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FABRICII

Pe platforma in
dustrială a munici
piului Tîrgoviște a 
început construcția 
unei fabrici de ta
blă subțire — ul
tima din cele pa
tru unități prevă
zute a fi puse în 
funcțiune aici, în 
actualul cincinal.

In secțiile viito
rului obiectiv, pri-

DE TABLA

mul cu acest profil 
din țară, se va rea
liza o gamă variată 
de tablă aliată pen
tru industria elec
trotehnică. Fabrica 
va fi dotată cu u- 
tilaje moderne rea
lizate în cea mai 
mare parte în țară.

Noile investiții 
ce se execută pe 
marea platformă 
industrială „Tîrgo-

SUBȚIRE

viște-sud“, _ Uzina 
de strunguri și cea 
de oțeluri aliate, 
Fabrica de surse e- 
lectrice „Romlux" 
și cea de tablă vor 
duce la creșterea 
producției globale 
a județului Dîmbo
vița, la finele cin
cinalului, de peste 
3 ori fată de rea
lizările anului 1970.

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

.9

A AMBASADORULUI FINLANDEI
Joi, 25 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Finlandei la București,

Kaarlo Veikko Makela, în le? 
gătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 0 
convorbire care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

La îndemnul secretarului general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, intr-un singur glas tinerii țării răspund:

TOATE EFORTURILE, 
ÎNTREAGA NOASTRĂ PRICEPERE

PENTRU ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA PLANULUI
în atenția întregului colectiv: ORGANIZAȚIILE UTC

PERFECȚIONAREA 
PROCESELOR TEHNOLOGICE

SE ANGAJEAZĂ

sosește in fan noastră 

tovarășul FIOfL CASIRO W, 

prim-semtar at C.C. at P.C. din Cuba, 

prim-ministru at Cuvernului 

Revoluționar a! Republicii Cuba

Anunțarea convocării Confe
rinței Naționale a partidului 
■pentru a doua jumătate a lunii 
iulie, precum și sărbătorirea în 
acest an a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii — eveni
ment de însemnătate istorică în 
viața patriei — au determinat o 
vie și puternică efervescență 
creatoare în rîndul tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii 
din țara noastră. întregul nostru 
popor, toți, tinerii, patriei. intim.-, 
pină cele două evenimente ma
jore înscrise în agenda politică 
a acestui an printr-o muncă în
suflețită dedicată înfăptuirii mă
rețelor obiective ale programu
lui făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului.

O anchetă întreprinsă la Cen
trala industriei confecțiilor și 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București relevă cu argumente 
convingătoare hotărîrea tuturor 
salariaților de a pune cit mai de
plin în valoare energiile și ca
pacitatea de creație de care 
dispun colectivele de salariați 
pentru continua dezvoltare și 
modernizare a producției și teh-

nicii de producție, pentru ridica
rea parametrilor calitativi ai 
produselor, pentru sporirea efi
cienței întregii activități econo
mice. Ea relevă în același timp

• Muncitorii Fabri
cii de confecții și tri
cotaje București au 
hetărîf dublarea an
gajamentelor în în
trecerea socialistă pe 
anul 1972 • Prin au- 
toutilare — mașini și 
utilaje în valoare de 
peste 2,5 milioane lei
• Cea mai mare aten
ție ridicării nivelului 
de cunoștințe tehnice 
și profesionale a ca

drelor

influența favorabilă pe care o 
au, în desfășurarea activității, 
măsurile de perfecționare a con
ducerii și planificării economiei 
naționale hotărîte la Conferința 
Națională a partidului din de
cembrie 1967 și transpuse în 
viață în anii care au urmat.

— La începutul anului 1972, 
în urma consultării masei largi 
de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și economiști, a celor mai 
buni specialiști, am ajuns la 
concluzia că prin extinderea a- 
plicării metodelor de chimizare 
în procesul de producție, creș-

GH. GHIDRIGAN
A. VASILESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

ARGEȘ — Obiectiv permanent : reducerea 

duratei lucrărilor de investiții.

• VOR FI DESCHISE ȘAPTE ȘANTIERE ALE TINERETULUI 
PE CARE VOR MUNCI IN SERIE 30 DE BRiGAZI CU 1.500 
DE TINERI • ALĂTURI DE CONSTRUCTORI, PE ȘANTIE
RELE OBIECTIVELOR INDUSTRIALE DIN JUDEȚ ■. COMBI
NATUL PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚII CTMPU- 
LUNG, AUTOSTRADA BUCUREȘTI — PITEȘTI, FABRICA 
„ELECTROARGEȘ* SI „ȘANTIER 72 C.F.R.” • IN FERMELE 
I.A.S. — ELEVI, STUDENȚI, TINERI DIN INSTITUȚII VOR 
PARTICIPA LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR, RECOLTAREA 
FRUCTELOR, CONSERVAREA LEGUMELOR SI FRUCTELOR. 
• REALIZĂRI LA ZI : 10 MILIOANE LEI LA LUCRĂRILE 
NEF1NANTATE Șl 350.000 LEI LA LUCRĂRI FINANȚATE.

TINERI CARE

MUNCESC ÎN CHIP

EXEMPLAR

Electricianul 
miner

ILIE VELESCU

BUCUREȘTI — Anga jamente sporite — mili

oane în economia țării.

• 1,2 MILIARDE LEI VALOREAZĂ PRODUCȚIA SUPLI
MENTARA, STABILITĂ CA ANGAJAMENT, LĂ OBȚINE
REA CĂREIA VOR CONTRIBUI TINERII MUNICIPIULUI 
• ÎN ECONOMII SUPLIMENTARE DE 2 000 DE TONE ME
TAL SE VA CONCRETIZA GENERALIZAREA INITIATIVE! 
„MILIMETRI IN INSTANȚA" • 28 DE OBIECTIVE ECONO
MICE — ȘANTIERE ALE MUNCII PATRIOTICE • 2 000 000 
DE LET ECONOMII SUPLIMENTARE, PÎNA LA SFÎRSITUL 
ANULUI, LA LUCRĂRILE FINANȚATE • 1 500 DE TONE 
METALE VECHI PESTE ANGAJAMENTUL INITIAL — EXPE
DIATE CĂTRE OTELĂRIILE PATRIEI • 10000 DE TINERI VOR 
LUCRA PE ȘANTIERELE CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE.

Organizația U.T.C. a sec
torului IV din mina „Vul
can** nu are decît 33 de 
membri. Secretarul ei, rni- 
nerul-clectrician Ilie Ve- 
lescu, are însă nu mai pu
țin de nouă ani de cînd o 
conduce.

Se află la „Vulcan" de 16 
ani. împreună cu cei 33 de 
membri ai organizației face

din fiecare zi de muncă o 
nouă izbîndă, care se adau
gă celorlalte. Anul trecut, 
de pildă, sectorul său a fost 
unul din primele care a ra
portat îndeplinirea planului 
anual încă din prima deca
dă a lunii decembrie, obți- 
nînd locul I pe județ în în
trecerea declanșată între

organizațiile U.T.C. Sporin- 
du-și angajamentele în cin
stea Conferinței Naționale 
a partidului, brigada lui se 
străduiește în prezent să-și 
mențină poziția prin alte 
acțiuni dedicate aceluiași o- 
biectiv înalt al producției — 
realizarea planului înainte 
de termen.

VIRGIL COSTEA

DÎMBOVIȚA — Acum și aici, unde interesele 

muncii o cer.
• 700 DE TINERI VOR FI ÎNDRUMAȚI SA SE CALIFICE 

PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII • „SĂ LUCRĂM O ZI 
PE TRIMESTRU CU MATERIALE ECONOMISITE", O INI
ȚIATIVA A SPIRITULUI GOSPODĂRESC Șl COMPETENȚEI 
PROFESIONALE • „FIECARE TÎNĂR, O SUTĂ DE LEI ECO
NOMII ANUALE LA CONSUMUL TEHNOLOGIC DE 
SCULE" • 1 200 DE TONE METALE VECHI EXPEDIATE 
SUPLIMENTAR OȚELÂRIILOR ȚĂRII • 53 DE ȘANTIERE 
ALE MUNCII PATRIOTICE — ADRESE PENTRU 30 000 TI
NERI.

Alte relatări despre aceste obiective 
și angajamente, în reportajele din 
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80 000 DE TINERI AU ROSTIT IERI

„ȘCOLII, ADÎNCĂ 
RECUNOȘTINȚĂI

Un ultim autograf pe panglicile de rămas bun

Astăzi. sosește în 
Capitală, tovarășul Fi
del Castro Ruz, prim- 
secretar al Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist din 
Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revo
luționar al Republicii 
Cuba, care, la invita
ția Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român și a 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
România, face o vizită 
oficială de prietenie în 
tara noastră.

Fidel Castro Ruz s-a 
născut la 13 august 
1927. în localitatea Bi- 
ran (Mayari). în pro
vincia Oriente. unde a 
urmat primii ani de 
școală. Continuă stu
diile la Havana, unde 
a absolvit învățămîn- 
tul mediu și a intrat 
la Facultatea de Drept. 
După absolvirea fa
cultății. în 1949. a în
ceput să practice avo
catura. iar în 1950 ob
ține titlul de doctor în 
drept. In timpul stu
diilor la Universitatea 
vana a luat parte activă la 
mișcarea revoluționară a stu
denților.

La 10 martie 1952. după lo
vitura de stat militară a lui Ba
tista. Fidel Castro a prezentat 
Tribunalului Suprem un docu
ment în care demasca lovitura 
și cerea să se aplice sancțiuni.

La 26 iulie 1953. î 
unui grup de 95 de 
trioți revoluționari, 
tro a condus atacul 
fortăreței Moncada, 
care s-a înscris ca o adevărată 
epopee a bărbăției 
poporului cubanez. ___
Iul asalt a constituit semnalul 
declanșării insurecției naționale. 
Cei 17 tovarăși care reușiseră 
să scape de represiuni au fost 
luati prin surprindere și arestați 
pe Muntele Gran Piedra. Deoa
rece autoritățile aveau de gînd 
să-1 omoare și să-1 facă dispă
rut. tovarășii săi, temîndu-se ca 
nu cumva Fidel Castro să fie 
asasinat, au declarat o grevă, a 
foamei și au obtinut victoria. 
Castro este pină la urmă iude- 
cat. iar la procesul de la 16 oc
tombrie 1953. el a rostit memo
rabila pledoarie, cunoscută sub 
numele ..Istoria mă va absolvi", 
un aspru rechizitoriu la adresa 
tiraniei și care cuprinde progra
mul politic și social ’ după care 
se conducea ..Mișcarea 26 Iu
lie".

Condamnat la 10 ani închisoa
re. autoritățile l-au pus în liber
tate, ca urmare a sprijinului 
puternic din partea maselor 
populare, după doi ani petrecuți 
în detențiune pe Insula Pinilor. 
Fidel Castro pleacă în exil în 
Statele Unite, apoi în Mexic,

din Ha- 
acțivă

în fruntea 
! tineri pa- 

Fidel Cas- 
împotriva 
eveniment

în istoria 
Memorabi-

unde organizează expediție
pentru eliberarea Cubei de sub 
tiranie.

La 25 noiembrie 1956 pornește 
din portul mexican Tuxpan. la 
comanda iahtului „Granma“, iar 
la 2 decembrie 1956 debarcă. in 
fruntea unui grup de 82 de ti
neri revoluționari. în provincia 
Oriente. • Expediția este surprin
să de forțele lui Batista și îm
prăștiată in cursul primei lupte. 
Doar cu 12 oameni. Fidel Castro 
s-a retras în Munții Sierra 
Maestra, unde începe lupta de 
partizani împotriva dictaturii. 
La 17 ianuarie 1957, cu 20 de 
luptători, atacă cazarma din lo
calitatea La Plata, ciștigînd 
prima victorie. Fidel Castro dă 
dovadă de reale calități de iscu
sit comandant de partizani, ob- 
ținînd succese asupra forțelor 
regimului dictatorial, ceea ce a 
avut un puternic ecou în rîn- 
durile poporului. Efectivele de
tașamentelor de partizani au 
crescut rapid, transformîndu-se 
într-o armată revoluționară, 
care a dat lovituri zdrobitoare 
trupelor lui Batista.

La 10 februarie 1958 deschide 
cel de-al doilea front de ope
rațiuni, ..Frank Pais". condus de 
comandantul Raul Castro, fra
tele său. Ia apoi hotărîrea de a 
ocupa partea de vest a insulei, 
și la 21 august coloana ..Anto
nio Maceo“ pornește de la El 
Salto, din provincia Oriente. în 
frunte cu comandantul Camilo 
Cienfuegos. iar coloana nr. 8. 
„Ciro Redondo". pleacă din Las 
Mercedes, sub conducerea co
mandantului Ernesto Che Gue
vara. După ce orașul Santa Cla
ra este cucerit de revoluționari, 
la 31 decembrie 1958. ordonă

Cheia succeselor — simbolul activităților rodnice desfășurate în școală — este 
predată elevilor din anul III

...Cei aproape 80 000 de 
absolvenți ai liceelor teo
retice și de specialitate au 
spus, ieri, școlii „bun ră
mas, îți mulțumim". Clin
chetul sonor a răsunat 
pentru ultima oară adu- 
cind în atmosfera sărbăto
rească a festivităților de 
rămas bun și o undă de 
nostalgie. In acest an am 
participat alături de cei 150 
de absolvenți ai Liceului 
,.Ion Neculce" din Capita
lă la manifestarea transfor
mată lntr-o puternică tra
diție, în cadrul căreia pro
moția ’72 a predat „Cheia 
succeselor" celor din anul 
III. Erau prezenți în școa
lă elevii care timp de 12

ani au învățat aici. Clipele 
emoționante, care autenti
ficau startul unei noi pro
moții în viață, reprezen
tau, în același timp, și 
momentele semnificative 
ale unui bilanț bogat 
în realizări și succese. 
Pentru cadrele didactice, 
nu mai puțin, aceste mo
mente au însemnat, cum 
spunea și tovarășul profe
sor emerit Ion Dragu, di
rectorul liceului ,,prilejul 
unei autoanalize lucide a 
tuturor dascălilor pentru a 
oferi mai mult, mai bine 
viitoarelor promoții". In 
același timp, promoția Li
ceului „Ion Neculce" este 
promoția unui dublu semi

centenar ; al U.T.C.-ului șl 
ai înființării liceului, după 
cum realizările ei în vii
toarele locuri de muncă, 
școli postliceale vor fi în
chinate sărbătorii Republi
cii și aniversării a 300 de 
ani de la nașterea lui Ion 
Neculce. In cuvintele re
prezentanților, celor care 
astăzi intră în dificila cam
panie de pregătire a exa
menelor, a răsunat ferm 
dorința de afirmare plena
ră a personalităților mode
late cu grijă și dra- 

calin stanculescu
(Continuare 

în pag. a Il-a)

trupelor insurgente să 
înceapă ofensiva asu
pra Havanei, în timp 
ce Santiago de Cuba 
se preda trupelor sale. 
In prima zi a anului 
1959, detașamentele 
armatei revoluționare 
de -eliberare în frunte 
cu comandantul lor, 
Fidel Castro, au in
trat victorioase în 
capitala țârii, răstur- 
nînd regimul an
tipopular 
rului E 
cursul 
rostit 1_ -
1959 în tabăra milita
ră „Columbia" — 
astăzi „Orașul Liber
tății — a încununat 
de fapt victoria revo
luției. Aceasta era, 
totodată, încununarea 
luptei grele și eroice 
duse de poporul cu
banez pentru, elibe- 
rarea lui națională și 
socială, pentru inde
pendența și suverani
tatea națională a pa
triei sale.

