
ȘEDINȚA COMITETULUI FOTO-ANCHETÂ

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Tn ziua de 6 iunie a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român.

Au participat, ca invitați, mi
niștri și alți conducători ai unor 
organe centrale.

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român a analizat și aprobat 
propunerile Ministerului Energiei 
Electrice privind realizarea in
vestiției „Centrala hidroelectri
că Rîureni", lucrare cuprinsă în 
studiul-cadru privind amenajarea 
în perspectivă a rîului Olt. Au 
fost aprobate, de asemenea, 
propunerile Ministerului Indus
triei Metalurgice, Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerului Industriei Chimice 
privind realizarea unor obiective 
industriale prevăzute în planul

de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1971—1975.

Cu acest prilej, Comitetul Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru 
creșterea gradului de integrare a 
întreprinderilor, asigurarea rea
lizării unor secții, ateliere și alte 
obiective auxiliare și de deservi
re prin cooperare între benefici
arii din aceeași zonă, scurtarea 
termenelor de punere în funcți
une a investițiilor și a duratei de 
realizare a parametrilor proiec
tați, stabilirea mai judicioasă 
a amplasamentelor, reducerea 
ponderii lucrărilor de construc
ții, îndeosebi a clădirilor destina
te activității administrative, pre
cum și alte măsuri care să asigu
re creșterea eficienței economice 
a investițiilor.

în continuare, Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a examinat 
și soluționat unele probleme ale 
activității curente.
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RITMUL

Utecista Maria Baias, din secfia bobinaj, a absolvit școala pro
fesională în 1970. Pînă în prezent, s-a aflat numai printre fruntași. 

Foto: ORESTE PLEC AN

1 iunie. Sesiunea a în
ceput zilele trecute. Cu exa
mene mai „ușoare", mai de 
nespecialitate, la primii ani 
de studii (cei mai mari sînt

prudenți) ca și cum 
acorda strunele pentru 

ce vor veni. Preferăm, 
o imagine de studiu, 
ce-i conferă specifici

tate este ora cind a fost 
surprinsă de fotoreporter — 
15,45, acum. în sesiune, oră 
de vîrf la biblioteca Facul
tății de limbă și literatură 
română.

2 iunie. Sîtem prezent!, 
pentru a cita oară la un

examen de Istorie univer
sală modernă și contempo
rană. Ne considerăm avan
tajați de situație ; pentru că 
16 studenți din 23 au fost 
notați cu 8, 9, 10. Apoi, și 
pentru că examinatorul este 
prof. univ. Dumitru Almaș, 
prilej pentru grupa 403 din 
anul III, Istorie, de a trece 
o probă de virtuozitate pro
fesională studențească. Se 
relevă îndeosebi Măriu ca A~

Marți, 6 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe profesorul a- 
merican, originar din România, 
prim-vicepreședinte al Acade
miei statului Illinois, șeful cate
drei de chimie biologică de la 
Universitatea ,.Roosevelt:‘ din 
Chicago, Emanuel Merdinger, 
care se află în tara noastră în 
cadrul schimburilor de oameni 
de știință dintre Academia Re
publicii Socialiste România și 
Academia Națională de Științe 
din Washington.

Ea primire a participat Mi
hai Drăgănescu, membru su
pleant al Comitetului Cen-

origine română 
Merdinger

trai, consilier la C.C. al P.C:R.
Cu acest prilej a avut loc' o 

convorbire în cadrul căreia au 
fost discutate probleme ale coo
perării dintre savanții români, și 
americani în diferite comparti
mente ale cercetării științifice, 
ale schimbului de informații și 
experiență pe planul'invățămîn- 
tului universitar. S-a subliniat că 
extinderea relațiilor dintre oa
menii de știință și cadrele uni
versitare din România și Statele 
Unite ale Americii este în inte
resul activității științifice din 
cele două țări, al progresului ge
neral. al mai bunei cunoașteri 
reciproce.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.
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MARII ÎNTRECERI
LA „ELECTROPRECIZIA"

Angajați cu tâate for

țele în lupta pentru înde

plinirea și depășirea tuturor 

cifrelor de plan, muncitorii, 

inginerii și tehnicienii Uzinei 

„Electroprecizia" din Sâcele 

sînt în măsura să raporteze 

că au atins, în aceste zile.

ritmul de producție cel mai 

ridicat din actualul cinci-

nai. în acest moment de in-

candescență a spiritului

creator în cea mai pură ac-

cepție a sa, ne-am propus o 

incursiune în prezentul uzi

nei și al oamenilor ei.
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OBȘTESC

Și după ce
s-au tras
concluziile,
s-au tras

lași ei... 
umbră

CALENDARUL
A LUAT-O CU
8 ZILE ÎNAINTE

• Pe primele cinci luni ale anului, colectivul uzinei a realizat o produc
ție suplimentară de 11,5 milioane lei • în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, angajamentele au fost suplimentate cu 8 milioane lei • Pla
nul de producție a fost devansat cu 8 zile ; pînă la sfîrșitul anului se vor 
cîștiga încă 12 zile * Prin muncă patriotică în producție — în luna mai, 
beneficii de peste 1,5 milioane lei • Inovațiile aplicate în primele 5 luni 
reprezintă o eficiență economică de peste un milion de lei * Autouti- 
larea : economii de mai multe milioane * Cea mai prețioasă realizare : 
formarea omului nou.

în urmă cu vreo trei luni, or
ganizația U.T.C. din comuna Li
vezi, județul Bacău, se bucura, 
cum se spune în termenii obiș- 
nuiți, de ajutorul concret al co
mitetului județean U.T.C., acti
vului comunal U.T.C. alăturîn- 
du-i-se o brigadă care, pe lîngă 
controlul și îndrumarea directă a 
organizațiilor, își înscrisese în 
programul celor două săptămîni 
și acțiuni model care să îmbogă
țească nivelul de activitate prin 
exemplul propriu.

Sigur că în două săptămîni nu 
au putut fi rezolvate probleme 
cu durată mult mai mare dar ce 
era de demonstrat s-a demon
strat : activul comunal U.T.C., 
împreună cu cei vreo trei sute 
și ceva de uteciști aveau la urma 
urmelor capacitatea să rezolve și 
fără prea multe impulsuri din a- 
fară problemele vieții lor, pro
blemele organizației în fața că
rora se procedase, nejustificat, 
adesea cu timiditate sau cu neîn
credere. Analizînd cu exigență și 
maturitate activitatea organiza
țiilor de tineret din comună, bri
gada comitetului județean U.T.C. 
schița nu numai nivelul atins și 
minusurile, prezentul deci, ci în 
același timp și direcțiile concrete 
ale activității viitoare, asigurîn- 
du-i astfel o prezență de pers
pectivă în comună, angajînd-o 
direct în evoluția ulterioară a 
stărilor de lucruri semnalate.

Ceea ce s-a și întîmplat prin 
intervențiile activiștilor comite
tului județean, ale membrilor bi
roului și secretariatului acestuia. 
Numai că după impulsul convin
gător și determinant pentru cîtva 
timp, după ce s-au tras concluzi
ile nu numai de către brigadă, ci 
și de către fiecare membru al or
ganelor alese, membrii comitetu-

ION CHIRIAC
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ANGAJAMENTE, REALIZĂRI
• TINERETUL CONSTANȚEAN se înscrie ple

nar în marea întrecere în care este antrenat între
gul popor în întîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării Republicii. Uteciștii de la 
Fabrica de ciment din Medgidia, care s-au anga
jat să sorteze prin muncă voluntar-patriotică 50 
tone de corpuri de măcinare pentru morile de ci
ment, au și realizat pînă acum mai mult de o trei
me din angajamentul asumat.

• DIN TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de partici- 
panții Ia ședința de lucru a Comitetului județean 
de partid Prahova cu activul din industrie și investi
ții aflăm că puternicul entuziasm al comuniștilor 
prahoveni, al tuturor oamenilor muncii, prilejuit de 
apropiata Conferință Națională a Partidului Comu
nist Român și de aniversarea unui sfert de veac de 
Ia proclamarea Republicii, se concretizează în 
suplimentarea angajamentelor la producția marfă 
fabricată de la 200 000 000 Iei inițial Ia 500 000 000 de 
lei. Productivitatea muncii va crește cu 2 000 lei pe 
salariat față de 1 200 lei.

• CONSTRUCTORII furnalului nr. 9, de 1 000 mc. 
de Ia Combinatul siderurgic Hunedoara au hotărît să 
dea în exploatare acest important obiectiv indus
trial cu 10 zile înainte de termen, ceea ce va în
semna obținerea în plus a unei mari cantități de 
metal.

CÎND MERGI ÎNAINTE, 
PRIVEȘTE Șl ÎN URMĂ J

Așa ne-a declarat tovarășul 
inginer Alexandru Zaharescu, 
șeful serviciului plan, reprodu- 
cînd o deviză care circulă prin 
uzină.

— De fapt, aceasta este și o 
cerință legică, dacă vrei să faci 
ceva care să se simtă — ne-a 
mai declarat interlocutorul nos
tru. Privești în urmă, vezi ce 
ți-ai propus, ce mai poți face 
dacă-ți cîntărești bine forțele și 
apoi, da, poți să faci și pasul 
următor. Noi așa am procedat 
și iată că în prezent ne aflăm 
cu 8 zile în avans față de pre
vederile angajamentelor pe care 
ni le luaserăm. Așadar, calen
darul a rămas în urmă.

— Știm că uzina produce mo
toare asincrone și întregul echi
pament electric pentru tractoa
rele, autobuzele și autoturisme
le românești. Această depășire 
despre care ne-ați vorbit în ce 
constă de fapt ?

— într-un cîștig suplimentar 
de 11,5 milioane lei la produc
ția globală în primele cinci 
luni ale anului în curs. Ea pie
sele de schimb pentru echipa

mentul eleotric am realizat o 
depășire de patru milioane lei. 
Depășiri substanțiale am mai 
înregistrat față de angajamen
te și la export. In aceeași peri
oadă. am depășit planul la acest 
capitol aducînd venituri supli
mentare în valoare de 439 000 lei 
valută. Aș vrea să precizez că 
toate produsele noastre și-au 
sporit parametrii calitativi fiind 
solicitate din ce în ce mai in
tens de țări cu tradiție în pro
ducerea unui echipament simi
lar, cum sînt de pildă Italia, 
R.F.G., Franța, U.R.S.S., Aus
tria, Belgia și Elveția. în pre
zent, exportăm motoare electri
ce asincrone în 20 de țări. Pen
tru consumul intern, a intrat 
recent în producție de serie ta
bloul de bord al autoturismului 
„Dacia-1300“ și tot pentru acest 
autoturism avem în pregătire 
demarorul și distribuitorul, a- 
cestea fiind de altfel și ultime
le produse electrice pentru in
tegrarea în producția internă a 
,fDaciei-1300“. în cinstea Confe
rinței Naționale’ a partidului, 
colectivul uzinei și-a propus să 
scoată pe piață seria zero a dis
tribuitorului, iar în cinstea Ce

lei de a XXV-a aniversări a Re
publicii vom livra în ■ serie de
marorul. O mențiune : după 
calculele noastre, sperăm ca 
pînă la sfîrșitul anului să mai 
cîștigăm în lupta cu timpul încă 
12 zile, raportate la întreaga 
producție a uzinei.

La Săcele, peste 70 la sută din 
angajații „Electropreciziei“< sînt 
tineri, dintre care 2 000 uteciști. 
De la aceștia a pornit în luna 
trecută -inițiativa de a presta 
ore de muncă patriotică în pro
ducție, inițiativă la care au ade
rat cu entuziasm organizațiile 
U.T.C. din secțiile de bază ale 
întreprinderii. La secția I bo
binaj, uteciștii și-au propus să 
realizeze fiecare cite 5 ore de 
muncă patriotică, echivalînd cu 
5 motoare electrice asincrone de 
om. La sfîrșitul lunii trecute, 
angajamentul fusese realizat: 
500 de motoare în - afara preve
derilor planului uzinei, valorînd 
peste 500 000 lei. Organizația 
U.T.C. din atelierul de echipa
ment electric de montaj și-a 
propus, pentru aceeași, perioadă,

DRAGOMIR HOROMNEA
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î ABSOLVENȚII i
de VASILE VETIȘANU I

• SITUAȚII CARE SE CER 
DE URGENȚA REZOLVATE LA 
F.M.U.A.B. — CERCETATE CU 
PRILEJUL UNEI „ORE DE AU
DIENTE" A „SCINTEII TINE
RETULUI". • IN UZINA CU 
CELE MAI MODERNE MAȘINI, 
TINERII CER SA PRIMEASCĂ 
LUCRĂRI CONFORM POSIBI
LITĂȚILOR LOR. • DE CE NU 
LI SE DAU ? • COMPOR
TAREA NEJUSTIFICATĂ, ABU
ZIVĂ A UNOR MAIȘTRI. • DE 
CE SE TOT „DISCUTA" Șl NU 
SE IAU, ÎN SFIRȘIT, MASURILE 
NECESARE?

A FI TÎNĂR 
A FI LĂSAT 
„LA URMĂ"?

ÎNSEAMNĂ
La începutul lunii trecute re

dacția ziarului a oferit tinerilor 
de la F.M.U.A.B. prilejul unei 
întîlniri cu redactorul sef al pu
blicației noastre în cadrul ru
bricii ..Ora de audientă a ..Sein- 
teii tineretului44. A participat, 
de asemenea, unul din secreta
rii comitetului municipal U.T.C. 
Discuțiile purtate la sediul co
mitetului de partid al întreprin
derii, au relevat cu spontaneita
tea și sinceritatea definitorii ce
lor care ni s-au adresat, exis
tența ia F.M.U.A.B. a unor ra
porturi de muncă, a unor rela

ții de producție asupra cărora 
ni se pare nu numai util ci și 
necesar să insistăm in ancheta 
noastră, mai ales că de nor
malizarea lor depind adese
ori perspectivele îndeplinirii 
unor sarcini economice de cea 
mai mare însemnătate.

Iată, de pildă, împrejurarea 
paradoxală asupra căreia, pe 
parcursul ..Orelor de audiență44, 
ne-au atras atenția observațiile
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

............. . .................. 1
IN AJUTORUL. I

PARTICIPANȚILOR I
LA ÎNVĂȚ AMÎNTUL 

POLITICO 

IDEOLOGIC U.T.C. ,

VII. PARTIDUL COMUNIST 
1 ROMAN — CONDUCĂTOR 
I Șl ÎNDRUMĂTOR AL TINE

RETULUI, AL ORGANIZA- 
1 TIEI SALE REVOLUTIO- 
| NARE. (PAGINILE 3—4)

Mai exista la multi credința fârâ dubiu că absolvenții sînt 
z acei tineri ce nu cunosc decît o direcție unica, care, de 
f cele mai multe ori, duce spre facultate. Foarte bine. Se

> cere sâ cunoaștem însâ dacă drumul acesta unic nu cum- <
z va ne obliga sâ mai staționam pe parcurs. Cîte neliniști, i 
z cîte stări nervoase și griji ar fi învinse dacă ne-am opri o < 
z clipa, și la vreme. Am vedea câ fata sau băiatul cu di- i 
? ploma de absolvent în mînâ nu trebuie sâ fie „educat" < 
z într-o singură direcție. Judecata lucidă și limpede ne-ar i 
7 spune că băiatul sau fata noastră nu trebuie cu orice preț < 
/ să devină medic sau inginer. <
’ E, poate, ca și cum am cere albinei să devină gîndac. i
I în acest băiat există alte forțe, alte pasiuni, spre care i
> simte chemare. De ce să-l ținem cu picioarele în apa rece <
> și cu cartea sub bărbie, pentru un eșec care va veni în l
> mod sigur ? De ce să se închidă fata asta tînără în ca- I
> mera ei pentru a învăța geometria analitică, cînd ființa (
* ei este zămislită pentru altceva ? V-ați gîndit de ce băia- <
* tul dumneavoastră se pierde cînd vede ridieîndu-se o ! 
t casă ? Cînd vede mersul viu al unui strung • sau agili- I
> tatea unui instalator? Sau fetița de ieri-care își petrecea <
* ochii pe mătăsuri-le fine, ori sărind ca o seînteie unde 4
> vede un lustru frumos de mobilă, o linie frumoasă a unei '
* rochii. în toate aceste situații ei își mărturiseau pasiunile, <
* își arătau chemările din interior către ceva. De ce nu < 
1 i-ați îndruma să devină maiștri zidari, tehnicieni de artă, ’ 
î creatoare de frumos, bune cunoscătoare ale vieții de <
> casă ? în toate acestea ar fi ei cu adevărat, întregi, nu I 
) jumătăți de măsură, cu fumuri de licențiați, dar nerealizați. <
> Destinul fiecăruia n;u • poate fi convertit după ambiții și * 
) vanități. Munca e una, dar într-o mie de feluri, dusă de ’ 
) milioane de oameni, oriunde ar fi e nobilă pentru că o ’
> facem din suflet. Absolvenții vor gîndi, căci viața nu e ’ 
I o vacanță, ci se desfășoară după legi care țin de pasiu- ’
> nea noastră pentru munca aleasă. Absolvenții intră în 1 
' viată cu imaginile despre o lume prinsă în școală, pe care (
> o vor confrunta cu mersul diurn al lucrurilor, cu oamenii J
» în preajma cărora vor duce pînă la capăt o muncă. Ab- J
> solvenții n-au terminat școala, aceasta abia începe, altfel,

) (Continuare în pag. a Il-a) f
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efectuarea a cîte 2 ore de mun
că patriotică de fiecare utecist. 
In ziua vizitei noastre în uzină, 
au fost predate 400 echipamen
te, adăugind astfel la capitolul 
depășiri încă un milion de lei. 
Depășiri asemănătoare au efec
tuat și uteeiștii din secția de 
sculărie : 600 ore de muncă pa
triotică în producție. Așa cum 
ne-a declarat montorul Vasile 
Jerău, secretarul organizației 
U.T.C. din atelierul 312 echipa
ment de bord pentru autoturis
me și tractoare, acțiunea va 
continua și în lunile următoa
re, fiind închinată de tineri 
Conferinței Naționale a parti
dului și aniversării Republicii.

OAMENII, 
CEA MAI PREȚIOASA 

REALIZARE
— Considerăm că realizarea 

noastră cea mai de preț sînt oa
menii, ni s-a confesat tovarășul 
Aurel Rusu, locțiitorul secreta
rului comitetului U.T.C. pe în
treprindere. Fără ei, se înțelege, 
n-am fi putut realiza toate a- 
cestea. Putem așadar să afir
măm că în uzină au crescut și 
cresc oameni adevărați, capabili 
să realizeze într-un timp re
cord obiective pe care mulți 
dintre ei le găseau pînă în ur
mă cu cîțiva ani, foarte dificile. 
Acum, avem certitudinea că cu 
astfel de oameni putem realiza 
orice ne-am propune.

Am poposit și într-o secție 
despre care am aflat că e al
cătuită din foarte mulți tineri : 
99 la sută ! Este vorba despre 
unul din atelierele de montaj. 
Adresîndu-ne tovarășului Aurel 
Boghe. secretarul organizației de 
bază P.C.R., am fost plăcut im
presionați de declarațiile inter
locutorului nostru, care ne amin
tea faptul că tinerii din atelier, 
în dorința lor de continuă per
fecționare a pregătirii profesio
nale, au cerut să lucreze prin ro
tație la toate mașinile aflate în 
dotare. Rezultatele, pe linia po
licalificării, sînt dintre cele mai 
bune.

— N-aș vrea să plecați din 
atelierul nostru fără să fi aflat 
încă un lucru, care pe noi ne 
bucură mult — ne-a mai spus 
tovarășul Aurel Boghe.

E vorba de cei 35 de absol
venți ai cursurilor de zi de la 
diferite licee din împrejurimi, 
care anul trecut au cerut să lu
creze în uzină. Mărturisesc că 
i-am privit la început cu des
tulă reținere, știind că oricum, 
nu-i ușor să te integrezi cît ai 
bate din palme într-un mediu 
de muncă lespre care nu ai 
cine știe ce cunoștințe, dacă nu 
chiar deloc. Iată însă că numai 
după cîteva luni, învățăceii noș
tri s-au și calificat, iar încrede
rea pe care o avem acum în 
ei ne-a determinat să Ie încre
dințăm majoritatea posturilor 
cheie. Sînt muncitori foarte 
buni șî la fel de buni tovarăși.

DRUMUL SPRE COTA MAXIMA 
A UZINEI

TRECE PRIN FIECARE SECȚIE
• Intr-una din secții ne-a atras 
atenția o lozincă : „Prin perfec
ționarea operațiilor la produ
sele vitezometru și tehnometru 
veți ridica prestigiul uzinei 
noastre atît în țară, cît și peste 
hotare !". O lozincă asemeni 
multora altora, din multe alte 
întreprinderi prin care am tre
cut. Raportată însă la Uzina 
„Electroprecizia" din Săcele, ea 
capătă valoare de argument al 
calității produselor. Un argu
ment care trece dintr-o secție 
în alta, o dată cu fluxul tehno
logic, am putea spune. Intr-ade
văr, privind graficul defectelor 
de la unele produse, linia co
boară din ce în ce mai des că
tre zero. Astfel, la noul alter
nator care se produce aici, in
dicii „stator străpuns", „debit 
slab", „zgomot de frecare", „dio
de străpunse, „zgomot de rul
ment" ori „excitație întreruptă" 
se confundă deseori cu zero, 
fapt care pledează^ convingător 
pentru marca, pentru prestigiul 
întreprinderii.

în producerea unul alternator 
de mare randament, cu parame
trii înalți de utilizare, a fost de 
un real folos aportul tehnicia
nului Gheorghe Ciucu, de la a- 
teljerul de prototipuri, care prin 
modificarea constructivă a tu
bului izolant de la alternator 
a putut realiza o economie de 
381 000 lei. în atelierul 215. Ni- 
colae Mânu, Gh. Bărcuteanu și 
Necula Tănase au confecționat 
un dispozitiv pentru demontarea 
fuliei la alternatoare. cu o e- 
ficiență economică de 5 000 lei.

