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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL UNIUNII

TINERETULUI COMUNIST
Și constructorii de pe șan
tierele patriei își sporesc 
în aceste zile eforturile 
pentru depășirea angaja
mentelor pe care și le-au 
luat. Asemenea imagini, 
ale omului aflat în luptă 
cu timpul, întîlnim pretu
tindeni, convingîndu-ne 
încă o dată că se poate 

mai mult.

Foto: GH. CUCU

FOC CONTINUU
in cit mai multe întreprinderi!
Dumneavoastră cum acționați
pentru înfăptuirea acestui obiectiv ?
I

I'

Fiecare absolvent al liceu
lui agricol, un bun meca
nizator. Aceasta e una din 
devizele la zi ale Liceului 
agricol din Livada, județul 

Satu Mare

nel, prim secretar al Comitetului județean Bra
șov al U.T.C, Prînceputu Dumitru, vicepreședinte 
a! C.A.P. „Grivița Roșie" din comuna însurăței, 
județul Brăila. Neagoe Nicolae, secretar a! 
Comitetului județean Covasna a! U.T.C., Mar
țian Dan, prim secretar al C C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului. Vorbitorii 
au analizat în spirit de exigența și responsa
bilitate preocupările și activitatea organizaț
ilor U.T.C. de la sale, sarcinile ce revin Uniunii 
Tineretului Comunist în vederea participării 
sale mai active la înfăptuirea politicii partidu
lui de dezvoltare continuă și modernizare a 
agriculturii socialiste. Aprobînd olanul de ma
suri privind întărirea muncii politico-educative 
a U.T.C. în rîndul tineretului de la sate și pro
gramul acțiunilor ce vor vi organizate în cins
tea Conferinței Nationale a P.C.R., pârtiei- j 
panții la plenară cu exprimat hotărîrea tinere- ! 
tu lui de a se angaja cu toate forțele, cu tot 
entuziasmul în activitatea creatoare a întregu
lui popor, în vederea întâmpinării Conferinței 
Naționale a partidului si a celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Republicii, cu noi 
succese în toate domeniile do activitate.

Plenara a aprobat activitatea internațională 
a U.T.C. și U.A.S.R., precum și obiectivele și 
direcțiile sale de dezvoltare.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Vineri a avut loc Plenara Comitetului Centrai 
al Uniunii Tineretului Comunist cu următoarea 
ordine de zi :

— Raport cu privire la întărirea muncii poli
tico-educative a Uniunii Tineretului Comunist în 
rîndul tineretului sătesc în vederea mobilizării 
acestuia la înfăptuirea politicii partidului de 
modernizare a agriculturii, de dezvoltare gene
rală a vieții satelor.

— Informare cu privire la activitatea inter
națională a Uniunii Tineretului Comunist și U- 
niunii Asociațiilor Studențești din România în 
perioada de după Congresul al IX-lea al U.T.C.

— Plan de măsuri cu privire la acțiunile ce 
vor fi întreprinse de Uniunea Tineretului Co
munist în întîmpinarea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei a luat parte tov. 
Gheorghe Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Au participat, ca invitați, primii secretari ai 
comitetelor județene ale U.T.C., reprezentanți 
ai unor ministere, instituții centrale și organi
zații obștești, redactori șefi ai publicațiilor 
pentru tineret.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tova
rășii : Rovinaru Nicolae, prim secretar al Co
mitetului județean Teleorman al U.T.C., Lungu 
Vasile, președintele C.A.P. Cotești, județul 
Vrancea, Heljoni Dionisie, prim secretar al Co
mitetului județean Alba al U.T.C., Mandea Teo
dor, secretar al Comitetului U.T.C. de la I.M.A. 
Mârâcineni, județul Argeș, Torok Francisc, se
cretar al Comitetului județean Satu Mare al 
U.T.C., Bălan Radu, prim secretar al Comite
tului județean Timiș al U.T.C., Niculescu Gheor
ghe, secretar al Comitetului U.T.C. C.A.P. 
Stoicănești, județul Olt Dan Aurel, secretar ai 
Comitetului județean Buzău al U.T.C., Kirâly 
Elisabeta. secretar al organizației U.T.C. C.A.P. 
Călărași, județul Cluj, Poleac Vasilica, secretar 
al Comitetului U.T.C. de la Liceul agricol Huși, 
județul Vaslui, Florea Alexandru, șef de secție 
la S.M.A. Hemeiuș, județul Bacău, Șandru Cor-

Citiți în pagina a ll-a
RAPORT 

cu privire la întărirea muncii politi
co-educative a Uniunii Tineretului 
Comunist în rîndul tineretului să
tesc în vederea mobilizării acestuia 
la înfăptuirea politicii partidului de 
modernizare a agriculturii, de dez
voltare generală a vieții satelor

Foto :
PAVEL TANJALĂ

1. Care este coeficientul de
în străduința 

pentru îndeplinirea 
și depășirea sarci
nilor și angajamen
telor în întrecerea 
socialistă, colecti
vele întreprinderi
lor industriale tre
buie să descopere 
și să pună în va
loare toate rezer
vele materiale și 
umane din perime
trul lor de activi
tate, să nu negli
jeze nici o posibi_ 
litate pentru conti
nua creștere a pro- 
ducței și produc- 
duetivității, pentru 
reducerea cheltuie
lilor materiale și 
îmbunătățirea cali
tății produselor. Fo
losirea cu înaltă 
eficiență a mijloa
celor de producție 
din dotare și a 
timpului de muncă, 
realizarea unor in
dici corespunzători

de utilizare pe fie
care mașină, utilaj, 
agregat constituie, 
desigur, cea mai 
importantă rezervă 
la îndemîna tuturor 
întreprinderilor.

La Consfătuirea 
pe țară a cadrelor 
de conducere din 
întreprinderi, cen
trale industriale și 
de construcții, se
cretarul general al 
partidului, 
rășul 
Ceaușescu 
încă o dată că ,,nu
mai pe seama folo
sirii complete a ca
pacităților de pro
ducție putem asigu
ra depășirea sub
stanțială a planului 
cincinal. Colectivul 
fiecărei întreprin
deri— arăta în con
tinuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea

I
2. CeI

creștereaI
I a/unge

I

naturăceI
văI I

I I

tova- 
Nicolae 
preciza

schimburi în întreprinderea dv. ?

ACCENTE
de A. I. ZĂINESCU

IN DOSARELE BIROCRA TUL UI
cererea tinărului
moare asfixiată

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

drăzneală și fără consecințe 
practice întotdeauna satisfă
cătoare. Pentru că dacă nou
lui angajat i se propun, pe

I

I

pentru folosirea 
completă a capaci
tăților de producție 
sub lozinca — Nici 
o mașină și nici un 
utilaj sub randa
mentul planificat, 
nici un minut ne- 
lucrat**.

Cum se aplică în 
întreprinderi aceste 
principii hotărî- 
toare, cum a fost 
preluată și rezol
vată indicația folo
sirii integrale a ca
pacității utilajelor 
prin încărcarea lor 
corespunzătoare în 
toate trei schimbu
rile, în ce măsură 
„focul continuu** 
s-a statornicit în 
uzine. Publicăm în 
pagina a IlI-a răs
punsurile date de 
conducerile a două 
importante unități 
din Capitală, la 
întrebările formu
late alăturat.

se asigura 
utilizare a mașinilor 
La ce coeficient vefi 
la sfirșitul anului ?

se face, acum, pentru a 
gradului de 
și utilajelor ?

3. Ce greutăți întimpinafi 
atingerea obiectivului propus ? De

și care sînt factorii 
pot sprijini ?

4. în această aefiune, ce 
așteptat! din partea tinerilor 
a organizației U. T. C. ?

care

• Ancheta internați
onală „Cum stăpî- 
niti mașina timpu
lui" ?
— ȘAH MAT LA... 
TIMP

• Cronica culturii de 
masă
— Răspunsuri for
male, la întrebări 
cu tîlc

• Revista revistelor 
— Magazine, al
manahuri...

