a demonstrat 
voința și capacitatea poporului 
cubanez de a-și apăra viața sa 
nouă, liberă și independentă. Vic
toria poporului cubanez, a spus 
vorbitorul, a dat o lovitură zdro
bitoare planurilor forțelor reac
ționare de a reinstaura în Cuba 
vechile rînduieli, de a-și redobîn- 
di privilegiile pierdute. Totodată, 
ea a demonstrat în mod conclu
dent că nu poate fi înfrînt un 
popor hotărît să-și apere cu orice 
preț cuceririle sale revoluționare, 
libertatea, independența, demni
tatea sa națională.

TINERETUL. LUMII

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
ÎNTÎLNIRII REPREZENTANȚILOR PRESEI 

SI PUBLICAȚIILOR PENTRU TINERET 
DIN EUROPA

VARȘOVIA 24 — Cores
pondentul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, transmite : La Roza- 
lin, lingă Varșovia, s-au în
cheiat lucrările întîlnirii re
prezentanților presei și publi
cațiilor pentru tineret din 
Europa, organizată din ini
țiativa ziarului „Sztandar 
Mlodych". Au participat re
prezentanți ai unor organe de

/7^
Apollo-16"a decolat de pe Lună

HOUSTON 24 (Agerpres). — 
John Young și Charles Duke 
și-au încheiat misiunea de trei 
zile pe suprafața Lunii, deco- 
lînd luni, la ora 3,26 (ora Bucu- 
reștiului) la bordul etajului su
perior al modulului lunar 
„Orion“. Cea de-a treia și ulti
ma ieșire a astronauților a du
rat cinci ore și 40 de minute, 
obiectivul ei principal fiind ex
plorarea craterului North Ray, 
adine de 400 m de unde au fost 
recoltate noi eșantioane de sol. 
In cursul celor trei expediții 
extravehiculare. care au totali
zat aproximativ 20 de ore. 
Young și Duke au cules o can
titate record de probe . lunare 
— 111 kg. anticipată deja de 
unul din geologii N.A.S.A. 
drept cea mai importantă „re
coltă selenară" adusă pe Pă- 
mînt. 

va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, a 
nedreptății sociale, pentru pro
gres și pace.

— V-am ruga, cîteca 
cuvinte despre activitatea 
delegației de tineret din 
România.

— Gazdele ne-au oferit prile
jul de a transmite, de la tri
buna Congresului, salutul tine
retului nostru, mesajul său de 
prietenie frățească și solidari
tate militantă cu munca și lupta 
tineretului cubanez. Am fost 
oaspeți ai unor întreprinderi și 

instituții din Havana precum și 
din provincia Pinar del Rio# 
ne-am întilnit cu tineri munci
tori, elevi, studenți, cu activiști 
de partid și ai organizației de» 
tineret. De fiecare dată am * 
primiți cu sentimente calde, cu 
dorința de a dezvolta Pe mai 
departe cooperarea cu U.T.C., 
cu tineretul român.

Interviu realizat do 
IOAN TIMOFTE

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor de prietenie și solidari
tate dintre organizațiile de tine
ret din cele două țări, mențio- 
nînd schimburile de delegații și 
vizite, participarea unor tineri 
din țara noastră la o serie de ac
țiuni organizate de tineretul cu
banez.

în cuvîntul său, ambasadorul 
Republicii Cuba la București a 
evocat importanța aniversării vic
toriei obținute de poporul, ar»* 
mata, partidul și guvernul cuba* 
nez în luptele de la Playa Girori» 
Faptele petrecute în acele zile -y 
a spus ambasadorul — reprezintă) 
pagini istorice care datorită mă* 
reției și strălucirii lor vor fi veș-* 
nic vii. Sînt pagini de neuitat ala 
revoluției noastre, care au trecut 
dincolo de granițe, pentru a se 
integra istoriei popoarelor din 
America Latină. Poporul nostru
— a spus în încheiere vorbitorul
— cunoaște foarte bine aceste 
realități și continuă să-și îndepli
nească obiectivele, bind totodată 
vigilent și gata de a respinge ori
ce agresiune din afară.

In încheiere, participanții la 
adunare au asistat la un prograni 
artistic prezentat de studenți cu* 
banezi.

★
Cu același prilej, la Casa de> 

cultură a studenților a fost orga
nizată o expoziție de fotograf 
înfățișînd aspecte din timpul eve
nimentelor petrecute în urmă cui 
11 ani la Playa Giron.

presă pentru tineret din nu
meroase țări ale Europei.

Au fost prezentate referate, 
urmate de discuții, pe teme 
actuale ale continentului nos
tru privind colaborarea, pa
cea și securitatea. Din Ro
mânia, Ia întâlnire a partici
pat Fugeniu Obrea de la zia
rul „Scinteia tineretului**.

Momentul decolării, transmis 
în direct cu ajutorul perfecțio- 
natei camere de luat vederi cu 
care a fost dotată misiunea 
„Apollo-16“ și care a făcut ca 
imaginile să fie de o excepțio
nală claritate, a fost deosebit 
de spectaculos. Partea superi
oară a LEM-ului. care a utili
zat ca rampă de lansare plat
forma de coborîre. a fost pro
iectată brusc în spațiu, sărind 
literalmente ca un dop de șam
panie și Iăsînd în urma sa o 
jerbă de flăcări. După cîteva 
secunde, cînd modulul lunar 
devenise un punct alb pe ecra
nul televizoarelor, „ochiul" ca
merei a revenit încet spre pan
tele liniștite ale zonei Des
cartes.

La ora 5 și 35 minute (ora 
Bucureștiului). modulul lunar 
s-a recuplat cu cabina de co
mandă
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