Victoria a deschis 
un capitol nou în 

cubaneză, a dat curs li-

regimul
al- dictato- 

Batista. Dis- 
său istoric, 

la 8 ianuarie

istoria----------- , _ —
ber unor transformări revolu
ționare profunde în viața ță
rii.

La 16 februarie 1959, Fidel 
Castro devine primul ministru 
al Guvernului Revoluționar, iar 
la 3 octombrie 1965 este ales 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba.

Partidul și guvernul cubanez, 
în frunte cu tovarășul Fidel 
Castro, inițiază o serie de re
forme social-economice cu un 
profund caracter revoluționar, 
ca exproprierea întreprinderilor 
și bunurilor capitalului străin, 
naționalizarea băncilor, reforma 
agrară etc. ceea ce a dus la con
solidarea cuceririlor revoluțio
nare. Prin eforturile și realiză
rile deosebite ale poporului său, 
Cuba a devenit primul stat so
cialist de pe continentul ameri
can. în care oamenii muncii 
sint cu adevărat stăpîni pe des
tinele lor.

Poporul român urmărește cu 
caldă simpatie și solidaritate 
frățească realizările obținute în 
opera de construire a socialis
mului de către poporul cubanez, 
sub conducerea Partidului Co
munist din Cuba și a Guver
nului Revoluționar.

Vizita tovarășului Fidel Cas
tro în țara noastră, convorbirile 
ce vor avea loc între conducă
torii de partid și de stat ai ce
lor două țări vor conferi noi 
dimensiuni relațiilor bune de 
prietenie și colaborare între 
partidele și țările noastre.

Poporul român urează un căl
duros bun-venit pe pămîntul 
României socialiste înaltului 
oaspete, sol al poporului cuba
nez prieten !

Tovarășului JANOS KADAR, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
Dragă tovarășe Kâdâr,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Co

mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al poporului român și al meu personal, 
să vă adresez, la cea de-a 60-a aniversare a 
zilei dumneavoastră de naștere, calde felicitări, 
împreună cu cele mai cordiale urări de noi 
succese în activitatea pe care o desfășurați 
pentru edificarea societății socialiste în Repu
blica Populară Ungară, pentru progresul și 
hunăstarea poporului frate ungar.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma înalta 
noastră prețuire și satisfacție pentru relațiile 
de înțelegere și prietenie, de colaborare și 
bună vecinătate existente între țările și popoa
rele noastre, pentru legăturile de solidaritate 
frățească statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, pe temelia durabilă a marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, a idealuri
lor luptei comune.

Amintindu-mi cu profundă satisfacție de con
vorbirile pe care le-am avut în timpul recentei 
vizite pe care ați făcut-o în România, în frun
tea delegației de partid și guvernamentale un
gare, îmi exprim încă o dată convingerea că 
relațiile dintre partidele și țările noastre vor 
cunoaște continuu o dezvoltare rodnică, în in
teresul popoarelor român și ungar, al unității 
țărilor socialiste, mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al triumfului socialismu
lui și păcii în lume.

Vă urez, dragă tovarășe Kâdâr, multă sănă
tate, viață îndelungată și tot mai multe succe
se, spre binele poporului ungar, al cauzei secu
rității și colaborării internaționale, democra
ției și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general 

al Partidului Comunist Român
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ELE R E PRIMIRE LA PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
KENNETH DAVID KAUNDA, președintele Republicii Zambia, 
următoarea telegramă :

Aflînd cu adîncă durere despre moartea mamei dumneavoa
stră, exprim Excelenței Voastre, guvernului, partidului și po
porului din Republica Zambia intreaga compasiune și profunde 
condoleanțe din partea Consiliului de Stat, a guvernului și 
poporului român, precum și a mea personal.

MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER

WILLIAM GOPALLAWA, președintele Republicii Shri Lanka, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEACȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă :

Poporul Republicii Shri Lanka mi se alătură în a mulțumi 
Excelenței Voastre și poporului țării dumneavoastră pentru 
—------- *------- :3 cu prjjejjj] inaugurării Republicii

. urărye

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi, în vizită 
protocolară de prezentare, pe 
ambasadorul ----
plenipotențiar

extraordinar și 
al Republicii In

donezia la București, Mursalin 
Daeng Mamangung.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat George 
prim-adjunct al 
afacerilor externe.

Macovescu, 
ministrului

amabilul mesaj transmis C- ___
Shri Lanka. Răspund călduros la salutările personale și 
care mi-au fost adresate.

DELEGAȚIA P.C.R. CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL PAUL 
ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂNICULESCU - MIZIL S-A

INTÎLNIPI LA C. C. Al P. C. R.

tovarășii
al

după-amiază,
Andrei, secretar

P.C.R., și Ghizela Vass, 
secție la C.C. al P.C.R.,

în țaraJoi
Ștefan
C.C. al 
șef de
s-au întîlnit cu tovarășa Mar
tha Borquez, membră a Prezi
diului C.C. al P.C. Mexican,

care se află în vizită 
noastră.

întîlnirea, care s-a 
rat într-o atmosferă 
prietenească, a prilejuit _
schimb de păreri asupra acti
vității și preocupărilor actuale 
ale celor două partide.

desfășu- 
sinceră, 

*1 un

Joi după-amiază, s-a înapoiat 
în Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., care a făcut 
o vizită în Franța, la invitația 
Partidului Comunist Francez.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi-

nată de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Zahiu, ad
junct de șef ' 
al P.C.R., de

de secție la C.O. 
activiști de partid.

iNAPOIEREA DELEGAȚIEI P.C.R. 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL CORNEL BURTICĂ

SPORT în sezon
competițional

Cupa României" la oină
în faza finală

• JOCURILE DECISIVE SE 
MANGALIA • OPT ECHIPE

RIREA
Prima parte a sezonului compe

tițional de oină a fost dominată 
de jocurile ediției ’72 a „Cupei 
României", competiție care a reu
nit la start peste 200 de echipe, 
majoritatea lor fiind din mediul 
rural. Dintre protagoniste -
pe : Biruința Gherăiești (Neamț), 
cîștigătoarea primei ediții a „Cupei 
U.T.C.“ (1969). Avîntul Curcani
(Ilfov), fostă campioană republica
nă, Avîntul Frasin (Suceava), Vic
toria Cristești (Bistrița). Spicul 
Avrămcni (Botoșani) și Viață 
nouă-Olteni (Teleorman), cîștigă
toarea ediției 1971 a „Cupei 
U.T.C.". Alături de acestea au e- 
voluat și o serie de formații să
tești înființate de scurt timp, cum 
sint : Spicui Stănilești (Vaslui). 
Recolta-Ciobanu (Constanța), Cras- 
nn Lucăceni (Satu Mare), Recolta 
Ilălmaș (Sălaj), Recolta Fierbinți 
(Ilfov) etc. Eie au avut un debut 
promițător, dînd o replică dîrză 
echipelor cu o activitate compe- 
tițională mai îndelungată. De alt
fel, toate echipele amintite au 
ajuns în faza superioară, etapa 
zonală, oferind jocuri spectaculoa
se, de un bun nivel tehnic.

Prima zonă s-a desfășurat pe 
stadionul din comuna Frasin, unde 
oină se bucură de o largă popu
laritate. Șl frăsinenii au întîmpinat 
acest eveniment sportiv așa cum 
se cuvine. Tinerii muncitori fo
restieri din localitate au pregătit 
mai multe trofee (lucrate dm lemn 
de frasin) pe care le-au oferit e- 
chipelor competitoare. Peste 200 
de sportivi, în frumoase costume 
naționale, au participat la festivi
tatea de inaugurare a competiției,

notăm

DISPUTA PE STADIONUL DIN 
IN ÎNTRECEREA PENTRU CUCE- 
TROFEULUI

ce a fost urmărită cu interes de 
numeroși spectatori. La întreceri 
au participat campioanele județe
lor Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava 
și Neamț, care au jucat sistem 
turneu. Cele mai bune s-au dove
dit :Biruința Gherăiești (Neamț) și 
Avîntul Frasin, conduse de maeș
trii sportului Eugen Cocuț și. res
pectiv, Ion Munteanu. Acestea au 
ocupat primele două locuri, califi- 
cîndu-se pentru finală.

Deosebit de atractive au fost și 
jocurile zonale disputate în ultima 
parte a lunii mai la Doicești 
(Dîmbovița), Călărași (Ialomița) și 
Beiuș (Bihor), la care au concu
rat mai multe echipe fruntașe. 
Pentru etapa finală s-au mai ca
lificat : Viață nouă—Olteni, Avîn- 
tul Curcani, Celuloza Călărași, Di
namo București. Tricolorul Baia 
Mare șl C.P. București, dețină
toarea trofeului.

întrecerile decisive din turneul 
final al .Cupei României" se dis
pută pe stadionul din Mangalia, 
între 2—4 iunie. în continuare, e- 
chipele de oină vor fi antrenate 
în alte confruntări importante. La 
mijlocul lunii iunie va avea loc fi
nala celei de a 4-a ediții a „Cupei 
U.G.S.R." la oină (pe stadionul 
din Suceava. 16—18.VI). De ase
menea, amintim jocurile de oină 
din cadrul tradiționalei competiții 
„Cupa tineretului de la sate", 
„Cupa U.T.C.- ediția a 4-a (finala 
are loc la București. în august și 
vor participa toate echipele cam
pioane de județ) și Campionatul 
republican, care se desfășoară în 
patru etape.

Joi s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Kinshasa, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările primului Con
gres al Mișcării Populare a Re
voluției din Republica Zair.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de 
al P.C.R., și Ion 
prim-adjunct de 
la C.C. al P.C.R.

",

M. LERESCU

TURISMUL PENTRU TINERET

județul Mureș
l
l
i
i

Agenția de turism pentru tineret „Mureș" se numără printre 
organismele similare din țară, care se caracterizează printr-o 
intensă activitate turistică. însuși numărul mare de parti ci panți 
la diferite acțiuni organizate — peste 46 000 în anul 1971 — 
atestă afirmația de mai sus. Despre posibilitățile de gazde pen- 

z , pot satisface interesul și
categorii de tineri, i-am 

Vasile Vlas, președintele agen- 
„Mureș".

tru turiști, despre obiectivele care 
dorința de cunoaștere a diferitelor 
solicitat un interviu tovarășului 

ției de turism pentru tineret
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— Dacă afirmăm că patria 
noastră e»ste, prin excelentă, o 
țară bogată și frumoasă — ne 
spune interlocutorul — județul 
Mureș iși înscrie armonic reali
zările, culorile, în peisajul ge
neral și înnoitor al României 
socialiste. Frumuseților natura
le, care strălucesc prin inedit, 
li se adaugă an de 'an frumuse
țile zidite de mina omului care 
iși marchează, astfel, lăsind 
mărturie și zestre generațiilor 
viitoare, trecerea lui prin timp.

— Considerînd că aceste fru
museți sînt, în general, cunos
cute de către tinerii din jude
țul dumneavoastră sau, oricum, 
ele le sînt mai la îndemînă, 
v-am ruga să ne spuneți, care 
credeți că sînt principalele o- 
biective turistice 
suscită atenția 
drumeții 
tării ?

— Aș 
unitatea 
ne referim prezintă o mare va
rietate de relief. începînd cu 
luncile rîurilor care îl străbat, 
pînă la munții semeți ale căror 
creste depășesc altitudinea de 
2000 m. De aici se desprinde 
concluzia existenței unei bogate 
flore și faune care în afară de 
satisfacerea unor pasiuni științi
fice în aceste domenii, oferă sa
tisfacții cinegetice. Dar ca să 
fim mai concreți, să încercăm 
o succintă trecere în revistă a 
monumentelor istorice și ale 
naturii din județ, oferind ast
fel celor interesați posibilitatea 
de opțiune, de alegere.

XV-lea, castelul, amintit în do
cumente prin anul 1553. Numele 
lui se leagă în istorie prin nu
meroase ședințe ale Dietei Tran
silvaniei. care au avut loc aici. 
La numai 5 km de Iernut se 
află localitatea Oarba de Mu
reș. cunoscută cititorilor datori
tă crîncenelor bătălii care s-au 
purtat aici în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Un mo
nument ce străjuiește cimitirul 
eroilor cinstește memoria celor 
11 000 ostași români căzuți în 
încleștarea cu hoardele fasciste.

— Cum toate drumurile con-
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ce merită și 
amatorilor de 

din alte județe ale
vrea să amintesc că 
administrativă la care

— Vă rugăm.
— Venind dinspre Turda, pri

ma localitate pe acest traseu 
este orașul Luduș. Un oraș nou. 
în plină dezvoltare. La 19 km 
de aici se află comuna Zaul de 
Cîmpie, importantă printr-o mo
dernă crescătorie de crapi și o 
rezervație botanică. Aici aste 
protejat bujorul românesc, un 
străvechi și remarcabil element 
de stepă pontatică. La cîțiva 
kilometri de Luduș, pe șoseaua 
ce duce la Tg. Mureș, pe malul 
sting al rîului care dă numele 
județului, este amplasată termo
centrala Iemut — importantă 
realizare a regimului nostru pe 
aceste meleaguri. Tot aici 6e 
poate vizita biserica reformată 
o construcție din secolul al

A fost prezent Jean Zitu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Zair la București.

CRONICA
U. T

secție la C.C.
Cumpănașu, 

șef de secție

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Copenhaga, 
tovarășul Mihail Stoica, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., care, la invitația 
conducerii Tineretului social
democrat din Danemarca 
(D.S.U.), a participat la lucră
rile celui de-al XIX-lea Con
gres al D.S.U.

Școlii adîncă recunoștință"
(Urmare din pag. I) 

goste de înalta competență a 
cadrelor didactice. Angajamen
tele au fost in fiecare an gravate 
mai adine în inima fiecărui ab
solvent, care ieri s-a văzut con
fruntat din plin cu examenele... 
emoțiilor. Mihaela Bobic a adus 
salutul pionierilor din clasa a 
VlI-a, urînd un drum fructuos în 
viață celor 150 de componenți ai 
promoției ’72. Simbolica „Cheie a 
succeselor", a porților cunoașterii 
și a izbînzilor în știință șl cultură 
a fost predată anului III ; iar dra
pelul școlii, simbol al celor 50 de 
ani de cultură a fost preluat de 
elevii anului I. imnul studențesc 
..Gaudeamus Igitur" a încheiat 
frumoasa manifestare a promoției 
’72 a Liceului „Ion Neculce" ca o 
promisiune solemnă de angaja
ment deplin pe viitoarele trepte de 
viață șl cunoaștere.