• DIN NOU LA F.M.U.A.B. : DE CE NU SE 
RESPECTĂ DEMOCRAȚIA VIEȚII DE UZINĂ ?
• MULTI TINERI DORESC SĂ-SI SPOREAS
CĂ CALIFICAREA. LEGEA LE DĂ DREPTUL, 
EXISTĂ SI CONDIȚII, DAR „DREPTUL" LOR

ZACE ACUM ÎNtR-UN SERTAR PRĂFUIT

în luna martie comitetul 
U.T.C. de la nivelul F.M.U.A.B. 
și-a propus să aplice iniția
tiva ..Prietenii noului anga- 
jat“. La comitetul de par
tid, ca și în conducerea fabri
cii. ideeaafost îmbrățișată cu 
căldură. A fost, astfel, consti-

tuit un comandament mai 
larg care cuprinde cadre de 
răspundere, din cele mai dife
rite sectoare de muncă. Am 
aflat, în zilele de discuții des
fășurate în cadrul „orei de 
audiență a „Scînteii tineretu- 
lur‘ că multor tineri le-au

fost rezolvate unele probleme 
legate de integrarea profesio
nală ca urmare a sprijinului 
acordat de acest colectiv. Re
latăm cu plăcere toate aces
tea întrucît inițiativa își do
vedește utilitatea și merită să 
i se acorde încă mai multă a-

tenție pe viitor. Ea pare 
fie o formă specifică 
care comisiile pentru 
mele profesionale și 
ale comitetului U.T.C. 
exercita cu eficacitate 
atribuțiile, îndeplinite deo
camdată fără prea multă în-

să 
prin 

proble- 
sociale 
își pot 
sporită

E neîndoielnic câ, în urmărirea proiecției timpului, în vii
tor, cine va face radiografia acestui an, 1972, va da peste 
cîteva accente de fond, revelatoare pentru operația de în
țelegere și fixare în ierarhia valorilor a actualului fenomen 
social-politic românesc. Unul dintre acestea îl reprezintă, 
desigur, dobîndirea, la dimensiuni cît mai exacte a con
științei realității ca și a mijloacelor opiime care concură 
la revoluționarea și perfecționarea ei. E vorba, în primul 
rînd, de acel accent omniprezent azi, numit dezvoltare.

Definit istoric, conceptul ca atare, îmbracă însă si un as
pect politic de prima însemnătate. El e indestructibil legat 
și de acela al conducerii societății și îndeosebi de proble
mele teoretice și practice ale științei conducerii. La un co
locviu pe această temă, secretarul general al partidului 
sublinia, printre altele, și principalele direcții de studiu ale 
acestei noi și promițătoare discipline. Seria acestora inter
ferează într:un mod specific, asemănător tabloului de ele
mente, și pe aceea referitoare la necesitatea deplinei uni
tăți de gîndire și acțiune. Accent care, în ultimă instanță, 
este o emanație a realității înseși în continuă transformare, 
dar, în același timp este o emanație și a obiectivului esen
țial care este dezvoltarea, impulsul frecvent prin care, în 
planul concret al activității practice, se încearcă și se între
vede distinct însuși fenomenul aitnonizării sociale, perma
nenta noastră nevoie de armonizare. Și aceasta nu numai 
la nivel economic, bunăoară, unde ne urmărim într-o lungă 
cursă cu noi înșine, elapă de etapă, experiența dinamică, 
ascendentă a înfăptuirilor care schimbă structural însăși 
aria geografică, ci și pe terenul mult mai intim și mai 
complicat al relațiilor interumane, ca și pe acela al relației 
individului cu sine însuși.

Mă refer, mai precis, la armonia eforturilor de gîndire 
și acțiune, ecuație care nu întotdeauna este pusă și rezol
vată în termenii cei mai exacțî. Apar uneori discordanțe 
între decizie, între capacitatea de decizife și mijloacele de 
înfăptuire a ei, se interpun adesea reflexe de inerție, apar 
false condiționări. Mă gindesc, bunăoară, că există, că s-a 
instaurat, colo și colo, o anume mentalitate după care 
unii gîndesc, s-au specializat în gîndire, iar alții acționează, 
s-au specializat în aplicarea acelei gîndiri, că, în alte 
locuri, după aceeași optică, unii decid, s-au specializat în

(Continuare în pag. a V-a)
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cu privire la întărirea muncii politico-educative a Uniunii Tineretului Comunist 

în rîndul tineretului sătesc în vederea mobilizării acestuia la înfăptuirea politicii 
partidului de modernizare a agriculturii, de dezvoltare generală a vieții satelor
Lucrările plenarei noastre se 

desfășoară in preajma unui e- 
veniment remarcabil in viata 
poporului nostru — Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, care va analiza stadiul 
înfăptuirii și experiența ce de
curge din aplicarea hotăririlor 
precedentei conferințe naționa
le, a Directivelor celui de-al 
X-lea Congres al partidului, va 
elabora noi măsuri în vederea 
perfecționării întregii vieți so- 
cial-economice, a accelerării 
cursului de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate- în aceste zile toate colec
tivele de muncă sint antrenate 
într-o amplă mișcare de masă, 
orientată spre materializarea 
marilor rezerve de care dispu
ne economia națională, spre a- 
sigurarea înfăptuirii mai devre
me a prevederilor cincinalului. 
Se vădește și cu acest prilej for
ța mobilizatoare a politicii parti
dului, a ideilor înnoitoare pe 
care le promovează conducerea 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru accelerarea 
progresului general al societății 
noastre și ridicarea mai rapidă 
a bunăstării celor ce muncesc. 
Ele însuflețesc întregul tineret 
care se afirmă ca o prezență din 
cele mai active, manifestindu-și 
adeziunea deplină la politica 
partidului și sentimentele de 
înaltă responsabilitate față dc 
destinul patriei prin numeroase 
inițiative și fapte de muncă în 
oroducția industrială și agrico
lă, în celelalte sectoare ale vie
ții economice.

în progresul general al eco
nomiei românești un loc însem
nat ocupă preocupările pentru 
dezvoltarea agriculturii. Moder
nizarea acesteia, valorificarea 
mai eficientă a resurselor sale, 
transformarea așezărilor rurale 
în puternice unități administra- 
tiv-teritoriale, caracterizate prin 
relații economice, politice, so-

Creșterea responsabilității 
iată de muncă a tineretului 
sătesc în vederea participării 

sale active la dezvoltarea 
agriculturii, a întregii vieți

economice
în perioada actuală, agricul

tura țării cunoaște o dezvolta
re rapidă a forțelor de produc
ție, are loc diversificarea, con
centrarea și specializarea pro
ducției agricole, creșterea, an 
de an, a ponderii sectoarelor cu 
activitate intensivă. Aceste pre
faceri sint susținute de marile 
eforturi materiale și financiare 
pe care le face statul pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
producției agricole, de amplul 
program de investiții stabilit 
pentru agricultură in acest cin
cinal. Orientîndu-și mai consec
vent eforturile spre problemele 
fundamentale ale participării 
tineretului la muncă, organiza
țiile U.T.C., sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, și-au sporit preocupări
le privind antrenarea tuturor ti
nerilor din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste la creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale, folosirea rațională a 
pămîntului, înfăptuirea celor 
două programe naționale privind 
îmbunătățirile funciare și dez
voltarea zootehniei, întărirea 
economico-organizatorică a uni
tăților agricole. Practica a do
vedit că modalitatea principală 
de sporire a contribuției organi
zației noastre la înfăptuirea 

• sarcinilor ce revin unităților a- 
agricole constă în cunoașterea 
temeinică a acestor sarcini de 
către organele alese ale U.T.C- și 
de masa uteciștilor, în capacita
tea de a elabora, pe această bază, 
modalitățile proprii de acțiune, 
inițiativele tineretului în spriji
nul producției.