— Firește, tindem către ino
vații și raționalizări care să a- 
ducă economii substanțiale —- 
ne-a spus tînărul Nicolae Mânu 
— dar dacă se ivește prilejul 
să inovăm chiar și cu o efici
ență mai redusă, de ordinul mii
lor de pildă, nu ne dăm în lă
turi s-o facem. Azi una de cinci 

mii, mîine poate alta la fel și 
iată că se adună. Adevărul este, 
totuși, că indiferent de valoarea 
inovației, ea vine în sprijinul 
sporirii calității produsului, al 
măririi producției și al reduce
rii necesității de forță de muncă.
De fapt, de aici rezultă și ba
remul, ca să zic așa, în care tre
buie să se încadreze o întreprin
dere pentru a se putea spune 
că are prestigiu în fața consu
matorului : să furnizeze produ
se cît mai bune, cît mai multe 
și cît mai ieftine. Nu ne este 
indiferent prestigiul uzinei, pen
tru că el este și al nostru, al 
fiecăruia.

Șl AICI SE FAC 
MILIOANELE

Ba cabinetul tehnic nî s-a 
spus că de la începutul anului 
și pînă acum au fost înregis

I 
i
I
I
I
■

I
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

«oamemi 'Un surîs lingă U 651-M
Uzinele „Tractorul" din 

Brașov. Pe linia de montaj, 
un nou lot de tractoare. Și o 
tânără ; montatoarea Elena 
Pricop, una din fruntașele în 
producție pe care ni Ie re
comandase maistrul de ate
lier.

— De fapt, am mai puțin 
de un an de cînd lucrez în 
uzină, îmi răspunde tinăra Ia 
o întrebare. Am sosit aici 
abia Ia sfîrșitul verii trecute. 
Din Bicaz. De acolo sînt. A- 
colo am absolvit și liceul, la 
zi. Cînd ? Cum, cind ? Anul 
trecut. în 1971.

— Dar mi s-a spus că 
te-ai și calificat...

— Ei, păi cum să nu se ca
lifice omul, dacă de asta vine 
aici ?

Elena Pricop surîde.
—Vă miră poate că mă gă

siți aici, într-o uzină con
structoare de mașini, conti
nuă fata. Pe mine, care am 
terminat liceul teoretic. Dar 
aflați că nu sînt singura. 
Pe-aici, pe-aproape, îi mai

P • faptc ] Rotorul a fost montat 
cu două luni mai devreme

Pentru realizarea îndrăz
nețelor angajamente ale con
structorilor de pe șantierul 
Hidrocentralei de pe Lotru: 
terminarea lucrărilor de con
strucții — montaj pe firul 
principal în vederea admite
rii apei pentru probele teh
nologice la 23 August, cu 24 
de zile în devans față de 
grafic și punerea în func
țiune pentru exploatare in
dustrială a primului hidro- 
agregat la 10 decembrie, cu 
20 de zile înainte de ter
men, se cerea ca durata 
montării rotorului de la ge
neratorul nr. 1 al centralei 
subterane să fie redusă con
siderabil. Normele afectau 
unei astfel de lucrări patru 
luni de zile. Pentru con
structorii de pe Lotru era 
însă mult prea mult. în a- 
ceste condiții angajamente
le lor nu ar mai putea fi 
respectate. Fiind în criză de 
timp — și-au spus tinerii

II » INIȚIATIVE ]

I De pe platforma Combi
natului siderurgic din Ga- 

Ilați a pornit, zilele trecute, 
o înflăcărată chemare la în
trecere a intelectualității 
tehnice din județ, sub devi- 

Iza : „Nici un cadru tehnic 
fără o temă de cercetare cu 
aplicare practică în produc
ție și cu eficiență economi- 

Ică". Comisia inginerilor șî 
tehnicienilor de pe platfor
ma combinatului a așezat 

Ila baza întrecerii obiective 
de primă actualitate pentru 
promovarea progresului teh
nic și creșterea eficienței 
economice în activitatea ori-

I
 cărei unități industriale sau 

de construcție : îmbunătăți
rea tehnologiilor de fabri- 

trate 4 propuneri de invenții și 
85 propuneri de inovații și ra
ționalizări Dintre acestea din 
urmă, 10 au și fost aplicate în 
producție, scontîndu-se pe o e- 
ficiență economică în valoare 
de peste un milion de lei. In 
lunile ce urmează, vor fi apli
cate și altele, astfel că pînă la 
sfîrșitul anului economiile adu
se pe această cale se vor du
bla.

Cunoscînd că la „Electropre- 
cîzia" autoutilarea are un cu- 
vînt și maî greu de spus la ca
pitolul economii, ne-am adresat 
utecistului Daniel Ciurea, de la 
atelierul de autoutilări :

—- Am aflat că nu demult, 
în acest atelier a fost proiecta
tă. lansată și executată o stafie 
de impregnare ultramodernă, cu 
o mare eficiență economică. Ce 
ne puteți spune despre realiza
torii ei ?

CINCINALUL — ZI DE ZI

puteți găsi pe Burlacu Gheor
ghe și Belu Victor. Firește, 
ei nu sînt din Bicaz.

— Ce te-a îndemnat să vii 
tocmai aici ?

— Am vrut să cunosc viața 
așa cum este ea; șî s-o cu
nosc nu oricum, ci cit mai 
bine. Deși voiam să dau e- 
xamen de admitere Ia Facul
tatea de arte plastice, uite 
că m-am răzgîndit și am luat 
trenul de Brașov. Și ce-i dacă 
aici lucrează mai mulți băr
bați ? Uite că s-a putut. Am 
învățat. Am găsit oameni mi
nunați, care m-au ajutat. 
Asta aș vrea să rețineți. Și 
apoi, nu știu zău dacă poate 
fi ceva maî frumos decît să 
vezi un tractor, în fine, o 
mașină care funcționează 
perfect și să știi că în ea 
este si o părticică din tine...

— La facultate ai renunțat 
definitiv ?

— Nu, cred că nu. Dar n-o 
să mă pot despărți prea ușor 
de uzină... Poate pînă Ia 
urmă tot aici o să revin.

din echipa lui Stelian Jianu 
căreia îi revenea lucrarea 
— o vom scurta la jumă
tate".

Specialiștii francezi de la 
firma Pelton s-au arătat 
sceptici. „Nicăieri nu s-a 
putut așa ceva. Rotorul are 
260 de tone".

Tînărul comunist Stelian 
Jianu a trecut însă prin șco
lile Bleazului, Borzeștilor, 
Argeșului, Porților de Fier. 
Specialiștii francezi nu a- 
veau de unde să știe cîtă 
știință și cîtă experiență a- 
cumulase el cu echipa lui pe 
aceste mari și dificile șan
tiere. Durata lucrării a fost 
scurtată la numai două luni.

— Cum a fost posibil ?
— Lucrez cu tineri ca 

Gheorghe Hudici, Dumitru 
Dragomir, Vasile Boian, 
Dionisie Maruțan — ne măr
turisește șeful echipei — am 
fost ajutați de echipa con

Nici un cadru tehnic
f V V I V

fara o tema
cație și de execuție, redu
cerea consumurilor, îmbună
tățirea calității, diversifica
rea producției, asimilarea 
de noi produse cu caracte
ristici tehnice superioare, o 
mai însemnată contribuție 
la reducerea importurilor și 
la acțiunea de autoutilare. 
Se urmărește, de asemenea, 
creșterea operativă în apli
carea rezultatelor cercetări
lor și a studiilor de orga
nizare a producției și a 
muncii, îmbunătățirea acti
vității de proiectare în 
scopul creșterii parametri
lor tehnico-economici a in
stalațiilor și utilajelor, spri
jinirea tuturor activităților 
novatoare ale muncitorilor I. CHIRIC

— Mai întîi. despre stație — 
ne-a răspuns nu fără mîndrie 
tînărul. E vorba de stația de 
impregnare M 331, de o mare 
complexitate, prin construirea 
căreia noi am economisit în 
primul rînd valută, stația fiind 
pînă acum unul din utilajele 
importate, și în al doilea rînd. 
forță de muncă. Stațiile de a- 
cest gen aflate în dotare, avînd 
o capacitate de 3—4 ori mai 
mică decît aceasta, erau deser
vite de 2 oameni. A noastră, cu 
capacitatea sporită, e deservită 
de un singur om, aducînd între
prinderii o economie de 1.6 mi
lioane lei pe an. Despre auto

Pentru că aici am pus picio
rul mai apăsat pe pămînt. 
asta e. Exact asta. Nu re
gret nici o clipă că am ve
nit la Brașov. Se înțelege, 
puteam să-mi caut un servi
ciu mai curățel, puteam să 
ocup un post de suplinitoa
re în învățămînt, dacă vreți 
o referire rriai exactă, nu
mai că n-aș fi avut satisfac
țiile pe care le am acum. 
Contează și satisfacțiile, nu ? 
Eu aș crede că absolvenților 
de Iic£i£t nu numai că nu 
le-ar strica un contact direct 
cu producția, ci dimpotrivă, 
asta i-ar fortifica pentru as
censiunile lor viitoare, indi
ferent de ce natură vor fi 
ele. Vă rog să mă credeți.

Am crezut-o. Ca dovadă, 
instalația hidraulică a trac
torului U 651-M, care tocmai 
fusese montată, a funcționat 
perfect. Iar utecista Elena 
Pricop a zîmbit din nou. Ca 
Ia 19 ani.

H. DRAGOMIR
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dusă de Constantin Boieru 
de la Uzina de mașini Re
șița care va executa urmă
toarele două generatoare. 
Am lucrat după un grafic 
foarte exigent în care scur
taserăm cu 50 la sută timpul 
acordat pentru fiecare ope
rație în parte. Nu ne-am 
permis nici o risipă de timp 
și de eforturi, totul a fost 
organizat cu pricepere.

— Cît ttmp veți prevedea 
pentru montarea celorlalte 
două rotoare ?

— Un record stabilit tre
buie păstrat. Nu vom depăși 
nici de data aceasta cele 
două luni. Constructorii re- 
șițeni ne vor veni însă mult 
în ajutor dacă toate suban- 
samblele ce ni le vor furni
za vor fi executate la pre
cizia proiectului și ne vor 
scuti de remedieri pe par
curs.

R. L.
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de cercetare | 
etc. De subliniat caracterul 
obștesc al acestei activități, ■ 
ceea ce înseamnă că ingine- fi 
rii și tehnicienii mobilizați | 
la întrecere vor avea în ve
dere nu studiile din planul ■ 
de stat, nu pe acelea care E 
le revin ca sarcini de ser- I 
viciu, ci teme și acțiuni în 
afara acestora. Pentru tine- ■ 
rii ingineri și tehnicieni din | 
întreprinderile gălățene, o ■ 
mare parte dintre ei reuniți 
în cadrul a 3 cluburi teh- fi 
nice, această întrecere con- I 
stițuie, fără îndoială, un bun |’ 
prilej pentru o mai deplină 
afirmare a capacității lor a 
de creație. *'

rii ei ? Sînt toți tineri : tehni
cianul Ștefan Balint care a fă
cut proiectul de ansamblu, apoi 
inginerii Gavrilă Vereș și Pe
tre Barbu, muncitorul Simon 
ton și tehnicianul Gunther 
Stephani. Un colectiv foarte 
bine sudat, din mîinile căruia 
au ieșit multe, foarte multe lu
cruri valoroase.

De altfel, peste 50 la sută din 
utilajul actual al Uzinei „Elec- 
troprecizia“ este un produs al 
autoutilării. Astfel, aici au fost 
proiectate și confecționate 
bancuri de control pentru toate
produsele întreprinderii, în va
loare totală de circa 4 milioa
ne lei. De asemenea, bancuri 
de reglaj, instalații cu diverse 
destinații, toate cărucioarele 
pneumatice (pe care alte uni
tăți industriale se grăbesc să și 
le procure din exterior), maca
rale uniax. benzi rulante ș.a.. 
toate acestea contribuind din 
plin la mica mecanizare a uzi
nei.

Am fi dorit totuși să cunoaș
tem care este valoarea între
gului volum de utilaje realizate 
Ia Săcele prin autoutilare. Din 
păcate, n-am putut afla cifra 
exactă. „Economii de ordinul 
multor milioane", atît ni s-a 
putut spune. întrucît nimeni nu 
s-a gîndit că și o astfel de sta
tistică. dacă ar fi cunoscută de 
colectivul uzinei, ar fi nu nu
mai un prilej de îndreptățită 
mîndrie, ci și un factor mobili
zator.

A FI TTNAR

Am avut o discuție cu tova
rășul Ștefan Vasile, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Din două în două zile, 
inter >cutorul nostru trece și 
prin Uzina „Electroprecizia". 
L-am întîlnit tocmai într-un a- 
semenea moment.

— Tovarășe prim secretar, ce 
rol au tinerii din această între
prindere în viața orașului dv. ?

— Mobilizator — ne-a răspuns 
tovarășul Ștefan Vasile. Tin to
tuși să mai precizez că de la 
tineri, care au o pondere covîr- 
șîtoare în uzină, a pornit ini
țiativa ca în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului. în
tregul colectiv să-și suplimente- 
zeze angajamentele cu 8 mili
oane lei pînă la sfîrșitul anu
lui. O bună parte din acest an
gajament a și fost realizată și 
nu oricum, ci cu parametri ca
litativi sporiți. Aș mai dori să 
amintesc că. în afara orelor de 
muncă patriotică prestate în 
producție, uteeiștii de la „Elec
troprecizia" participă din plin 
și la acțiunile de muncă patri
otică din perimetrul orașului. 
Astfel, putem spune că și lor 
le datorăm realizarea la aceas
tă oră a angajamentelor pe în
tregul an în proporție de peste 
70 la sută. I-am întîlnit pe șan
tierul de împăduriri, unde re
cent au fost plantate 20 de hec
tare teren silvic, pe șantierul 
de modernizare a drumului na
țional Săcele-Vălenii de Munte, 
la baza turistică a B.T.T., dată 
de curînd în folosință și în 
multe alte puncte de lucru, a- 
ducînd economii de peste 3 mi
lioane lei la lucrările nefinan- 
țate. întotdeauna entuziaști, 
harnici, pătrunși de responsa
bilitatea tinerilor în societate, 
de rolul lor în construcția socia
listă a patriei, gata oricînd să 
răspundă la orice chemare, așa 
îi văd eu și nu numai eu, pe 
uteeiștii de la „Electropreci
zia". Firește, mai sînt și unii 
cărora le vine mai greu să se 
încadreze în fluxul general. Dar 
sînt puțini, iar numărul lor se 
află în continuă descreștere. 
Ceea ce, să fim drepți, e încă 
un prilej de optimism.

O opinie Ia care subscriem 
și noi. cu toată convingerea.

Stagiunea bucureșteană, de 
Joc bogată în evenimente artis
tice remarcabile, se încheie fără 
surprize, fără ambiția de a mai 
demonstra ceva pînă la sfârșit. 
Teatrele par dacă nu mulțumite 
în orice caz resemnate cu cifra 
și calitatea spectacolelor pre
zentate, pregătirile pentru „ma
rile lovituri" — de mult anun
țate și tot timpul așteptate — 
s-au transferat stagiunii viitoa
re. Nu vom mai vedea, deci, 
„Revizorul", „Furtuna" în regia 
lui Pintilie și Esrig, nu vom 
mai vedea „Lorenzaccio". „Ploș
nița" și multe altele. Vara-i 
aici, spectatorii tot mai departe 
de sălile închise, în aer plutește 
vacanța și mai ales ușurarea ca 
o stagiune cam cenușie ia sfâr
șit. Teatrele bucureștene oferă 
acum scena echipelor din pro
vincie, dar iată că rezultatele a- 
cestora din urmă, probate in ul
timele turnee, schimbă impresia 
generală asupra întregii sta
giuni. Ani de zile Capitala s-a 
distanțat valoric — cel puțin 
prin cîteva reale succese — de 
restul instituțiilor dramatice, 
adesea inapte să intre în com
petiție de la egal. Cîștigătorul 
era totdeauna dinainte știut. In 
stagiunea curentă însă, situația 
s-a modificat: teatre dintre cele 
mai depărtate de București în
treprind serioase eforturi d« 
a-și depăși condiția și în bună 
măsură reușesc, punind une
ori în umbră actuale specta
cole bucureștene. Receptive la 
necesitatea de a împrospăta 
modalitățile artistice, multe tea
tre din provincie au încredințat 
cele mai importante titluri din 
repertoriu regizorilor tineri : an
gajați de aceste instituții sau 
detașați, stabili sau itinerants 
aparținînd însă de regulă ul
timelor promoții. Un aer proas
păt a pătruns astfel în multe 
colective teatrale din țară, di
versele lor inițiative fiind tot
deauna răsplătite prin rezultate. 
Ca și altele anterioare, recentul 
turneu al Teatrului de stat din 
Oradea, cu cele două spectacole 
regizate de Nicoleta Toia și A- 
lexandru Colpacci, confirmă în 
mod evident asemenea obser
vații.

Nicoleta Toia a pus în scenă 
„Apus de soare" al lui Dela- 
vrancea, construind un spec
tacol de o rară și neobișnuită 
frumusețe, un spectacol perfect 
echilibrat și original gîndit. Un 
spectacol fără nimic retoric, 
în care monumentalitatea erou
lui e susținută de profunzimea 
lui filozofică. După 63 de ani de 
cînd se joacă această piesă, vi
ziunea romantică asupra eroului 
și patetismul oratoric al textu
lui nu s-au mai aflat pe prim 
plan : Ștefan apare aici gran
dios prin înțelepciunea testa
mentului său politic, ca și 
prin bravura sa față de 
viață, prin nepăsarea lui față 
de moarte. Personaj grav, medi
tativ. ale cărui reflecții îl apro
pie de oele ale literaturii uni

DUPĂ CE S-AU TRAS 
CONCLUZIILE

(Urmare din pag. I)

lui comunal U.T.C. s-au și retras 
pe tușă. Inexplicabilă poziție! 
Ciudată chiar cînd ne gîndim că, 
înainte de a o adopta, adică îna
inte de a nu mai face nimic a- 
proape pe linie de organizație, 
nici chiar ședințele de comitet 
lunare, însuși comitetul comunal 
se angaja în scris, prin progra
mul de activități pe care-1 adop
ta pentru trimestrul II 1972 că : 
1. „în această direcție (a vieții 
de organizație) vom urmări și 
sprijini activitatea organizațiilor 
U.T.C. din subordine în vederea 
organizării și planificării muncii 
și ținerii cu regularitate a adună
rilor generale" ; 2. „vom duce o 
muncă maî susținută în direcția 
pregătirii ședințelor noastre de 
comitet, pentru ridicarea nivelu
lui combativ al membrilor comi
tetului comunal" și 3. „vom lua 
poziții ferme și măsuri statutare 
împotriva oricăror fenomene ne
gative din activitatea membri
lor U.T.C."

Să credem că e vorba de o... 
păcăleală ? Lucrurile s-au petre
cut exact pe dos : adică de la a- 
doptarea planului la care ne re
ferim nu s-a ținut nici o ședință 
de comitet, nu a fost sprijinită 
nici o organizație de către mem
brii comitetului și, cu cîteva ex
cepții, nu s-au întreprins nici 
acțiunile prevăzute pe diversele 
domenii de activitate, ca să nu 
mai spunem că pînă și adunarea 

ABSOLVENȚII
(Urmare din pag. I)

) la alt nivel, și fine o viațâ. Bucuria lor, manifestată în ex- 
J plozii de tinerețe, cufundata în amintiri trecătoare, în 

> micile eșeouri sau izbînzi, abia că își va lărgi de acum 
3 spațiul, devenind a tuturor.
3 Absolvenții se află la sfîrșitul vieții de elev, dar dinco- 
I* Io de aceasta, școala are permanența ei,, se concretizează 

în activități noi, mai rodnice, mai organizate. învățaturile 
C de pînă acum ale absolvenților Ie deschid calea către 
G oameni, le aduc aminte câ tot ceea ce au făcut și au cu- 
I Ies în anii de școală va fi bine primit pe marele șantier 
G al socialismului românesc. ..
G Absolvenții se vor îndrepta de acum către cetățile țârii, 
G complexele industriale și puternicele hidrocentrale, adâu- 
C gînd puteri noi la puterile acestora. Ei vor prelua șta- 

feta marilor meșteri șî constructori, ca o mărturie perenă 
în timp, legată de tot ce înseamnă creație și muncă peny 
tru om. Absolvenții aud glasul țârii, chemarea ei, de a fi 
acolo unde ea îșî înalță noi temelii., noi zidiri, în șirul 

\ necontenitelor promoții ale absolvenților, de ieri, de azi 
G și de mîine.

versale, voievodul Moldovei este 
investit de data aceasta cu o 
simplitate maiestuoasă, reflec
tată în toate sentimentele și 
reacțiile sale. Protagonistul, Ni
colae Toma, a înțeles și a inter
pretat exact acest rol, cu totul 
diferit de viziunile- anterioare, 
aparținînd străluciților săi pre
decesori.

Nicoleta Toia a acordat 
reprezentației un caracter de 
baladă mioritică, profund e- 
moționantă; corul bărbătesc și 
doinele murmurate sau strigate 
de frumoase voci feminine co
mentează legenda și prin cîntece 
vechi care vorbesc despre ma
rele domnitor. Regizoarea a 
știut să facă un spectacol im
presionant, de o admirabilă 

din Oradea—secția română

Ofensiva 
talentelor

din provincie
plasticitate, fără a-1 încărca, a- 
vind forța de a-și afirma ideile, 
fără a-i tulbura armonia. Din 
distribuție am mai remarcat pe 
Alia Tăutu, Jean Săndulescu și 
îndeosebi actori tineri ai trupei, 
ca Dorina Păunescu, Eugen Ha- 
rizomenov, Gheorghe Stana.