★
Dar fiecare liceu a marcat în fe

lul său, festivitățile „ultima oră 
de curs". La ..Liceul Industrial de 
construcții" festivitatea absolvenți
lor a avut si un caracter sportiv 
datorită Importantului Ioc pe care-I 
ocupă acest canitol în viața ele
vilor scoli!. Peste 30 de elevi din 
anul V au primit trofeele obținu-

IVt,e sub culorile liceului, anul 
în viitorul an școlar, absolvenții 
luîndu-și angajamentul de a con
tinua bunele tradiții profesionale 
și sportive ale celor care absolvă 
acum liceul și cu atestarea de 
constructori.

★
Și, ca aici, în aceste locuri unde 

am izbutit să fim prezenți, în în
treaga țară absolvenții liceelor 
teoretice și de specialitate au fost 
ieri protagoniștii clipelor de emoție 
și frumoase gînduri de mulțumire 
la adresa școlii, a dascălilor, care 
i-au îndrumat cu grijă părintească 
de-a lungul anilor de școală, și 
adîncă recunoștință la adresa 
partidului, a întregii societăți pen
tru generozitatea cu care-i în
conjoară. îi vom intllni din nou 
peste cîteva luni pe purtătorii de 
ieri ai uniformelor școlare împo
dobite cu tradiționalele panglici pe 
care se aflau înscrise autografe 
și gînduri legate de școală, prie
tenie, artă, viitor, în sute de miî 
de locuri din țară, in producție. în 
școli postliceale. în băncile institu
telor de învățămint superior, ur- 
mînd cu entuziasmul și energia 
caracteristică vîrstei bacalaureatu
lui. drumul în viață. Să le urăm 
din toată inima si. nu numai pen
tru examene. Succes !

Reacțiile față de
cărți sînt, deseori, aidoma ce
lor față de oameni. Dacă există 
oameni pe care îi iubim, sînt 
alții pe care îi și respectăm. 
Numai aparent paradoxal, nu 
totdeauna gratulăm în același 
timp una și aceeași persoană 
cu dragostea și respectul nos
tru. Drumuri prin memorie este 
o carte ce invită cititorul la o 
asemenea atitudine, căci Octa
vian Paler atinge esențiala per
formanță necesară unui autor 
în alcătuirea unei cărți de că
lătorie : 
peri pe 
această 
Ier are 
importanța ei „..., i 
priceput niciodată 
pund ce profit ______
voiajurile lor în străinătate cei 
ce nu găsesc vreme să se des
copere pe ei înșiși". Orice car
te de călătorie, indiferent de 
momentul redactării ei — si
tuat la o distanță mai mare sau 
mai mică față de momentele 
voiajului — și de locurile vizi
tate, trebuie să se nască 
timpul interior 
singurul capabil să ne ofere 
imaginea raportului real dintre 
personalitatea autorului și cea 
a locurilor vizitate. Accesul la 
acest timp interior constituie 
cel de-al doilea cîștig al cărții 
lui Octavian Paler. Numărul 
celor care călătoresc este e- 
norm ; cel al celor care știu s-o 
facă cu adevărat, infim. Octa
vian Paler este unul dintre a- 
cești privilegiați : „Lăsam me
reu în urma mea alte străzi 
care nu știam cum se numesc. 
Mi-era suficient să mă orien
tez în general. Și de ce ar fi 
trebuit să le învăț numele, dacă 
tot ce vroiam să țin minte era 
sufletul orașului Autorul
Drumurilor prin memorie și-a 
creat o adevărată filozofie a 
călătoriei din care se poate cita 
copios. Pentru că oriunde te-ai 
duce nu poți ocoli orașele, iată 
o axiomă cu privire la cunoaș
terea lor: „singurul mijloc de 
a pătrunde în intimitatea unui 
oraș străin, e de a-i deveni 
pentru cîteva zile cetățean o- 
bișnuit". Sub herbul acestei 
credințe, Octavian Paler devine 
un diagnostician de primă 
mină. El „denunța" fără greș 
adevăratul suflet al orașelor 
care-1 găzduiesc. La Cairo su
fletul orașului este tot ceea ce 
ține de cele 500 de moschei dar 
și aerul onctuos al bazarurilor 
în care numai fumătorii 
narghilele „nu aud și nu văd 
nimic". Sufletul Luxorului 
naște sub ochii călătorului ’ din- 
tr-o neașteptată năruire a tot 
oeea ce a putut să-și închi
puie. să fabuleze despre orașul 
cu nume strălucitor ca o le
gendă : „Tot ce-am fabulat 
noaptea s-a ruinat. O gară pro
vincială, vopsită proaspăt în 
tonuri uleioase de verde țipă
tor, cîteva taxiuri vechi cu 
arcuri zdrobite, case aglutinate

aceea de a se desco- 
el însuși. Îndeplinind 
condiție, Octavian Pa- 
răgazul de a comenta 

însă nu m-am 
j să-mi răs- 
moral au din

in jurul gării, o singură «traca 
ducînd în centru, acesta e Lu- 
xorul ? Mă urmărea o impre
sie persistentă de Buzău di
naintea războiului (!) in vreme 
ce sub coviltirul trăsurii pră
fuite ce mă transporta la hotel 
mă vedeam expropiat pentru 
totdeauna de grădinile de lotus 
în care reveriile mele nu înce
taseră să creadă..." Semnul dis
tinctiv al Atenei este 
Acel soare care „a 
mereu o lumină egală, 
în care și ideile lasă

soarele, 
revărsat 
văroasă, 
umbre".

__ în
al autorului,

de

se

Acel soare intens care a luat, 
deseori, mintea cetății făcînd-o 
să-și alunge gînditorii și artiș
tii in alte locuri sau în moarte : 
„gînditori și artiști în

tors din Troia niciodată". Aș 
risca să spun că Drumurile 
prin memorie au și un personaj 
principal. El este, fără îndoială, 
deșertul, reprezentat prin Sfin
xul de la Ghizeh „această pia
tră bolnavă de infinit" cum 
magistral îi numește Octavian 
Paler. Lansez această ipoteză 
fie și numai pentru că cele mai 
frumoase pagini ale cărții se 
citesc în eseurile dedicate sin
gurei certitudini a deșertului, 
Sfinxul : „Există întrebări din 
care nu rodește niciodată vreun 
răspuns. Sfinxul e, poate, una 
din ele. Sau, poate, că acesta 
e singurul lui destin. Să ră- 
mînă întrebare de piatră, a- 
ceeași la marginea deșertului 
singura lui certitudine". Pagini 
la fel de frumoase sînt cele 
despre piramide și Sala Hipos- 
tilă, mai ales prin dovada stră
lucită că literatura noastră are 
azi scriitori, care nu mai mă
soară minunile culturii univer
sale cu cotul, cum era nevoit 
s-o facă Domnia Sa Dinicu Go- 
lescu. Sînt în aceste pagini de 
maturitate clasică a literaturii 
de călătorie destule _
prezentînd proporțiile minuni
lor arhitectonice ale Egiptului 
antic, dar ele sînt altoite pe 
trupul unor fraze atît de ar
monioase, încît, eventuala lor

cifre re-

PRIN

ti ci și moderni, ce domină for
mația culturală a cititorului de 
lux Octavian Paler. Dar și aici 
autorul izbîndește, dîndu-ne 
pagini înnobilate de penetranta 
sa luciditate : „îmi apărea însă 
limpede, că natura greacă nu 
trișează, nu simulează nebunia 
unei sărăcii de aristocrație de
clasată, după cum nu rotește 
nici cozi de păun tropicale, ci 
pur și simplu nu-și ascunde 
crisparea pietroasă, starea 
pămînt epuizat și mi-era greu 

"* ‘ ' de
ve- 
(...) un 
râ
de 

din

pauuui tpuizjivi, ți g
să văd în colinele agreste 
la marginea Atenei solul 
chilor serbări dionisiace..." 
„Grecia decepționează pe 
om fără cultură. Ca să nu 
mîi dezolat, sătul de praf, 
soare, de pietrele dislocate 
edificii necunoscute, la poalele 
acropolei sale, trebuie sa o vezi 
cu un ochi ideal, în vîrstă do 
trei milenii". Deși deziluzionat 
de realitatea unui loc sau a 
altuia, Octavian Paler are no
blețea, atît de rară la memoria
liști, de a nu-i impune citito
rului starea sa : „Legendele au 
însă și ©Ie locuri natale pe care 
nu le pot uita, așa că norii albi 
ce rătăceau lent deasupra O- 
limpului mi se păreau unicul 
lucru firesc. Sau, poate că mun
tele pe care l-am văzut eu 
avion nu era Olimpul".

Drumuri prin memorie 
dezvăluie in autori 4 lor și 
moralist cu replică fină, pun-

Octavian Paler:

din

ne 
un

DRUMURI
MEMORIE

vlipsă ar dăuna cu siguranță. De 
altfel, scriitura lui Octavian 
Paler este de un rafinament 
care mi-a amintit ce spunea 
Caragiale, și anume, că un cu- 
vînt nu poate avea decdt un sin
gur loc în frază. Cuvintele lui 
Octavian Paler înfloresc exact 
în locurile hărăzite de muzica 
inefabilă a frazei.

Ceea ce nu trebuie uitat, este 
faptul că în Drumuri prin me
morie se înfruntă două civili
zații cardinale ale lumii : cea 
egipteană și cea elină. Benefi
ciind în mai mare măsură de 
ceea ce numeam la început 
timpul interior al autorului, E- 
giptul îmi pare a ieși în avan
taj. Asta pentru că în paginile 
dedicate Greciei, Octavian Pa
ler este inevitabil marcat de 
imensa literatură pe care for
mația sa culturală de european 
a putut-o consulta. Așa se face 
că multe dintre eseurile din 
secvența „Greci a“ reprezintă 
teatrul înfruntării dintre con
știința călătorului de lux care 
este Octavian Paler și imagi
nația incendiată de toate Ilia- 
dele și Odiseile Homerilor an-

cărora nu realizez la cit s-ar 
fi redus gloria acestui arhipe
lag". Acel soare care a făcut 
ca Atena să fie — după cum 
strălucit scrie Octavian Paler — 
„o Florență lipsită de germenii 
clarobscurului". Acel soare oare 
te face astăzi să nu știi care 
este adevărul : cel „Al Istori
cului sau al sculptorilor? Ceea 
ce a trăit sau ceea ce a visat 
Atena Octavian Paler, ca un 
poet autentic, < 
statuilor, iubește 
tena dar nu se 
ceea ce a trăit 
Drumurilor prin 
că pentru a-ți apropia legendele 
— fie ele ale Egiptului, fie ale 
Greciei, cele două țări (culturi) 
de-a lungul cărora se desfă
șoară acest voiaj — trebuie să 
le suspenzi într-un anumit 
timp, poate în cel al amurguri
lor voluptoase. Aflat la Micene, 
unde adevărul s-a dovedit a fi 
sigur de partea arheologilor și 
nu d« cea a genialului Homer, 
Octavian Paler scrie : „In ul
timele raze ale unui amurg 
prăfuit, pe scena adevărată » 
Orestieî, mi-am spus că legen
dele Atrizilor nu s-au mai in-

este de partea 
t ce a visat A- 

îndoiește de 
ea. Autorul 

i memorie știe

ci necesară, o stare 
a bucuriei de a crea

ctînd de fiecare dată spectacu
los, fie când denunță pe călăto
rul de duzină ce infestează cu 
interjecțiile sale stupide sălile 
marilor muzee ale lumii, fie 
cînd face scurte dizertații cum 
ar fi cea despre tripticul Min- 
drie-Modestie-Orgoliu, și din 
care nu Intîmplător cităm toc
mai această secvență : „Mîn- 
dria nealterată, pertinentă, nu 
se apără de modestie, ci de bla
zare. Ea mi se pare nu numai 
legitimă, 
normală
ceva, căci efortul autentic are 
nevoie de conștiința valorii sale, 
de mindria valorii sale și în 
consecință are tot dreptul la 
stimă". Cartea lui Octavian Pa
ler este și o invitație către cei 
care au privilegiul de a călă
tori, să o facă cu cât mai multă 
noblețe a spiritului ; este un 
volum atît de fermecător, în- 
cdt ne face să așteptăm cu bu
curie dar și cu neliniște viitoa
rele cărți ale lui Octavian Pa
ler. Cu neliniște, fiindcă ase
menea cărți nu se scriu prea 
des.

ia fel ca în

— Nu ne-ați vorbit despre o- 
i—*---- » situate în

a autenticului

a
a

— Fiindcă tot sîntem la ca
pitolul recreere, ce itinerarii ne 
recomandați în continuare ?

localități cu un pronunțat 
racter etnografic și folcloric.

— Și acum, în calitate 
gazde, ce posibilități de cazare 
există în județ pentru turiștii 
sosiți prin agențiile Biroului de 
turism pentru tineret ?

biectivele turistice situate 
Valea Tîrnavelor...

Cetatea cu cele 5 bastioane, 
azi în întregime reconstituită. 
Unul din cele mai importante 
obiective turistice ale orașului 
este biblioteca documentară Te- 
leki-Bolyai. Valoarea instituției 
crește prin numărul mare de 
unicate din domeniul istoriogra
fiei. științelor naturii, geogra
fiei etc. Tot în apropiere pot fi 
vizitate casele în care au acti-

gotic. La 10 km de aid, în co
muna Brîncovenești, se află cel 
mai reprezentativ castel medie
val din Valea Mureșului, o 
construcție gotică îmbinată cu 
elemente de stil baroc. începînd 
de aici, pe sub munți, se înși
ruie satele Vătava. Filea. Rușii, 
Munți. Deda. Dumbrava. Pietriș, 

■ • ’ ca- 
O

punct turistic amenajat special 
pentru el. la Stina de Vale.

DORIN TDDORAN

60 de ani de la nașterea lui
MARIN CHILOM (1912-1942)

Leagăn de frumusețe 
păstrător de tradiții

verg spre centrul de reședință 
al județului, v-am ruga să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre 
Tg. Mureș, ca oraș turistic.