Avînd în preocupările lor 
centrale asigurarea participării 
ritmice a tuturor tinerilor la 
muncă, organizațiile U.T.C. au 
obținut unele îmbunătățiri în 
această privință în cursul anu
lui trecut, resimțindu-se totodată 
efectul mobilizator al trecerii la 
noua formă de retribuire a mun
cii în C.A.P.. pe baza acordului 
global. în județele Buzău, Dolj, 
Arad, spre exemplu, se constată 
creșterea participării tineretu
lui la muncă. Pe parcursul anu
lui trecut, în 25 de coopera
tive agricole de producție din 
județul Buzău, numărul tineri
lor care au participat cu regu
laritate la muncă a crescut cu 
peste 600 ; din cei peste 3 300 
tineri care lucrează în aceste 
cooperative, mai mult de 50% au 
depășit numărul mediu de norme 
convenționale realizate compa
rativ cu anul 1970.

Numeroase comitete și birouri 
U.T.C. din I.A.S., C.A.P., S.M.A. 
urmăresc mai îndeaproape mo
dul in care tinerii își îndepli
nesc sarcinile de producție în 
echipă, fermă, secție, brigadă, 
atelier. în multe cooperative a- 
gricole de producție organizați
ile U.T.C. au extins practica de 
a constitui echipe din tineri care 
lucrează în campaniile de recol- 

ci al-cul turale complexe, se in
tegrează direcțiilor fundamentale 
ale partidului de dezvoltare e- 
chilibrată, armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale, a 
tuturor localităților României so
cialiste.

în procesul complex și de du
rată al ridicării economice, so
ciale și spirituale a satului, tine
rii trebuie să se manifeste ca o 
forță puternic angajată, ca unul 
din factorii cei mai receptivi și 
dinamici, știut fiind că aceste 
planuri jalonează însăși traiec
toria pe care o va parcurge via
ta lor, posibilitățile sporite de 
emancipare materială și spiri
tuală ce li se deschid. în lumi
na acestor imperative, Congre
sul al IX-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist a formulat ce
rința realizării unei îmbunătă
țiri radicale a muncii organiza
țiilor U.T.C. din mediul sătesc, 
în răstimpul de mai bine de un 
an care a trecut de Ia congres 
s-a adoptat un șir de măsuri cu 
privire la munca în rîndul tine
retului sătesc. în cadrul Comite
tului Central și la nivelul comi
tetelor județene s-au constituit 
consiliile tineretului sătesc, iar 
în structura aparatului s-au or
ganizat secțiile pentru munca în 
rîndul tinerilor de la sate; Co
mitetul nostru Central a orga
nizat consfătuiri cu tineri din 
toate sectoarele de producție; în 
fiecare din județele țării s-au 
întreprins măsuri practice pen
tru organizarea participării tine
retului de la sate — în cadrul 
unor șantiere naționale, locale 
sau al unor puncte de lucru — 
la efectuarea unor lucrări de 
desecări, amenajări pentru iri
gații. îndiguiri, combaterea ero
ziunii solului, construirea unor 
cămine culturale, școli etc- : a 
fost elaborat „îndrumarul le
gislativ în ajutorul tineretului și 
al organizațiilor U.T.C. din me
diul sătesc" etc.

a satelor
țări și însămînțări, pe combine, 
semănători, în formațiile de 
transport și de depozitare a re
coltelor, de a organiza formații 
din tineri pentru lucrări în le
gumicultura, în loturile și fer
mele care produc pentru export.

S-au obținut anumite rezul
tate și în ceea ce privește recru
tarea și orientarea tinerilor 
pentru a lucra in sectoare de 
producție care resimt lipsa for
ței de muncă. în 1971 și în pri
mele luni ale acestui an, peste 
40.000 tineri au fost recrutați și 
încadrați în, sectoarele de me
canizare, în zootehnie. în sec
țiile industriale, la exploatarea 
sistemelor de irigații.

Deși s-au produs unele îmbu
nătățiri in munca noastră de 
mobilizare a tineretului de la 
sate în activitatea de produc
ție, se spune în continuare în 
raport, continuă să se manifeste, 
încă, destule neajunsuri în pri
vința participării tineretului la 
muncă, a calității și randamen
tului multora din lucrările pe 
care le efectuează. Corelate cu 
alți factori, aceste neajunsuri au 
influențat negativ nivelul și ca
litatea producției agricole.

în multe unități, cu deosebire 
în C.A.P., organizațiile U.T.C. 
vădesc o preocupare scăzută fa
ță de problemele nodale ale ac
tivității economice, se mențin 
pe poziții pasive față de o serie 
de stări de lucruri negative, ac
ționează slab pentru a mobiliza 
tinerii la muncă, pentru a le 
dezvolta sentimentul răspunderii 
față de calitatea muncii prestate. 
Tată de ce considerăm că trebuie 
să așezăm hotărit în centrul 
muncii noastre politice și orga
nizatorice în rîndul tinerilor co
operatori, lucrători din între
prinderile agricole de stat. me. 
canizatori problema îmbunătă
țirii calității muncii în vederea 
obținerii unor producții sporite, 
a ’ folosirii cît mai raționale 
a fondului funciar, a posibilită
ților pentru dezvoltarea zooteh
niei, a creșterii indicatorilor «- 
conomici în fiecare unitate.

Este necesar să acționăm cu 
toată consecvența pentru înlă
turarea lipsurilor serioase care 
persistă în atitudinea multor ti
neri față de muncă, în înțelege
rea de către aceștia a răspun
derii pe care o poartă față 
de dezvoltarea economică a u- 
nităților agricole, îndeosebi a 
cooperativelor de producție. 
De multe ori organizațiile 
U.T.C. trec cu nepăsare peste 
astfel de manifestări în rîndul 
unor tineri, nu intervin hotărit 
pentru remedierea lor. Deseori, 
se trece cu ușurință peste pre
zența necorespunzătoare la 
muncă, se tolerează nerealizarea 
sau efectuarea incompletă a lu
crărilor agricole. în județele Il
fov. Prahova, Iași, Covasna, 
Mehedinți, Vrancea unele dez
bateri ce aveau ca obiectiv pre

gătirea politică și pentru mun
că a tinerilor, antrenarea lor 
la realizarea planurilor, la a- 
plicarea legii cu privire la apă
rarea, conservarea și buna gos
podărire a fondulului funciar, 
la păstrarea și dezvoltarea pro
prietății obștești, au tratat su
perficial și periferic problemele 
reale ce se ridicau în colecti
vele respective de tineri. O in
fluență negativă a exercitat și 
înțelegerea deformată de către 
unii activiști U.T.C. a sarcinilor 
ce le revin, aceștia limitîndu-și 
preocupările la transmiterea în 
grabă a unor indicații, negli- 
jind munca de cunoaștere și, re
mediere a problemelor grele, 
nerezolvate ce apar, mai ales 
în C.A.P.

Este necesar să punem capăt 
cu hotărî re lipsurilor și prac
ticilor negative din activitatea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., să asigurăm, in perioa
da următoare, o intensificare 
generală a muncii politico-edu
cative, îmbunătățirea substan
țială a conținutului ei, pentru 
a obține o largă cuprindere și 
participarea la muncă a tutu
ror tinerilor din mediul sătesc. 
Executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor la culturile 
cerealiere, legumicole, viti-po- 
micole, realizarea producției a- 
nimaliere planificate cer ca or
ganizațiile U.T.C., reprezentan
ții lor în consiliile cooperative
lor și comitetelor oamenilor 
muncii din I.A.S. și S.M.A., să 
sprijine cu mai multă perseve
rență conducerile unităților în 
stabilirea măsurilor necesare 
pentru înfăptuirea planurilor de 
producție, în continua perfec
ționare a organizării muncii, a 
folosirii intensive a tuturor mij
loacelor materiale și umane de 
care dispun. In mod deosebit 
se impune să acționăm în ve
derea clarificării în rîndul tine
rilor a tuturor aspectelor prac
tice ce decurg din introducerea 
acordului global ca sistem de 
retribuire a muncii.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde acțiunilor proprii ale 
organizației noastre, care urmă
resc stimularea inițiativei tine
rilor in producție, dezvoltarea 
răspunderii lor față de reali- 
zarea sarcinilor profesionale. Va 
trebui să muncim in așa fel in
cit fiecare organizație U.T.C. să 
se angajeze cu toate forțele 
sale în vederea înfăptuirii sar
cinii trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a ajunge 
în acest cincinal ca nici o coo
perativă, și nici o comună să nu 
mai aibă producție agricolă 
slabă.