Al doilea spectacol „Pescăru
șul" de Cehov a fost pus în 
scenă de Alexandru Colpacci 
fiindcăj declară el, „în orice tea
tru există un moment prielnic 
pentru reprezentarea unei pie
se, moment cerut de nivelul 
profesional al actorilor, de am
biția colectivului, de echilibrul 
dintre pasiune și exigență, din
tre autocunoaștere și visare, 
dintre curaj și risc. Cehov a 
fost jucat la Oradea din do
rința de a lupta cu ma
nierismul, din dorința de a 
obține un spectacol nepo
luat". Dorință meritorie. în 
bună parte tradusă în fapt t 
foarte tînărul absolvent al IATC 
a izbutit să realizeze un spec
tacol demn de luat în seamă 
și totodată, să dezvăluie actori
lor gama adevăratelor lor posi
bilități. El a „împrumutat" din 
afară doar pe Ruxandna Sire- 
teanu, interpreta Ninei Zareci- 
naia, și pe Florica Mălureanu, 
scenografa spectacolului. în ca
drul premeditat mohorît, cenu
șiu, al acesteia din urmă, Al. 
Colpacci a desfășurat drama ra- 

cotizației de membru și puținele 
primiri în U.T.C. se datoresc în 
primul rînd strădaniilor activistu
lui de la județ, refuzat deschis 
sau nu în cea mai mare parte de 
către membrii comitetului în 
frunte cu responsabilul resortu
lui de pregătire pentru apărarea 
patriei, contabilul Dumitru Ghe
orghe de la Cooperația meșteșu
garilor. Surprinși cu totul am ră
mas de faptul că profesoara su
plinitoare Rochiș Natalia, mem
bră a comitetului și responsabilă 
cu munca politico-ideologică, nu 
cunoaște nici măcar denumirea 
ciclului de învățămînt politic des
fășurat la organizația U.T.C. din 
satul ei natal, unde pe deasupra 
a fost chipurile și propagandistă. 
Iar dacă nici față de satul tău 
natal nu dovedești atașament și 
simțăminte alese, dacă nu faci 
decît să-i ignorezi cerințele, a- 
tunci nu te poți bucura nici de 
încrederea celor ce te-au ales, 
într-o situație asemănătoare sînt 
aproape toți membrii comitetu
lui cu care am discutat, excepție 
făcînd Ghiță Procopie care se in
teresează într-adevăr de bunul 
mers al activității turistice, resor
tul de care răspunde. încolo, Ma
na Manea a mai făcut cîte ceva 
dar nu prea știe cum îi cheamă 
măcar pe membrii comitetului, 
Cașa Silvia, casiera, nu cunoaște 
nici datele esențiale ale raportu
lui statistic și tot așa pînă la se
cretarul comitetului, Roman Va
sile, care avînd, ca tehnician sil- 

tării existenței ; ca totdeauna la 
Cehov drama conține o metafo
ră concentrată, structurată pe 
un simbol ce corespunde domi
nantei spirituale a unui pe-- 
sonaj. Aici, Pescărușul, asemă
nător destinului Ninei Zar~c;- 
naia, este de fapt destinul zbi
rului omenesc : fiecare din' 
cei din jurul Ninei au vrut $-î 
zboare și zborul a fost ucis. Re
gizorul observă fiecare perso
naj-Pescăruș .și motivele căde
rii. fără a înfrumuseța dar și 
fără a absolvi pe nimeni. Dez
armați, neputincioși, hăituiți de 
himere, eroii spectacolului sint 
urmăriți pină la dezintegrarea 
totală, provocată de bariere so
ciale sau inaptitudini pensonale. 
Regizorul a intenționat ca at-

Turneul Teatrului de Stat

mosfera apăsătoare, sufocantă a 
spectacolului să reflecte bana
litatea și platitudinea provincia
lă în care bîjbîie personaje plic
ticoase, sau uneori grotești. Tă
cerile inerente unui spectacol 
Cehov sînt interferate aici pen
tru a arăta goliciunea interioa
ră ori neputința comunicării în
tre acest gen de oameni și nu 
pentru a-i investi cu o bogăție 
spirituală neexprimată. Specta
colul are austeritate. ținută, 
dar, din păcate, e lipsit de uni
tate valorică : momente foarte 
bune din reprezentație alter
nează uneori cu altele anodine, 
reprezentația are și suișuri, dar 
și neașteptate ooborîșuri. Tre
buie să recunoaștem, însă, că 
montarea lui Cehov nu e o în
treprindere ușoară nici pentru 
regizor, nicî pentru actorii, care 
aici, trebuie de asemenea, să 
recunoaștem, că au depus evi
dente eforturi de autodepășire, 
nelipsite de rezultate. Sub acest 
aspect merită lăudată întreaga 
trupă : Simona Constantinescu, 
Eugen Harizomenov, Jean Săn
dulescu, Ruxandra Sireteanu, 
G. Schitcu, Doina Joja, Dorina 
Păunescu, G. Pintilescu, I. Mîi- 
nea, Gh. Stana, I. Martin. Vir
ginia Rogin.

VIORICA TANASESCU

vie, mai multă treabă la Ber- 
zunți, a uitat să mai convoace 
chiar și ședințele de comitet, ad- 
mițînd el primul, în sinea sa, că 
după ce „s-au tras concluziile" 
poate să se tragă liniștit la umbra 
pădurilor din districtul peste care 
a devenit nu prea de multă vre
me șef. Aceasta a făcut comite
tul comunal U.T.C. ca urmare a 
faptului că a trecut brigada: s-a 
retras pe tușă liniștit, lucru pe 
care l-au făcut și unii factori care 
cu ocazia concluziilor au accep
tat că au îndatorirea de a con
tribui în permanență la educarea 
tineretului.

Consiliul popular și consiliul 
de conducere al cooperativei a- 
gricole de producție au uitat că 
trebuie să stabilească un alt te
ren de sport sau să dea ajutor Ia 
îndiguirea și împrejmuirea celui 
existent pentru a fi ferit de va
luri și de... „hergheliile" lăsate 
în buiestru. Căminul cultural, 
prin persoana lui Bădăluță Ce
zar, refuză practic (verbal nu) să 
redea spațiul afectat clubului ti
neretului cîndva, deși problema, 
după cum ne spunea Maria Ma
nea, s-a ridicat pînă acum de 
vreo cinci ori, iar ceea ce se zice 
că ar fi expoziție de artă popu
lară nu poate fi socotită expozi
ție (durează de 5 luni) și nicî 
„amenajată", ci numai „menaja
tă".

Acesta ar fi contextul general 
în care tineretul din Livezi, or
ganizația sa, trebuie să-și desfă
șoare activitatea, să-și trăiască ti
nerețea folositor și constructiv. 
El, sigur, poate ar avea mai 
multe de spus decît am putut 
noi spune în aceste rînduri. Ade
ziunea tinerilor la anumite acti
vități, dorința lor de a se cali
fica, concretizată și pe plan lo
cal în cadrul cooperației meșteșu
gărești, setea de a cunoaște, re
cunoscută de toți interlocutorii, 
trăsătura lor de „săritori" la che
mările organizației sînt garanția 
unei vieți de organizație bogate 
dar la care fără un comitet care 
să-i coordoneze și să-i încuraje
ze eforturile nu se poate fără 
îndoială, ajunge.

„Se vor lua, reluăm citatul, 
poziții ferme și măsuri statutare 
împotriva oricăror fenomene ne
gative din activitatea membrilor 
U.T.C.". Apoi, să se ia I Cine a 
fost în stare să înscrie o aseme
nea măsură într-un act de orga
nizație să fie în stare să o și a- 
plice chiar dacă-i vorba de per
soana sa. Și în comitetul U.T.C. 
pe comună sînt în mod sigur cî
teva persoane cu care trebuie să 
se aplice, în definitiv, Statutul.
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VII. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN -
conducător și îndrumător al tineretului, 

al organizației sale revoluționare
în cei 50 de ani de existență, 

Uniunea Tineretului Comunist, 
organizație politică, militantă, re
voluționară a tineretului din Ro
mânia, făurită și condusă de 
Partidul Comunist Român, a 
parcurs un glorios drum de luptă 
și muncă. în marile bătălii revo
luționare împotriva exploatării 
burghezo-moșierești, împotriva a- 
supririi și discriminării sociale și 
naționale, a fascismului și războ
iului, a condițiilor inumane de 
muncă și viață, pentru drepturi 
și libertăți democratice, tineretul 
s-a aflat în primele rînduri, a în
scris multe pagini de bărbăție și 
eroism. „în anii grei de teroare și 
ilegalitate — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — Uniunea 
Tineretului Comunist și-a înde
plinit cu cinste rolul de organi
zator și conducător al luptelor ti
neretului pentru eliberare socială

ROLUL CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI, LEGE 
A REVOLUȚIEI Șl CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE

Tineretul trăiește și muncește 
azi într-o patrie liberă, bucurîn- 
du-se de toate binefacerile so
cialismului. Dar pentru făurirea 
socialismului a fost nevoie să fie 
dărîmată orînduirea capitalistă, 
acea „orînduială cruda și ne
dreaptă ce lumea o împarte în 
mizeri și bogați*. Sarcina înfăp
tuirii acestui act revoluționar, de 
a pune definitiv capăt exploată
rii, de a lichida capitalismul și 
de a crea societatea socialistă re
venea proletariatului. El avea însă 
nevoie de un partid al său, un 
partid revoluționar care, înarmat 
cu învățătura marxist-leninistă, 
să-l conducă, să-1 organizeze în 
luptă împotriva capitaliștilor și 
moșierilor. în țara noastră acest 
partid a fost Partidul Comunist 
Român, care a luat ființă la 
8 mai 1921. El s-a plămădit ca 
rezultat firesc și necesar al dez
voltării istorice a poporului ro
mân, al luptei de veacuri a ma
selor muncitoare din țara noas
tră, pentru libertate națională și 
eliberare socială. Partidul comu- 

și națională. Va trece timpul, dar 
figurile luminoase ale tinerilor co
muniști și ale auor militanți pro
gresiști, pildele lor de eroism și 
spirit de sacrificiu, de fierbinte 
patriotism vor continua să însu
flețească în luptă și muncă gene
rațiile viitoare*.

Sub conducerea partidului co
munist, tineretul, organizația sa 
comunistă a participat cu abne
gație la înfăptuirea insurecției 
naționale armate din august 1944, 
la războiul antifascist, la recon
strucția economică a țării, la în
făptuirea sarcinilor revoluției 
populare. Tineretul a înscris în 
istoria contemporană a patriei 
nenumărate înfăptuiri concreti
zate în participarea la opera în
tregului popor de făurire a bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
de industrializare socialistă, de 
cooperativizare și modernizare a 

nist s-a născut din trupul poporu
lui român cu rădăcinile adînc îm- 
plîntate în solul realităților Ro
mâniei. De la înființarea sa, el 
s-a afirmat ca singură forță po
litică călăuzită de aspirațiile po
porului și capabilă să realizeze 
eliberarea maselor de exploatare 
și asuprire.

Rolul conducător al partidului 
comunist s-a manifestat cu preg
nanță în anii grei ai ilegalității 
cînd în fruntea clasei muncitoa
re din țara noastră și a altor pă
turi de oameni ai muncii a con
dus luptele sociale pentru drep
turi și libertăți democratice, 
pentru o viață mai bună. în pe
rioada dictaturii fasciste și a 
războiului antisovietic, Partida] 
Comunist s-a aflat în fruntea 
luptei pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, pentru redobîn- 
direa independenței și suverani
tății naționale, asigurînd înfăp
tuirea insurecției naționale ar
mate din august 1944.

O etapă decisivă în statorni
cirea rolului conducător al parti
dului a fost aceea a marilor bă
tălii sociale de după eliberarea 
țării. Sub conducerea partidului 
a fost cucerită puterea politică 
de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare, 
a fost lichidată pentru totdeauna

agriculturii, de realizare a revo
luției culturale și de progres ne
contenit al învățămîntului, știin
ței, culturii și artei. Tineretul Ro
mâniei socialiste este prezent în 
toate marile victorii obținute de 
poporul nostru în anii socialismu
lui. In zilele noastre tînăra gene
rație se afirmă cu dinamism, 
combativitate și receptivitate 
față de transformările înnoitoare, 
ca o forță importantă a progre
sului societății socialiste. Toate 
succesele obținute de organizația 
comunistă de tineret din țara 
noastră sînt indisolubil legate și 
au drept sursă și chezășie con
ducerea nemijlocită de către 
Partidul Comunist Român, înalta 
sa grijă pentru destinele tinerei 
generații, răspunderea pe care 
și-a asumat-o pentru formarea, 
creșterea și educarea tineretului 
în spiritul ideilor celor mai avan
sate ale epocii noastre.

exploatarea omului de către om. 
în continuare partidul a inițiat 
și condus opera de industrializare 
socialistă, de cooperativizare a 
agriculturii, de dezvoltare a știin
ței și culturii.

Anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român au evidențiat toi 
mai pregnant rolul de forță po
litică conducătoare în societatea 
socialistă a Partidului Comunist 
Român. întreaga istorie a Parti
dului Comunist Român ne arată 
că rolul pe care partidul îl ocupă 
în viața țării noastre a fost do- 
bîndit prin lupte grele împotriva 
claselor exploatatoare, pentru 
apărarea intereselor vitale ale în
tregului popor, pentru înfăptuirea 
politicii de construire a socialis
mului în România. In aceste bă
tălii istorice, partidul nostru s-a 
afirmat ca singura forță politică 
în stare să conducă poporul ro
mân pe calea socialismului și co
munismului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „partidul nos
tru nu și-a impus rolul de forță 
politică conducătoare; în societa
tea noastră, el și-a cîștigat acest 
rol prin lupte grele, prin sîngele 
militanților săi, vărsat în bătălii 
de clasă cu exploatatorii, prin 
dragostea și abnegația cu care 
comuniștii au servit și servesc in-

CONSULTAȚIE
tercsele supreme ale întregului 
popor*.

Expresia cea mai elocventă a 
recunoașterii rolului conducător 
al partidului o constituie încre
derea nemărginită cu care între
gul nostru popor, tineretul patriei 
noastre urmează și înfăptuiește 
politica partidului pe care o con
sideră drept propria sa politică.

FACTORI CARE AU DE
TERMINAT CREȘTEREA 
FORȚEI PARTIDULUI, 
RECUNOAȘTEREA RO
LULUI SAU CONDU

CĂTOR
în România, Partidul Comunist 

și-a cîștigat rolul de forță politi
că conducătoare la capătul unui 
proces istoric îndelungat, în care 
masele s-au convins din propria 
lor experiență că el este unicul 
partid care le exprimă și le slu
jește cu credință interesele. A- 
ceastă convingere a maselor are 
la bază faptul că toate victoriile 
în lupta revoluționară au fost ob
ținute datorită conducerii de că
tre partid. Masele s-au convins 
că Partidul Comunist Român a 
fost întotdeauna animat de o 
înaltă responsabilitate față de 
destinele patriei. întreaga activi
tate a partidului este un exemplu 
de patriotism, de devotament 
neclintit față de popor, expri- 
mînd pînă Ia capăt interesele 
fundamentale ale poporului, ale 
națiunii din rîndurile căreia s-a 
născut. Slujirea intereselor oame
nilor muncii este o lege supremă 
a partidului.

Un alt factor care conferă 
partidului rolul de forță condu
cătoare îl constituie politica sa 
științifică, realistă și creatoare. 
De-a lungul existenței sale de o 
jumătate de secol, partidul s-a 
călăuzit cu fidelitate după con
cepția marxist-leninistă pe care 
a aplicat-o creator la particula
ritățile țării noastre, la cerințele 
obiective ale fiecărei etape, mo- 
bilizînd cu succes energiile cla
sei muncitoare, ale maselor popu

lare, eonducîndu-le în revoluția și 
construcția socialistă. Justețea po
liticii partidului, trăinicia legătu
rilor sale cu masele, sprijinul pe 
care-1 primește partidul din 
partea acestora constituie garan
ția înaintării cu succes a poporu
lui nostru pe drumul socialismu
lui și comunismului.

Capacitatea partidului de a-și 
îndeplini cu succes rolul de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre este legată nu numai de 
politica, dar și de compoziția sa. 
Ca detașament de avangardă 
conștient și organizat al clasei 
muncitoare, partidul nostru cu
prinde în rîndurile sale pe cei 
mai înaintați oameni ai muncii, 
pe cei mai buni fii ai poporului, 
înalta calitate a membrilor săi 
are o importanță vitală pentru 
partid. în fond, de calitatea 
membrilor de partid, de conști
ința lor revoluționară, de elanul 
și abnegația cu care-și îndepli
nesc sarcinile depind în mod 
hotărîtor forța și vitalitatea 
partidului.

Ceea ce caracterizează forța și 
prestigiul partidului nostru este 
strînsa coeziune a rîndurilor sale, 
unitatea de nezdruncinat în ju
rul Comitetului său Central, a- 
deziunea deplină a tuturor mem
brilor față de politica sa internă 
și externă, munca plină de abne
gație a comuniștilor pentru reali
zarea politicii partidului.

Factorul politic fundamental 
care a asigurat construirea vic
torioasă a socialismului în Româ
nia a fost vasta activitate desfă
șurată de partid în toate dome
niile. Niciodată în istoria Româ
niei n-a existat un alt partid po
litic cu o istorie atît de eroică și 
de glorioasă, care să fi luptat cu 
abnegație și să fi realizat atîta 
pentru fericirea celor ce muncesc. 
Iată de ce politica partidului a 
devenit, în anii construcției so
cialiste, politica tuturor păturilor 
muncitoare ale societății. întregul 
popor s-a strîns în jurul partidu
lui, încredințîndu-i mandatul de 
a conduce destinele țării. Con

de OCTAVIAN NISTOR

(Continuare în pag. a ll-a)



VIL PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - 
conducător și îndrumător al tineretului, 

al organizației sale revoluționare
(Urmare din pag. a lll-a) 

ții tineretului se formează mai 
bine pentru viață, își însușesc 
experiența celor maturi, devin 
buni conducători, slujitori de nă
dejde ai patriei și partidului.

Partidul a privit și privește ti
neretul ca pe o torță dinamică a 
societății, ca pe un participant 
de nădejde la întreaga construc
ție economică și socială ce se 
desfășoară în țara noastră. Por
nind de la acest considerent, 
partidul a urmărit cu consec
vență în fiecare etapă, ca o sar
cină de prim ordin, pregătirea 
pentru muncă și viață a tinere
tului, manifestînd o grijă perma
nentă pentru stimularea inițiati
vei și perfecționarea activității 
Uniunii Tineretului Comunist.

Conducerea de către partid 
presupune și un ajutor sistema
tic, zi de zi, pe care îl acordă or
ganizațiile de partid, organizații
lor de tineret. Membrii birouri
lor organizațiilor de partid parti
cipă la acțiunile organizației de 
tineret, la adunările generale, 
ceea ce dă posibilitatea cunoaș
terii aspectelor concrete de mun
că, orientarea activității lor spre 
obiectivele cele mai importante, 
acordarea unui sprijin concret 
în rezolvarea problemelor pe 
care le ridică viața.

Organizațiile de partid ajută 
organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist în activitatea de edu
cație, dezvoltând în rîndul tine
retului spiritul critic și autocri
tic, combativitatea și intoleranța 
față de lipsuri, intransigența față 
de influențele ideologiei străine. 
Pe această linie organizațiile de 
partid trimit pe cei mai buni co
muniști să se întâlnească cu ti
neri, să țină expuneri în cadrul 
învățămîntului ideologic, să răs
pundă la întrebările puse de ti
neret. Deosebit de apreciate sînt 
întâlnirile organizate cu mili- 
tanți ai mișcării muncitorești cu 
stagiu din ilegalitate, cu munci
tori fruntași în producție, cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
personalități ale vieții cultural- 
artistice și cu cadre de condu
cere din aparatul de partid și dc 
stat.

Partidul se ocupă de crește
rea, educarea și pregătirea cadre
lor din conducerea organizațiilor 
de tineret. Un număr însemnat 
de tineri este cuprins în învă- 
țămîntul de partid, urmează 
cursurile școlilor de partid inter- 
județene, ale Academiei de în- 
v ățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu". Răspunderea pentru 
activitatea organizației comu
niste dc tineret o poartă secre
tarul organizației de bază a 
Partidului Comunist Român, iar 
în școli alături de secretar există 
îndrumătorul organizației de ti
neret care ajută și coordonează 
această muncă.

în Statutul Partidului Comu
nist Român se arată că : „Or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist au dreptul dc a dez
bate și de a ridica în fața orga
nizațiilor de partid respective 
toate problemele de la locul de 
muncă în vederea îmbunătățirii 
activității".

Rezultatele cele mai bune în 
îndrumarea politică de către or
ganizațiile de partid, dc către co
muniști a organizațiilor de tine
ret se obțin numai printr-o 
muncă permanentă de lămurire 
și convingere, metodă fundamen
tală de conducere folosită dc 
partidul nostru; orice metodă 
administrativă, birocratică, ten
dințele de tutelare măruntă, de 
substituire sînt străine muncii de 
partid, felului de a acționa al co
muniștilor.

Din partea comuniștilor și cu 
atît mai mult din a celor aflați 
în foruri de conducere ale orga
nizațiilor de tineret se cere să 
fie întotdeauna exemplu pozitiv 

în activitate, să acționeze cu 
perseverență și dinamism pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin, 
să manifeste spirit de iniția
tivă, să cunoască preocupările ti
neretului, specificul muncii lor 
în funcție de vîrstă și preocu
pări.

în scopul întăririi conducerii 
de către partid a Uniunii Tine
retului Comunist, Statutul parti
dului prevede că : „Membrii U- 
niunii Tineretului Comunist care 
devin membri de partid, cu ex
cepția celor care primesc alte 
însărcinări pe linie de partid sau 
în organizațiile de masă, rămîn 
în continuare membri ai organi
zațiilor Uniunii Tineretului Co
munist, considerînd desfășurarea 
activității în cadrul acestora ca o 
sarcină de partid".