— Intrarea în oraș este stră
juită de siluetele de beton și 
sticlă ale Combinatului de în
grășăminte azotoase, Fabricii de 
pielărie și mănuși, I.L.E.F.O.R., 
Metalotehnica, I.U.I.U., care se 
înșiruie de o parte și de alta a 
autostrăzii. Centrul propriu-zis 
al orașului îl constituie Piața 
Trandafirilor. Specific clădirilor 
din centrul orașului sînt acope
rișurile din ceramica colorată. 
Aici se impun prin monumen
talitate și arhitectură, edificiile 
care găzduiesc Comitetul muni
cipal și județean de partid. 
Palatul culturii, cu vestita sală 
de oglinzi, cinematograful Arta, 
Muzeul de istorie și Muzeul 
mișcării muncitorești. întregul 
oraș parcă e dominat de înălți
mile Institutului de medicină și 
farmacie, ce-și conturează pro
filurile printre coroanele de ver
deață ale platanilor. Coborînd 
pe strada Mihai Viteazu în car
tierul supranumit al școlilor, 
pot fi vizitate Institutul peda
gogic de trei ani, Liceul ..Uni
rea". Al. Papiu Ilarian. Bolyai,

vat Avram Iancu și Al. Papiu 
Ilarian și în care poetul revo
luționar Sandor Petofi și gene
ralul Iosif Bem au făcut ulti
mul popas în preziua bătăliei 
de la Albești. Minunate locuri 
de recreere constituie baza nau
tică Weeckend și parcul natural 
de la Platoul Cornești. îmbogă
țit cu o frumoasă grădină zoo- 
lgică.

— Privind spre nord, tentații
le sînt stimulate de crestele 
munților Călimanului și ai Gur- 
ghiului. Spre ei. șoseaua trece 
prin comunele Dumbrăvioara și 
Gornești, unde pot fi vizitate 
două castele din secolul al 
XVII-lea. Cel din urmă, con
struit în stil baroc, numără 52 
de camere și 365 ferestre, res- 

săptămîni și cîte 
Orașul Reghin 
din punct de 
căci de numele 

activitatea unuia

pectiv cite 
zile are anul, 
este important 
vedere turistic 
lui se leagă 
dintre corifeii Scolii ardelene — 
Petru Maior. Tot aici poate fi 
vizitată biserica evanghelică o 
monumentală construcție în stil

zonă asemănătoare este cea 
Văii Gurghiului. Comuna ce 
împrumutat numele rîului care 
o brăzdează, este așezată pe lo
cul unei vechi cetăți dacice care 
străjuia intrarea în munți. O 
parte din materialul cetății 
care s-a mai păstrat, a fost fo
losit pentru construirea. în se
colul al XIX-lea a castelului 
Bornemiza — reședință a admi
nistrației domeniului în trecut, 
azi muzeu de vînătoare — si
tuat într-un frumos și bogat 
parc dendrologic. Tot aici se 
poate vizita pădurea Mocear — 
o rezervație naturală de stejari 
multiseculari și poiana narcise
lor (perioadă optimă luna mai 
— începutul lui iunie). Un alt 
itinerar ar fi Tg. Mureș — So- 
vata. După un popas la Termo
centrala Fîntînele și un altul la 
Castelul Zeyk — construcție din 
secolul al XIII-lea din Sîngior- 
giul de Pădure — amintita sta
țiune balneo-climaterică se în
tinde la poalele muntelui Saca, 
în afară de cele 5 lacuri, res
pectiv, Ursul, Negru. Roșu, 
Verde, Aluniș, pot fi vizitate 
Vîrful Saca, Cireșica, Valea So
meșului. Salina Praid, iar în 
exclusivitate tinerii pot face un 
popas mai lung in frumosul

— în afară de Tîrnăveni, cu
noscut ca centru de fabricare a 
carbidului și sticlei, un plus de 
interes suscită municipiul Sighi
șoara. pe care îl putem supra
numi „mărgăritarul Tirnavei". 
Acesta își înalță pe deal cetatea
și casele cu acoperișurile țugu
iate, străjuite de turnurile bres
lelor aproape **’ ~
urmă cu 500 de ani. Sighișoara 
este o mostră 
orașelor transilvănene medieva
le. Castele încă locuite își păs
trează prospețimea anilor în 
care au fost construite. Aici a 
stat și a bătut monedă. între 
anii 1431—1435, fiul lui Mircea 
cel Bătrîn, Vlad Dracul. Intra
rea în cetate se face prin tur
nul cu ceas, recunoscut prin 
păpușile lui. care simbolizează 
zilele săptămînii. In zona cea 
mai înaltă este biserica numită 
„din deal“ care este legată de 
cetate printr-o scară de lemn ce 
numără 175 de trepte. Printre 
comorile bisericii se numără și 
cele 35 covoare orientale ce se 
păstrează din secolul al XVII-lea 
ca o mărturie a legăturilor ne
gustorilor transilvăneni cu omo
logii lor din Asia Mică. între
gul oraș, așezat pe un vechi 
drum al romanilor din Apullum. 
este înconjurat de platourile de 
verdeață de la Breite și Dealul 
Gării.

— în toate orașele enunțate 
avem posibilități de cazare și 
masă. Acest lucru se face atît 
în cabane, corturi în perioada 
de vara, cit și tn internatele 
școlilor de pe itinerariile alese, 
unde există amenajări «pedale.

MIRCEA BORDA

Chipuri și fapte eroice care se 
împletesc intr-o continuă și in
tensă trăire pe canavaua mult 
zbuciumatei dar glorioasei isto
rii a mișcării muncitorești și de
mocratice a patriei noastre ne 
aduc în memorie cu sentimente 
de îndreptățită mîndrie îndelun
gatele tradiții internaționaliste 
ale activității clasei muncitoare, 
ridicate la un nivel superior prin 
crearea partidului de tip nou, 
Partidul Comunist Român. îm- 
binînd armonios și consecvent 
în activitatea sa patriotismul și 
internaționalismul proletar, co
muniștii români au înscris nu
meroase manifestări de solida
ritate activă, militantă cu miș
cările revoluționare din diferite 
țări, pentru independență, pro
gres și pace.

Continuator al unei multise
culare tradiții de luptă pentru 
libertate, poporul român care 
nutrea o puternică aversiune 
față de fascism și-a afirmat 
simpatia și sprijinul față de Re
publica Spaniolă și față de e- 
roicii ei apărători. în fruntea 
acțiunii de solidarizare cu lupta 
revoluționarilor spanioli s-a si
tuat clasa muncitoare, condusă 
de Partidul Comunist Român. 
Sub influența comuniștilor, miș
carea de solidaritate care a cu
prins mase largi de muncitori, 
țărani, intelectuali români și de 
alte naționalități s-a manifestat 
activ sub o pluralitate de forme 
în pofida prigoanei dezlănțuite 
de aparatul represiv al statului 
burghez. Răspunzînd chemării 
P.C.R. au plecat din țara noas
tră peste 500 de voluntari comu
niști și antifasciști care au par
ticipat la toate bătăliile mari pe 
fronturile Spaniei, contribuind 
cu vitejie și abnegație la lupta 
eroică a poporului spaniol. în 
marile bătălii pentru apărarea 
Madridului și a Valenciei, la 
Jarma și Guadalajara, !n misiuni 
de mare răspundere s-au distins 
prin eroismul lor mulți dintre 
voluntari și printre aceștia M 
înscrie cu litere de foc și sin
ge și numele lui Marin Chilom.

S-a născut la 26 mal 1912 In 
București, într-o familie de 
muncitori. După primii ani de 
ucenicie, devine lucrător meta-

lurgist la fabrica „Vulcan" din 
Capitală, unde găsește în mod 
firesc încă din primii ani ai a- 
dolescenței calea spre mișcarea 
muncitorească de tineret, 
grîndu-se în rîndurile 
Tineretului Comunist, 
îndeplinește cu elanul caracte
ristic vîrstei și cu simț de răs
pundere sarcinile pe care 
primește. Ulterior, în viitoarea 
acțiunilor greviste, a întruniri
lor, a manifestațiilor și mitin
gurilor de stradă din anii 1930— 
1933, tînărul Marin Chilom își 
dezvoltă conștiința revoluționa
ră, înțelege că locul său este în 
rîndurile comuniștilor aflați în

inte- 
Uniunii 
unde-și

le

fruntea celor mai combative ac
țiuni muncitorești.

Marin Chilom trăiește și se 
formează ca revoluționar în anii 
unui puternic avînt al luptei 
clasei muncitoare. Anii de după 
1930 sînt anii unor puternice bă
tălii de clasă în care comuniștii 
duc o activitate de mobilizare a 
tuturor forțelor împotriva peri
colului fascist. în acest climat 
zbuciumat știrea războiului spa
niol a zguduit și conștiința tînă- 
rului Marin Chilom.

...La capătul unui drum isto
vitor ajunge pe pămîntul iberic 
în toamna anului 1937. După o 
scurtă perioadă de pregătire mi
litară la centrul de instrucție 
din Casas Ibanez, Marin Chilom 
a fost încadrat într-o subunita
te de mortipri formată din vo
luntari din țările balcanice, 
printre care se aflau și mai 
mulți români. în prima linie, 
sub focul necruțător al inamicu
lui, tînărul Marin Chilom s-a 
remarcat prin dîrzenia, curajul 
pi apiritul său de abnegație în 
luptele deosebit de sîngeroase 
din Eatremaduza și regiunea 
muntoasă a Dragonului. în 
cursul unor lupte crîncene sub
unitatea de mortiere a fost de
cimată.

Marin Chilom, împreună cu 
alți voluntari rămași în viață, 
s-a încadrat tn compania româ
nească de pușcași „Grivița", din 
batalionul „Djakovici". Cu a- 
ceastă companie a participat la 
luptele aprige din zona inunți- 
lor înalți de două mii de metri 
ai Levantului, unde s-a eviden
țiat ca un vajnic ostaș. Iată cum 
este evocat acest episod de către 
un camarad de arme, prezent în 
această încleștare pe viață și pe 
moarte : „într-o dimineață, în 
zori, artileria fascistă s-a dez
lănțuit cu furie asuprh pozițiilor 
republicane. Obuzele și proiec
tilele șuierau vijelios peste ca
petele noastre, apoi se prăvă
leau și explodau cu detunături 
infernale. Masivii muntoși ai 
Levantului se zguduiau, se cu
tremurau. Văile și prăpăstiile 
vuiau îngrozitor. După canona
da de artilerie a urmat bombar
damentul aviației. Avioanele 
germano-italiene veneau în va
luri și in picaj, deșertau tone de 
bombe asupra noastră. (...) în 
acel vacarm au căzut morți sau 
răniți numeroși voluntari ro
mâni. Printre cei răniți s-a a- 
flat și Marin Chilom. După o 
scurtă spitalizare revine pe 
front intrînd din nou în focul 
luptelor din Catalonia 
rie — februarie 1939)“.

...în 1942, înfruntînd cu dem
nitate teroarea fascistă din lagă
rul Mauthausen, cu sănătatea 
zdruncinată, cade victimă bar
bariei și cruzimei hitleriste. S-a 
sfîrșit, ca și mulți alți antifas
ciști români care, urmînd im
boldul conștiinței lor înaintate, 
al idealurilor internaționaliste, 
în spiritul cărora au fost edu
cați de partid și-au pus viața 
drept stavilă în fața reacțiunii 
și fascismului.

Astăzi cînd sărbătorim 60 de 
ani de la nașterea acestui dîrz 
erou al clasei noastre muncitoa
re, poporul român cinstește cu 
venerație și păstrează vie amin
tirea lui Marin Chilom și a al
tor martiri ai mișcării muncito
rești căzuți în lupta cu fascis
mul.

(ianua-

FLORICA IONAȘCU
cercetător științificI
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TOATE EFORTURILE, ÎNTREAGA NOASTRĂ PRICEPERE
PENTRU ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA PLANULUI

Purtători •> unei «trâlucM» 
tradiții de muncă și dăruire en
tuziastă pe șantierele muncii 
voluntar-patriotice, tinerii din 
orașele și satele județului Ar
geș — din fabrici, uzine, de pe 
șantiere, din instituții și școli 
— au hotărât ca în cinstea 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, remar
cabil eveniment in viața poli
tică a țării, să-și sporească sub
stanțial angajamentele în ac
țiunile patriotice pentru anul 
în curs. Tovarășul Constantin 
Voineag, prim secretar al Co
mitetului județean Argeș al 
U.T.C.. ne prezintă în cele ce 
urmează obiectivele de muncă 
ale brigăzilor, ne înfățișează 
amploarea acțiunilor ce au loc 
sau urmează să se desfășoare 
în diverse localități ale jude
țului.

— Față de cifra inițială de 40 
milioane lei economii la acțiu
nile finanțate, tineretul din ju
dețul nostru și-a propus o su
plimentare de 10 milioane. Dar 
mult mai elocvent decît aceas

OBIECTIVUL PEBMANENT-
REDUCEREĂ DURATEI 

LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

ANGAJAMENTE SPORITE 
-MILIOANE ÎN 
ECONOMIA TĂRII

ACUM Șl AICI, 
UNDE INTERESELE 
MUNCII 0 CER

tă cifră este faptul că mii de 
tineri vor munci efectiv pe 
șantierele marilor obiective in
dustriale de pe cuprinsul jude
țului, pînă la încheierea lucră
rilor lor. Prin participarea la 
muncă a acestei masive forțe 
tinerești noi dorim să contri
buim cu toată energia noastră 
la reducerea duratei de con
strucție a acestor obiective, la 
obținerea unor însemnate eco
nomii la devizele lor.

— Vă rugăm să precizați a- 
ceste obiective și modul în 
care veți organiza desfășurarea 
activității Tinerilor brigadieri.

— Deschidem șapte șantiere 
ale tineretului unde vor lucra 
zilnic, în serii, un număr de 
30 de brigăzi cu' peste 1.500 de 
tineri. Ne propunem astfel să 
continuăm serialul brigăzilor 
Argeș, deja bine cunoscute în 
țară pentru că de trei ani con
secutiv locul întîi în întrecerea 
brigăzilor îl deține cîte o bri
gadă din județul nostru. Ele 
vor munci pe șantierele Combi
natului pentru materiale de 
construcții Cîmpulung, auto
strada București — Pitești, Fa
brica ,.Electroargeș“. „Șantierul 
72 C.F.R.", în cadrul Trustului 
de Construcții Industriale Pi
tești.

— Peste puțin timp va începe 
vacanța elevilor și studenților. 
Unde-i vom putea întâlni în o- 
rele de muncă patriotică ?

— Peste 8.700 dintre el, orga
nizați în echipe și brigăzi, vor 
veni în sprijinul fermelor 
I.A.S. pentru întreținerea cul
turilor și recoltarea fructelor, 
precum și a fabricilor de con
serve Băiculești și Topoloveni, 
pentru conservarea legumelor 
și fructelor.

Interlocutorul nostru preci
zează apoi că mulți alți tineri 
vor fi repartizați să continue 
lucrările de amenajare a Unor 
baze sportive și de agrement 
cum sînt plajele de pe nul 
Doamnei și rîul Tîrgului, pati
noarul de la Cîmpulung, tere
nurile sportive ale Institutului 
pedagogic și Uzinei mecanice. 
Rodnică va fi contribuția ele
vilor, studenților, a altor tineri 
la ridicarea mai rapidă și cu 
cheltuieli mai mici a cantinei 
muncitorești din zona indus
trială Găvana — Pitești, a ci
nematografelor de la Costești, 
Curtea de Argeș și Cîmpulung.