In sectorul producției vege
tale, organizațiile U.T.C. au da
toria să mobilizeze tinerii pen
tru a contribui la punerea în 
valoare a rezervelor mari de 
care dispune agricultura noas
tră, Ia utilizarea rațională a pă- 
mintului și a celorlalte mijloa
ce materiale, prevenirea și în
lăturarea excesului de umiditate 
pe anumite terenuri, efectuarea 
la timp și în bune condiții a lu
crărilor de întreținere, evitarea 
pierderilor la recoltat. O atenție 
deosebită se impune să acor
dăm orientării și pregătirii ti
nerilor pentru cultivarea plan
telor tehnice, în special a sfe
clei de zahăr, a tutunului, inu
lui și cînepei, a plantelor me
dicinale.

în domeniul legumicultorii, 
pomiculturii și viticultorii, or
ganizațiile U.T.C. din unitățile 
agricole de stat, cooperatiste și 
din satele necooperativizate 
trebuie să îndrume și în viitor 
tinerii către aceste sectoare, să 
se preocupe de pregătirea lor 
profesională, de sprijinirea ac
țiunilor întreprinse pentru in
tensificarea producției de legu
me și fructe in vederea îmbu
nătățirii aprovizionării popu
lației. Comitetele U.T.C. din 
C.A.P. și I.A.S. vor sprijini 
conducerile unităților în con
stituirea echipelor de tineri 
care să lucreze în fermele le
gumicole, îndeosebi în sere, la 
efectuarea- lucrărilor de între
ținere, recoltare și ambalare a 
legumelor, la realizarea, îm
preună cu mecanizatorii, a unor 
lucrări de mică mecanizare și 
de irigare a culturilor.

O atenție deosebită va trebui 
să acordăm participării tineri
lor la dezvoltarea zootehniei. în 
ultimul timp, în județele Vilcea 
și Ilfov au apărut preocupări 
ale unor organizații U.T.C. din 
C.A.P. pentru constituirea unor 
echipe din tineri care să îngri
jească animalele potrivit nor
melor zoo-veterinare în vede
rea obținerii unor producții spo
rite. cu aceeași bază materială 
și de la loturile de animale e- 
xistente în unități. Trebuie să 
arătăm, însă, că in ultimii ani 
preocuparea organizațiilor
U.T.C. pentru activitatea tine
rilor în acest sector nu este la 
înălțimea cerințelor. Față de 
această situație, se impune de
clanșarea unei acțiuni ample 
pentru recomandarea și stabili
zarea tinerilor in zootehnie. în 
acest scop, organizațiile U.T.C. 
vor trebui să sprijine măsurile 
de ridicare a nivelului tehnic 
și de ameliorare a tehnologiilor 
de producție, de perfecționare 
a organizării muncii în zooteh
nie, să acționeze în direcția a- 
sigurării de către conducerile 
unităților a echipamentului de 
protecție pentru lucrători, a 
unor spații pentru instrucție 
profesională și culturală, a or
ganizării schimburilor în așa 
fel îneît fiecare lucrător să dis
pună de o zi liberă pe săptă- 
mînă. în același timp este ne
cesar ca organizațiile U.T.C. 
să acorde o atenție deosebită 
îmbunătățirii radicale a instrui
rii și perfecționări profesionale 
a lucrătorilor din zootehnie, 
realizîndu-se în fapt calificarea 
celOr care lucrează în prezent 
în acest sector, cît și a noilor 

contingente de tineri care vor 
fi orientați spre zootehnie.

în direcția asigurării bazei 
furajere pentru animale este 
necesară angajarea efectivă a 
tuturor organizațiilor U.T.C. în 
acțiunea de îmbunătățire și 
întreținere a pajiștilor, în asi
gurarea însilozării la timp și 
în bune condiții a tuturor fu
rajelor.

Precum se știe, întreaga evo
luție a agriculturii face din 
mecanizator un factor deosebit 
de important al producției a- 
gricole. în cincinalul actual a- 
gricultura românească se află 
în fața sarcinii de a rezolva 
aproape total mecanizarea lu
crărilor agricole — de cîmp, po
micole și zootehnice. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu de mult „în 
următorii 5—6—7 ani, mun
cile agricole vor fi executate 
cu mijloace mecanice. Deci, 
cooperatorul de mîine va fi 
un mecanizator și trebuie să-1 
pregătim pentru aceasta în mod 
serios". Această orientare a gă
sit un viu ecou în rîndul tineri
lor de la sate. Din cei 22.000 de 
cooperatori care au fost cu
prinși în cursurile de învățare 
a conducerii tractorului, peste 
16.000 au fost tineri, iar din 
ei 7.000 au fost încadrați ca 
mecanizatori.

în fața organizațiilor noastre 
se ridică sarcina de mare în
semnătate de a intensifica 
munca politico-educativă în 
rîndul tinerilor mecanizatori 
în vederea creșterii răspunderii 
lor pentru executarea în bune 
condiții a lucrărilor și asigu
rarea unei calități superioare 
acestora, pentru folosirea tot 
mai eficientă a capacității trac
toarelor și mașinilor agricole, 
întreținerea lor corespunzătoare 
și repararea la termenele sta
bilite. Pentru a angaja mai di
rect organizațiile U.T.C. în îm
bunătățirea muncii în rîndul 
tinerilor mecanizatori se impu
ne extinderea unor astfel de 
inițiative, cum sînt: organiza
rea întrecerii pentru realizarea 
unor indici superiori de folosi
re a tractoarelor și mașinilor 
agricole, pentru economisirea 
de carburanți și lubrifianți, a 
unor acțiuni comune cu specia
liști din întreprinderile con
structoare de mașini agricole, 
combinate și fabrici de îngră
șăminte chimice, din Institutul 
de cercetări pentru mecaniza
rea agriculturii. Credem că este 
oportun ca, împreună cu Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, să se stu
dieze posibilitatea organizării 
unor secții de mecanizare ale ti
neretului și a unor echipe de 
întreținere gen „service“, ex- 
tinzîndu-se astfel experiența a- 
cumulată de stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii Remus 
Opreanu și Chirnogeni din ju
dețul Constanța. Totodată, pen
tru a preîntâmpina fluctuația 
și a asigura permanentizarea 
tinerilor în domeniul mecani
zării agriculturii va trebui ca, 
împreună cu organele agricole 
centrale și locale, cu conduce
rile C.A.P. și S.M.A-, să se ac
ționeze pentru îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de 
viață.

Un obiectiv important al ac
tivității organelor și organiza
țiilor U.T.C. îl reprezintă asi
gurarea participării active a ti
neretului la înfăptuirea pro
gramului de investiții în agri
cultură. Trebuie să sprijinim 
nemijlocit acțiunea de recruta
re a forței de muncă pentru 
șantierele din agricultură în 
vederea dării în folosință la 
termenele planificate a obiec
tivelor, utilizării judicioase a 
mașinilor și utilajelor aflate 
în dotare, diminuării consumu
rilor specifice de materiali. 
Organizațiile U.Ț.C. trebuie să 
contribuie la ridicarea genera
lă a nivelului de organizare a 
muncii și de gospodărire pe 
șantiere, la întărirea discipli
nei în producție și la înlătu
rarea fluctuației excesive ce 
se menține încă pe unele șan
tiere.