Ca ajutor și rezervă a parti
dului, Uniunea Tineretului Co
munist arc sarcina de cinste de a 
crește și educa pe viitorii comu
niști de mîine. A deveni comu
nist constituie cea mai înaltă as

PROPAGANDIȘTII NU AU VACANȚĂ u ff Dam
imimi mm dupH incm miu

io pounco-ideologic i/j.c.?
Peste cîteva zile, în organizațiile U.T.C. se în

cheie anul de învățămînt politico-ideologic. Propa
gandiștii nu vor lua însă vacanță. Și asta nu numai 
pentru că în activitatea politică și ideologică în 
general nu sînt acceptate vacanțele. Există un 
motiv particular de maximă importanță. întreago 
noastră națiune își concentrează în prezent efor
turile pentru realizarea planului cincinal înainte 
de termen. Aceste eforturi se cer susținute și prin
tr-o intensă muncă politică, bine organizată și cu 
un pronunțat conținut științific, lnvățămîntul po
litico-ideologic, care își va redeschide cursurile la 
toamnă, va trebui ancorat puternic în aceste pre-

ocupări. Pregătirile trebuie să înceapă încă de pe 
acum. Ce se poate face, și trebuie să se facă, în 
această vară, pentru ca viitorul an de învățămînt 
politico-ideologic să răspundă mai bine scopurilor 
sale ? Aceasta a fost tema unei discuții purtate cu 
un grup de propagandiști din Capitală. Cele cîte
va puncte de vedere pe care le inserăm aici nu se 
vor definitorii; ele deschid doar o amplă dezba
tere despre conținutul învățămîntului politico- 
ideologic pe care dorim să o găzduim în coloanele 
ziarului nostru și la care sînt invitați să participe 
activiști ai U.T.C., propagandiști, tineri.

RADU SIMIONESCU

GRIGORE PETRESCU

MIRCEA BĂNICĂ

pirație a fiecărui tânăr. Idealul 
suprem al fiecărui utccist este 
acela de a munci și trăi într-un 
asemenea chip îneît să merite 
cinstea dc a fi primit în rîndu- 
rile partidului. în acest sens or
ganizațiile de partid se ocupă cu 
multă atenție de pregătirea și 
educarea în spirit comunist a ti
nerilor recomandați să fie primiți 
în partid.

Pentru viața minunată pe care 
o trăiesc, uteciștii, toți tinerii de 
la orașe și sate, români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități își exprimă sentimentele 
de gratitudine și devotament pe 
care le poartă în adîncul ini
mii față de partidul comuniști
lor, inspiratorul și conducătorul 
procesului impetuos de dezvol
tare și perfecționare a societății 
noastre, purtătorul făcliei progre
sului, exponentul fidel al năzu
ințelor vitale ale poporului, con
ducătorul și îndrumătorul iubit 
al tineretului, al organizației 
sale revoluționare.

A

eficien- 
politico- 
în pri- 
asigu- 

elemen-

„EFICIENȚA SA NE 
PREOCUPE MAI MULT !“

— Cc subiecte dc reflecție 
vă oferă analiza modului în 
care s-a desfășurat activita
tea in actualul an de învăță
mînt politico-ideologic ?

Răspunde ing. RADU SI- 
MIONESCU, propagandist la 
Fabrica de elemente pentru 
automatizare :

— Trebuie să ne gîndim 
încă de pe acum — și nu 
numai să ne gîndim, ci să 
facem planuri precise — 
cum putem spori 
ța învățămîntului 
ideologic. Cred că 
mul rînd trebuie 
rată o bogăție dc 
te noi, să se evite repetarea 
unor lucruri de mult cunos
cute; atit prin conținut, cit 
și prin formele salo, prin 
modalitățile de desfășurare, 
învățămîntul politico-ideolo
gic trebuie să trezească inte
resul viu al participanților.

—- Și ce vă propuneți ?
— Să găsim modalități 

pentru a discuta problemele 
mari ale țării, aspectele fun
damentale ale politicii gene
rale a partidului și statului 
în corelație cu sarcinile în
treprinderii noastre, ale or
ganizației U.T.C. din care fa
cem parte, ale fiecăruia din
tre noi. Acum eforturile în
tregii țări sînt îndreptate 
către realizarea planului cin
cinal înainte de termen. în 
acest context noi va trebui 
să discutăm despre obiecti
vele noastre curente. Așadar, 
în această vară va trebui să 
ne pregătim o bogată docu
mentație de fapte, să fim în 
măsură să discutăm cu 
cursanții aspectele esențiale 
și concrete ale raporturilor

0
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NICOLAE CEAUȘESCU : Ex
punere la Consfătuirea de 
lucru a activului de partid

NICOLAE CEAUȘESCU: Pro
puneri de masuri pentru 
îmbunătățirea activității 
politico-ideologice de e- 
aucare marxist-leninistâ a 
membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii 
— 6 iulie 1971 — Editura 
Politică, București, 1971, 
pag. 7—18.

NICOLAE CEAUȘESCU: Ra- 
portul C.C. al P.C.R. la 
Congresul al X-lea al 
partidului ; în volumul 
România pe drumul con
struirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
voi. 4, Editura Politica, 
București, 1970, pag. 307— 
327.

NICOLAE CEAUȘESCU: Cu- 
vîntare la Congresul al 
IX-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist: în volu
mul România pe drumul 
construirii societății socia
liste multilateral dezvolta
te, voi. 5, Editura Politică 
București 1971, pag. 541— 
558.

ce există între modul în 
care rezolvăm noi probleme
le eficienței economice, ca
lității, productivității și dez
voltarea social-economică a 
țării, ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor.
„SA-I AJUTAM PE TINERI 

SA DOBÎNDEASCA 
CURAJUL OPINIEI"

Pe profesorul GRIGORE 
PETRESCU, propagandist la 
Liceul „Dimitrie Cantemir" 
l-am rugat să se refere la 
problematica învățămîntului 
politico-ideologic al elevi
lor.

— Pentru elevi participa
rea la invățămîntul politico- 
ideologic s-a dovedit deose
bit de folositoare. Numeroși 
profesori au sesizat că ei în
trebuințează chiar și la dis
ciplinele din programa școla
ră cunoștințele dobîndilc aici. 
Totuși, nu putem spune că 
nu există și neajunsuri. Se 
manifestă încă la unii elevi 
tendința spre o repetare me
canică a unor formule doar 
parțial înțelese ; din această 
cauză unele documente poli
tice importante n-au fost în
deajuns aprofundate de către 
toți elevii, în sensul că nu 
toți elevii au înțeles îndeajuns 
ce considerente au stat la 
baza adoptării lor, ce inițiati
ve și măsuri sînt necesare 
spre a le aplica. De aceea 
cred că în anul viitor va tre
bui să ne orientăm în mai 
mare măsură decît am fă
cut-o spre metoda dezbate
rii- Mai ales că elevii, ca și 
toți ceilalți tineri, ca și toți 
ceilalți cetățeni ai țării, vor 
trebui să aprofundeze temei
nic documentele Conferinței 
Naționale a partidului cc va

din domeniul ideologiei și 
al activității politice și 
cultural-educative — 9
iulie 1971 — Editura Poli
tica, București 1971, pag. 
68—73.

NICOLAE CEAUȘESCU : Ex
punere cu privire la Pro- 
gramul P.C.R. pentru îm- 

unatațirea activității i- 
deologice, ridicarea nive
lului general al cunoaște
rii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea 
noastră pe baza principii
lor eticii și echității socia
liste și comuniste — 3 no
iembrie 1971 — Editura
Politică, București, 1971, 
pag. 6—12, 46—60.

* * Documente ale Parti
dului Comunist Român. 
PARTIDUL Șl TINERETUL, 
Editura Politica, București, 
1972.

* 0 Statutul Partidului 
Comunist Român, Editura 
Politica, București, 1969, 
cap. VII.

* • Statutul Uniunii Ti
neretului Comunist, Editu
ra Politică, București 1971.
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avea loc peste puțină vreme. < 
Cred că metoda cea mai efi- < 
cientă este dezbaterea lor ; , 
în felul acesta va avea loc un 
schimb de opinii, un trans
fer de înțelegere care va ’ 
contribui la clarificarea inte- < 
grală a acestor documente < 
importante. în felul acesta ( 
crește și combativitatea ele- < 
vilor, se dezvoltă spiritul lor ( 
critic.

„AVEM NUMEROASE ( 
EXPERIENȚE POZITIVE. ( 

ACUM TREBUIE SA VEDEM .
CUM LE PUTEM 
GENERALIZA"

Secretarul cu propaganda 
din cadrul Comitetului U.T.C. 
al sectorului II, MIRCEA < 
BĂNICĂ, el însuși propagan- < 
dist la Uzina de cinescoape, l 
ne vorbește despre cîteva < 
proiecte care urmează să fie ( 
în curind definitivate.

— Ne-am convins că reu- < 
șita învățămîntului ‘ politico- ( 
ideologic depinde în mare . 
măsură de propagandiști. Lor ’ 
li se cer multe calități : tre- ’ 
buie să aibă bogate cunoștin- < 
țe politice, capacitatea de a < 
înțelege exact fenomenele < 
politico-ideologice, deprin- < 
derea de a-și expune într-o ( 
formă atrăgătoare cunoștințe- . 
le. Ne-am gindit, de aceea, . 
ca în vara aceasta să le ve
nim și noi în ajutor, organi- ’ 
zînd, la nivelul sectorului, < 
acțiuni pentru a-i sprijini în ( 
pregătirea lor, pentru a ge- i 
neraliza experiențele poziti- ( 
ve care sînt foarte numeroa- ( 
se- Trebuie să avem însă în 
vedere că reușita instruirii — J 
la care vrem să-i chemăm pe I 
toți propagandiștii din orga- ' 
nizațiile U.T.C din cadrul < 
sectorului nostru — depinde < 
în marc măsură de pricepe- ( 
rea celor ce instruiesc, de e- ( 
fortul pe care îl învestesc 
spre a se pregăti ei înșiși, ’ 
spre a nu considera că în vir- ’ 
tutea funcției de mai mare < 
răspundere pot să sc prezin- < 
te oricum în fața activului ( 
U.T.C. Consider că în privin- ( 
ța bunei pregătiri a viitoru- ( 
lui an de învățămînt politi- 
co-idoologic avem cu toții 
datorii foarte mari, de la < 
simpli uteciști și pină la cei I 
investiți să conducă activita- < 
tea organizației. (

A. VASILESCU (



al organizației sale revoluționare
(Urmare din pag. I) 

sfințind această realitate, Con
stituția țarii noastre subliniază 
că: „în Republica Socialistă Ro
mânia, forța politică conducătoare 
a întregii societăți este Partidul 
Comunist Român". Această pre
vedere a legii fundamentale a 
țării exprimă recunoașterea me
ritelor istorice pe care partidul 
nostru comunist le-a cîștigat în 
fața poporului, ca încercat și 
priceput conducător al operei de 
construcție a socialismului. Po
porul nostru, liber și stăpîn pe 
destinele sale, urmează cu neabă
tută încredere politica partidului, 
muncește cu abnegație pentru în
făptuirea ei, pentru ridicarea pa
triei noastre socialiste pe noi 
culmi ale progresului și civiliza
ției.

în țara noastră, Partidul Co
munist Român este forța politică 
conducătoare a poporului în lupta 
pentiu dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre socialiste El în
truchipează trăsăturile înaintate 
ale clasei muncitoare — devota
mentul față de interesele funda
mentale ale poporului, patriotis
mul fierbinte, fidelitatea față de 
nobila cauză a socialismului și 
internaționalismului proletar. 
Imaginea României socialiste 
liberă și prosperă stă mărturie 
ca Partidul Comunist Român a 
meritat pe deplin încrederea po
porului, că și-a îndeplinit cu 
cinste datoria față de popor și 
față de patrie.

CREȘTEREA ROLULUI 
CONDUCĂTOR AL 

PARTIDULUI ÎN ETAPA 
ACTUALA DE DEZVOL

TARE A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE

Ridicarea la un nivel tot mai 
înalt a rolului partidului de forță 
conducătoare a întiegii societăți 
reprezintă o cerință și o condiție 
esențială a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Creșterea rolului conducător al 
partidului este determinată de am- 
Îiloarea și complexitatea sarcini- 
or care se cer rezolvate în dez

voltarea vieții economice, știin
țifice, culturale. Pe această linie 
Partidul Comunist Român stabi
lește sarcinile ridicării la un ni
vel superior a operei de indus
trializare, de modernizare și va
lorificare a rezervelor agriculturii 
cooperatiste, de creștere a efi
cienței în întreaga economie, de 
amplă dezvoltare a științei, cul
turii, învățămîntului. Calitatea de 
partid de guveinămînt impune 
Sartidului nostru o înaltă răspun- 

ere față de tot ce se înfăptu
iește pe cuprinsul țării, îi cere să 
ia toate măsurile politico-organi- 
zatorice necesare pentru înfăptu
irea programului său, adoptat de 
întreaga națiune.

Creșterea rolului clasei mun
citoare, clasă conducătoare în 
societate, ridicarea nivelului și a 
gradului de pregătire și calificare 
a muncitorilor, sporește rolul de
tașamentului de avangardă — 
partidul comunist. Societatea so
cialistă se dezvolta pe fondul 
luptei dintre vechi și nou. A- 
ceastă luptă împotriva a tot ce 
este vechi, perimat, conservator 
se desfășoară în mod conștient, 
organizat. Organizatorul și con
ducătorul acestei lupte este 
partidul comunist, care îndepli
nește rolul de generator și promo
tor consecvent al noului.

Dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, formarea 
omului nou, aplicarea în viață a 
programului aprobat de plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 3—5 no
iembrie 1971, pentru îmbunătă

țirea activității ideologice, ridi
carea nivelului general al cunoaș
terii și educației socialiste a ma
selor pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste sporesc și 
mai mult rolul conducător al 
partidului.

Procesul de lărgire continuă a 
democrației socialiste, dezvol
tarea activității creatoare a ma
selor largi de oameni ai muncii 
de la orașe și sate, care participă 
tot mai activ la conducerea și 
rezolvarea treburilor obștești 
determină, de asemenea, creșterea 
rolului conducător al partidului. 
Realizarea acestui rol este un 
factor propulsor al dezvoltării 
României, o condiție fundamenta
lă pentru participarea efectivă, 
permanentă, a poporului, a tine
retului la conducerea vieții so
ciale.

Creșterea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile so
cietății, exercitarea înaltei răs
punderi pe care i-a încredințat-o 
poporul în economie, cultură și 
artă, ca și politica externă repre
zintă principala condiție a înfăp
tuirii mărețului program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidu
lui, chezășia sigură a mersului 
nostru victorios înainte.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltată este indi
solubil legată de activitatea 
partidului, de exercitarea rolului 
său de forță politică condu
cătoare a națiunii. Partidul 
Comunist Român, format din 
cei mai buni fii ai poporu
lui, este exponentul interese
lor vitale ale celor ce muncesc, 
forța în jurul căreia se unesc oa
menii muncii, care asigură uni
tatea de voință și acțiune, cimen
tează din punct de vedere orga
nizatoric, politic și ideologic, 
unitatea și coeziunea poporului. 
Partidul nostru întruchipează tot 
ceea ce este mai bun, mai pre
țios în popor, înțelepciune și vo
ință colectivă. Datorită fermității 
și clarviziunii sale, Partidul Co
munist Român, partid iubit, sti
mat și urmat de întregul popor, 
de toți tinerii patriei noastre, își 
va îndeplini înalta misiune de 
conducător al poporului pe calea 
făuririi societății comuniste.

CONDUCEREA DE CĂ
TRE PARTID A ORGA
NIZAȚIILOR DE MASA 

Șl OBȘTEȘTI

tovarășul

în stabilirea locului și rolului 
partidului comunist în societatea 
noastră, trebuie să avem în ve
dere că toate organismele și in
stituțiile economice și sociale se 
află sub conducerea sa politică și 
acționează în mod unitar în di
recția edificării orînduirii socia
liste. în același timp, activizarea 
politică a poporului — rezultat 
al ridicării nivelului de cultură și 
al dezoltării conștiinței socialiste, 
al creșterii participării maselor la 
conducerea întregii activități so
ciale — duce la înfăptuirea uni
tății dintre partid și popor pen
tru realizarea politicii partidului. 
Așa cum sublinia —3,— 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea al Partidului ** 
Român, K ...” ’ 
nucleul în jurul căruia gravitează 
întreaga societate și de la care 
radiază energia și lumina ce pun 
în mișcare și asigură funcționarea 
întregului angrenaj al orînduirii 
noastre*.

Unul din principiile fundamen
tale ale politicii Partidului Co
munist Român îl constituie legă
tura strînsă cu masele cele mai 
largi de oameni ai muncii. Fău
rirea societății socialiste nu poate 
fi concepută fără o participare 
activă conștientă a maselor, a 
întregului popor sub conducerea 

_ Comunist
...partidul reprezintă
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partidului. Organizațiile de 
masa și obștești (sindicatele, uniu
nile cooperatiste, Uniunea Tine
retului Comunist, organizația 
pionierilor, comitetele de femei, 
uniunile de creație, asociațiile 
sportive, Crucea Roșie etc.) con
tribuie la întărirea legăturii
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ARGUMENTELE STATISTICII

• PRIN GRIJA PARTIDULUI Șl STATULUI, în actualul cincinal vor 
fi asigurate 1 000 000 noi locuri de muncă. Cele mai multe vor reveni 
tinerilor. Ei sînt pregătiți în cercuri de calificare— pentru 1 000 de me
serii și fracțiuni de meserii ; în forme de ucenicie la locul de muncă — 
pentru 50 de meserii ; în școli profesionale — pentru 230 de meserii ; 
în licee de specialitate pentru 95 de meserii cu o structură complexă.

• SE DEZVOLTA PUTERNIC ÎNVATÂMlNTUL DE TOATE GRA-
DELE. în prezent 4 313 600 de tineri (adică 21,6 la sută din populația 
țării) sînt cuprinși în școli. Ei au asigurate manuale gratuite pentru în
treaga perioadă de școlarizare ; sînt scutiți de orice fel de taxe ; o 
mare parte beneficiază de burse de stat.

• IN ȚARA NOASTRA ÎNVAȚĂ 150 000 DE STUDENȚI. Spre a 
li se asigura cele mai bune condiții de viață și învățătură, statul chel
tuiește anual 12 000 lei pentru fiecare student.
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• TINERETUL ARE LA DISPO ZIȚIE 11 000 de 
cămine culturale, opt case de cultu ră, 28 de cluburi 
sută din comunele țării au cluburi ale tineretului.

• PARTIDUL MANIFESTA GRIJA DEOSEBITA pentru întărirea 
continuă a organizației revoluționare a tineretului. Uniunea Tineretu
lui Comunist din România numără astăzi 2 465 640 membri. Din 1954
și pînă în prezent aproape 960 000 tineri au fost recomandați pentru 
a fi primiți în partid.

partidului cu clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea și cu 
celelalte categorii de oameni ai 
muncii, asigură larga participare 
a celor ce muncesc la viața po
litică, economică, socială și cul
turală a țării, ceea ce reprezintă 
o expresie a democratismului 
orînduirii noastre socialiste.

Cu ajutorul organizațiilor de 
masă și obștești partidul înfăptu
iește conducerea politică a tutu
ror oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Toate organizațiile de 
masă și obștești sînt conduse per
manent și în mod sistematic de 
către Partidul Comunist Român. 
Conducerea și îndrumarea de că
tre partid a organizațiilor de 
masă și obștești se realizează prin 
comuniștii care își desfășoară ac
tivitatea în aceste organizații. 
Comuniștii din organizațiile d** 
masă și obștești, pe baza liniei 
generale a partidului, organizează 
și mobilizează masele la înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin din 
programul adoptat de partid. Ei 
au sarcina de a veghea la respec
tarea democrației în cadrul or
ganizațiilor de masă și obștești.

Partidul Comunist Român își 
desfășoară activitatea în rîndul 
tineretului prin Uniunea Tinere
tului Comunist — organizația po
litică ce cuprinde toate categori
ile de tineri din patria noastră, 

fără deosebire de naționalitate, 
care unește eforturile întregii ti
nere generații pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru pro
pășirea țării, pentru construirea 
comunismului în România, con- 
tinuînd pe o treaptă superioară 
glorioasele tradiții de luptă ale 
mișcării democratice și revoluțio
nare a tineretului din România.

Una din cele mai mari înfăp
tuiri ale societății noastre socia
liste — rezultat al profundelor 
transformări economice, sociale 
și politice — constă în faptul că 
întregului tineret i s-a asigurat 
accesul la cultură și civilizație, 
posibilități nelimitate de instruire 
și afirmare a energiei, talentului 
și avîntului său creator în slujba 
societății, a propășirii patriei. 
Grija și solicitudinea cu care 
partidul, statul și întregul nostru 
popor înconjoară tineretul, con
dițiile create pentru pregătirea și 
educarea noilor generații în spi
ritul celor mai înaintate idealuri 
de progres, reprezintă una din 
expresiile elocvente ale profundu

lui umanism al orînduirii noastre 
socialiste.

După cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al IX-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist, „Socialismul a oferit 
tinerei generații un cîmp vast, 
nelimitat, de afirmare creatoare, 
de punere în valoare a capacită
ților și talentelor, de realizare a 
aspirațiilor și idealurilor care o 
animă. Tinerii de azi ai patriei 
noastre se bucură de condiții ma
teriale de viața și de instruire 
cum n-au avut niciodată la a- 
ceeași vîrstă, predecesorii lor. Ei 
au crescut într-un climat poli
tic și moral nou, sub influența 
principiilor de dreptate și echita
te socială, de etică comunistă, 
care le permite să se dezvolte ca 
adevărați oameni noi, eliberați 
de tarele trecutului, pregătiți să 
înfăptuiască mărețul vis de aur 
al omenirii — societatea comu
nistă*.