— Cu aproape 100.000 ne 
suplimentăm angajamentele la 
acțiunile finanțate, adaugă to- 

varășul Voineag, pentru a rea
liza un milion de lei economii. 
La acest capitol am putea ob
ține mult mai mult dar consta
tăm cu surprindere că I.C.M. 
nu ne mai primește fierul vechi 
colectat de tineri, spunîndu-ni- 
se că oțelăriile nu mai au ne
voie de această materie primă. 
Cred că este vorba de o gravă 
neînțelegere a I.C.M.-ului.

— O ultimă întrebare, tova
rășe prim secretar. Care este 
stadiul la zi al realizărilor ti
neretului din județul dv. ?

— Acțiunile mari au început 
de-abia acum, iar altele vor în
cepe curînd. Cu toate acestea 
am realizat pînă în prezent zece 
milioane lei economii la acțiu
nile nefinanțate și 350.000 lei 
la cele finanțate. însuflețirea, 
dorința fierbinte a tuturor ti
nerilor de a se afla și pe mai 
departe în primele rînduri ale 
celor care dăruiesc patriei pri
nosul muncii lor, constituie ga
ranția îndeplinirii și depășirii 
angajamentelor noastre. Vom 
cinsti așa cum se cuvine mă
rețele evenimente pe care în
tregul nostru popor se pregă
tește să le întimpine — Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român și aniversa
rea a 25 de ani a Republicii 
noastre.

ROMULUS LAL

Efectivul organizației U.T.C. 
a Capitalei numără aproape o 
jumătate milion de tineri. Cei 
mai mulți sînt muncitori, ingi
neri și tehnicieni în atelierele 
uzinelor și fabricilor, pe șanti
erele de construcții, alături de 
colectivele din care fac parte 
purtînd răspunderea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan, 
a valorificării în chip superior 
a resurselor interne. Acesta este, 
de altfel, și „solul fertil" pe care 
se dezvoltă acțiunile inițiate in 
cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului și a aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii. Cifrele, faptele de 
muncă, vin ca argument în fa
voarea aprecierii. Iată-le pre
zentate de către tovarășul Ma
rin Voinea, președintele Consi
liului tineret muncitoresc din 
cadrul Comitetului municipal 
București al U.T.C.

— Realizările obținute în cin
stea semicentenarului creării 
U.T.G. : expedierea către oțe- 
lării a 3 250 tone metale vechi, 
adică aproape 50 la sută din 

sarcina anuală, realizarea de e- 
conomii la lucrările finanțate de 
aproape trei milioane de lei, e- 
fectuarea unor lucrări edilitare 
și de înfrumusețare echivalente 
cu angajamentul anual, ne-au 
determinat să reflectăm mai 
profund, mai responsabil asupra 
posibilităților de care dispunem, 
în fiecare uzină și fabrică, pe 
fiecare șantier au fost constitu
ite colective largi de tineri care 
au consultat tinerii asupra re
zervelor existente la fiecare loc 
de muncă și au finalizat cifrele 
fixate ca angajament suplimen
tar de către comitetele U.T.C.

— V-am ruga să vă referiți 
la cîteva dintre acestea.

— La Uzinele „23 August", 
F.M.U.A.B., „Timpuri Noi", și 
U.M.G.B., peste zece mii de ti
neri s-au angajat să participe, 
după program fle șantierele .vi- 
zînd extinderea capacităților de 
producție, iar la Uzina „Semă
nătoarea", în vederea creșterii 
gradului de stabilitate și grăbi
rea integrării în producție a 
noilor angajați a fost declanșa
tă inițiativa „Prietenii noului 
angajat" cu un efect deosebit : 
fluctuația a fost redusă cu peste 
80 la sută în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
De asemenea, tinerii de la U- 
zina „Vulcan" au declanșat ini
țiativa „Milimetri în instanță'* 
oe vizează reducerea consumu
lui de materiale și materii pri
me. Efectul acesteia se măsoa
ră acum în cele 400 de tone me

tale economisite. Discuțiile a- 
vute cu tinerii din celelalte u- 
nități economice ale Capitalei 
au evidențiat interesul deosebit 
al acestora pentru inițiativa ce
lor de la „Vulcan", în prezent, 
Comitetul municipal București 
al U.T.C. avînd stabilit ca prin
cipal obiectiv generalizarea a- 
cestei inițiative cu precădere 
în unitățile mari consumatoare 
de metal.

— Cu ce efect ?
— Cu un efect însemnînd e- 

conomisirea, pînă la sfîrșitul 
anului, a cel puțin 2 000 de tone 
metale prin mai buna gospodă
rire a materialelor, reproiecta- 
rea unor produse, eliminarea 
pierderilor pînă acum conside
rate „inerente". Concomitent, 
munca politică și educativă des
fășurată de către organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice 
va viza îndeplinirea obiectivu
lui stabilit de către Comitetul 
municipal de partid ca angaja
ment în cinstea Conferinței Na
ționale a P.C.R.. acela de a asi
gura obținerea unei producții 

peste plan valorînd 1,200 mili
arde lei numai ca urmare a or
ganizării superioare a muncii, 
a utilizării capacităților de pro
ducție existente.

— Ca în fiecare an, sigur și 
în 1972 tineretul Capitalei va 
constitui o prezență activă pe 
șantierele muncii patriotice...

— Fără îndoială. Aproape 
50 000 de tineri, elevi și studenți, 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
funcționari și-au manifestat a- 
deziunea participării pe unul din 
multele șantiere ale muncii pa
triotice. Mai bine de zece mii 
dintre ei vor lucra pe cele 28 
de obiective pe fond de inves
tiții, alți zece mii pe șantierele 
construcțiilor de locuințe, cîteva 
mii vor participa la ralizarea 
bazelor sportive de la Băneasa, 
Pantelimon II și Străulești, o- 
biectivele yalorînd peste patru 
milioane și jumătate și care 
vor fi realizate numai prin 
muncă patriotică. De asemenea, 
brigăzi ale tinerilor din muni
cipiul București vor lucra în 
campaniile agricole precum și 
la înfrumusețarea cartierelor și 
a parcurilor municipiului. Prin 
tot ceea ce inițiem și vom ma
terializa dorim să dovedim en
tuziasmul nostru, al tinerei ge
nerații a Capitalei patriei față 
de evenimentul politic al anu
lui — Conferința Națională a 
partidului, față de sărbătoarea 
națională de la 30 Decembrie.

GH. FECIORU

Dîmbovița va deveni, la sfirși- 
tul acestui cincinal, nu numai un 
județ al petrolului, al griului și 
al fructelor, dar și un puternic 
centru de producere al oțeluri
lor superioare, al strungurilor și 
al aparatelor electrice de uz 
casnic. Acum se construiește, se 
caută soluții pentru creșterea 
eficienței investițiilor, a efortu
lui de fiecare zi. Și, alături de 
comuniști, de colectivele lor de 
muncă, tinerii își pun semnă
tura drept temelie tuturor suc
ceselor.

— Declanșând o vie întrecere 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, a aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii, ne spunea tovarășul 
Ion Bucur, prim secretar al Co
mitetului județean al U.T.C. 
Dîmbovița, tinerii noștri antre
nați de către organizațiile 
U.T.C. și-au făcut un crez din 
chemarea „Acum și aici unde 
interesele muncii o cer". Pe 
platforma industrială a Tîr- 
goviștei alte sute de tineri 
au îmbrăcat salopeta și poartă 

ecusonul de brigadier; în ce
lelalte întreprinderi economice 
ale județului tinerii participă 
la amplele studii tehnico-econo- 
mice în vederea valorificării 
superioare a tuturor resurselor. 
Fiecare minut, fiecare gram de 
materie primă, fiecare leu chel
tuit constituie elemente față de 
care se manifestă exigență 
maximă. Din această responsa
bilă trăire a prezentului au iz- 
vorît, de altfel, și angajamen
tele suplimentare cu care gene
rația tînără a județului nostru 
se înscrie în amplul efort al 
oamenilor muncii pentru înde
plinirea și depășirea planului.

— Insistați, vă rugăm, asupra 
cîtorva dintre aceste acțiuni ti
nerești.

— La Uzina de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, tinerii au 
fost inițiatorii acțiunii genera
lizată acum ; „Să lucrăm o zi 
pe trimestru cu material eco
nomist", inițiativă ce va deter
mina înscrierea în bilanțul eco
nomiilor a peste un milion lei. 
Acesteia, 1 se adaugă acțiunea 
sintetizată sub chemarea „Fie
care tînăr, o sută de lei eco
nomii anuale la consumul teh
nologic de scule". Ambele acți
uni vor fi generalizate în cadrul 
unităților industriale și pe șan
tierele de construcții, calculul 
estimativ al eficienței lor con- 
cretizîndu-se în cîteva milioane 
de lei economii. Concomitent, 
peste 700 de tineri vor fi re
crutați și îndrumați către șan

tierele de construcții, în vede
rea deprinderii, prin califica
rea la locul de muncă, a mese
riilor deficitare, iar în schelele 
petroliere și uzinele metalurgi
ce, în fabricile de filatură și 
țesătorii, comitetele U.T.C. vor 
iniția acțiuni în vederea ridică
rii calificării profesionale a ti
nerilor.

In cadrul acțiunilor inițiate 
în cinstea Conferinței Naționa
le a partidului, munca patrioti
că a tineretului se înscrie la 
loc de frunte. Angajamentul ini
țial de colectare a meta
lelor vechi a fost suplimentat 
cu 1200 tone, a fost redimen- 
sionat șantierul de împăduriri 
prin adăugarea suprafeței ini
țiale a altor 265 de hectare. 
Vor fi plantați în aliniament cu 
55.000 de plopi ornamentali mai 
mult decît se prevăzuse. Totoda
tă, tineretul își asumă răspunde
rea îngrijirii arboretelui pe su
prafața plantată, se angajează 
să recolteze 12.800 kg. semințe 
forestiere, să recolteze și să va
lorifice 5.000 kg. fructe de pă

dure. Acestor obiective li se a- 
daugă cele 53 de șantiere locale 
ale muncii patriotice organizate 
în cadrul obiectivelor de con
strucții de locuințe, cămine ale 
tineretului, școli și îndeosebi în 
agricultură, unde, peste o mie 
de hectare vor fi amenajate 
pentru irigații sau scoase de 
sub pericolul excesului de umi
ditate. Aceste obiective vor fi 
adrese pentru 30.000 de tineri 
dintre care 7.500 de elevi.

— Obiectivele la care vă re
feriți au și devenit șantiere ale 
muncii tinerilor ?

— Fără excepție. Încă de la 
începutul acestei săptămîni în 
toate organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile, instituțiile, șan
tierele și școlile județului au 
fost constituite brigăzi de mun
că patriotică care au dezbătut 
concret sarcinile ce le revin, și, 
nu numai atît dar au pornit 
deja ofensiva pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor. De 
pildă, cîteva mii de tineri par
ticipă acum la acțiunea de a- 
menajare a terenului în vede
rea irigării întregii suprafețe de 
teren rezervată legumiiculturii 
și culturilor furajere intensive ; 
pe platforma industrială a ora
șului Tîrgoviște aproape o sută 
de tineri au fost îndrumați pen
tru înscrierea la cursurile de 
ucenicie la locul de muncă iar 
în zonele fixate pentru împă
duriri, se plantează acum ulti
mele mii de puieți.

GH. BRAD

Afe vom respecta 
cuvîntul dat!

• IN NUMELE TUTUROR 
MUNCITORILOR, INGINERI
LOR, TEHNICIENILOR, orga
nizația județeană de partid Bo
toșani raportează printr-o tele
gramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, îndeplinirea, cu 
opt zile înainte de termen, a 
planului producției marfă afe
rent primelor 5 luni ale anu
lui.

Intensificîndu-ne în continu
are eforturile, pină la sfîrșitul 
lunii mai — se arată în tele
gramă — vom mai obține o 
producție suplimentară în va
loare de 50 milioane lei, mate
rializată în 16 tone fire tip 
bumbac, confecții în valoare 
de 7 milioane lei, mobilă în 
valoare d? 1,1 milioane lei, 
1380 tone nisip înnobilat, piese 
de schimb pentru tractoare și 

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R. 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

mașini agricole în valoare de 2,5 
milioane lei, însemnate alte 
cantități de produse ale indus
triei alimentare.

în. această perioadă, de pu
ternică efervescență politică, 
în întâmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii, co
muniștii, toți oamenii muncii 
din județul Botoșani, în dorința 
de a cinsti prin fapte deosebite 
aceste mărețe evenimente din 
viața poporului nostru, își ex
primă ferma hotărîre de a rea
liza pînă la 30 iunie a.c. an
gajamentele anuale asumate 
inițial în întrecerea socialistă 
la indicatorii : producția marfă, 
economii din reducerea cheltu
ielilor de producție și beneficii. 
Totodată, pe baza identificării 
rezervelor și posibilităților e- 
xistente, organizația noastră 
județeană de partid își supli
mentează angajamentul anual 

la producția marfă de la 54 la 
75 milioane lei și își dublează 
angajamentele inițiale la redu
cerea prețului de cost și la be
neficii.

• LUCRĂTORII DIN COO
PERAȚIA MEȘTEȘUGĂREAS
CĂ, alături de întregul popor, 
sînt hotărîți să-și mobilizeze 
și mai mult forțele, întîmpinînd 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român și cea 
de-a 25-a aniversare a Republi
cii cu rezultate și mai bune în 
activitatea ce o desfășoară — 
se arată într-o telegramă tri
misă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român. 
Pe baza noilor angajamente luate 
de membrii cooperatori și ceilalți 
lucrători din cooperația mește
șugărească. angajamentele ini
țiale de depășire a sarcinii de 

plan pe anul 1972, au fost majo
rate de la 200 la 400 milioane 
lei la producția marfă, de la 80 
la 250 milioane lei la livrări de 
mărfuri către fondul pieții, și 
de la 15 la 30 milioane lei la 
desfacerea mărfurilor, urmînd 
sâ se realizeze economii peste 
plan la prețul de cost de 17 
milioane lei și un volum de 
beneficii peste plan de 33 mili
oane lei.

Asigurăm Comitetul Central 
al P.C.R., pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — eerie în 
Încheierea telegramei — că 
membrii oooperatori și ceilalți 
lucrători din cooperația mește
șugărească, în frunte cu co
muniștii, nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca angajamen
tele luate să fie îndeplinite și 
chiar depășite.