Pentru a spori contribuția 
organizațiilor U.T.C. la acțiuni
le de îmbunătățiri funciare, 
este necesar ca în viitor la lu
crările mari de îmbunătățiri 
funciare să se organizeze șan
tiere ale tineretului. în acest 
scop, anual, în întreaga țară 
se vor organiza acțiuni ale 
tineretului pentru lucrări de 
irigații, desecări, îndiguiri și 
combaterea eroziunii, la care 
vor fi antrenați atît tinerii 
constructori cît și cooperatori, 
lucrători din instituțiile rurale, 
elevi. O atenție deosebită tre
buie să se acorde organizării și 
conducerii riguroase de către 
comitetele județene și comuna
le ale U.T.C. a lucrărilor loca
le de amenajări pentru iriga
ții și îmbunătățiri funciare, 
participării tinerilor, la reali
zarea complexelor intercoopera- 
tiste, a celorlalte unități eco
nomice în cadrul asociațiilor 
intercooperatiste.

Totodată, comitetelor județene 
și comunale U.T.C. le revin sar
cini importante pe linia mobili
zării tinerilor în sprijinirea ac
țiunii privind dezvoltarea acti
vităților industriale, de con
strucții și prestări de servicii 
către populație, asigurîndu-se 
valorificarea resurselor specifi
ce de care dispune fiecare co
mună, realizarea unor produse 
care au desfacere asigurată, fo
losirea mai bună a forței de 
muncă pe întreg parcursul anu
lui, sporirea veniturilor coope
rativelor agricole de producție.

Deși în ultimul timp a existat 
o anumită preocupare pentru 
îndrumarea muncii organizații
lor U.T.C. din satele necoopera

tivizate, se impune, totuși, in
tensificarea acestei activități în 
vederea antrenării tinerilor la 
dezvoltarea creșterii animalelor, 
a pomiculturii, la sporirea con
tribuției acestui sector la consti
tuirea fondului de stat de pro
duse agricole.

Comitetele județene și comu
nale ale U.T.C- vor trebui să

Ridicarea continuă a nivelului 
cunoștințelor dc cultură 
generală și prolcsionaic 
ale tinerilor dc la sate

în condițiile de azi, producă
torul agricol trebuie să se dis
tingă printr-o autentică profe
sionalizare, iar aceasta poate re
zulta numai din asimilarea unor 
cunoștințe științifice generale, a- 
grotehnice, de biologie și zoo
tehnie, de economie și gestiune 
modernă. Rolul hotăritor în pre
gătirea tinerilor, corespunzător 
acestor exigențe, aparține, cum 
este și firesc, școlii. Măsurile 
luate de partid pentru legarea 
învățămîntului de practică au 
determinat atragerea mai largă 
a factorilor legați de producția 
agricolă în procesul instruirii e- 
levilor, ceea ce va avea, fără 
îndoială, consecințe pozitive a- 
supra orientării lor profesionale, 
în sensul acestei cerințe acțio
nează înființarea fermelor agri
cole, a loturilor școlare, antre
narea elevilor la acțiunile din 
cadrul campaniilor agricole de 
vară și toamnă etc. Este nece
sar însă ca, în procesul de pre
gătire a elevilor, să fie folosite 
mai mult loturile și cîmpurile 
experimentale ale C.A.P. și 
I.A.S., combinatele modeme a- 
vicole și de creștere a animale
lor, atelierele mecanice și labo
ratoarele unităților agricole și 
stațiunilor experimentale. în a- 
cest sens se impune extinderea 
inițiativei tinerilor din unele în
treprinderi industriale din jude
țele Buzău, Arad. Hunedoara 
care, prin muncă patriotică, au 
amenajat sau au îmbunătățit do
tarea atelierelor școlare dințr-o 
seamă de sate.

în satele noastre există hume- ' 
roase cadre tinere cu pregătire 
agronomică, tehnică, economică, 
medicală care trebuie să fie an
trenate cu mai multă îndrăz
neală de organizațiile U.T.C. în 
vederea creșterii contribuției lor 
la orientarea profesională a ele
vilor, insuflînd unui număr spo
rit de elevi dorința de a îmbră
țișa profesiuni legate de agri
cultură, de viața economică a 
satelor. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să sti
mulăm în rîndul tinerilor din 
mediul rural dorința ca, după 
terminarea școlii, să se reîn
toarcă în comunele lor. _ să-ș’ 
pună cunoștințele dobîndite în 
slujba înfloririi satului socia
list.

în pregătirea cadrelor medii 
si c.u studii profesionale pentru 
agricultură, se spune în conti
nuare în raport, se manifestă o 
seamă de neajunsuri, mai ales 
în ceea ce privește instruirea 
lor practică. în ceea ce priveș
te școlile generale, se constată 
că majoritatea atelierelor-școală 
au profile insuficient adecvate 
cerințelor economiei rurale, 
fiind orientate cu precădere 
spre menaj, broderie, artizanat 
etc- Comitetele județene ale 
U.T.C. au datoria să participe 
mai activ la îmbunătățirea in
struirii practice a elevilor, să 
îndrume mai sistematic organi
zațiile U.T.C. din toate . școlile. 
Totodată, consiliile elevilor tre
buie să manifeste în general o 
preocupare mai mare față de ac
tivitatea școlară a tineretului de 
la sate. în pofida discuțiilor pur
tate în ultimii ani, sistemul de 
încadrare a absolvenților licee
lor agricole nu este pus la 
punct, repercutîndu-se negativ 
asupra situației absolvenților, 
asupra orientării spre aceste 
școli și, bineînțeles, asupra va
lorificării în producția agricolă 
a forței de muncă specializate.

formarea unei înalte 
conștiințe politice în rîndul 
tineretului sătesc - obiectiv 
esențial ai muncii educative 

a organizației noastre
Militînd pentru înfăptuirea 

Programului partidului, adoptat 
d$ Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971, organele și 
organizațiile U.T.C., sub condu
cerea organelor de partid, au 
urmărit cu oonsecvență mai 
mare formarea tinerilor în spi
ritul calităților proprii comuniș
tilor. S-a acordat o atenție spo
rită pregătirii și desfășurării a- 
dunărilor generale, educației 
politice, patriotice și moral-ce- 
tățenești a membrilor U.T.C., 
informării lor cu problemele po- 

acorde o atenție deosebită îmbu
nătățirii activității organizațiilor 
U.T.C. din celelalte unități și 
instituții rurale în vederea spo
ririi contribuției tinerilor Ia a- 
provizionarea populației sătești 
cu bunuri de larg consum, Ia 
igienizarea comunelor și Ia îm
bunătățirea celorlalte servicii 
pentru populație.

Un număr însemnat de absol
venți ai acestor școli nu profe
sează meseria pentru care s-au 
pregătit, activînd în alte dome
nii, iar alții nu lucrează deloc. 
Considerăm că Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
si Apelor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție cît și Ministerul Educați
ei și învățămîntului și Ministe
rul Muncii trebuie să rezolve 
hotărît problemele legate de re
partizarea și încadrarea în pro
ducție a absolvenților acestor 
școli.

în condițiile puternicului pro
ces de industrializare pe care îl 
cunoaște țara noastră, care de
termină și o accentuată migrație 
a forței de muncă de la sat spre 
oraș, capătă o injportanță de
osebită preocuparea pentru ca
lificarea forței de muncă nece
sară agricultorii. în actualul 
cincinal se prevede calificarea, 
în diferite meserii pentru agri
cultură și alte activități econo
mice și sociale din mediul ru
ral, a unui număr de peste 
400 000 de cadre, din care 100 000 
muncitori prin formele uceniciei 
la locul de muncă. Așa cum 
arată viața, tinerii de la sate 
manifestă un mare interes față 
de aceste sarcini, sint stăpiniți 
de dorința de a se pregăti in 
cele mai diverse meserii. Pentru 
a da curs acestor dorințe firești 
este necesar ca să acționăm. în 
comun cu Consiliul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, pentru a se 
definitiva într-un timp mai scurt 
Regulamentul-cadru privind or
ganizarea și funcționarea cursu
rilor pentru calificarea membri
lor cooperatori în meseriile ne
cesare cooperativelor agricole 
de producție și unităților eco
nomice din asociațiile intercoo
peratiste. Concomitent, va trebui 
să ne multiplicăm eforturile în 
vederea mobilizării tinerilor la 
acțiunile de instruire si pregă
tire profesională. în ultimul 
timp s-a constatat o slăbire a 
exigenței organizațiilor U.T.C. 
față de modul în care tinerii 
se pregătesc pentru ridicarea 
nivelului lor de cunoștințe. Or
ganizațiile U.T.C. vor trebui să 
sprijine desfășurarea programu
lui de instruire profesională și 
de propagandă agricolă, mobili- 
zînd uteciștii la activitățile ce 
se inițiază, la însușirea aprofun
dată a cunoștințelor predate.