Este o mare fericire pentru ti
neretul nostru că trăiește și 
muncește într-o patrie socialistă, 
că este condus de un asemenea 
partid încercat și călit în lupte, 

‘iubit și stimat de toți oamenii 
muncii cum 
nist Român.
Român este 
neretului, el 
drumă torul 

este Partidul Comu- 
Partidul Comunist 

părintele iubit al ti- 
este făuritorul și în- 
organizației revolu-

ționare de tineret din patria noas
tră. Partidul a sădit în rîndul ge
nerațiilor tinere conștiința idea
lurilor progresiste ale poporului, 
ale tradițiilor de luptă, a impri
mat tineretului spiritul militant 
al clasei muncitoaie, a cultivat 
sentimentul dăruirii pentru cauza 
socialismului. Partidul nostru, în
treaga societate manifestă o preo
cupare deosebită față de formarea 
și educarea tinerei generații în 
spiritul înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, ale 
dreptății și echității sociale, ale 
eticii noii orinduiri. „Educarea 
tineretului, formarea tinerei ge
nerații de constructori ai socia
lismului și comunismului este o 
îndatorire de onoare a întregului 
partid* se subliniază în Statutul 
Partidului Comunist Român.

Tineretul României s-a format 
și s-a dezvoltat în climatul priel
nic al societății socialiste, în care 
poporul liber și stăpîn pe soarta 
sa, și-a făurit viață nouă, și-a 
definit viitorul potrivit voinței ‘ și 
aspirațiilor sale. Socialismul a
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statuat ca o coordonată principa
lă asigurarea tuturor condițiilor 
ca tineretul să se afirme multi
lateral, în spiritul umanismului 
socialist. în toți acești ani, co
muniștii și-au dedicat grija pă
rintească pentru creșterea și că- 
lirea unui tineret care să întru
chipeze în gîndire, în simțire și 
în faptă trăsăturile omului înain
tat al societății noastre, patriot 
înflăcărat și internaționalist con
secvent, constructor energie, 
competent și plin de îndrăzneală, 
al edificiului socialist al țării. în 
anii socialismului, ca rezultat a! 
dezvoltării economiei, învățămîn- 
tului, științei și culturii, al uria
șei activități educative desfășu
rate sub conducerea partidului, 
în patria noastră s-a format un 
tineret cult, profund devotat 
partidului, poporului, cauzei so
cialismului. El este hotărît să-și 
închine întreaga putere de mun
că înfăptuirii vastului program 
de edificare a orînduirii noi, de 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. E- 
ducarea și formarea în spirit co
munist a schimbului de mîine al 
patriei, reprezintă una din ma
rile Realizări ale poporului, ale 
partidului nostru.

Condițiile de viață și de studiu 
oferite tinerilor din uzine și fa-



VII. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - 
conducător și îndrumător al tineretului, 

al organizației sale revoluționare
brici, de pe ogoare, din univer
sități, din școli, noile orizonturi 
deschise valorificării energiei lor 
creatoare, aptitudinilor, capacită
ților și talentelor lor sînt expre
sia materializată a grijii tot mai 
pregnante a partidului, cu fiecare 
etapă a dezvoltării țării, cu fie

ARGUMENTELE DOCUMENTULUI

Cabinetul audio-vizual al liceului nr. 2 din Studenții de la Academia de Studii Econo- 
Rădăuți mice in cabinetul de științe sociale.

care succes în opera de construc
ție a societății socialiste.

Conducerea de către Partidul 
Comunist Român a reprezentat și 
reprezintă condiția fundamentală 
a existenței Uniunii Tineretului 
Comunist, izvorul forței și succe
selor sale, factorul care i-a im
primat un puternic caracter po
litic, revoluționar. Conducerea de 
către partid reprezintă principiul 
fundamental al organizației re
voluționare de tineret din țara 
noastră.

Să urmărim în continuare cum 
se exercită acest rol conducător, 
care sînt formele și metodele de 
conducere de către partid a 
Uniunii Tineretului Comunist.

FORMELE SI METODE
LE DE CONDUCERE DE 
CĂTRE PARTIDUL CO
MUNIST ROMAN A 
UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST
In Statutul Partidului Comu

nist Român se arată că : „Uniu
nea Tineretului Comunist este 
principala rezervă a partidului, 
Uniunea Tineretului Comunist a- 
jută partidul în educarea comu
nistă a tineretului, în formarea 
sa în spiritul concepției mate

J

rialist-dialectice despre lume, și 
viață, în mobilizarea acestuia la 
lupta întregului popor pentru 
dezvoltarea multilaterală a socie
tății socialiste. Organizațiile U- 
niunii Tineretului Comunist mili
tează activ pentru traducerea în 
fapt a directivelor partidului în 

toate domeniile construcției so
cialiste".

In această lumină, în Statutul 
Uniunii Tineretului Comunist se 
subliniază că: „Uniunea Tine
retului Comunist este principala 
rezervă a Partidului Comunist 
Român, ajutorul său în educa
rea comunistă a tineretului, în 
mobilizarea lui la lupta întregu
lui popor pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pentru realizarea scopu
lui fundamental al partidului — 
construirea societății comuniste. 
Uniunea Tineretului Comunist 
își desfășoară întreaga activitate 
sub conducerea Partidului Co
munist Român".

Conducerea de către partid a 
Uniunii Tineretului Comunist se 
înfăptuiește în mod direct și ne
mijlocit.

în Statutul Partidului Comu
nist Român se arată că : „Parti
dul își desfășoară activitatea în 
rîndurile tineretului din Republi
ca Socialistă România prin U- 
niunea Tineretului Comunist, or
ganizația revoluționară a tinere
tului de la orașe și sate. Uniu
nea Tineretului Comunist își des
fășoară munca sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Co
mitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist este subordo
nat Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, comite
tul județean al Uniunii Tineretu
lui Comunist, comitetului jude
țean al partidului etc. Organiza
țiile de partid sînt obligate să 
asigure conducerea și îndruma
rea permanentă a organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist, să 

le acorde sprijinul necesar și să 
controleze sistematic activitatea 
lor“.

Conducerea și îndrumarea de 
către partid a Uniunii Tineretu
lui Comunist este o conducere 
politică, democratică și se rea
lizează pe baza liniei politice 
generale a partidului, prin co
muniștii ce-și desfășoară activi
tatea în aceste organizații. Idea
lul tinerilor este de a munci 
cu dăruire și pasiune pentru a 
sluji cu devotament cauza parti
dului, interesele poporului, să 
fie purtători demni și neînfricați 
ai stindardului de luptă al parti
dului. Linia politică generală, 
exprimată în hotărîrile și direc
tivele adoptate de congresele 
partidului, de plenarele Comite
tului Central este lege pentru or
ganizațiile de tineret și sînt în
sușite ca hotărîri proprii. In 
Partidul Comunist Român, tine
retul nostru, organizația sa revo
luționară, văd călăuza sigură, 
conducătorul ferm și încercat, iar 
în politica partidului — propria 
lor politică. Iată de ce obiectivul 
principal al activității politico- 
ideologice desfășurate de Uniu
nea Tineretului Comunist îl con
stituie cunoașterea și aprofunda
rea de către tineri a politicii 
marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român, a problemelor 

fundamentale privind construcția 
socialistă în țara noastră, dezvol
tarea economiei naționale, per
fecționarea conducerii vieții so- 
cial-politice, dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii ca fac
tori de bază ai progresului și ci
vilizației, precum și a proceselor 
care au loc în lumea contem
porană, a aprecierilor partidului 
nostru și a principiilor promo
vate de țara noastră în relațiile 
internaționale.

Uniunea Tineretului Comu
nist, fiind o organizație politică, 
condusă direct de partid, toți 
uteciștii sînt obligați să aplice în 
viață hotărîrile partidului.

în decursul întregii sale acti
vități Uniunea Tineretului Co
munist a dovedit că este fidelă 
cauzei partidului și poporului, a 
pășit întotdeauna în primele rîn- 
duri ale constructorilor noii so
cietăți. In activitatea productivă 
și socială, în uzine, fabrici, pe 
șantiere și ogoare, în munca de 
cercetare sau în școli și univer
sități tineretul nostru își dă mă
sura atașamentului lui necondi
ționat pentru cauza partidului 
In tot ce a făurit patria noastră 
în anii socialismului se găsesc 
încorporate munca plină de dă
ruire a tineretului, talentul, ener
gia creatoare, priceperea și hăr
nicia acestuia.

Partidul Comunist Român 
înarmează Uniunea Tineretului 
Comunist cu concepția marxist- 
leninistă despre lume, cu expe
riența luptei politice, îi stabilește 
o linie clară de activitate, expri
mată în numeroase documente 
de partid.

în expunerea ținută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologic și 
al activității politice și cultural- 
educative din iulie 1971 se sub
liniază că organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist trebuie să 
fie mai îndeaproape îndrumate 
și conduse de organele de partid, 
trebuie întărite cu cadre recru
tate din rîndurile clasei munci
toare, cu spirit revoluționar, cu 
spirit muncitoresc. In continuare 
se arată că organizațiile de 
partid trebuie să asigure cunoaș
terea de către tineret a trecutu
lui de luptă a partidului și po
porului, deoarece necunoscînd 
greutățile din trecut, unii tineri 
consideră că lor li se cuvine 
totul, că numai societatea are 
obligații, iar ei nu au față de 
societate nici o obligație. Este 
necesar să se înfățișeze per
manent tineretului asuprirea 
și exploatarea, nedreptățile eco- 
nomico-sociale, greutățile pe 
care le au tinerii, oamenii mun
cii din orînduirea capitalistă, 
lupta oamenilor din țările capita
liste împotriva claselor exploata
toare, împotriva politicii de asu
prire, împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, a politicii 
imperialiste de forță și dictat, de 
agresiune și amenințare cu un 
nou război mondial.

Conducerea nemijlocită de că
tre partid se reflectă și în fap
tul că la congresele și plena
rele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român sînt 
sistematic analizate problemele 
tineretului, diferite aspecte ale 
activității organizației sale revo
luționare. Un rol important în 
acest sens îl au Congresele IX și 
X ale partidului, în documen
tele cărora se analizează activi
tatea Uniunii Tineretului Comu
nist, se stabilesc măsuri de ridi
care pe o treaptă superioară a 
muncii în rîndul tineretului.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
noiembrie—decembrie 1967 a 
stabilit un complex de măsuri 
deosebit de importante privind 
îmbunătățirea activității organi
zației revoluționare de tineret, 
sporirea atribuțiilor și competen
țelor sale. De o deosebită impor
tanță pentru orientarea muncii 
de educație comunistă a tinere
lului sînt propunerile de 
măsuri, prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în iulie 1971, 
privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologică, de educare 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii. în cadrul acestor propuneri 
se subliniază necesitatea intensi
ficării activității de educație po
litică desfășurată de organiza
țiile Uniunii Tineretului Comu
nist și asociațiile studențești, ne
cesitatea promovării în rîndu
rile întregului tineret a concep
ției despre lume și viață a 
partidului, pentru cultivarea tra

dițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare și ale partidului co
munist, pentru educarea socialis
tă, patriotică, prin muncă a ti
nerei generații. De asemenea, se 
insistă asupra necesității comba
terii manifestărilor de cosmopoli
tism, a influențelor ideologiei 
burgheze, a misticismului, a tu
turor concepțiilor retrograde.

Problemele educației tineretu
lui ocupă un loc important și în 
documentele Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român din 3—5 noiembrie 
1971 care a dezbătut programul 
P.C.R. privind îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și 
educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din so
cietatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste 
și comuniste.

Un strălucit exemplu al dra
gostei și al căldurii partidului 
nostru pentru tînăra generație îl 
constituie îndrumările prețioase 
cuprinse în diferitele sale docu
mente. în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prilejuite de 
frecventele întîlniri cu tineretul 
și studenții, sau în cadrul unor 
analize ale activității tineretului, 
secretarul general al partidului, 
cu aceeași grijă părintească de 
totdeauna a indicat și indică în 
mod științific căile de urmat de 
către tineri, în vederea pregăti
rii lor temeinice ca revoluționari 
și patrioți înflăcărați. In felul a- 
cesta, ei vor putea face față cu 
cinste, în toate domeniile marilor 
răspunderi politice și sociale ce 
le-au revenit și le revin în acti
vitatea desfășurată de întregul 
nostru popor, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și, ulterior a societății 
comuniste. Toate acestea re
prezintă încă o dovadă elocventă 
a atenției cu care partidul, con
ducerea sa superioară, se ocupă 
de viitorul generației tinere.

Comitetele de partid județene, 
municipale, orășenești, din între
prinderi, instituții, comune, ana
lizează și ele în permanență 
munca desfășurată de organiza
țiile de tineret, vin în sprijinul 
lor prin stabilirea de măsuri co
respunzătoare pentru aplicarea 
diverselor hotărîri și indicații 
concrete ale partidului. A deve
nit o tradiție ca în adunările 
generale ale organizațiilor de 
partid să fie dezbătute probleme 
ale vieții și activității tineretu
lui, munca comuniștilor trimiși 
să lucreze în conducerea Uniu
nii Tineretului Comunist.

în condițiile adîncirii demo
crației socialiste, proces ce a 
căpătat noi dimensiuni în ultimii 
ani și care are ca semn distinc
tiv participarea efectivă și direc
tă a maselor la conducerea tutu
ror sectoarelor economice și ale 
vieții sociale, o deosebită impor
tanță principială și practică are 
prezența activă a organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
reprezentanților acestora la dez
baterea atît a problemelor de in
teres general, cît și a probleme
lor specifice tineretului. Partidul 
și statul socialist au asigurat un 
larg teren de manifestare a ini
țiativei creatoare, de dezvoltare a 
combativității față de orice ma
nifestare de birocratism, forma
lism, lipsă de receptivitate față 
de nou, permițînd astfel tinerei 
generații să participe nemijlocit 
la perfecționarea neîncetata a 
întregii vieți sociale. în acest 
sens, tineretul, organizația sa re
voluționară au participat intens 
la activitatea politică, la dezvol
tarea și la adoptarea tuturor de
ciziilor importante. Prezența re
prezentanților Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România în 
Frontul Unității Socialiste con
stituie o puternică dovadă a a- 
precierii de care se bucură tine
retul din partea partidului și 
statului nostru, a rolului său de 
factor activ în organizarea pro
gresului societății românești. Ti
neretul are reprezentanți în cel 
mai înalt for de conducere a tre
burilor națiunii noastre socialiste, 
în Marea Adunare Națională, ca 
și în consiliile populare ale jude
țelor, municipiilor, orașelor și co
munelor țării, în comitetele și 
consiliile oamenilor muncii, iar 
primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, prin calitatea sa de 
ministru cu problemele tineretu
lui, participă la activitatea gu
vernului. în aceste organisme de 
conducere colectivă reprezentan-

(Continuare în pag. a IV-a)
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TELEGRAMĂ
Tovarășii J. ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, și T. DU- 
GHERSCREN, vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole, au trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole și al 
familiei defunctului, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, mul
țumiri cordiale pentru profundele condoleanțe adresate în legă
tură cu încetarea din viață a tovarășului Jamsaranghiin Sambu, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

Noi considerăm că împărtășirea de către dumneavoastră a du
rerii noastre constituie o expresie a relațiilor frățești și a cola
borării existente între ambele noastre partide, guverne și po
poare.

• TOVARĂȘUL ION PAȚAN, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit marți după-a- 
miază delegația comercială din 
Indonezia, condusă de J. Moes- 
kita, director general în Minis
terul Comerțului Exterior al a- 
cestei țări, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Came
rei de Comerț.

In cadrul convorbirilor au fost 
discutate noi posibilități de dez
voltare și lărgire a schimburilor 
comerciale româno-indoneziene.

Siderurgiștii hunedoreni au elaborat anul acesta 10 noi mărci de 
oțeluri cu caracteristici superioare • In comuna Unirea se constru
iește, prin muncă patriotică, un atelier-școală • Prof. dr. Oprea 
Vasile, de la Institutul agronomic Timișoara, a fost ales în Comisia 
Europeană de Protecție a Naturii • In orașul Caracal s-a deschis 
o Agenție de voiaj • Sistematizarea orașului Lupeni cuprinde între 
altele, construcția unei fîntîni arteziene cu bazin, asfaltarea aleilor, 
modernizarea iluminatului, amplasarea unor vaze ornamentale cu 
flori In satul Vîlcele comuna Bretea Romană, s-a inaugurat cămi
nul cultural construit prin contribuție voluntară a locuitorilor • Ju
dețul Argeș are o nouă stațiune balneară Bădești-Birla, ale cărei ape 
întrunesc calitățile celor din Olănești, Călimănești și Govora • Noul 
sistem de aprovizionare elaborat la Uzinele „Victoria** Călan adu
ce anual economii în valoare de 350 000 lei • 100 de tineri de la I.I.L. 
Hunedoara au participat ia simpozionul „Tinerețe, năzuințe, muncă, 
răspundere" urmat de concursul „Frumoasă-i meseria de țesătoare** 
• Absolventele anului V educatoare de la Liceul pedagogic din Con
stanța au participat la concursul .Jocul și educația morală a copii-

SPORT • SPORT

„EUROPENELE DE DOX
PENTRU TINERET

SOLIDARI CU LUPTA EROICULUI 
POPOR VIETNAMEZ I

în sala de festivități a Bi
bliotecii Centrale Universitare 
din Iași a avut loc marți după- 
amiază o adunare de solidari
tate a tineretului și studențimii 
ieșene cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez. La manifestare 
au participat membri ai amba
sadelor Republicii Vietnamului 
de Sud și Republicii Democrate 
Vietnam, la București.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Macovei, prim-secre
tar al comitetului județean 
U.T.C., a vorbit în fața unui 
mare număr de tineri munci
tori, elevi și studenți din loca
litate. a numeroși studenți viet
namezi care învață în centrul 
universitar ieșean despre lupta 
poporului vietnamez pentru fău
rirea unei vieți libere și feri
cite, pentru asigurarea unității 
și independenței patriei, subli
niind că în toate împrejurările, 
Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia, întregul popor român 
și-a manifestat solidaritatea de
plină cu eroicul popor vietna
mez, cu lupta sa pentru salv
gardarea libertății și indepen
denței patriei și i-au acordat în
tregul lor sprijin material, po
litic și diplomatic.

în cadrul adunării au luat, 
de asemenea, cuvîntul studenta 
Mihaela Tomozei și secretarul 
comitetului U.T.C. de la Fabri
ca de mobilă, Gheorghe Ciubo- 
taru, care au subliniat că tine
retul din țara noastră urmăreș
te cu vădită îngrijorare escala
darea războiului din Vietnam, 
intensificarea acțiunilor agre
sive și încălcarea brutală a

suveranității R. D. Vietnam. Ti
neretul muncitor din patria 
noastră, au spus ei, își mani
festă totala solidaritate cu lupta 
eroică a tineretului vietnamez 
și cere soluționarea neintîrziată 
pe cale politică a situației din 
această zonă.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Huu Le, secretar al Ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud, 
care a relevat victoriile 
patrioților sud-vietnamezi, suc
cesele lor în lupta pentru 
salvgardarea independenței și 
suveranității patriei, pentru 
apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului vietna
mez din regiunile eliberate.^ 
El a subliniat că Partidul Co
munist Român, guvernul și po
porul român au acordat și a- 
cordă un ajutor multilateral 
luptei poporului vietnamez și a 
exprimat pentru aceasta o vie 
și profundă recunoștință.

în încheiere, s-a dat citire u- 
nei moțiuni de solidaritate ou 
lupta poporului vietnamez, în 
care tineretul și studenții din 
orașul Iași adresează tineretu
lui și studenților eroicului po
por vietnamez un cald salut 
frățesc. Cerem cu tărie, se spu
ne în moțiune, să se pună ca
păt războiului dus împotriva po
porului vietnamez, să fie retrase 
toate trupele americane și sate
lite din Indochina, și popoarele 
vietnamez, laoțian și cambod
gian să fie lăsate să-și hotăras
că singure destinele lor.

★
O adunare asemănătoare a 

avut Ioc și la Clubul Petroliști
lor din Tirgoviște.

• LA CLUJ au avut loc lu
crările Consfătuirii pe țară a 
specialiștilor în floricultură și 
spații verzi. în referatul pre
zentat de tovarășul Ion 
Ceaușescu, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, au fost rele
vate preocupările oamenilor de 
știință și cercetătorilor români 
în domeniul dendro-floriculturii 
și arhitecturii florale în marile 
centre urbane.

lor de vîrsta preșcolară*' • S-a încheiat a Il-a ediție a manifestării 
„Mesaje dimbovițene în timp“ cu un spectacol muzical-coregrafic 
prezentat pe stadionul „Metalul" din Tirgoviște • Reprezentanți ai 
organizațiilor U.T.C. din Slatina au fost în schimb de experiență 
și excursie documentară în județele Vîlcea, Gorj, Dolj și Mehedinți 
• Actorii Teatrului ,.M. Eminescu" din Botoșani au prezentat pre
miera spectacolului „Sfîntul Mitică Blajinul" de A. Baranga • Ema- 
r.oil Petruț a fost oaspetele tinerilor din Plopeni • Timp de 10 zile 
în județul Prahova a avut loc ,«Decada filmului pentru copii" • La 
Concursul și Festivalul „Primăvara băileșteană" locurile 1 au fost 
obținute de Gheorghe Ciobanu din Bacău (muzică ușoară) și Ilie 
Bartoș din Bals (muzică populară) • 5 600 de tineri din Drobeta- 
Tr. Severin au fost în excursii de agrement ; 10 000 de tineri vor 
participa la o excursie circuit prin țară • Tirgoviște a găzduit un 
campionat al școlilor generale la minivoley. Participanți : 300 de 
copii din Timișoara ,Craiova, Constanța. Brașov, Arad, Leliliu, Boto
șani, Bacău Pucioasa. Tirgoviște, Medgidia etc. (De la corespon
denții noștri : Ioan Vlad, Mihail Vlad. Elena Constantin, Valeriu Bâr- 
gău, Thomas Breter. Alexandru Vasile. Ion Mirițescu. Ion Teacă, Ște
fan Iliescu, Alexandru Dragomir, Petre Evangheliadis, Nicu Borcea).