PERFECȚIONAREA
PROCESELOR TEHNOLOGICE

(Urmare din pag. I) 
terii gradului de mecanizare și 
semiautomatizare în execuția 
diferitelor faze și operații la 
principalele produse, reorgani
zării proceselor tehnologice în 
flux continuu în atelierele de 
croit. perfecționării și reor
ganizării unităților de lucru 
prin introducerea unor tehno
logii optime la fiecare produs 
— putem solicita suplimenta
rea planului inițial cu 850 mi
lioane lei. Propunerea noastră a 
devenit sarcină de plan.

Remarca aparține tovarășu
lui GH. SCATULA, director 
tehnic în Centrala industriei 
oonfecțiilor-București. Că ini
țiativa de a suplimenta planul 
pe anul 1972 a fost o măsură 
bazată pe elemente noi ivite în 
activitatea proprie, pe capacita
tea de efort a colectivului pri
vind valorificarea superioară a 
rezervelor interne, o dovedește 
faptul că bilanțul unității de 
bază a centralei — Fabrica de 
confecții și tricotaje București — 
încheiat la sfîrșitul primelor pa
tru luni ale anului înregistrează 
depășiri sensibile la principalii 
indicatori : 3,2 la sută la valoarea 
producției globale ; 4.1 la sută 
la producția marfă ; 6,5 la sută 
la beneficii. Iată, așadar, un 
exemplu în care centralismul 
democratic, îmbinarea armo
nioasă a conducerii centralei 
cu autonomia largă a unității 
economice, cu sporirea atribu
țiilor și răspunderii întreprin
derii se materializează în rezul
tate meritorii.

Specialiștii cu care am stat 
de vorbă pe marginea acestei 
suplimentări d« plan au ținut 
să sublinieze că întreg colecti
vul, atunci cînd a gîndit-o, a 
avut în vedere nu numai reali
tatea anului în curs, ci și sar
cinile pentru toată perioada 
cincinalului. Argumentul ? Re
alizând în prezent mai mult și 
mai bine se creează premise fa
vorabile pentru îndeplinirea și 
depășirea planului cincinal în 
ansamblu. Se evidențiază aici 
superioritatea noilor reglemen
tări referitoare la concretizarea 
programului de dezvoltare a 
unităților economice în cadrul 
unui plan cincinal desfășurat 
pe ani.

Aplicarea acestei metode supe
rioare de planificare, menită 
să asigure o utilizare mai efi

cientă a potențialului material 
și uman, trebuie să fie rodul 
gîndirii și efortului tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și economiștilor. Este 
însă de reținut în acest consens 
precizarea directorului gene
ral al Centralei industriei con
fecțiilor, tovarășul I. STEIN
BACH : „Acest efort nu se 
poate baza numai pe entuziasm. 
El are și trebuie să aibă un 
fundament științific. Voința 
noastră de a produce mai mult 
și mai bine are un suport te
meinic în valorificarea a tot ce 
a dat pînă acum mai avansat 
gindirea tehnico-științifică în 
domeniul nostru de activitate".

In cadrul anchetei noastre 
am putut constata că această 
idee însuflețește întregul co
lectiv de muncă de aici. în at
mosfera generală de eforturi 
sporite ce caracterizează pe
rioada care precede Conferința 
Națională a partidului și ju
bileul republicii se evidențiază 
hotărîrea de a DUBLA angaja
mentul luat la începutul anu
lui — cînd Fabrica de confec
ții și tricotaje București a lan
sat chemarea la întrecere că
tre toate întreprinderile din 
industria ușoară. Și nu este 
vorba de o sumă oarecare, ci 
de 260 de milioane Iei. Princi
pala pîrghie pe care se scon
tează în onorarea acestui anga
jament este tocmai aplicarea 
în practică a valorilor inteli
genței cofective. Această iniția
tivă vine după ce planul pe 
1972 fusese deja suplimentat. 
Nu greșim, credem, dacă apre
ciem că este vorba de o nouă 
corecție a planului inițial, 
chiar dacă nu a fost stipulată 
în planul de stat. Avem însă 
în vedere faptul că această re
alizare va avea o pondere în
semnată în cadrul studiilor ce 
se fac în prezent privind majo
rarea planului Inițial prevăzut 
pentru anul 1973.

Ceea ce ni se pare deosebit 
de important este faptul că în 
colectivul de muncă de la Fa
brica do confecții și tricotaje 
București sînt oameni realiști, 
care departe de a se împăuna 
cu succesele dobîndite în de
cursul anilor, au învățat să a- 
nalizeze atent, pe 'baze științi
fice, drumul pe care trebuie să 
meargă. Și pe acest drum mai 
sînt încă resurse nevalorificate. 
Există aici convingerea oă nici 

neajunsurile nu trebuie ocolite, 
că, dimpotrivă, numai abordarea 
lor cu luciditate și competență 
poate asigura perfecționarea din 
mers — cu propriile posibilități 
— a activității productive.

— Firesc, o atenție deosebită 
este acordată formării oameni
lor de mîine ai întreprinderii.

ION MAIMUȚ — șeful secției 
a 5 :

— Sistemul de formare a 
muncitorilor confecționeri prac
ticat în prezent este depășit. 
Mă refer atît la metoda folo
sită pentru calificare, cit și la 
durata foarte mare a cursuri
lor de pregătire. Este îngrijo
rător faptul că nu toți absolven
ții școlii profesionale s-au in
tegrat în ritmul nostru. Din cei 
26 de elevi repartizați în 1969, 
pină la sfîrșitul anului numai 
8 reușeau să-și îndeplinească 
normele ; în 1970 — numai 12 
din 24 ; în 1971 — numai 23 
din 73.

Cunoscînd acest aspect, în
tâlnit și în alte secții, conduce
rea centralei a trasat ca sar
cină unui colectiv de specialiști 
«să studieze fenomenul și să 
facă propuneri de remediere. 
Alături de alte studii de orga
nizare științifică a producției 
și muncii, colectivul respectiv 
a prezentat în cadrul unui re
cent simpozion propunerile vi
zând un nou sistem de pregăti
re a muncitorilor confecționeri, 
într-un timp mai scurt și punîn- 
du-se accent pe latura practică 
de pregătire. Astfel, factorul 
uman, elementul cel mai dina
mic al producției, va putea fi 
tratat sub prisma pregătirii 
sale prealabile, care să facă 
posibilă integrarea în producție 
în condițiile asigurării unui 
ramdament maxim al poten
țialului tehnic și profesional, 
acumulat în mod organizat 
printr-o instruire adecvată.

Aceeași atentă preocupare s-a 
manifestat și în alte domenii 
la fel de importante pentru 
realizarea planului în condiții 
de maximă eficiență economică. 
Un loc de seamă îl deține auto
dota rea.

— Experiența a arătat — re
leva tovarășul ing. V. Livianu, 
director tehnic — că în cadrul 
acțiunii de autodotare, execu- 
tînd mașinile și utilajele ou 
metode meșteșugărești, fără o 
bază tehn că, o huni, documen
tare, aceasta implică costuri 

ridicate, iar beneficiile scontate 
de multe ori nu se mai reali
zează. Pornind de la acest a- 
devăr, la noi activitatea de 
autoutilare a fost complet re
organizată pe criterii care să a- 
sigure obținerea unor rezultate 
calitative și cantitative supe
rioare. In baza acestor criterii, 
planul la acest capitol pentru 
1972 prevede realizarea unor 
utilaje in valoare de circa două 
milioane jumătate, a căror in
troducere în fabricație vor a- 
duce o eficiență economică de 
aproape 7 milioane lei, cu o e- 
conomie valutară de Peste trei 
milioane lei.

In ancheta noastră la Cen
trala industriei confecțiilor și 
la Fabrica de confecții și tri
cotaje București nu ne-am 
oprit decît la cîteva aspecte 
ale activității lor economice în 
contextul perfecționării plani
ficării. Suficiente însă pentru 
a evidenția răspunderea cu care 
acest harnic colectiv privește 
sarcinile ce-i revin, hotărîrea 
sa de a asigura o valorificare 
superioară a tuturor resurselor 
materiale și spirituale, hotărîre 
fundamentată pe o profundă și 
permanentă analiză a posibilită
ților de care dispun.

tineretului

I
I
I

I

In ziarul nostru nr. 7143 din 5 
mai a.c., în cadrul rubricii de 
față, a fost publicat materialul 
intitulat : „La Tr. Severin se 
redeschid cursurile de pregătire 
a candidaților". Redactarea ma
terialului a fost determinată de 
o scrisoare primită din partea 
unei cititoare din orașul Dro- 
beta Tr. Severin, prin care ni 
se semnala faptul că, în mod 
cu totul nejustificat, după nu
mai o lună de funcționare, 
cursurile de pregătire s-au 
întrerupt deoarece, potrivit opi
niei autoarei scrisorii, cadrele 
didactice de la Universitatea 
din Craiova nu s-au mai pre
zentat pentru susținerea lor. 
După primirea scrisorii, așa cum 
este în obiceiul redacției, s-a 
luat legătura cu Inspectoratul 
pentru a afla adevăratele cau
ze care au dus la sistarea cursu
rilor de pregătire, pentru a se 
găsi soluția în vederea reluărilor 
lor. Răspunsul primit de la in
spectorat, răspuns care de altfel 
a fost folosit în redactarea ma
terialului apărut în ziar, preciza 
textual :
4* urma intervențiilor făcu

Aspect cotidian de muncă a colectivului Fabricii de prelucrare a inului și eînepei din Negrești, Satu Mare

te la Ministerul Educației și 
Invățămintului și la rectoratul 
Universității din Craiova (inter
venții făcute de inspectorat — 
sublinierea ne aparține) se vor 
relua cursurile de pregătire cu 
elevii claselor a XH-a, pentru 

Explicabile stat de altă notară
concursul de admitere în învă
țăm intui superior. Menționăm că 
problemele legate de progra
marea cadrelor didactice univer
sitare pentru îndrumarea elevi
lor în cadrul acestor cursuri 
sînt de competența conducerii 
Universității din Craiova". Deci 
toate aspectele privind progra
marea și prezența cadrelor di
dactice la amintitele cursuri țin 
numai de universitatea craio- 
veană, iar de eventualele ab- 
sentări ale profesorilor, cum a

foot cazul sesizat redacției, 

inspectoratul nu este răspunză
tor.

La numai cîteva zile însă după 
apariția materialului în ziar, la 
redacție am primit o scrisoare 
semnată de conferențiarul uni
versitar Petru Hamburg, din 
Craiova, prin care se dă o 
cu totul altă explicație întreru
perii cursurilor de pregătire. 
Din respect pentru adevăr, pu
blicăm în întregime scrisoarea 
primită, urmînd ca redacția să 
revină cu o notă, după elucida
rea deplină a situației.

„Stimați tovarăși,

Am citit cu oarecare surprin
dere în numărul din 5 mai a.o.

al ziarului dv. la rubrica „Ora 
de audiență", o informare, pri
vind cursurile de pregătire a 
candidaților. Surpriza o consti
tuie nu materialul faptic ci ex
plicația dată opririi cursurilor 
de pregătire.

Sînt conferențiar la Facultatea 
de matematică a Universității 
din Craiova și am fost desem
nat să coordonez activitatea la 
specialitatea noastră la cursurile 
de pregătire a candidaților in 
centrul Drobeta Tr. Severin. 
S-a întocmit un plan calen
daristic și tematic, pe baza 

căruia săptămânal cîte un ca
dru didactic al facultății noa
stre urma să se deplaseze la 
sfârșitul săptămînii la Seve
rin. La ședința de pregăti
re a acțiunii, la care a parti
cipat conducerea universității și 
a secției de învățământ, s-a pre
cizat că asigurarea materială a 
deplasării cade în sarcina in
spectoratului județean.

Personal am fost de două ori 
la Severin. Prima dată fiind 
ședința primă de organizare — 
cu un microbuz al Universității. 
A doua oară, cu trenul, pe cont 
propriu. La inspectorat mi s-a 
comunicat că n-au fonduri pen
tru a deconta biletele cu care 
am venit, deși cu o ocazie ante

rioară chiar eu am discutat cu 
tovarășii inspectori și s-a hotă- 
rit ca deplasarea să se efectue
ze cu trenul. Uriașa sumă (pen
tru bugetul inspectoratului ju-r 
dețean) de trei—patru bilete s-a 
decontat după trei săptămîni. 
Spre casă un tovarăș inspector 
a fost amabil să ne aducă cu 
mașina lui personală.

S-a hotărît apoi ca transportul 
să fie asigurat de inspectorat, 
cu mașina. Sîmbăta următoare 
am pierdut 3 ore așteptînd a- 
ceastă mașină. La apelul nos
tru telefonic ni s-a răspuns că 

n-au posibilitatea să trimită 
mașina după noi și cursurile se 
suspendă, respectiv vor fi făcu
te la școli. A doua săptămână 
s-a repetat refuzul inspectora
tului și noi am regrupat colecti
vul nostru spre centrele care so
licitau ajutorul nostru. Am fost 
atunci la Slatina, la Caracal și 
am tinut cursuri de pregătire și 
la Craiova (deși inițial am fost 
repartizat doar pentru Severin).

Din colectivul pentru Tr. Se
verin făcea parte și tov. asis
tent Seleacu, care domiciliază 
la Orșova și face naveta Orșo
va — Craiova cu abonament 
C.F.R. (desigur prin Severin). A 
anunțat inspectoratul că el poa
te să vină fără nici o dificulta

te să țină cursurile de pregătire, 
la care s-a răspuns, că nu mai 
este cazul.

Am relatat aceste detalii ca să 
vă dați seama, în ce măsură „ne- 
prezentarea se datorează con
ducerii Universității din Craio
va", și dacă inspectoratul școlar 
județean trebuia să facă „de
mersuri... la Universitate" sau 
să-și îndeplinească îndatoririle".

Cont. univ. PETRU HAMBURG



Vizita președintelui S.U.A. 
in U.R.S.S.

• CONTINUAREA CONVORBIRILOR
• SEMNAREA UNUI ACORD

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Joi 25 mai, la Kremlin au con
tinuat convorbirile sovieto-ame- 
ricane. La convorbiri au partici
pat Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și Richard 
Nixon, președintele S.U.A.

După cum relatează agenția 
TASS, în centrul . schimbului 
de păreri s-au aflat probleme 
ale relațiilor economice și co
merciale dintre Uniunea Sovie
tică și S.U.A. Convorbirile s*au 
desfășurat într-o atmosferă con
structivă de lucru.

în aceeași zi la Kremlin a fost 
semnat acordul între guvernul 
U.R.S.S. și guvernul S.U.A. cu 
privire la preîntîmpinarea unor 
incidente în marea liberă și în

Președintele Mobutu 
despre cooperarea 
româno -zairiană

KINSHASA 25 (Agerpres). — 
Corespondență de la Viorel Po
pescu : în localitatea N’Sele, din 
apropiere de Kinshasa, preșe
dintele Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko, s-a întîlnit joi cu 
ziariștii străini care au asistat 
la lucrările primului Con
gres ordinar al Mișcării Popu
lare a Revoluției.