Cerințele actuale și, mai cu 
seamă, cele de perspectivă ce 
se pun în fața agriculturii, o- 
rientarea tot mai puternică a 
tineretului spre calificare, re
clamă îmbunătățirea substan
țială a preocupării pentru difu
zarea cunoștințelor și noutăți
lor cfei domeniul științei și teh
nicii agricole. în această pri
vință trebuie aduse îmbunătățiri 
politicii editoriale, care trebuie 
să țină seama în mai mare mă
sură de aceste cerințe. Comi
tetul Central al U.T.C. va 
trebui să-și aducă contribuția 
la elaborarea unui sistem de 
măsuri pentru dezvoltarea unei 
largi mișcări în rîndul tine
retului de la sate pentru știința 
și tehnica agricolă. Pentru 
început va trebui să extindem 
agrocluburile într-un număr cît 
mai mare de comune, avînd în 
vedere roiul pozitiv pe care ele 
îl pot îndeplini în difuzarea largă 
a informației științifice in rîn
dul tinerilor.

liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Analizînd, însă, cu mai multă 
atenție activitatea de educare 
politică revoluționară a tineri
lor de la sate, în spiritul exi
gențelor formulate de conduce
rea partidului, rezultă că aceasta 
prezintă încă rămîneri în urmă 
față de necesitățile reale. Pre
gătirea politică este privită 
adesea prin prisma unor prin
cipii teoretice generale, se 
mărginește la simpla relatare a 
unor teme și consultații ; în mică 

măsură s-a instaurat oa me
todă principală dezbaterea, dia
logul viu, atragerea efectivă a 
tinerilor la clarificarea și înțe
legerea problemelor puse în dis
cuție. Totodată, trebuie arătat 
faptul că nici in literatura po
litică, elaborată de C.C. al 
U.T.C., în publicațiile noastre 
centrale nu se regăsesc în sufi
cientă măsură necesitățile spe
cifice de informare și cunoaștere 
ale tineretului de la sate. Nici 
mijloacele muncii politice de 
masă nu sînt folosite pe deplin 
pentru crearea unei atmosfere 
de puternică mobilizare a tine
retului de la sate la muncă, la 
înfăptuirea sarcinilor ce îi revin. 
Activitatea culturală de masă 
cunoaște numeroase disconti
nuități, îmbracă adeseori aspecte 
de festivism exagerat, menți- 
nindu-se în afara câmpului de a- 
bordare concretă a problemelor 
vieții în satele noastre.

Organele și organizațiile U.T.C. 
trebuie să se integreze mai ac
tiv, prin formele lor specifice, 
frontului larg al muncii educa
tive, acționând cu perseverență, 
pe baza Planului de măsuri al 
Plenarei C.C. al U.T.C. din 
2—3 decembrie 1971, pentru în
sușirea de către toți tinerii din 
mediul sătesc a ideologiei mar- 
xist-leniniste, a politicii interne 
și externe a partidului, pentru 
formarea lor în spiritul dragos
tei nețărmurite față de partid, 
patrie și popor. în mod deosebit, 
activitatea politico-educativă în 
rîndul tineretului sătesc va 
trebui să cunoască o largă in
tensificare în această perioadă 
a întâmpinării Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român și a celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Republicii. 
O atenție mult mai mare este 
necesar să acordăm ridicării ni
velului de cunoaștere a tinerilor, 
formării convingerilor materia
liste.

La toate eforturile de îmbu
nătățire substanțială a muncii 
noastre politico-educative este

Promovarea in activitatea 
tuturor organelor șl organiza
țiilor U.T.C. a unui spirit de 
muncă dinamic cu puternică 

ilnalitatc educativă în 
conștiința tinerelului sătesc
Astăzi, o treime din membrii 

Uniunii Tineretului Comunist 
trăiesc și muncesc in mediul ru
ral, fiind cuprinși in peste 32.000 
organizații. Deși in munca mul
tor organizații s-au realizat 
anumite îmbunătățiri, pe an
samblu'situația este departe de 
a corespunde exigențelor actua
le. In multe comune organiza
țiile U.T.C. nu sînt consolidate 
din punct de vedere politic, iar 
activitățile desfășurate de ele 
sînt sporadice, au un conținut 
educativ sărăcăcios, exercitând 
o slabă influență asupra ute
ciștilor. Desigur, această reali
tate are cauze multiple. Multe 
activități au un caracter for
mal. nu izvorăsc din viața și 
preocupările tinerilor. în multe 
cazuri, cadrele alese în orga
nele de conducere U.T.C. n-au 
fost destul de atent pregătite 
și ajutate pentru a face față 
sarcinilor încredințate, instrui
rea lor făcîndu-se defectuos, ne- 
glijîndu-se însușirea unui stil 
de conducere competent și ac
tiv. Desigur, Comitetul nostru 
Central, comitetele județene ale 
U.T.C. poartă o serioasă răspun
dere pentru această stare de 
lucruri. Ele nu au adîncit, în 
măsura necesară, o seamă de 
aspecte esențiale ale redresării 
și îmbunătățirii muncii acestor 
organizații, n-au elaborat mă
suri apte să răspundă proble
melor acumulate de viață ; în 
locul analizei adînci, serioase a- 
supra problemelor pe care tre
buie să le înfruntăm, al muncii 
de sprijin, de îndrumare s-au 
preferat adesea anumite inter
venții efemere ale aparatului 
salariat — și acestea, mai ales, 
pe probleme legate de cotizații, 
primiri de membri, de rapoarte 
statistice.

în consecință, considerăm că 
una din problemele-cheie spre 
a cărei rezolvare va trebui să 
ne îndreptăm cu toată hotărârea 
este aceea a activizării tuturor 
cadrelor alese, a pregătirii și in
struirii lor cu răbdare și grijă, 
a transformării tuturor orga
nelor alese în factori viabili de 
muncă și acțiune în fiecare or- 

necesară o largă antrenare a 
tinerilor intelectuali. Organiza
țiile U.T.C. trebuie să militeze 
împotriva tendințelor de indi
ferență pe care le manifestă u- 
nii dintre ei față de problemele 
culturale, educative și morale 
din colectivitățile rurale, să 
acționeze pentru a asigura o 
bună valorificare a potentelor 
de care dispun tinerii* intelec
tuali în scopul ridicării nivelu
lui muncii educative, al crește
rii eficienței acesteia.

Militând în mod sistematic 
pentru realizarea atribuțiilor 
largi cu care au fost investite 
în organizarea timpului liber, 
organizațiile U.T.C. au datoria 
de a da un profund sens educa
tiv tuturor manifestărilor cul- 
tural-artistice. Totodată, se im
pun eforturi stăruitoare în vede
rea dezvoltării și diversificării 
acțiunilor sportive, turistice și 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. în mod deose
bit. comitetele județene și comu
nale ale U.T.C. trebuie să se pre
ocupe de îmbunătățirea substan
țială a activității de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei — domeniu în care or
ganizațiile U.T.C. manifestă se
rioase rămâneri în urmă. Se 
impune conjugarea eforturilor 
organizațiilor U.T.C. de la sate 
și a celor de pe șantiere sau 
întreprinderi care cuprind un 
număr mare de navetiști în ve
derea creșterii nivelului de 
conștiință a acestor tineri, a or
ganizării unor activități cultu
ral-educative care să corespun
dă necesităților acestora, dez
voltării orizontului lor. De ase
menea, consiliile tineretului să
tesc și consiliile tinerelor fete 
vor trebui să acorde o atenție 
sporită muncii educative în rin- 
dul tinerelor fete, < ‘e fiind 
ponderea și rolul ace >ra in 
asigurarea producției agricole, 
aspectele practice cu care sin- 
tem confruntați în ceea ce pri
vește ridicarea nivelului lor de 
pregătire profesională și cultu
rală.

ganizație. în acest context, do
bândește o însemnătate deose
bită preocuparea pentru întări
rea comitetelor comunale 
U.T.C., care trebuie să devină 
o puternică verigă în întreaga 
structură a organizației noastre.