Marți la amiază, în cadrul 
celei de-a 7-a reuniuni a cam
pionatelor europene de box 
(tineret), alți doi pugiliști ro
mâni au reușit să se califice 
pentru semifinalele categorii
lor respective. La cat. semi- 
muscă (48 kg), Al. Turei l-a 
învins cu o decizie de 3—2 pe 
spaniolul V. Rodriguez, iar la 
categoria semiușoară (60 kg) 
Simion Cuțov în vervă deose
bită a cîștigat prin abandon în 
repriza a doua în fața cehoslo
vacului Kaspar. în semifinale, 
Turei îl va întîlni joi pe sovie
ticul Zasipko iar Cuțov, în ca
drul aceleeași reuniuni, îl va 
avea ca adversar pe polonezul 
Al. Ci'clowas.

Astăzi la ora 19 are loc pri
ma gală a semifinalelor. Cu 
acest prilej, vor fi cunoscuți

finaliștii categoriilor muscă, 
pană, ușoară, mijlociemică și 
semigrea. Reprezentantul țării 
noastre Dinu Condurat (muscă) 
îl va întîlni pe Gluck (Unga
ria), iar N. Babescu (mijlocie
mică) va lupta împotriva lui 
V. Popovici (Iugoslavia).

în cinstea celei de a 25-a ani
versări a Republicii la 4 iunie 
a fost dată în folosință o nouă 
bază turistică construită din ini
țiativă proprie prin muncă pa
triotică, însumînd un volum în 
valoare de 1 700 000 lei, de către 
tineri. Ea este amplasată.în ime
diata apropiere a Dunării, acolo 
unde se unește Dunărea veche 
cu cea nouă, la punctul numit 
Veriga. Timp de cîteva luni, 
cîte 400—500 de tineri din orga
nizațiile U.T.C. de la Progresul 
Brăila, Combinatul de fibre ar
tificiale, Direcția navigației flu
viale, din școlile profesionale 
Progresul, Școala de chimie. 
Școala profesională de construc
ții și altele, au muncit din plin 
pentru construirea acestui 
nunat punct de destindere 
tru tineret. Pe lîngă localul 
priu-zis din fier și sticlă.

mi- 
pen- 
pro- 
baza

LICEUL AGRICOL FUNDULEA — JUDEȚUL ILFOV

ANUNȚĂ
CONCURS DE ADMITERE

în anul I, curs de zi, pentru anul școlar 1972/1973, la urmă
toarele specialitățit

— agronomie
— protecția plantelor.

La concurs se pot prezenta candidați din localitățile ru
rale de pe întreg teritoriul^țârii, absolvenți ai clasei a Vlll-a 
a școlii generale, în vîrstâ de maximum 17 ani împliniți în 
anul 1972.

Examenul va începe la data de 22 iunie 1972 și va consta 
din probe scrise și orale la limba româna și matematica, 
din materia claselor a V-a a Vlll-a a școlii generale, 
fiind precedat și de o examinare medicala cu 1—3 zile 
înaintea primei probe scrise.

Înscrierile pentru concurs se fac pînâ la 20 iunie 1972 
la secretariatul liceului, pe baza unei cereri scrise, la care 
se anexeazâ urmâtoarele acte :

— certificatul de naștere în original și în copie nelega- 
lizatâ ;

— adeverințâ de promovare a clasei a Vlll-a a școlii
generale ;

— fișa medicalâ, eliberata de spital sau policlinica ;
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 

radiologie pulmonar, efectuat cu cel mult 3 luni înainte 
de concurs.

Informații la secretariatul școlii, zilnic, între orele 
7,30—-15,30.

(Urmare din pag. 1) 
tanasiu, Idita Ilie, Vasile 
Flori ca, colegul lor Jean 
Francois Ibara din Republi
ca Populară Congo, care și-a 
adus o apreciată contribuție 
la seminarii în special pen
tru problematica luptei colo
niale. Adică, se relevă cei 
ce citesc, aprofundează, par
curg literatura de speciali
tate, trec dincolo de grani
țele stricte ale cursului, fă- 
cînd analogii, citind opinii, 
dcclarîndu-se pro sau con
tra lor, cu argumente, cu o 
anume acuitate de specialist 
în devenire, cei ce reușesc 
să conexeze documentul is
toric cu date inspirate de 
realitatea istorică. Studentul 
dialoghează cu profesorul, o 
discuție mai puțin de veri
ficare și mai mult o întîl- 
nire, pe terenul aceleiași 
concepții asupra istoriei, la 
capătul căreia trebuie înde
plinită o formalitate : nota 
pe foaia matricolă. Este o 
degajare ce stă bine unui stil 
universitar de lucru. Dar 
tot acest stil ne inspiră pen
tru o altă categorie de stu
denți cîteva întrebări, sim
ptomatice pentru lipsa , de 
verticalitate a pregătirii : 
este oare suficient să rela
tezi factologic și să te o- 
prești înainte de a sublinia 
— aici începe adevăratul 
răspuns — ce forțe sociale 
și politice au intrat în are
na luptei, ce consecințe ne
bănuite pot avea un eveni
ment, un caz ce par de fac
tură particulară? De aici — 
este posibil ca fenomenul is
toric, politic și economic, să 
rămînă izolat de cel spiri
tual pentru a nu dovedi o 
penurie de cunoștințe, o se
rioasă carență în a rula fe
nomenul culturii în istorie ? 
Explicații cum ar fi : „am 
citit, dar nu pot să explic, 
abundența locuțiunilor — „a- 
proximativ", ,,pe lingă" — 
portițe de prea ușoară mul
țumire pentru un viitor isto
ric tocmai acolo unde tre
buie să întîlnim punctele 
sale fortificate, nu exprimă 
oare mai curînd lipsa de ri
gurozitate științifică, de dis
ciplină și ceremonial inte
lectual ?

3 iunie. La I.M.F. halatele 
albe, prezente mai mult în 
clinici, au invadat din nou 
culoarele și sălile institutu
lui. Dimineață, după proba 
practică, grupe de studenți 
din anii II — Pediatrie și 
Stomatologie — vor da ora
lul primului examen al se
siunii — Biochimie medi
cală. Urmează cele de 
Fiziologie, Anatomie, His- 
tologie, Socialism științi
fic — importante, preten
țioase. Dar azi cel mai 
dificil pare acesta. Lucia Ne-; 
goescu este ca și colegii ei 
„la zi" cu emoțiile, cu toate 
că examenele anterioare de 
Biochimie le-a promovat cu

8 și 9, și Știe că profesorul 
examinator deși sever, este 
drept. Colegi ai lor mai 
mici, din anul I Stomatolo
gie, grupa 9 — Ispas Ivan, 
Ionescu S., Ionescu T., mai 
propriu poate grupa „i" au 
dat examenul practic de His- 
tologie : recunoașterea a pa
tru lame de țesuturi, cu co
lorațiile lor, desenarea uneia 
dintre ele. Urmează oralul. 
In acest răstimp, sînt reme
morate experiențe trecute 
(....un coleg a vorbit mult,
mult despre țesutul muscu
lar neted și cînd a termi
nat a aflat că trebuia să-I 
prezinte pe cel striat". ,E- 
moție să fi fost, adevă
rată confuzie, cine știe !“) 
sau recente despre activi
tatea din spital („utilă, 
desigur, pentru început I") ;

nu numai cunoștințe de spe
cialitate ci și o anume cul
tură generală. Pornind de 
aici, devin mai limpezi ob
servațiile făcute cu privire 
Ia valoarea răspunsurilor. 
Dorin Manea este o cunoș
tință mai veche a tovarășu
lui profesor. Elev fiind a pu
blicat unele articole în re
vista „Terra". Studentul însă 
a oscilat ușor între 6 și 9. Și 
de data aceasta, neaprofun- 
dind s-a oprit la nota 6. Co- 
legul lui, Gheorghe Iliescu, 
primise 10. Dar rezultatul a- 
cesta sintetiza răspunsul la 
oral, calitatea lucrărilor 
practice, aportul adus la 
practica productivă. La limi
ta minimă de promovare s-a 
situat însă Gheorghe Hodo
rog, care n-a reușit la un 
nivel mulțumitor să-și struc-

EXAMENELE
se răspunde zîmbind supe
rior unui tată palid de spai
mă, în ce constă proba prac
tică pe care fiica urmează 
să o dea peste o zi, două, cu 
asigurări că nu-i tocmai, 
tocmai greu, sint lame re
prezentative etc., etc.; sînt 
răsfoite încă o dată paginile 
sufocate de sublinieri ale 
cursului, reflectîndu-se la ce 
putere de memorizare tre
buie să ai pentru a reține 
totul ; se ajunge la conclu
zia că Histologia e chiar mai 
grea decît Anatomia.

4 iunie. Sesiunea nu cu
noaște răgaz. Grupa 305, anul 
II, Facultatea de geografie- 
geologie și-a dat întîlnire în 
fața amfiteatrului „George 
Vîlsan“ la examenul de Geo
grafia populației și așezări
lor . Examinatorul, ,pr°f« 
univ. Vasile CucUj distin
sul nostru „ghid" la această 
Investigație geografică, 
preciază că examenul
dificil pentru că presupune

(Urmare din pag. I)

repetate ale multor tineri de la 
F.M.U.A.B. : Pe trimestrul I al 
acestui an si-au cerut transfe
rul un număr de muncitori, 
strungari, frezori, rectificatori 
aproape egal cu al celor anga
jați în aceeași perioadă. Care să 
fie explicația faptului că oa
meni care și-au semnat con
tractele de muncă doar cu cîte- 
va luni în urmă, tineri munci
tori calificați, puternic atrași de 
meseria de constructor de ma
șini cum ar fi. de pildă, frezo
rul C. Marin („am venit la 
F.M.U.A.B. fiindcă este vorba 
de o întreprindere modernă, im
portantă pentru economia tării : 
nu știu cum să vă explic dar 
am simțit că este pe măsura vi
sului meu să lucrez aici'), sau 
stungarul Simion Zachel („aici 
a lucrat tatăl meu. voiam să do- 
bîndesc un renume pe măsura 
renumeluj său"). își supun cere
rile de transfer avizului condu
cerii întreprinderii. ..Nu izbu
tim — ni S-a spus fără ocoli
șuri — să ne realizăm salariul 
de bază ; s-ar părea, judecind 
după ceea ce cîștigăm, că mulți 
dintre noi sîntem niște leneși, 
că tragem chiulul ; deși nu a- 
vem nici o vină".

Dintr-o situație statistică pre
zentată la comitetul U.T.C. al 
fabricii rezultă că din numărul 
total de noi angajați în curaul 
primului trimestru 75 la sută 
sint tineri ; aproape o treime au 
realizat cîștiguri mai mici decît 
salariul de bază — pe o lună, pe 
două sau chiar pe toate trei. De 
ce pot să persiste astfel de situ
ații, am întrebat șefi de echipa, 
maiștri și ingineri. A fost ciudat 
pentru noi ca în loc răs
punsuri logice să auzim cum le 
sint atribuite tinerilor epitete 
de genul : reclamagii, vaga
bonzi. neisprăviți. Șeful secției 
H.M.R. ne declara fără nici o 
6fială : ..Ne-au trimis niște ne
isprăviți șj recalcitranți. Iată 
adevărul : din 20 au rămas doar 
10“

Adevărul ? Iată cine este și 
ce ne spune un asemenea „re

clamagiu", de la mecanică u- 
șoară, frezorul Gheorghe Mate- 
ciuc. Anul trecut el a cîștigat 
olimpiada de profil la faza pe 
uzină ; ne-am dat seama că toți 
aceia care îl cunosc bine îi 
apreciază hărnicia și priceperea 
în meserie ; dar în pofida unor 
asemenea calități, Gheorghe 
Mateciuc stătea, în dimineața 
vizitei noastre, lingă mașină, 
fără să facă nimic.

— De ce nu lucrați ?
— Ni se dă puțin de lucru. 

Mașina ar trebui să fie încăr
cată continuu. Dar am zilnic 
ore moarte. Nu știu cum se face 
că unor muncitori mai vechi 
din secție li se cere să presteze 
ore suplimentare iar noi „puș
tii", abia dacă ne scoatem sala
riul de bază.

— Ați vorbit cu maistrul des
pre toate astea ?

A
— Cum să nu ! Odată mî-a 

și răspuns, deși noi nu sîntem 
prieteni : „Măi băiete, eu aș 
bea cu tine un pahar de țuică !"

Semnalarea altor situații ase
mănătoare (Nicolae Ciobanu de 
la H.M.R.. sau Teofil Cooaciu 
de la montaj), subliniază o 
primă cauză a neajunsurilor — 
practicarea unui sistem prefe
rențial Ia repartizarea lucrului. 
Printr-un complex de împreju
rări. maiștrii sînt singurii care 
fără să fie controlați de nimeni 
se ocupă de încărcarea mașini
lor ; dispecerilor. în marea lor 
majoritate tineri, le sînt îngră
dite atribuțiile.

— Treaba ta e să cari piese, 
dacă nu ai să te cari tu de aici, 
mi-a spus într-o zi maistru] 
Ionescu, ne declara Ion Uță, 
dispecer la hala de mașini rec
tificat.

Uneori problema încărcării 
neuniforme a mașinilor îmbra-

Bază turistică
Meciul pentru titlul 
mondial de șah în 

centrul atenției
Meciul pentru titlul mondial de 

șah dintre marii maeștri Boris 
Spasski (U.R.S.S.) și Robert 
Fischer (S.U.A.) va începe la 2 
iulie, in capitala Islandei, Reylc- 
jav.yk. Regulamentul meciului pre
vede disputarea a 24 de partide 
(pînă la 25 august), cîte 3 în fie
care săptămînă, in zilele de inar|i, 
joi și duminică. Continuarea par
tidelor întrerupte va avea loc in 
ziua următoare fiecărei partide, 
iar simbăta va fi zi de repaus. 
Ca arbitru principal a fost de
semnat marele maestru internațio
nal Lothar Schmidt (R. F. a Ger
maniei). Confruntarea celor mai 
buni șahiști ai lumii se va desfă
șură în Palatul sporturilor, cu o 
capacitate de 5 000 de locuri. Cam
pionul mondial Boris Spasski va 
locui la hotelul Saga.

Comitetul de organizare a me
ciului are în frunte pe marele 
maestru Friederich Olafsson, care 
a pregătit o broșură despre isto
ria meciurilor pentru titlul mon
dial de șah. Vor fi publicate, de 
asemenea, biografii ale celor doi 
mari maeștri, programe și afișe, 
vor fi puse în circulație emisiuni 
filatelice și monede comemorative.

construită de tineri
sportivă mai cuprinde două piste 
de popice, terenuri de handbal, 
volei, fotbal, portic cu prăjină 
și frînghii, 2 mese pentru tenis, 
iar alături un ring de dans a- 
coperit ce e folosit și drept club 
în timpul zilei, utilat cu 20 de 
mese de șah și table. De ase
menea, baza mai este dotată și 
cu 20 de mese din butuci și 
scaune, iar pentru cei care vor 
să .rămînă peste noapte, 22 de 
corturi mici și 2 mari.

La festivitatea inaugurării ba
zei turistice sportive au luat 
parte numeroși tineri.

A fost prezentat un program 
artistic — sportiv, la care și-au 
dat concursul Fanfara Combi
natului de fibre artificiale, după 
care au urmat întreceri spor
tive la popice, handbal, volei, 
fotbal.

Această manifestare se alătură 
celei de acum o săptămînă cînd 
s-a dat în folosință terenul at
letic al municipiului Brăila.

ENACHE TRAIAN

433 D, Facultatea de electro
nică, a promovat, în majori
tate, cu note bune și foarte 
bune. Dar mai interesanta 
poate deveni schița radîo- 
grafică a unora dintre aces
tea. Iată, de exemplu, nota 
10 a studentului Alexandru 
Ștefănescu exprimă cunoaș
terea și înțelegerea princi
palelor capitole incluse în 
programa cursului, dar argu
mentate și reactualizate con
tinuu de activitatea prodi
gioasă a partidului și statu
lui nostru, de realitatea so- 
cial-politică contemporană 
prezentă și în documente, 
studii, în literatura filozofi
că, economică, social-poli- 
tică. Ramona Doroschievici 
și Remus Banu (nota 9), cu 
o bună activitate la semina- 
rii, dovedind interes pentru 
înțelegerea cauzelor, conse
cințelor, semnificațiilor feno
menelor studiate au un ade
vărat bagaj de cunoștințe, 
dar trebuie să facă efortul 
unei și mai riguroase siste
matizări. Ovidiu Grecu (8) 
își reduce șansele pentru o 
notă mare printr-un lapsus 
inexplicabil. De unde și pă
rerea că ceea ce pare ușor 
de demonstrat poate deveni 
uneori foarte complicat, dacă 
nu stăpinești legile acestei 
științe, străine oricăror for
mule învățate pe de rost.

Crezînd din cale afară de 
mult în această „ușurință", 
unii colegi ai lor erau cit pe 
ce să se reîntîlnească la 
toamnă cu examinatoarea- 
lector univ. M. Georgescu. 
Oricum, s-a dovedit încă o 
dată că nefrecventarea dez
baterilor seminariale, neapro- 
fundarea bibliografiei își pun 
pecetea pe modul și nivelul 
expunerii, se relevă în lim
bajul folosit, în capacitatea 
de argumentare și explicare. 
Or, tocmai această capaci
tate, pentru prezent și pentru 
viitor, se încearcă a fi culti
vată și celui ce se pregăteș
te în domeniul ingineriei.

Acestea sînt numai cinci 
jflin cele 30 de zile ale șesi- 

Tiinii. De aceea, vom reveni.

RUGBISTIC
gorieul scor de 18—0. Așa
dar, în viitorul sezon în 
campionatul republican pe 
lingă Vulcan va mai ac
tiva Constructorul Suceava 
și Precizia Săcele, două pro
vinciale care au cîștigat se
riile respective din divizia 
B.

• Juniorii, cei mai tineri 
rugbiști și-au desemnat fi- 
naliștii. Este vorba de multi- 
campioana la juniori C. Ș. 
Școlar și Grivița Roșie, care 
la sfîrșitul acestei săptămîni 
își vor disputa titlul de 
campioni. în semifinale, 
după jocuri de înalt nivel 
tehnic și spectacular s-au în
registrat următoarele rezul
tate : C. S. Școlar—Rapid î 
12—6 și Grivița Roșie—Șc. 
sportivă nr. 2 : 8—7 (după 
prelungiri).

★
Iată un final de sezon 

rugbistic pasionant, plin de 
solicitări pentru competitori, 
atractiv pentru spectatori. 
Trecînd în bilanțul general 
și activitatea internațională 
la nivel de selecționate na
ționale și de cluburi, putem 
afirma cu certitudine că rug- 
biștii noștri s-au achitat cu 
cinste de obligațiile din ac
tualul sezon.

GABRIEL FLOREA

BREVIAR
9 A rămas deseshisă dis

puta pentru ocuparea locu
lui I în campionatul repu
blican. Ambele pretendente, 
Universitatea Timișoara și 
Știința Petroșeni au reușit 
victorii împotriva unor ad
versari redutabili. Astfel, ti
mișorenii au dispus de mi
litari cu 21—11, steliștii ie
șind practic din cursa pen
tru șefia în clasament, : 
studenții din Petroșeni 
dispus de dinamoviști 
scorul de 21—9. Rămine 
văzut în etapele care au 
rămas, cine va îmbrăca 
courile de campioni. In rest : 
Sportul studențesc a între
cut pe C.S.M. Sibiu cu 22—6; 
Gloria — Politehnica Iași : 
6—3 ; Rulmentul Bîrlad—Fa
rul : 7—0, iar Grivița Roșie 
a spulberat ultimele iluzii 
de supraviețuire în prima 
divizie a țării ale Agrono
miei Cluj, învingînd-o pe 
teren propriu cu 9—3. Clu
jenii vor activa la toamnă 
în divizia B.

• Vorbind de divizia B, 
consemnam faptul că în cel 
de-al doilea meci de baraj, 
Vulcan a reușit să se cali
fice în divizia A, în defa
voarea Rapidului. In ultimul 
lor meci, metalurgiștii au 
dispus de rapidiști cu eate-

iar 
*u 
cu 
de 

mai 
tri-

tureze prezentarea fie și * 
unui subiect generos, cum 
este Geografia urbană Pri
vind municipiul București, 
pe o problematică de zonifi- 
care, remodelare ș.a. Cum 
era și firesc, notele au scă
zut sau au crescut și in 
funcție de literatura de pro
fil parcursă (lucru facilitat 
de existența unui curs tipâ- 
rit), și de cunoașterea pro
blematicii actuale care face 
obiectul preocupărilor, insti- 
tuționalizate, ale partidului 
și statului nostru. Oricum, 
printre acești studenți se 
află și cei care la vară, ală
turi de cercetători ai Cen
trului pșntru problemele ti
neretului vor participa la in
vestigații sociologice, pe te
ren.

5 iunie. De data aceasta, 
la Institutul Politehnic, din 
motive lesne de înțeles, nu 
ne-am oprit la o disciplină 
tehnică ci la un examen de 
Socialism științific. Grupa

ș.a.
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ru-

lează la Laromet (orele 
17.30; 19,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

GENOVEVA DE BRABAND : ru
lează zla Grădina Vitan (ora 20,15).

S-A FURAT UN TRAMVAI (o- 
rele 10; 12; 14), SEMNUL FECIOA
REI (ora 16), BURLACUL (ora 
18.15) VALIZELE D-LUI OF, 
PRINDEȚI HOȚUL, UPIN ARMS 
(ora 20.30), rulează la Cinemateca 
„Union".

că forme acute. Iată ce ne măr
turisea G. Cucuteanu :

— Există strungari sau fre
zori care pîndesc sosirea căru
ciorului cu piese, se reped și le 
„fură" pur și simplu, pentru a 
avea de lucru pe mașinile res
pective.