Răspunzînd la întrebarea noas
tră, președintele Mobutu a de
clarat : „între România și Re
publica Zair există relații foarte 
strînse. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în țara noas
tră a fost încununată de rezul
tate pozitive care își găsesc ex
presia în acordurile realizate pe 
plan comercial și în domeniul 
cooperării economice. Mi se pare 
semnificativ să amintesc, de pil
dă despre prospecțiunile specia
liștilor români în Zair. Fără în
doială, toate acordurile înche
iate nu vor face decît să întă
rească bunele legături care e- 
xistă și se dezvoltă continuu în
tre cele două țări, în interesul 
ambelor popoare".

A

încheierea vizitei 
delegației P.C.R. 

in Franța
Ieri s-a încheiat vizita pe 

care delegația P.C.R. a fă
cut-o in Franța, începînd din 
18 mai. la invitația Partidu
lui Comunist Francez. Dele
gația a fost alcătuită din to
varășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P. C. R., 
Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., Ionel 
Dicu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Cons
tantin Popovici, r adjunct al 
directorului Institutului pen
tru pregătirea cadrelor în 
problemele conducerii social- 
politice.

La încheierea vizitei. între 
delegația Partidului Comu
nist Român și o delegație a 
Partidului Comunist Fran
cez, a avut loc o in
formare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor 
celor două partide, precum 
și un schimb de vederi pri
vind principalele probleme 
internaționale actuale și alte 
probleme de interes comun. 
S-a convenit să se dezvolte 
în continuare raporturile fră
țești existente între cele 
două partide, în interesul în
țelegerii reciproce și al u- 
nității partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Vcfrnema
ANCHETA DE LA HOTEL EX

CELSIOR : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30:

20.45) .
CIND SE IVESC ZORILE : ru

lează la Lumina (orele 9: 11.15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

TRAFIC : rulează la Patria to
re) e 9,30: 12,15; 15; 17,45; 20,30), Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30- 21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18,15: 20.30), Grădina 
Capitol (ora 20), Sala Palatului 
(orele 17.15; 20,15).

FELIX Șl OT1LIA : rulează la 
Central (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30; 
18.15; 20,30), Bucegi (orele 16;
19.45) . Flamura (orele 9: 12,30: 16;
19.30).  Grădina Bucegi (ora 19.45).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Scala 
(orele 8.30: H; 13,30; 16; 18,30; 21).

GOYA : rulează la Floreasca
(orele 15.30; 19).

robin HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 21). București (orele 8.30; 
11- 13.30: 16; 18.30: 21). Favorit
(orele 10; 12.30; 15.30; 18: 20,30)» 
Grădina Doina (ora 20).

ASTA SEARA DANSAM TN 
FAMILIE ; rulează la Victoria 

spațiul aerian deasupra ei. Do
cumentul a fost semnat de co
mandantul suprem al Flotei ma
ritime militare a U.R.S.S., ami
ralul Serghei Gorșkov și minis
trul marinei al S.U.A., John 
Warner. Acest acord elaborat în 
cursul tratativelor care au avut 
loc în octombrie 1971 și mai 
1972 este îndreptat spre asigura
rea securității navigației nave
lor militare și zborurilor avioa
nelor celor două țări în confor
mitate cu normele dreptului in
ternațional. EI conține obligațiile 
reciproce privind neadmiterea, 
de către navele și avioanele fie
căreia din părți a unor acțiuni 
care pot crea piedici sau pericole 
pentru navele sau avioanele ce
leilalte părți.

TINERETUL LUMII

Deschiderea
U. T.

Ieri au început la Sofia 
lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitro- 
vist (U.T.G.D.)

în Prezidiul Congresului 
au luat loc Gheorghi Traikov, 
președintele Frohtului Patri
ei, Stanko Todorov, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, alți conducători de par
tid și de stat, Encio Moscov, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.D. Au luat loc, de ase
menea, conducătorii delega
țiilor de peste hotare, prin
tre care și tovarășul Mar
țian Dan. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, 
conducătorul delegației Uni
unii Tineretului Comunist 
din România.

La Congres participă peste 
1 500 de delegați, reprezen
tanți ai celor 1 300 000 de 
membri ai U.T.C.D.

Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B., a dat citire

Hotărire privind activitatea tehnico- 

știintifică a tineretului bulgar
• C.C. AL P.C. BULGAR și Consiliul de Miniștri al 

R.P. Bulgaria au adoptat o hotărire cu privire la dezvol
tarea, în continuare, a activității tehnico-științifice crea
toare a tineretului bulgar, informează agenția B.T.A. Ho- 
tărîrea prevede, printre altele, conferirea unui caracter de 
masă acestei mișcări, necesitatea legării și mai strînse a 
activității creatoare a tinerilor cu sarcinile întrecerii națio
nale, în scopul ridicării productivității sociale a muncii și 
obținerii unor parametrii la nivel mondial in ce privește 
calitatea și nivelul producție'

Totodată, hotărirea relevă importanța desfășurării de că
tre Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist —- principalul 
organizator al mișcării — a unei ample activități politice, 
organizatorice și de educație și a ajutorului pe care orga
nele de partid, de stat și obștești trebuie să-1 acorde 
U.T.C.D.

KONTUM
ASEDIAT

anunță 
PRESSE.

s-au

Orașul Kontum, capitală pro
vincială din zona Platourilor 
înalte, a fost asediat, joi, de 
forțele Frontului Național de 
Eliberare, 
FRANCE 
patrioților 
brusc joi 

agenția 
Atacurile 

, intensificat
□ruse joi dimineața, după ce o 
unitate a F.N.E. a străpuns pe
rimetrul de apărare al garni
zoanei saigoneze din Kontum
și a pus stăpînire pe cea mai 
mare parte a aeroportului ora
șului.

(orele 8.45; 11; 13,30: 16; 18,30; 21), 
Dacia (orele 9; 11,15. 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20.30). Miorița
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) . Grădina Select (ora 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL 8 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15; 20,30)« 
Grădina Modern (ora 20).

SILVIA : rulează la Buzești (ore
le 15,30; 18). Grădina Buzești (o- 
rele 20.15).

TOAMNA CHEYENILOR : rulea
ză la Grivița (orele 9, 12,15; 16;
19.30) , Melodia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Gloria (orele 9,15; 12,30; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12.30; 16)» 
Grădina Tomis (ora 19,45).

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

MARY POPPINS ; rulează la 
Doina (orele 11,15; 14,15; 17,15; 20), 
(Program pentru copil Ia ora 10).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Lira (orele 
15,30: 18), Giulești (orele 15.30: 18;
20.30) , Grădina Lira (ora 20,15).

DELEGAȚIA M.A.N. 
IN CANADA

După o vizită în provinciile de 
vest ale Canadei, delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Ștefan Voitec. președintele 
M.A.N., a sosit, miercuri, la bor
dul unui avion special, la Ottawa; 
capitala țării. Pe aeroport au venit 
în întîmpinare Lucien Lamoureux; 
președintele Camerei Comunelor, 
deputați și senatori, precum și alte 
persoane oficiale.

Seara, președintele Camerei Co
munelor a oferit o recepție în 
cinstea delegației Marii Adunări 
Naționale.

La 25 mai, la Moscova au 
început lucrările celei de-a 
58-a ședințe extraordinare a 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Din Republica So
cialistă România, la lucrări 
participă tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, re
prezentantul permanent al 
României în C.A.E.R.

Congresului 
C. D.
salutului adresat Congresu
lui de C.C. al P.C.B., după 
care a luat cuvîntul Encio 
Moscov, care a prezentat 
raportul C.C. al U.T.C.D.

La ședința de după-amiază 
au luat parte Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat, și Fidel Cas
tro Ruz, prim-șecretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului 
Revoluționar care a rostit 
în fața participanților la 
Congres o cuvîntare.

Miercuri a sosit la Sofia 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășul Marțian Dan, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, care ia parte la 
lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
Bulgaria. Delegația română 
a fost întimpinată de Encio 
Moscov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.D.

PREȘEDINTELE 
ISLANDEI A 

PRIMIT 
DELEGAȚIA P.C.R.
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de to
varășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a fost primită joi di
mineață de președintele Re
publicii Islanda, Kristjan 
Eldjarn.

Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

PRERIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Mo
șilor (orele 15,30; 17.45), Grădina 
Moșilor (ora 20).

POLONEZA DE OGHINSKJ ț 
rulează ia Crîngași (orele 15.30: 18;
20.15)

MAREA DRAGOSTE • rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18). Grădina 
Unirea (ora 20).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Cosmos (orele 15.30; 13;
20.15) .

ÎNT1LNIRE CU O NECUNOSCU
TĂ : rulează la Viitorul (ora 20,15).

AVENTURI IN ONTARIO ; ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—20.15 
în continuare).

DOI COLONEI (orele 10; 12;
14:) ; O.K. NERO (orele 16; 18,15) ; 
DRAGĂ SARICA (ora 20,30), rulea
ză la Cinemateca „Union".

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

Cauza dreaptă 

a Namibiei
a Bruxelles își începe lucrările Conferința in
ternațională în problema Namibiei. Această 
amplă manifestare, la care iau parte delegați * 
din zeci de țări de pe toate continentele, con- < 
stituie o expresie a puternicei mișcări mondiale ( 
de solidaritate cu lupta poporului Namibiei < 
pentru libertate și independență națională. (

Situată în sud-vestul continentului african, Namibia (țară 
care ocupă o suprafață de 828 876 km p — cit Franța și 
R. F. a Germaniei la un Ioc — și arc actualmente o popu
lație formată din 500 000 africani și 96 000 albi) a fost plasată ' 
în 1920, asemenea celorlalte foste colonii germane din Africa < 
australă, sub mandatul Ligii Națiunilor. Administrarea a fost ( 
încredințată Angliei care a transmis-o ulterior Republicii < 
Sud-Africane. în ciuda faptului că încă din 1966 Adunarea ( 
Generală a O.N.U. i-a revocat dreptul de putere mandatară . 
și în pofida deciziei din iunie 1971 a Curții Internaționale de 
Justiție de la Haga care a stabilit că „prezența puterii man
datare în Namibia este ilegală și ea trebuie să-și evacueze * 
imediat administrația din Namibia", guvernul de la Pretoria < 
refuză să pună capăt ocupării samavolnice a acestui vast te- i 
ritoriu african. Anexînd pur și simplu Namibia, rasiștii din < 
R.S.A. au extins aici regimul de apartheid, jefuind bogățiile ( 
țării. 46 dc companii străine, parte din ele sud-africane, scot ( 
în afara Namibiei diamantele, cuprul, zincul, plumbul, petro
lul și uraniul, în timp ce populația africană trăiește în con
diții mizerabile. Supuși legislației apartheidului, africanii sînt 1 
lipsiți de drepturile umane elementare. Sclavi moderni, ei < 
sînt expropriați de pămînturile lor ancestrale, deportați și i 
„parcați" în rezervații speciale urmînd a servi ca mină de ( 
lucru proprietarilor albi. Trei sferturi din teritoriul namibian (
— unde se află zăcămintele de minereu și regiunile diaman- 
tifere au fost declarate „zonă albă", interzisă africanilor. < 
Africanii, care reprezintă 80 la sută din populația Namibiei, ( 
au fost concentrați în foarte mare parte în regiunile cele < 
mai aride, din nord, unde au fost create rezervații după mo- . 
delul faimoaselor — de tristă faimă — „bantustane" din R.S.A.

Politicii de anexiune și apartheid a Pretoriei, populația ’ 
africană a Namibiei îi răspunde printr-o luptă de eliberare ’ 
mereu mai energică, mai organizată. In fruntea acțiunilor < 
forțelor patriotice namibiene se situează S.W.A.P.O. (Organî- I 
zația poporului din Africa de sud-vest). S.W.A.P.O. promo- ( 
vează atît acțiunile pe plan politic — la O.N.U. și in rindul < 
opiniei publice mondiale — cît și lupta activă împotriva ocu- 
panților rasiști, începînd cu grevele și sabotajele și termi- 
nind cu împotrivirea armată, in nord-vestul și răsăritul Na- J 
mibiei au avut loc în cei șase ani (din octombrie 1966) de < 
cind au fost declanșate primele acțiuni armate, numeroase I 
atacuri și ambuscade organizate de patrioții namibieni care < 
astăzi controlează deja zone considerabile (mai ales în regiu- ( 
nea Capri vi). Acțiunile greviste mereu mai ample paralizează < 
adesea industria și, mai ales, minele. Marea grevă declan- 
șată în decembrie de către mineri și care a paralizat, mai 
bine de o lună întreaga economie a Namibiei — grevă pre
lungită în fapt pînă astăzi prin diferite întreruperi ale lu- < 
crului — se înscrie ca un moment semnificativ al luptei de < 
eliberare dusă de namibieni. <

Poporul, tineretul României urmăresc cu simpatie și semi- < 
mente de caldă solidaritate lupta poporului Namibiei, spri- < 
jinind ferm cauza lui dreaptă. Iniîlnirea pe care tovarășul < 
Nicolae Ceaușescu a avut-o la Dar Es Salaam, în timpul re- 
centei sale vizite pe continentul african, cu o delegație a con
ducerii S.W.A.P.O., ca și vizita pe care a făcut-o în țara noas
tră, in decembrie 1971, președintele S.W.A.P.O. au prilejuit < 
reafirmarea deplinei solidarități a României cu lupta justă a i 
poporului namibian pentru înlăturarea dominației coloniale, ( 
pentru eliberare și independență națională. „Sintem recunos- , 
cători — arăta intr-un recent interviu președintele S.W.A.P.O. (
— pentru sprijinul material și moral acordat de România,
sprijin care ajută mișcării noastre să continue și să inten- 
sifice rezistența împotriva ocupării ilegale a țării noastre de 
către Africa de sud". • • !Salutind Conferința internațională de la Bruxelles, opinia 1 
publică din țara noastră își exprimă convingerea în victoria ț 
cauzei drepte, de neînvins, a poporului Namibiei. <

p. nicoarâ J
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• ZIUA TINERETULUI IU

GOSLAV, care se sărbătorește 
la 25 mai, ca și cea de-a 80-a 
aniversare a zilei de naștere a 
președintelui Iosip Broz Tito au 
fost marcate, joi, prin ample 
manifestări la Belgrad și în alte 
localități importante din țară.

In cursul zilei, în Sala mare 
a Palatului Consiliului Executiv 
Federal, președintele Tito s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai tine-; 
retului din toate republicile și 
regiunile iugoslave. Seara, la lu
mina reflectoarelor, pe Stadio
nul armatei populare din capi
tala Iugoslaviei s-a desfășurat o 
simbolică demonstrație sportivă, 
în prezența președintelui Tito, a 
celorlalți conducători iugoslavi.