Va trebui, ca în viitor, să a- 
ducem îmbunătățiri modului de 
instruire și pregătire a cadrelor 
U.T.C. din comune, C.A.P., 
I.A.S., S.M.A., să ne preocupăm 
mai stăruitor de metodica ge
nerală a muncii organizațiilor 
noastre la sate. In acest sens, 
Comitetul Central va elabora 
periodic un buletin privind in
struirea metodică a cadrelor și 
organelor U.T.C. de la sate, 
care va cuprinde experiențele și 
inițiativele pozitive ce se cer 
a fi generalizate. Perseverând 
în direcțiile amintite, îmbună
tățind conținutul politic, forța 
educativă a acțiunilor organi
zației noastre, sîntem convinși 
că vom face pașii înainte atît de 
necesari pentru întărirea fiecă
rei organizații U.T.C., pentru 
manifestarea în fapt a unei pu
ternice vieți de organizație, ap:e 
să pună în valoare multiplele 
resurse de care dispun uteciștii 
de la sate.

Ne aflăm într-o perioadă bo- 
tăritoare pentru obținerea unor 
producții înalte la toate cultu
rile, se spune în încheierea ra
portului. Pentru aceasta o în
semnătate deosebită are efec
tuarea în bune condiții a lucră
rilor de întreținere. Toate co
mitetele județene, comunale și 
organizațiile U.T.C. din unită
țile agricole trebuie să acțio
neze cu energie pentru antrena
rea tuturor tinerilor din comu
ne la realizarea acestor lucrări, 
la pregătirea și desfășurarea 
ritmică a campaniei de recol
tare. Este de datoria noastră ca 
în întâmpinarea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist: 
Român să ne mobilizăm toate 
forțele, să luăm toate măsurile 
pentru a ne aduce o contri
buție sporită la înfăptuirea ma
rilor sarcini ce stau în fața a- 
griculturii țării noastre.
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• „Fiecare specialist — un cadru de 
concepție I"

• „Să dezvoltăm capacitățile de producție 
prin autodotare I"

Cu citva timp in urmă, colectivul de muncă al Uzinei „1 Mai" 
din Ploiești a lansat două inițiative : „Fiecare specialist. — un 
cadru de concepție" și „Să dezvoltăm capacitățile de producție 
prin autodotare". Nu vom vorbi însă despre modul în care har
nicii muncitori, ingineri și tehnicieni ai acestei întreprinderi au 
dat curs inițiativelor, pentru că am mai făcut-o și cu alt pri
lej. Ne vom opri asupra ecoului pe care l-au avut ele în rindul 
salariaților Grupului industrial dc petrochimic de la Brazi. Aici, 
inițiativele au fost preluate de întregul colectiv. Ca urmare, pină 
în prezent au fost realizate 57 de studii tehnico-economice, cu 
o eficiență economică de 1,5 milioane lei. Pe de altă parte, ca 
urmare a lucrărilor de autoutilare, unitățile grupului au izbutit 
să conceapă și să realizeze utilaje care, introduse in procesul 
dc producție, au adus economii in valoare de încă 1,3 milioane

ZI DE ZI
lei. Semnificativ este și faptul că unele din aceste utilaje, avind 
un preț mai mic decît cele oferite de firmele străine, au parame
tri tehnico-economici superiori celor------ --------- —*'■'

D. H.

AUTOUTILARE
De la începutul anului și pînă acum, oamenii muncii din in

dustria județului Dîmbovița au reușit, în cadrul acțiunii de uti
lare a întreprinderilor cu mijloace proprii, să construiască aproa
pe 300 de utilaje, mașini și unelte, ceea ce s-a concretizat prin 
reducerea importului cu peste un milion lei valută. Rezultate 
deosebite au obținut colectivele fabricii de becuri „Steaua Elec- 
trică“-Fieni, Uzinei mecanice Mija și celei de la Moreni, Uzi
nei de piese de schimb și reparații utilaj chimic de la Găcști 
altele.

și

Sub deviza „Să realizăm planul anual cu 
lună mai

O

și importante rezerve, materializate prin noi succese in muncă. 
Astfel, în ultima lună, aici s-a obținut o viteză de înaintare în 
galerii de 4,5 metri liniari pe zi, cea mai mare viteză de înain
tare obținută în mineritul maramureșean. Față de media reali
zată în primul an al actualului cincinal, aceasta reprezintă o 
creștere de două ori mai marc.

Succes de prestigiu, noul record de înaintare in subteran a 
fost obținut prin generalizarea în fronturile de lucru a metode
lor de exploatare de mare productivitate și mecanizarea princi
palelor operațiuni.

ANI
Șl DOUĂ LUNI!|4*‘

lată genericul unei ample inițiative ce 
fâșoarâ la Fabrica de aparataj a 

„Electroputere" din Craiova.

se des- 
Uzinei

Analiza amănunțită a posibilităților de utilizare mai eficientă 
a capacităților industriale de care dispun, a măririi gradului de 
folosire a timpului de lucru, i-a îndreptățit pe constructorii de 
aparate electrice craioveni să hotărască sporirea angajamentelor 
inițiale de la 10 000 kg» la 20 000 kg. economiile la materialele 
electrotehnice, ridicarea la 87 la sută a indicelui de folosire a 
utilajelor, realizarea în plus a 35 întrerupătoare electrice de 10 și 
20 kv., printr-o mai eficientă folosire a timpului de muncă etc.

Dintre măsurile tehnice și organizatorice adoptate menționăm : 
devansarea construcției unor subansamble de la întrerupătoarele 
electrice și transformatoarele de măsură de 220 și 400 kv., asimi
larea fabricării unor detalii ce se aduceau din import, reorgani
zarea fluxului tehnologic la transformatoare, ridicarea calificării 
muncitorilor și tehnicienilor pentru policalificarea acestora etc.

cu o lună mai devreme" — este 
muncitorii, inginerii și tehnicienii

„Să realizăm planul anual 
hotărîrea unanim adoptată dc 
de Ia Exploatarea minieră Hcrja din Baia Marc. Acest mobiliza
tor angajament a dus de la început la punerea în valoare a noi

NOI RECORDURI

iN ÎNTlMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

I A CELEI DE-A XXV A ANIVERSARI A REPUBLICII

FOC CONTINUU
incit mai multe întreprinderi!
Dumneavoastră rum acționat!
pentru înfăptuirea acestui obiectiv ?

destui, iar fluctuația de per
sonal este și ea suficient de 
ridicată, ca să ne facă pro
bleme. Aceasta ne-a determi
nat ca pentru perioada ime
diat următoare să luăm unele 
măsuri. Astfel, vom califica 
la - locul de muncă 128 de 
muncitori și vom angaja alți 50 
de oameni deja calificați. De 
asemenea, vom mai primi în 
curînd 94 de tineri proveniți 
din școlile profesionale, așa că 
vom acoperi deficitul de mînă 
de lucru.