Aparenta lipsă de lucru se 
justifică însă, mai ou seamă 
prin slaba organizare a muncii, 
prin lipsa de colaborare de la 
nivelul unor ateliere si secții, 
prin lipsa de perspectivă a con
ducătorilor acestora asupra 
muncii. Cum să ne explicăm 
faptul că la secțiile de montaj, 
în ultimele zile ale lunii trebu
ie să se facă apel la ore supli
mentare ? Munca în asalt 
tr-o secție sau alta 
apariția golurilor în aprovizio
narea cu piesele de prelucrat 
sau de asamblat. Tovarășul

___  în- 
determină

Urneino
AVENTURI LA MAREA NEA

GRĂ: rulează la Patria (orele 9,30: 
12,45; 16,30; 20), București (orele 
9; 12,15; 17; 20,15). Modern (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Grădina Modern 
(ora 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Grădina Doina (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

Sistemului preferențial de re
partizare a lucrului, celorlalte 
defecte organizatorice i se ada
ugă, cîteodată, lipsa de scule.

— Eu, declara C. Marin, de la 
H.M.R., aș putea să-mi depă
șesc norma dar se intimplă ca 
tocmai cînd am de lucru să-mi 
lipsească sculele necesare. Să 
admitem : găsesc la magazie 
un cuțit special de înaltă pro
ductivitate. Dar unde il păs
trez ? Eu nu am un dulap de 
scule.

Alteori, pe traiectoria neajun
surilor apare și proasta nor
mare.

— Cînd norma este concepută 
in mod științific îmi realizez 
planul, declară S. Zechel. Dar 
nu e totdeauna concepută ast
fel. De curînd am chemat nor- 
matorul. A privit cum lucrăm

transcris termeni
exacți discuția, fiindcă înseși 
raporturile — omenești — din
tre unii tovarăși sînt de pus în 
discuție : de unde asemenea 
termeni în limbajul unui șef de 
secție ?).

în chip surprinzător au fost și 
voci care ne-au dat a «înțelege 
că asupra unor probleme ridi
cate de tinerii de la F.M.U.A.B. 
trebuie coborită perdeaua dis
creției pentru că ele se cunosc 
bine acolo unde trebuie și de 
către cine trebuie. Probabil că 
cei care ne avertizează astfel 
nu-1 includeau și pe directorul 
fabricii, tovarășul inginer Mircea 
Crețu, printre aceia care trebuie 
să cunoască toate detaliile pro
blemei de vreme ce acesta no
tează cu gravitate pe cererile de 
transfer : „Ce se intimplă la 
H.M.R. ?“.

FI TlNĂR
Popa Gheorghe, maistru Ia me
canică ușoară, descoperă, insă, 
alte justificări pentru orele de 
lucru moarte din timpul lunii 
ale frezorilor :

— Față de numărul lucrători
lor avem prea puține lucrări 
pentru freze.

în același timp șeful secției 
H.M.R. se plîngea că are prea 
mulți rectificatori : „Problema, 
spunea el. are să fie rezolvată 
atunci cînd fabrica își va spori 
numărul de sortimente produ
se". în acest caz. de ce au fost 
angajați mai mulți rectificatori 
și frezori decît era nevoie ? Se 
pare că nu știe nimeni. Se pa
re că. de fapt, sînt totuși pu
țini rectificatori și frezori. Șe
ful serviciului personal ne-a 
și înfățișat o situație conform 
căreia în trimestrul acesta vor 
continua să fie angajați, prin
tre alte categorii, frezori și rec
tificatori.

un anumit reper si ne-a 
dat, după aceea, un timp 
pentru executarea lui.

— E drept, recunoștea 
secției H.M.R., tovarășul 
ner Ștefan Bahrin, se mai lu
crează și cu norme neomologa
te ; chiar eu am cerut de curînd 
omologarea cîtorva. Am și o 
adresă scrisă. Mai mult ce pot 
să fac ? Dumneavoastră știți, asta așa, printre altele, oricît 
v-ar spune cine știe 
e adevărat, că mie 
pînă și reglorii ?

— In acest caz. 
sporesc îndatoririle

— Aș, ăștia sînt niște hahale
re. Oameni care nu știu să or
ganizeze munca. N-au spirit de 
conducător. Cei buni, după ce 
termină școala de maiștri și 
primesc o nouă încadrare, vor, 
dacă i-ai lăsa, să lucreze tot pe 
cite o mașină. Evident, scon- 
tind un cîștig mai bun.

acor- 
dublu

șeful 
ingi-

cine că nu 
îmi lipsesc

probabil că 
maiștrilor.

■ ■ ■
— Realitatea acestor situații, 

ne spunea președintele comite
tului sindicatului, tovarășul Ra
du Voicu, a fost remarcată în 
cadrul unei ședințe a comitetu
lui oamenilor muncii. Așa e. 
Există preferințe Ia acordarea 
comenzilor, tinerii primesc lu
crări plătite mai puțin, primesc 
unicate care nu au încă o teh
nologie bine pusă la punct. Nici 
asistența tehnică nu este la înăl
țimea sarcinilor. în trimestrul 
II vom avea o nouă ședință Pe 
această temă.

Așadar, o nouă ședință în tri
mestrul II urmată, probabil, de 
aceleași întrebări nedumerite : 
„Ce se intimplă la H.M.R. ?" Și 
poate că în trimestrul III vom 
fi martorii unei a treia ședințe 
consacrate subiectului care va 
precede, la rîndul ei, ședința din 
trimestru IV și așa mai departe. 
Ceea ce pare absolut necesar să 
se întreprindă acum nu se in-

cadreaza insa nici pe departe 
în categoria unor asemenea pse- 
udofrămîntări de pe urma căro
ra n-are cum să se schimbe 
ceva. în condițiile zilei de astăzi 
cînd un popor de 22 milioane de 
oameni își afirmă preocuparea 
practică de a grăbi ritmul înde
plinirii obiectivelor cincinalului, 
de a produce cu mai multă efi
ciență, de a spori randementele 
mașinilor ^aflate în mîinile sale, 
la F.M.U.A.B. forța de muncă 
tînără, nu numai capabilă să 
producă astăzi mai repede și mai 
bine decît ieri, dar și hotărîtă 
să nu-și precupețească energia 
pentru atingerea dezideratelor 
social-economice majore prin 
care se exprimă direcțiile fun
damentale ale politicii partidu
lui este supusă unui tratament 
contrar oricăror logici — nu i se 
oferă la timp de lucru, nu i se 
solicită și nu-i este stimulată în
treaga ambiție profesională, re
prezentanții ei sînt socotiți toc
mai pentru că cer mai mult de 
lucru, tocmai pentru că refuză 
să-și piardă timpul în mod ne
productiv, tocmai pentru că din 
îndemnul unei adevărate con- ■ 
științe muncitorești țin să res- I 
pecte parametri funcționali ai I 
oricărei economii moderne — e- 
ficiență, randament, preț de cost, 
productivitate — niște „recla
magii". Strădania lor nu merită 
astfel de calificative. Pentru 
că dacă cei însărcinați să 
organizeze și să conducă pro
cesele tehnice de producție 
de la F.M.U.A.B. și-ar fi 
pus mai demult și cu toată 
seriozitatea problema atingerii 
indicelui real al capacității de 
exploatare a mașinilor aflate în 
dotare, hărnicia tinerilor și pro
testul lor, oricum ar fi fost for
mulat, la o 
că apărută 
lacunelor 
cîtorva șefi 
secții, ar fi
gumente ale unei generații de 
muncitori care își cunosc dato
riile și eînt hotăriți prin ceea 
ce întreprind să facă cinste o- ■ 
bligațiilor lor muncitorești.

inactivitate periodi- 
numai ca urmare a 
organizatorice ale 
de ateliere sau de 
fost înțelese ca ar-
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Opera Română : DON CARLOS
— ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20,00; (Sala Studio) ; SPECTACOL 
DE POEZIE ȘI MUZICĂ — ora 20; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30: (Sala Studio) : SORĂ 
CEA MARE — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă" : PINOCCHIO — 
ora 16; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“ : FLOAREA DE CACTUS — 
ora 19,30; (La Teatrul de vară 
„Herăstrău") : BUCUREȘTI VA- 
RIETE — ora 20: (La Arenele Ro
mane) : CINE ARE DOR DE 
LUME ! — ora 20; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : BU ALI
— ora 17; (Sala Academiei) : RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — orele 15 și 17; Cir
cul București : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVĂ — ora 19,30; Tea
trul Giulești : OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 19,30.

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30: 20,45).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Scala (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30: 21). Capitol (orele 9,30: 11,45; 
14; 16,15), Favorit (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
Grădina Select (ora 20), Grădina 
Capitol (ora 20).

GALA DE FILME DIN REPU
BLICA VIETNAMULUI DE SUD : 
rulează la Capitol (ora 20).

PRINȚUL BAIAIA ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 in con
tinuare).

ADIO, DOMNULE CHIPS : 
lează la Doina (orele 11,15; 14,15; 
17,15; 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 

, 13,30: 16; 18,15; 20,30). Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

I ROBIN HOOD : rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13,15;

I 15,45; 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.45), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

I 18,30: 20,45).
ASTA SEARA

I MILIE : rulează 
15,45: 18; 20,15), 
15,30; 18; 20,15),

1 (ora 20,15).
DOAMNA ȘI ________

rulează la Grivița (orele 9; 
13,30; 16; 18,15 ...............

I rele 9; 11,15; ................. . .................
dina Aurora (ora 20,15).

■ RIO BRAVO : rulează la Gloria 
(orele 9,30; 13; 16,15; 19,30).

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

I FELIX și OTILIA : rulează 
Ferentari (orele 15,30; 18).

TOAMNA CHEYENNILOR : 
lează la Dacia (orele 9; 12,30;

1 19,30; Volga (orele 9; 12,30; 
19,30).

I GOYA : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 19).

TRAFIC : rulează la Miorița (o- 
1 rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),

Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15) , Grădina Tomis (ora 20,30).

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

1 OMUL ORCHESTRA : rulează la 
Unirea (orele 16; 18.15).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Munca (orele 16; 18: 20).

| ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Lira (orele 15,30; 
18), Grădina Lira (ora 20,30) i 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

I SILVIA : rulează Ia Arta (orele 
15.30; 18), Grădina Arta (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Pacea (orele 15.45; 18: 20).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Crîn- 
gașl (orele 15,30; 17.45; 20).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30). 
Central (orele 9; 10,30; 13; 15,30: 
18: 20.30).

MARY POPPINS : rulează la 
Viitorul (orele 15.45; 19).

PENTRU CĂ SE IUBESC î 
lează la Rahova (orele 15,30;
20.15) .

PRERIA : rulează la Cosmos 
rele 15,30; 17.45: 20).

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru-

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

DANSĂM ÎN FA- 
la Bucegi (orele 
Progresul (orele 
Grădina Bucegi

VAGABONDUL: 
. ; 11.15;

. 20,30), Aurora (o- 
13,30; 16; 18,15), Gră-

MIERCURI, 7 IUNIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Selecțiuni 
din emisiunea „Promenada dumi
nicală". 9,30 O viață pentru o 
idee. Emil Racoviță. 10,00 Curs de 
limba franceză lecția a 19-a. 10,30 
Telecinemateca pentru copii și ti
neret. Prima lecție. 12,00 Telejur
nal. 17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba en
gleză. Lecția a 18-a (reluare). 18,00 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,25 Noutăți eultural- 
artistice. 18,40 Tragerea Pronoex- 
pres. 18,50 Timp și anotimp în a- 
gricultură. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. si 
a celei de a 25-a aniversări a Re
publicii. Țara întreagă în întrecs- 
re. 20,20 Telecinemateca : ^Jurna
lul Annei Franck". Regia George 
Stevens. Cu : Millie Parkins, Jo
seph Schildkraut, Shelley Winters 
și Richard Beymer. 22,40 „24 de
ore". 22,50 Campionatele europene 
de box-tineret (semifinale). — 
înregistrare.

ru- 
18;

(o-

PROGRAMUL II

20,00 România în lume. 20,20 Por
tativ — revista muzicii ușoare. 
21.15 Viața economică a Capitalei. 
21.35 Arta plastică. Colecția dr. N. 
Minovici (arta populară, artă feu
dală). 21,50 Teatru foileton. Mușa- 
tinii. Seria a 7-a : „Cine pîndește 
a mai pîndit".



Noi atacuri ale patrioților 
sud- vietnamezi

în. provincia de coastă 
Binh Dinh, forțele de elibera
re au lansat noi atacuri asupra 
forțelor saigoneze din centrul 
districtual Phu My, blocînd, în 
același timp, șoseaua nr. 1, în
tre Qui Nhon, capitala provin
ciei, și Phu My.

în cursul nopții de luni spre 
marți, bombardierele „B-52“ 
au efectuat noi raiduri asupra 
zonelor eliberate din Quang 
Tri, Thuan. Thien, Quang Nam, 
precum și asupra unor sectoare 
din vecinătatea orașelor Kon- 
tum și An Loc.

ACT DE RĂZBOI AMERICAN ÎMPOTRIVA
R. D. VIETNAM

Agenția V.N.A. anunță că 
marți, la ora 11,30, în timp ce 
Șopulația pașnică din Ngoc 

ruc, comuna Dai Mo, distric
tul Tu Liem, din vecinătatea 
Hanoiului, era ocupată la munca 
cîmpului, aviația americană a 
declanșat un puternic bombar

dament asupra acestei zone. Ca 
urmare a acestui nou act de 
război, 22 de clădiri din Ngoc 
Truc au fost distruse. Au fo6t 
înregistrate, de asemenea, nu
meroase victime omenești, prin
tre care copii ce dormeau in 
clădirile distruse de bombe.

E
 controversată se

mantica strict ling
vistică a cuvîntu- 
lui „Siberia". Cele 
mai vechi scrieri 
în care este întâl

nit sînt notele de călătorie ale 
unor călugări francezi care în 
secolul 12 cutezaseră actul te
merar de a pătrunde destul de 
adine în aceste ținuturi aspre 
și sălbatice. Ei îl preluaseră se 
pare de la triburile din Altai 
în graiul cărora ar fi avut în
țelesul de „pămînt al tăcerii". 
Un înțeles pe care avea să și-1 
păstreze veacuri la rînd. Cind 
autoritățile țariste i-au desco
perit însă atributele de închi
soare fără gratii dar și fără spe
ranța întoarcerii pentru cei mai 
mulți dintfe condamnați. Siberia 
se confunda cu groaza și cu coș
marul. In anii puterii sovietice, 
odată cu penetrația cercetători
lor. odată cu descoperirile lor, 
această denumire suferea iarăși 
permutații în înțelesurile sale. 
Sensul fascinant de pămînt al 
făgăduinței s-a impus stăruitor 
și definitiv.

PREMIERUL IRANIAN L-A PRIMIT 
PE MAXIM BERGHIANU

Cu prilejul vizitei pe care o în
treprinde in Iran, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Maxim Berghianu, a fost 
primit, la 6 iunie de primul mi
nistru iranian Amir Abbas 
Hoveyda.

Au fost discutate probleme 
privind extinderea relațiilor de 
cooperare economică între Ro
mânia și Iran.

După întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, pre

mierul iranian a oferit în 
onoarea oaspetelui român un 
dejun în saloanele Consiliului de 
Miniștri.

In aceeași zi, au început con
vorbiri oficiale intre președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Maxim Berghianu, și 
președintele Organizației Planu
lui, K. Farmanfarmaian cu pri
vire la dezvoltarea cooperării e- 
conomice și tehnice între cele 
două țări.

Protest la Capetown
PUTERNICELE DEMONSTRAȚII ANTIRASISTE 

ALE TINERILOR DIN R.S.A.

Vizita la Moscova a 
președintelui losip Broz Tito

La Kremlin au început, 
marți, convorbirile dintre Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
■Podgomîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și losip Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugo
slavia. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

în cursul convorbirilor, men
ționează agenția TASS, s-a fă
cut un schimb de păreri tovă

rășești cu privire la dezvoltarea 
și adîncirea în continuare a 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre P.C.U.S. și U.C.I., 
dintre U.R.S.S. și R.S.F. Iugo
slavia. Au fost examinate, de 
asemenea, probleme actuale ale 
situației internaționale,

în aceeași zi, președintele 
Tito, a vizitat Mausoleul lui 
V. I. Lenin din Piața Roșie și 
a depus o coroană de flori. El 
a depus, de asemenea, o coroa
nă de flori la Mormîntul erou
lui necunoscut. Președintele Tito 
a oferit un dineu în onoarea 
lui Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin.

Conferința 0. N. U. asupra 
mediului înconjurător

Conferința Națiunilor Unite 
asupra mediului înconjurător 
și-a continuat, marți, lucrările 
atît în ședință plenară, cit și in 
cele trei comisii de lucru, con
stituite în scopul dezbaterii ur
mătoarelor teme : aspecte edu
cative, sociale și culturale ale 
problemelor mediului ; dezvol
tarea și mediul înconjurător ; 
determinarea poluanților de im
portanță națională și lupta îm
potriva lor.

Luind cuvîntul in ședința ple
nară, premierul Suediei, Olof 
Palme, a subliniat caracterul ne
cesar și urgent al cooperării in
ternaționale in domeniul prote

ședintele Consiliului Național al 
Apelor, a fost ales vicepreședin
te al Conferinței.

jării mediului.
In cadrul lucrărilor au fost

apoi aleși 
Conferinței

membrii Biroului 
și. raportorii celor

trei comisii. Șeful delegației ro
mâne, Florin Iorgulescu, pre

Catastrofă la mina 
„Wankie" 

din Rhodesia
• EXPLOZIA care s-a declan

șat, marți, la mina de cărbune 
„Wankie", din Rhodesia, pare să 
fi provocat una dintre cele mai 
mari catastrofe din industria mi
neritului. Cei 468 de mineri sur
prinși în gaierii au fost, practic, 
îngropați de vii prin surparea 
determinată de violența explo
ziei. Echipe de ajutor, deplasate 
la locul catastrofei, au reușit să 
aducă la suprafață șapte supra
viețuitori. Au fost scoase, de 
asemenea, cadavrele a altor șase 
mineri.

ncepute la sfir- 
șitul săptămînii

I trecute, puter
ii nice demon
ic. strații antira- 

siste ale tinere
tului continuă să se desfă
șoare cu vigoare în unele 
din cele mai importante 
centre ale Republicii Sud- 
Africane. Peste 7 000 de ti
neri au demonstrat îndelung 
Pe străzile Capetown-ului. 
In pofida asaltului brutal 
al poliției, a dinilor poli
țiști și gazelor lacrimo
gene, tinerii demonstranți 
— care-și exprimau protes
tul împotriva politicii de a- 
partheid a guvernului Vors- 
ter și-și afirmau solidarita
tea cu studenții de culoare 
de la Universitatea din 
Durban aflați în grevă — 
au blocat ore în șir centrul 
orașului. Ciocniri violente 
au opus pe tineri și polițiști 
în piața catedralei Saint 
Georges din Capetown. O 
demonstrație similară s-a 
desfășurat, în aceeași zi, la 
Johannesburg.

Semnalînd actualele ma
nifestări protestatare, co
respondenții agențiilor de 
presă relevă ca o trăsătură 
specifică în. ansamblul miș
cării anti-apartheid din 
R.S.A. faptul că pentru 
prima oară TINERI ALBI, 
INDIENI SI AFRICANI 
DEMONSTREAZĂ ÎMPRE
UNĂ PE STRĂZILE ORA
ȘELOR cerînd abolirea ba
rierelor rasiale, drepturi po
litice și libertăți democra
tice pentru toți cetățenii 
R.S.A.

Amplele manifestații din 
ultimele zile se înscriu în 
lanțul de acțiuni anti-apart
heid ale tineretului din 
R.S.A. care se succed cu o 
frecvență mereu mai mare 
și capătă o amploare cres- 
cîndă în ultimii ani. Numai 
în perioada 1 iunie 1970— 
1 ianuarie 1972 au fost sem
nalate peste 100 de adunări- 
mitinguri, manifestări de 
vrotest ala tinerilor împo
triva sistemului de apart
heid. Intr-o recentă cores
pondență din capitala sud- 
africană cotidianul vest-

german DIE WELT semnala 
că „manifestările periodice 
și din ce în ce mai bine 
organizate ale tinerilor con
tra politicii de apartheid 
constituie un simptom nou 
în ansamblul unei mișcări 
antirasiste care se face me
reu mai simțită, mai ales în 
cercurile tineretului".

Participarea masivă a ti
nerilor albi, alături de ti
nerii de culoare, la actualul 
val de demonstrații relevă, 
o dată mai mult, puternica 
mișcare opoziționistă în rîn- 
dul tineretului populației 
albe împotriva periculoasei 
si anacronicei politici ra
siste promovate de guvernul 
de la Pretoria. însuși fap
tul că demonstrațiile de 
stradă ale tineretului din 
Capetown și Johannesburg 
au ca punct de pornire soli
darizarea cu studenții de 
culoare din Durban atestă 
conturarea din ce în ce mai 
pronunțată a unui larg 
front antirasist al tinerei 
generații din Republica 
Sud-Africană.

Acestei noi realități care, 
în perspectivă, pot ampli
fica dimensiunile și capa
citatea de acțiune a opozi
ției anti-apartheid în 
R.S.A., autoritățile de la 
Pretoria îi răspund prin 
„clasicile" metode utilizate 
de-a lungul anilor : repre
siuni brutale. La interpe
lările de ieri din parlamen
tul sud-african privind ac
tele de brutalitate extremă 
ale polițiștilor (agențiile de 
presă vorbesc despre nume
roși răniți și 65 de arestări) 
premierul Vor ster a susți
nut cinic că „singurul mod 
de a face față evenimente
lor este acela de a acționa 
așa cum a făcut poliția". 
Este, însă, mai mult decît 
îndoielnic ca gazele lacri
mogene, bastoanele de cau
ciuc și cîinii polițiști să 
poată înăbuși o mișcare cu 
rezonanțe mereu mpi ample 
și mai profunde în opinia 
publică din R.S.A. O miș
care care vizează abando
narea unui sistem anacro
nic, absurd, fără viitor.