MC.GOVERN 
IN MARE AVANS

• TESTELE PRELIMINARE !n 
rîndurile electoratului Partidului 
democrat din statele americane 
Rhode Island și Oregon, desfășu
rate marți, au fost cîștigate de 
senatorul George McGovern, care 
a reușit să-și adjudece astfel pe 
toți cei 22 de delegați la Convenția 
Națională a Partidului democrat 
din Rhode Island și 34 din Ore
gon, detașîndu-se net de ceilalți 
candidați la obținerea învestiturii 
pentru alegerile prezidențiale din 
noiembrie anul curent.

• CONSILIUL prezidențial 
AI. R. P. UNGARE a conferit 
primului secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Janos Kadar, cu prile

mineață. Telex. 9.05 Mal aveți o 
întrebare ? 9,45 Curs de limba
germană. Lecția a 17-a. 10,15 Muzi
că populară românească.

• în jurul orei 10,30 Trans
misiune directă de la Aeropor
tul internațional Otopeni a 
sosirii în Capitală a tovarășu
lui Fidel Qastro Ruz, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cuba, prim ministru al Guver
nului Revoluționar al Republi
cii Cuba, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, face 0 
vizită oficială de prietenie în 
România. • imagini din Bucu
rești.

11,20 Pagini de umor. 12,00 Uni
versitatea TV. 12,45 Telejurnal. 
16,00—17.00 Teleșcoală. Economie 
politică (anul III — liceu). 17,00 
Deschiderea emisiunii de după- 
amlază. 17,35 Arta plastică : Expo
ziția republicană de pictură și 

jul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere, titlul de „E- 
rou al Muncii Socialiste" pentru 
activitatea sa remarcabilă în sluj
ba clasei muncitoare, a poporului 
ungar. în semn de recunoaștere 
a meritelor sale In munca desfă
șurată pentru construirea socia
lismului.

EXPLOZII lA HEIDELBERG
• Exploziile la un interval 

de numai 15 secunde, a două 
bombe plasate în incinta cartie
rului general al trupelor america
ne din Europa occidentală, cu se
diul la Heidelberg, au provocat 
miercuri, moartea a trei militari 
americani, rănirea altor cinci per
soane și avarierea serioasă a clă
dirii principale din vecinătate.

• UN GRUP DE SAVANȚI JA
PONEZI au reușit recent să obțină 
plasmă la o temperatură de 50 mi
lioane grade Celsius, a anunțat 
Universitatea din Osaka, unde 
s-au desfășurat experiențele. 
Succesul obținut la Osaka, arată 
agenția FRANCE PRESSE, care 
transmite știrea, poate fi consi
derat ca o etapă a procesului de 
utilizare practică a reacției termo
nucleare în scopuri pașnice, sub
liniază comunicatul Universității 
din Osaka.

• LA NEW YORK s-au deschis 
lucrările sesiunii ordinare a Con
siliului de tutelă al O.N.U. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figurează 
probleme privind acordarea in- 
deoendentei teritoriilor Noua Gui
nee și Micronezia. aflate sub tu
tela Australiei și, respectiv, a Sta
telor Unite ale Americii.

sculptură 1972 (II). 17,50 Stop-ca- 
dru. 18.15 Studioul artistului ama
tor. Sărbătoare la Daișcara. 18,35 
Satul contemporan. Comuna noas
tră de azi și de mîine. 19,00 Pen
tru sănătatea dv. 19,15 Tragerea 
Loto 19.20 1001 de seri : Felix
motanul. 19,30 Telejurnal. 20,10 
Drumuri în istorie. Muzeul 
de Istorie al Republicii So
cialiste România (II). 20,30 Film
artistic : „O fereastră deschisă 
spre cer“ — producție a studiouri
lor din R. P. Ungară. 21,50 An
cheta TV : „Cazul de la Frata". 
Emisiune de Alexandru Stark. 
22.35 „24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,10 Film de animație pentru 
copii : „Lacul zînelor“. 20,20 Tea
tru : „Inspecția" (Casa uitată) de 
Roger Avernusete. Regia Petre 
Sava Băleanu. Distribuția : Rodica 
Popescu, Matei Alexandru, Paul 
Sava. Aurel Cloranu, Adrian 
Georgescu. Imaginea : E. Adelman, 
Constantin Lungu, A. Copos, Al. 
Condurache ; decorul V. Rotaru ; 
montajul Marga Bița. 20,50 Agen
da. 21,00 Șlagăre la cererea tele
spectatorilor. 21,15 Viața economică 
a Capitalei. 21.35 Film documen
tar. Cimentul. 21.50 Dans și muzi
că de pretutindeni. Ansamblul 
Bahor din Uniunea Sovietică.

oaptea, în Piaza 
Cadenas, noapte pe 
care o tulburase 
doar niște stropi de 
ploaie fierbinți — 
ploaie izbucnită pe 

neașteptate, dar lipsită de vlagă, 
scurtă — m-au captat imaginile 
cu un farmec aparte ale unei a- 
dunări de la o vră tîrzie, ima
gini impregnate de o atmosferă 
specifică, generată de tempera
mentul cubanez, de starea de 
spirit a acestui popor curajos.

Urcase la tribună un băiețan- 
dru plăpînd. Purta o cămașă 
albă, firește, fără cravată (acceso
riu vestimentar pe care, în insulă, 
cu rare excepții, l-am văzut pur
tat doar de către diplomați). Pă
rea un elev dintr-o clasă mai 
mare, cu o privire inteligentă, lu
minoasă. Primele fraze le-a ros
tit domol, simplu, fără vreun ac
cent deosebit. Apoi s-a produi, 
parcă, o erupție vulcanică. Tînă- 
rul firav dovedea o nebănuită 
energie. Microfonul îi purta fra
zele pînă departe, spărgînd liniș
tea blîndă a nopții de la tropice. 
Cuvintele alergau prin văzduh, 
ca niște fulgere, declanșînd reac
ții prompte. Mulțimea de tineri 
din piață îi relua frazele electri
zante, le scanda, transformînd 
avalanșa de cuvinte într-o cas
cadă care se rostogolește vertigi
nos. Tînărul de Ia microfon con
tinua să vorbească cu aceeași ui
mitoare forță. La tribună, așezat 
în primul rind de scaune, Fidel 
Castro îl asculta. La intervale 
mereu mai dese, premierul Cubei 
aplauda...

Cu numai cîteva ore înainte» 
Ia prînz, îi luasem un scurt in
terviu președintelui Federației 
Studenților Universitari din 
Cuba, Nestor del Prado. Ne a- 
flam la „Rincon Criollo", într-o 
pădurice la marginea Havanei, 
printre copaci iviți din visările 
noastre exotice, destul de aproape 
de un loc cu ecouri profunde în 
istoria insulei neliniștite : monu
mentul sobru, scăldat în soare, ce 
evocă jertfa lui Antonio Maceo 
căzut la 7 decembrie 1896 în 
lupta pentru independența Cu
bei. „Rincon Criollo" era o oază 
cu aer purificat de filtrele pădu
rii, într-o imensitate bîntuită de 
căldură moleșitoare. O formație 
instrumentală (combo — a pre
cizat însoțitorul) purta pe oaspe
ții veni ți de pe toate continen
tele prin universul fabulos al mu
zicii cubane. într-un grup care 
discuta l-am întîlnit pe liderul 
studenților cubanezi. Avea o ve
selie tinerească, degajată, în care 
nu puteam să deslușesc gravita
tea matură și forța oratorului din 
Plaza Cadenas.

M
i-a vorbit mal întîi 
despre dezvoltarea 
universitară a Cu
bei. Numărul stu
denților a crescut 
simțitor ajungînd la 

32.000, spor important cu toate 
că nu este — proporțional — de 
dimensiunile celui din învăță- 
mintul primar și secundar. Dar 
trebuie menționat un fenomen 
care evidențiază pregnant sem
nificațiile amplificării școlii su
perioare. Nestor del Prado s-a 
oprit asupra acestui fenomen: 
„în Cuba s-a produs o schimbare 
a structurii de clasă a masei stu
dențești. Care era altă dată desti
nul muncitorului sau țăranului 
sărac ? Acela al tăietorului de 
trestie. Revoluția a făcut posibil 
ca muncitorii și țăranii să devină 
licențiați. în multe cazuri, ei con
tinuă să lucreze și, în același 
timp, învață. Perioada de studiu 
poate fi prelungită. Oricum, fie
care student are un plan, pe baza 
căruia la 15 zile este examinat, 
pentru a se verifica stadiul însu
șirii cunoștințelor. în acest mod 
numeroși muncitori au dobîndit 
accesul în universitate fără a în
ceta să lucreze, fără a abandona 
locul lor din uzină, de pe șantier 
sau de pe plantație".

Președintele F.E.U. amintește 
mutațiile produse ca urmare a 
reformei universitare din 1962. 
Centrul de greutate al școlii su
perioare a fost treptat deplasat 
către sectoarele de interes vital 
pentru dezvoltarea țării. Au apă
rut noi facultăți, mai ales de ști
ințe exacte, institute pedagogice 
și dc studii economice. De alt
fel, și alți interlocutori cubanezi 
ne vorbeau despre măsuri luate 
pentru a limita ponderea unor 

Tn ,,centura verde" a Havanei: la școala-internat „Ceiba", acolo unde învățătură se înto
vărășește, zilnic, cu munca la cîmp...

(Fotografiile autorului)

specialități în ansamblul univer
sitar. Se apreciază la Havana că 
ar fi prea mare numărul studen
ților la arhitectură sau al celor 
ce se dedică științelor umanistice. 
Dorința exprimată clar este de a 
uni mai strîns cunoștințele teo
retice cu practica profesională de 
larg interes. Criteriul fundamental 
al dezvoltării învățămîntului uni
versitar în viitorii ani îl constituie 
de aceea legarea de cerințele eco
nomiei naționale. „Școala de toate 
gradele trebuie să răspundă nece
sităților țării — ne spunea Nestor 
del Prado. Nu există alt impera
tiv !“.

C
lădirile albe răsărite 
printre palmieri fi
ravi nu-și divulgau 
de la distanță rostul 
lor. O arhitectură 
simplă, comodă, cu 

o eleganță distinsă, te ducea cu 
gîndul la construcțiile risipite, 
deobicei, pe malul oceanului. Bi
neînțeles, căldura aceia lipicioasă, 
neobișnuită pentru european, își 
arăta colții și prin aceste locuri 
în care s-au ivit în ultimii ani 
plantații de portocali, lămîi și ca
fea. Ferestrele n-au geamuri, ci 
doar un fel de rulou de lemn 
care înlesnește aerisirea. Pe dru
mul de la Havana spre Ceiba, la 
Bauta Caimito, Guayabal, din 

ȘCORLA 
MUNCII

însemnări din Cuba

de EUGENIU OBREA

mașina care gonea, am privit ca
sele aliniate pe marginea pangli
cii de asfalt. O verandă, susținută 
de stîlpi, un balansoar și ușa 
care dă direct în încăperea prin
cipală. Am văzut în Europa a- 
ș'ezări în care fiecare clădire fu
sese concepută drept o fortăreață. 
Nici o privire străină nu trebuia 
să iscodească ceea ce se petrecea 
dincolo de zidurile solide, înalte, 
cu porți masive. îmi aminteam 
de. burgurile sumbre în timp ce 
prin fața ochilor îmi defilau căsu
țele în culori vii, care-și dezvă
luiau tainele fără șovăială și fără 
un fals puritanism. Cei patru pe
reți ai încăperii, oamenii și lucru
rile lor se etalau într-un gest în 
care deslușeam capacitatea co
municării, spirit deschis și o de
cență lipsită de ipocrizii mon
dene.

Despre Ceiba citisem într-un 
reportaj. „Centura verde" a Ha
vanei mi-o imaginasem, mai ales, 
drept o tulburătoare grădină bo
tanică în care exotismul aparține 
obișnuitului. Am contemplat plan
tațiile — care reprezintă nu nu
mai un decor superb, ci și o zonă 
a efortului continuu, dar am vi
zitat și o școală-internat în care 
1060 de copii pătrund în univer
sul matematicii și literaturii și în 
care, în plus, mai frecventează 
un curs : al producției agricole, 
al producției adevărate care se 
obține cu sudoarea frunții.

L
a Ceiba am regăsit 
o comuniune care 
nu avea nimic for
mal. în atelier și 
în dormitoare, la 
cantină și în audi

toriu viața se desfășoară după re
gulile colectivului riguros respec
tate (o curățenie farmaceutică 
domnea în fiecare încăpere ; 
dormitoarele aveau pe ușă un 
nume — al unei țări în luptă...), 
în toate zilele săptămînii — și 
săptămînă după săptămînă între
gul an — copiii se găsesc în 
școală. Aici au și teatru și cine
matograf, si teren de base-ball și 
piscină. învață în bănci obiș
nuite, au ghiozdane și caiete, dar 
dimineața pot fi văzuți ureînd pe 
tractor. Sub pălăria de paie, cu 
boruri largi, descoperi un băie- 
țandru care se visează un erou al 
recordurilor în muncă. înainte 
școlile se deplasau pentru cîteva 
zile în zonele rurale spre a fami
liariza pe copii cu munca prac
tică. Din această experiență s-a 
născut ideea „școlii în cîmp“, a- 
dică a școlii instalate în perime
trul agrar și unde, cotidian, să 
se combine munca și învățătura, 
în concediu, părinții vin — prin 
rotație — la școala care devine 
centru de vacanță. Un program 
de odihnă activă (din care nu 
lipsesc muncile agricole) este 

oferit atît elevilor, cît și rudelor 
lor.

Copiii sînt, în general, din 
Bauta. înainte de revoluție școa
la locală putea primi doar 100 de 
elevi. La Ceiba învață 1 060...

Raul Hernandez, asistent teh
nic de lucrări agricole, sublinia
ză o idee : „Elevii iau în serios 
munca, se comportă entuziast și 
obțin rezultate pe care le pot 
considera bune, chiar foarte 
bune...". „Este o mare experien
ță și o mare reușită" — opinea
ză Marielena Gonzâles, mama u- 
nui elev de la Ceiba. „Eu n-am 
învățat decît pînă în clasa a 6-a. 
Mai departe nu a fost cu putință: 
am început să muncesc pentru 
a-mi întreține familia. Copiii mei 
pot să se instruiască. Dar, în a- 
celași timp, trebuie să cunoască 
rostul muncii, să știe să o res
pecte și să o prețuiască". Am no
tat cu conștiinciozitate reporteri
cească numele celui ce a rostit 
cuvintele : Elio Revilla, munci
tor în transportul produselor a- 
grozootehnice.

Lîngă matematică și istorie, 
biologie și fizică, a apărut o dis
ciplină nouă, fără cărți și caiete, 
fără ore de predare în clasă : 
munca. Deși cataloagele nu în
registrează note la această dis
ciplină, elevii dau dovadă de o 
sîrguință impresionantă. Ceiba 
devine, astfel, simbolul unei bi
ruințe pe frontul conștiinței.
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