P. NICOARĂ

Lucrările 
Comisiei mixte 

româno-finlandeză
• LA HELSINKI au început 

lucrările Comisiei mixte de coo
perare economică, industrială și 
tehnică româno-finlandeză. De
legația română este condusă de 
Aurel Ioncică, secretar general 
la Ministerul Comerțului Exte
rior, iar cea finlandeză de Bror 
Wahlroos, secretar general la 
Ministerul Comerțului și Indus
triei.

La 6 iunie, șeful delegației 
române a avut o întrevedere cu 
Seppo Lindblom, ministrul in
dustriei, cu care prilej au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor și cooperării 
economice dintre România și 
Finlanda.

• IN BERLINUL OCCIDEN
TAL a avut loc un Congres al 
Partidului Liber-Democrat din 
acest oraș. Delegații au adoptat 
o rezoluție prin care își expri
mă sprijinul fața de acordul 
cvadripartit asupra Berlinului 
occidental, precum și acorduri
le încheiate de guvernul R.D. 
Germane și Senatul vest-berli- 
nez.

A
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PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN CHILE

F
„Construcțiile indus
triale în România" 
— expoziție la Praga

• LA PRAGA a fost inau
gurată, marți dimineața, ex
poziția „Construcțiile indu
striale în România". Prin 
fotografii documentare, gra
fice și diagrame este pre
zentată amploarea politicii 
noastre de investiții, intensa 
activitate ce se desfășoară 
în ultimii ani în domeniul 
construcțiilor industriale, 
promovarea cu perseverență 
a unor metode și tehnologii 
moderne, eficiente, care asi
gură reducerea termenului 
de execuție, a cheltuielilor 
de construcții și un aspect 
modern obiectivelor con
struite.

Pe la mijlocul lunii tre
cute, președintele Allende 
și toți membrii Congresu
lui chilian au primit un 
document de 291 de pa
gini emis de Oficiul Na
țional de Planificare, care 
prezenta pe baza statisti
cilor întocmite de Institu
tul Economic al Universi
tății din Chile, Institutul 
Național de Statistică, 
Banca Centrală și Servi
ciile vamale, un tablou 
cuprinzător al rezultatelor 
obținute în 1971 de politi
ca economică a guvernu
lui Unității Populare. în 
„Raportul Economic A- 
mial pe 1971“ se arată că 
țara a trecut prin schim
bări profunde în toate sfe
rele datorită îndeplinirii 
programului guvernamen
tal, anunțat de președin
tele Allende cu ocazia 
primului său mesaj adre
sat Congresului la 21 maî 
1971.

în 1971 — acest prim an 
al guvernului Unității 
Populare — au fost iniția
le reforme structurale 
prevăzute de programul 
guvernamental, în condi
țiile grele, inerente moș
tenirii lăsate de trecutele 
regimuri — rămînerea în 
urmă pe plan economic, 
scurgerii resurselor peste 
hotare, operațiunilor duș
mănoase ale monopoluri

lor străine, datoriei exter
ne (care se ridică Ia suma 
considerabilă de 400 000 000 
rlolari), scăderii prețurilor 
la cupru pe piețele inter
naționale, în comparație 
cu nivelul celorlalți ani. 
In ciuda acestor greutăți 
1971 a cunoscut o creștere 
în producție și în utiliza
rea forței de muncă, 
spulbcrînd pronosticurile 
opoziției conservatoare 
despre „catastrofa econo
mică". Calculele publicate 
în acest raport reliefează 
cîteva cifre elocvente pen
tru realizările obținute in 
anul trecut : produsul na
țional a crescut cu 8,5 la 
sută: salariile au repre
zentat 59 la sută din ve
nitul național, în compa
rație cu numai 53,7 la sută 
în 1970. Prin crearea a 
200 000 noi locuri de mun 
că, șomajul a scăzut de la 
8,3 la sută, la Santiago 
de Chile de exemplu, Ia 
3,8 la sută. Creșterea sa
lariilor a antrenat o creș
tere corespunzătoare a 
puterii de consum. Pro
gresul obținut prin refor
ma agrară s-a materiali
zat într-o creștere cu 6 la 
sută, a producției agri
cole.

Pe de altă parte, poli
tica de naționalizări a 
guvernului Allende a 
readus în proprietatea

statului subsolul bogat în 
minereuri de cupru, fier, 
cărbune; statul și-a extins 
drepturile de proprietate 
asupra unor industrii con
trolate în papte, mai îna
inte, ca cele de exploata
re a petrolului și energi
ei electrice; 16 bănci co
merciale private, atît chi
liene cit și străine, au 
fost trecute în patrimo
niul statului asigurindu*i 
acestuia controlul asupra 
a 90 la sută din întregul 
sistem național de credit 
Mai multe monopoluri 
industriale, din ramurile 
textilă, a producției de 
bere, a prelucrării zăcă
mintelor cuprifere, ca și 
alte 70 de firme indus
triale au fost expropriate 
sau rechiziționate, punîn- 
du-se astfel baza sectoru
lui proprietății socialiste 
și dezvoltării industriale 
viitoare. Naționalizările 
respective au fost însoțite 
de planuri de dezvoltare. 
Industria cuprului, în 
urma investițiilor în va
loare de 100 000 000 de 
escudos, va trebui să-și 
mărească producția la 
1 130 000 tone metri pînă 
în 1976. Cele 300 de mili
oane de escudos investiți 
în industria oțelului vor 
trebui să ducă la dublarea 
producției pînă în 1976. 
și obținerea în conse

cință a 1,2 milioane tone 
de oțel anual. Produc
ția de nitrați, care se 
ridică în prezent la 670 000 
de tone, va reprezen
ta aproximativ un milion 
de tone pînă la sfirșitul 
lui 1973 ca urmare a in
vestițiilor de 132 milioane 
de escudos. proiectate 
pentru această industrie. 
Va crește, de asemenea, și 
producția de cărbune pînă 
ta un volum zilnic de 7 000 
de torte. Prin lărgirea fa
bricii de ciment „El Me
lon" ca și prin construirea 
a două noi obiective de 
același gen Ia Antofagasta 
și Magallanes, statul chi
lian va putea conta în 1976 
pe o producție de 2 mili
oane de tone de ciment, 
în comparație cu numai 
1,3 milioane în 1970.

Anul 1971 a prefigurat 
prin rezultatele obținute, 
posibilitățile de realizare 
a programului conceput 
pe o perioadă care se în
tinde pînă în anul 1976. 
Astfel, industria petrolife
ră și-a mărit producția cu 
30 la sută în comparație 
cu 1970; industria manu
facturieră, care contribuie 
cu o treime din producția 
națională, s-a dezvoltat cu 
12 la sută în același in
terval; producția de cu
pru naționalizată in iulie 
1971 a atins 572 000 tone, 
ceea ce reprezintă o creș

tere de 6 la sută; 12 Ia 
sută este procentajul ob
ținut în plus în construc
ții, concretizat în 90 000 
de case, un număr incom
parabil mai mare decît cel 
de aproximativ 25 000 de 
case construite în 1970.

In ceea ce privește co
merțul exterior, schimbă
rile structurale din econo
mie. naționalizările din 
industrie au creai bazele 
pentru extinderea lui și 
în alte zone ale lumii de
cît cele tradiționale : A- 
meriea de Nord, Europa, 
Japonia. O misiune eco
nomică chiliană a vizitat 
mai multe țări;. socialiste 
din Europa în 1971, prin
tre care și România, cu 
scopul de a descoperi po
sibilități de cooperare e- 
conomică. S-a ajuns ast
fel la acorduri concrete 
privind comerțul, contrac
te pe termen lung, asis
tența tehnică, elaborarea 
unor planuri de investiții 
etc. Acestea creează pro
duselor chiliene încă o 
piață stabilă.

In pofida tensiunii po
litice interne. Chile pri
vește cu optimism viito
rul său. Rezultatele obți
nute de „Unitatea Popu
lară" 7- în condiții de 
deosebită dificultate — 
creează perspective favo
rabile.

DOINA TOPOR

• AVÎND în vedere înțelege
rea realizată între părțile so
vietică și americană, informea
ză agenția TASS, Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a hotărît ca 
ministerele și departamentele 
de resort ale Uniunii Sovietice 
să aplice obligațiile ce Ie revin 
în conformitate cu tratatul sem
nat la 26 mai 1972 între U.R.S.S. 
și S.U.A. privind limitarea sis
temelor defensive anti rachetă și 
cu acordul provizoriu privind u- 
nele măsuri în domeniul limi
tării înarmărilor strategice o- 
fensive, de la data semnării a- 
cestora.

Intrarea în vigoare oficială a 
tratatului și a acordului provi
zoriu, relatează agenția TASS, 
va avea ioc1 în “ ziua schimbului 
instrumentelor de ratificare.

Sosirea unui lot de 
tractoare românești 
în Republica Chile

Cu prilejul sosirii navei
„Lago Puyehue", care a 

.transportat primul lot de 
tractoare și pluguri româ
nești livrate Republicii Chi
le, în orașul portuar Valpa
raiso, a avut Ioc un cocteil 
oferit de compania de navi
gație chiliană „Empremar" 
(„Empresa maritimo del es- 
tado").

Au luat parte ministrul 
chilian al agriculturii. Ja
cques Chonchol, care a evi
dențiat, cu acest prilej, im
portanța livrării tractoarelor 
românești pentru dotarea a- 
griculturii chiliene.

S
iberia ne-a primit 
prin porțile ceru
lui. Poate și pentru 
a ne întâmpina cu 
una dintre cele mai 
tulburătoare frumu

seți ale sale. Zburam la 10 000 m 
altitudine, norii încărcați de ză
padă rămăseseră foarte jos, cu 
două ore se răsucise fusul orar 
peste miezul nopții. Zburam cu 
sute de km pe oră deasupra 
unei nopți adînci, ne strecuram 
parcă printre puzderia stelelor 
și încercam senzația Cosmosu
lui. Tolăniți în fotolii ne sor
beam ceaiul aromat și fierbinte. 
Sașa Kozlovski, însoțitorul nos
tru, murmură un cîntec rusesc 
de stepă. Comandantul navei ne 
anunță că afară temperatura a 
scăzut la —65 de grade. O tem
peratură obișnuită aici pentru 
mijlocul iernii nu numai Ia al
titudine dar deseori chiar și la 
sol. Deodată uităm de toate. în 
dreapta avionului orizontul s-a 
încins cu un brîu de lumini 
multicolore, un curcubeu uriaș 
se întruchipează din toate culo
rile spectrului solar, se trezea 
orizontul la răsărit și se gătea 
cu un brîu de lumini multicolo
re. Un uriaș curcubeu răstulrnat 
peste orizont detașa întunericul 
adînc dedesubt, de albastrul țin
tuit în stele, de deasupra. Zbu
ram aproape de o oră și brîul 
de lumini stăruia, culorile lui 
deveneau tot mai vii, cerul tot 
mai spălăcit, întunericul de de- 
subt începea să se destrame.
Verdele, portocaliul, galbenul, 
movul, violetul se contopeau 
treptat în albastru și roșu a- 
prins, apoi albastrul s-a voalat 
în alb, roșul ca focul a rămas 
biruitor. încă cîteva clipe și mi
nunea s-a petrecut sub privirile 
noastre. Soarele răsărise ca ni
ciodată și poate ca nicăieri.

Sub aripile avionului se des
fășoară acum luminată, imensi
tatea norilor învolburați, o lume 
plăsmuită din viziuni ciudate și 
bizare. Turme de zimbri albi cu 
cornul în pămînt, turme de urși 
polari și vulpi cu blana ca spu
ma, turme de căprioare blînde 
și cerbi înfocați pasc pe dea
luri molcome ori pe cîmpii în
tinse, lumina pură a zorilor. Ne 
place să căutăm și să descope
rim în stropul de apă prefăcut 
în vălătuci de nori imagini și 
chipuri distincte, se spune că 
norii aici la mii de metri alti
tudine, reconstituie și redau în
tocmai imaginea lumii peste 
care plutesc. Peste cîteva clipe 
apoi, aterizăm pe aeroportul din 
orașul Abakan.

D
e aici, din acest loc 
în pustă, unde vîn- 
turile aspre dinspre 
Pacific și Oceanul 
înghețat se izbesc 
în explozii de fur

tuni năpraznice, de aici din Su- 
șenscoe trebuie să înceapă cu
noașterea Siberiei. Din casa de 
pe ulița principală a satului ri
dicată din trunchiuri ciopliți din 
brazi, din casa cu tinda curată 
și ferestrele luminoase. Arde 
molcom focul în cămin, gazdele 
s-au sculat probabil de mult, or 
fi la treburi prin gospodărie. O- 
dăile sînt dereticate, cofele um
plute cu apă proaspătă. Miroase 
a busuioc uscat, căldărușa de 
aramă pentru mămăligă e la lo
cul ei. blidele spălate și orîndu- 
îte în raft. Pe masa înaltă, fără 
scaun, din camera alăturată a 
rămas deschisă sticla cu cernea
lă, cu tocul în ea. O filă albă de 
hîrtie scrisă pe jumătate, o car
te cu semnul Ia pagina 182. o 
gazetă cu multe sublinieri și no
tații pe margine. Parcă de cî
teva clipe doar, au fost părăsite, 
și nici o întrebare nu mi se pare 
mai sinceră, mai omenească : 
unde este El? Și nu m-ar fi 
surprins dacă Galia Obrasova — 
ghidul — cu aerul firesc și a- 
mabil mi-ar fi răspuns : a ieșit 
tovarășul Lenin să se plimbe 
puțin.

E un adevăr în mișcare 
De-aceea îl simt si îl 

știu,
In clipele noastre, în 

fiecare, 
Continuu și viu.

E casa și satul-muzeu în care 
a trăit, a muncit, a suferit, a 
visat în anii de surghiun Vladi
mir Ilici Lenin. Mii de kilome
tri despart localitatea de Mosco
va. Autoritățile țariste au cre
zut că aruncîndu-1 aici, Ia capă
tul pămîntului. îl vor putea 
izola de oameni. Ideile nu pot 
fi izolate, pentru idei nu există 
închisori și lacăte. Ele triumfă 
asupra timpului și distanțelor.

Lenin prefera să lucreze ore 
întregi stînd în picioare. Ia o 
masă înaltă. Vizitatorii, văzîn- 
d-o, se întreabă : de ce ? Sim
plu. Avea mai mare mobilitate, 
poziția de lucru era mai potri
vită cu temperamentul lui vul
canic, trebuia să fie în orice 
clipă gata pentrii, acțiune, pen
tru exteriorizare, avalanșa idei
lor îl dinamizau, repausul era 
mereu amînat.

Poate i se părea că scaunul îl 
imobilizează, îi răpește din 
timp. Nimeni n-a avut atît de 
puțin timp ca Lenin. Trebuia 
să pregătească destinele viito
rului.

De aici, din această casă-mu- 
zeu trebuie să înceapă cunoaște
rea Siberiei pentru că aici au 
fost gîndite multe din marile sale 
prefaceri, destinele sale viitoa
re. Pornim, așadar, pe Enisei în 
sus.

U
nul de granit, u- 
nul de marmură și 
altul de beton. A- 
cesta din urmă — 
barajul —. va fi 
înălțat din zece 

milioane metri cubi de beton și 
va zăgăzui Eniseiul în zona mun
ților Saian pentru a forma la
cul de acumulare al celei mai 
mari hidrocentrale din lume : 
640 milioane kilowați pe oră. 
Șantierul s-a deschis în urmă 
cu nouă ani. De atunci construc-

1) M. Scorobete : „Citindu-1 pe 
Lenin" din volumul „Manu
scris"

părerea străinilor, o altă parti
cularitate a Novosibirskului.

Obiectivul pe care dorim să-1 
vizităm aici este însă în pri
mul rind vestitul oraș al acade
micienilor. El se află situat la 
circa 60 de kilometri de Novo
sibirsk, retras în mijlocul unei 
imense păduri de brad și mes
teacăn, în ambianța liniștei ș; 
tihnei. Aici, trăiesc și muncesc 
— în cadrul filialei Academiei 
de științe a U.R.S.S., pentru Si
beria — numeroși oameni de 
știință specialiști în toate 
domeniile cercetării științifice : 
matematică, fizică, chimie, geo
grafie, biologie, geologie etc. 
Aici arde focul viu al creației 
la temperatura și intensitatea 
căruia se topesc ghețurile nor
dului, ies la lumină bogățiile 
subsolului, cresc bogate cultu
rile agricole. Actul de naștere 
al filialei și orașului este datat 
în anul 1957. De atunci, centrul 
științific s-a dezvoltat în conti
nuare. In prezent el cuprinde, 
în cadrul celor 17 instituții ști
ințifice, 70 de academicieni, 250 
de doctori și profesori univer
sitari, 2 500 candidați în știință. 
Peste 30 de savanți sînt laureați 
ai premiului Lenin. Ceea ce im
presionează însă de la primii 
pași în acest univers al științe
lor este tinerețea oamenilor de 
știință. Vîrsta lor medie nu de
pășește 34 de ani. Facem cunoș-
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torii au ridicat aici un oraș pen
tru cîteva mii de locuitori, cu 
școli, magazine etc., o șosea as
faltată de 25 de kilometri și o 
linie ferată, au conectat, cum 
spun ei, aceste locuri sălbatice, 
la lumea accesibilă civilizației.

Nu se lucrează numai la hi
drocentrală. Se pregătesc în pa
ralel condițiile pentru exploata
rea unor mari zăcăminte mine
rale și în primul rînd a mar- 
murii. Specialiștii spun că ni
căieri nu mai există o rezervă 
atît de uriașă de marmură, un 
munte întreg, practic inepuiza
bil. Sub aspectul calității s-au 
descoperit pînă acum unspreze
ce feluri în 21 de nuanțe. în 
lucru se află, de asemenea, o 
fabrică de ciment care va pro
duce într-un singur schimb circa 
3 000 tone materie primă pentru 
baraj și alte construcții.

Pe șantier lucrează peste 2 000 
de comsomoliști. cei mai mulți 
venind aici de pe șantierul hi
drocentralei Krasnoiarskaia. Ti
nerii sînt din toate colțurile U- 
niunii Sovietice și reprezintă 
toate naționalitățile. N-au venit 
la o distanță atît de mare — ne 
spune ucrainianul Iuri Mospa- 
nenko. secretarul Comsomolului 
— numai pentru cîștigurile foar
te bune, în general, cu 20 Ia su
tă mai mari ca pe șantierele 
din partea europeană a țării, ci 
și pentru romantismul defrișării 
unor locuri încă neumblate. 
Cînd în 1981 va fi instalată ul
tima turbină a hidrocentralei, 
aici pe Enisei va fi inaugurată 
nu numai o nouă și uriașă sur
să de lumină și energie ci și o 
stațiune alpină de un farmec 
peisagistic greu de întrecut.

P
e Obi, celălalt ma
re fluviu al Siberi
ei se află orașul 
Novosibirsk. Un o- 
raș tînăr. cu con
strucții moderne 

printre care au mai rămas ui
tate, pe ici, pe colo, căsuțe din 
lemn, tipic siberiene, care dau 
orașului particularitate și speci
fic. Iarna aici se abat deseori 
geruri cumplite. în decembrie 
se ajunsese Ia minus 42 de gra
de. Boturile mașinilor sînt pro
tejate cu huse călduroase, chi
purile oamenilor se disting greu 
pe asemenea vreme din căciulile 
și gulerele mițoase. Eleganța și 
cochetăria femeilor este, după

tință cu cel mai tînăr acade
mician din U.R.S.S.. fizicianul 
atomist Alexandru Scrimski. în 
vîrstă de... 32 de ani.

Cum e și firesc, centrul știin
țific al Siberiei este în același 
timp și un puternic centru de 
învățămînt. Studenți din in
stituțiile de învățămînt supe
rior fac în laboratoarele sale, 
sub îndrumarea oamenilor de 
știință, practica în domeniul cer
cetării. Vara, in vacanță, oraș^ 
academicienilor găzduiește pen
tru o lună de zile circa 1000 de 
elevi care vin din toată Sibe
ria pentru a participa la etapa 
a IlI-a a olimpiadelor pe disci
pline. Și în fiecare an cam un 
sfert dintre ei, autentice spe
ranțe ale științei, rămîn aici 
pentru a-și continua studiile 
ultimelor clase de liceu avîndu-i 
ca profesori pe cei mai renu- 
miți savanți. Sînt cei care vor 
duce mai departe marea operă 
de descoperire și valorificare a 
inepuizabilelor bogății ale imen
sei Siberii.

a n termeni geogra- 
fici vorbind, Sibe
ria este teritoriul 
cuprins între mun
ții Urali și zona 
colinară a Kazah- 

stanului în vest. Oceanul înghe
țat în nord. Oceanul Pacific în 
est, munții Altai. Saian și flu
viul Amur în sud. Dar în cu
noașterea unui ținut de 20 de 
ori mai mare decît Franța, mult 
mai întins decît întreaga Euro
pă, aceste date sumare ale re
portajului nostru spun extrem 
de puțin. Tot atît de puțin cît 
ar spune de pildă dacă ar fi să 
încercăm dimensionarea bogă
țiilor Siberiei doar simplul ade
văr că aici se află patria dia
mantelor. Tot atît de puțin pen
tru că bogățiile ei sînt incomen
surabile. cînd s-a făcut împăr
țirea lor pe suprafața pămîntu
lui, s-a început probabil cu Si
beria. Dar cele mai neprețuite 
dintre toate bogățiile sale — 
mai neprețuite ca aurul și dia
mantele. ca pădurile fără ca
păt. ca mările subterane de pe
trol, ca lacurile de mercur și 
fluviile tumultoase, ca munții 
de uraniu și turmele cerbilor, 
sînt faptele și înfăptuirile oa
menilor.
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