După cum spuneam, coefi
cientul nostru de schimburi 
este în prezent de 1,48. Coefi
cientul stabilit de centru 
fusese 1,24. Cu alte cuvinte, 
l-am depășit. L-am depă
șit și pe cel ce ne fusese sta
bilit pentru 1973, care era 
1,30. Am dovedit astfel că se 
poate mai mult decît se cal
culează prin birouri. Pînă la 
sfîrșitul anului ? Vom căuta 
în primul rînd să ne păstrăm

pla- 
peste

noile

SUCEAVA

Răspund astăzi 
două mari uzine

bucureștene
UZINA DE MAȘINI

ELECTRICE BUCUREȘTI
1. Coeficientul de schimburi 

în U.M.E.B., a fost pe luna 
aprilie 1972 de 1,41, din care 
la muncitorii din secțiile de bază 
de 1,62. în ceea ce privește coe
ficientul numărului de schimburi 
pe mașini, acesta a fost realizat 
pe trimestrul 1.1972 astfel:

— în secții de bază = 2,28
— în secții auxiliare = 1,83

2. Indicele de utilizare al 
mașinilor și utilajelor din dota
re a fost, pe trim. 1.1972, de 
75,6 la sută în secțiile de bază și 
60,1 la sută în secțiile auxiliare, 
superior indicelui realizat în a- 
nul 1971 (74,9 la sută în secții de 
bază și 57,8 la sută în secții au
xiliare). Acest rezultat reflectă 
atenția șt măsurile speciale între
prinse de colectivul uzinei pentru 
utilizarea optimă a parcului de 
utilaje. De menționat că, măsu
rile ce au condus la creșterea 
indicelui de folosire al utilajelor 
sînt cuprinse în planul stabilit în 
urma unei analize amănunțite, la 
începutul anului. Din cele 34 de 
obiective stabilite în plan, men
ționăm :

— respectarea termenelor de 
reparație a utilajelor și micșora
rea la maximum a timpului de 
reparații prin asigurarea unui 
stoc corespunzător de piese de 
schimb ;

— asigurarea întreținerii utila
jelor în toate cele 3 schimburi 
de producție;

— stabilirea concretă a utila
jelor cu grad înaintat de uzură 
pentru a li se da o destinație 
corespunzătoare;

— pregătirea tehnico-materială 
a locurilor de muncă în schim
bul I pentru schimburile II și 
III.

3. Lipsa forței de muncă ne
cesară calificate. Se impune:

— lărgirea planurilor de per
spectivă, dc școlarizare prin șco
lile profesionale cu durata de 3 
ani, avind în vedere timpul mare 
de pregătire a acestor cadre;

— generalizarea schimbului 11 
și extinderea schimbului III, prin 
angajarea absolvenților școlii 
profesionale, și a celor proveniți 
din forma uceniciei la locul de 
muncă, precum și prin cursuri de 
calificare de scurtă durată;

— reducerea fluctuației cadre
lor, prin eleminarea cauzelor ce 
o generează, în scopul creșterii 
stabilității în procesul de produc
ție ;

— îmbunătățirea ritmicității a- 
provizionării cu materii prime, 
materiale, semifabricate și SDV- 
uri;

— salariații angajați prin di
verse forme de calificare (școli 
profesionale, ucenicie la locul de 
muncă, cursuri de scurtă durată 
etc.), să nu fie cuprinși în cal
culul productivității muncii în 
perioada de calificare, avind în 
vedere că in această perioadă 
randamentul este foarte scăzut 
ceea ce determină scăderea pro
ductivității muncii pe întreprin
dere ;

— lipsa unui sistem îmbunătă
țit de stimulare a salariaților 
care lucrează în schimburile II 
și III în vederea atragerii lor la 
lucru;

— lipsa unor fonduri speciale 
pentru construirea pe Ungă uzină 
a unui cămin pentru navetiști și 
nefamiliști, aceasta în scopul re
ducerii fluctuației muncitorilor 
din județele învecinate, din care 
școlile profesionale au avut per
misiunea să școlarizeze.

calificare, uzina a depus eforturi 
deosebite, organizind o îndruma
re eficientă a elevilor la practică 
de către cei mai experimentați 
muncitori și instructori de prac
tică. O problemă deosebită este 
încadrarea tinerilor muncitori în- 
tr-un timp cît mai scurt în dis
ciplina de producție, în ritmul 
de lucru, atingerea și depășirea 
normelor de producție, un rol 
important în această acțiune re
venind organizației U. T. C. și 
muncitorilor mai vechi din dife
ritele ateliere în care vor fi în
cadrați noii angajați. De aseme
nea, organizația U.T.C., prin 
acțiunile educative în rîndurile 
tineretului poate îmbunătăți uti
lizarea celor 480 de minute prin 
reducerea învoirilor și absențelor 
de la lucru. In această direcție 
\-au înregistrat, pînă acum, re-

zultatc încurajatoare: coeficien
tul de utilizare a timpului în pri
mul trimestru a fost de 0,96 față 
de 0,95 realizat în 1971.

In concluzie, așteptăm de la 
organizația de tineret o activita
te politică permanentă pentru în
tărirea disciplinei și responsabi
lității tinerilor muncitori, în sen
sul participării depline la munca 
întregului nostru colectiv, a rea
lizării zilnice a sarcinilor sporite 
de plan în conformitate cu noile 
obiective puse în fața noastră de 
conducerea de partid și de stat, 

“.................... * aa asigurării unei înalte calități 
producției pe care o execută.

Dr. ing.
CONSTANTIN RADUT 

director 
al Uzinei de mașini electrice 

București

U.M.M.R. „GRIVIȚA ROȘIE"

Ne propunem creșterea cu 5 
la sută a coeficientului de 
schimburi pe ansamblul uzinei, 
pînă la finele anului respectiv, 
depășirea cifrei de 80 la sută 
pentru indicile de utilizare.

4. In acest an, uzina va 
angaja în diferite sectoare de 
muncă un număr de 232 tineri 
muncitori calificați prin .școala 
profesională și prin ucenicie la 
locul de muncă. Pentru buna lor

1. — Aș vrea să precizez că 
uzina noastră n-a mai lucrat 
niciodată în două schimburi 
generalizate. Am ajuns to
tuși la concluzia că prin ge
neralizarea schimbului doi, 
reușim să ne îndeplinim pla
nul în bune condiții, ba chiar 
să-1 și depășim, eliminînd un 
mare număr de neajunsuri. 
Acesta ar fi doar un aspect. 
Astăzi, sîntem în măsură să 
raportăm atingerea unui coefi
cient de schimburi de 1,48. 
Avem și ateliere cu tura a 
doua completă, cum este a- 
telierul prelucrător, din sec
ția de mecanică, unde coefici
entul de schimburi este de 
1,58. La rotărie și strungărie, 
avem și tura a treia. Dar mai 
de mult. Pe scurt, țin să pre
cizez că sîntem în curs de a 
extinde și mai mult schimbul

doi, scontând astfel pe o îm
bunătățire substanțială a rit
micității producției.

2. — încă nu stăm prea 
bine cu folosirea mașinilor și 
utilajelor din dotare. De alt
fel, pînă nu de mult, am fost 
sub indicele de utilizare sta
bilit de centrală. în prezent, 
ne preocupăm intens de folo
sirea cît mai judicioasă a tu
turor mașinilor. Am mai re
condiționat o parte din cele 
vechi, iar această acțiune va 
continua și în perioada ce 
urmează. E adevărat, unele' 
mașini încă stau degeaba, 
mai ales în tura a doua, unde 
deocamdată schimburile sînt 
mai mici, din punct de ve
dere al componenței lor. A- 
ceastă deficiență e legată de 
necesarul de forță de mun
că. încă nu avem oameni

coeficientul actual. Firește, e 
loc și pentru depășiri. Totul 
depinde de oameni, de spiri
tul mobilizator, de entuzias
mul și responsabilitatea lor. 
Ne 
ei.

3. 
deși 
contractele sînt și ele onorate 
satisfăcător. Cele nerealizate 
sînt mici ca valoare. însă ne 
dau foarte multă bătaie de 
cap. De exemplu, garniturile 
de frînă, destinate siguranței 
circulației, pe care baza de a- 
provizionare din București ni 
le-a așteptat multă vreme. 
Totul a pornit, în acest caz, 
de la o defecțiune la cauciu- 
cărie, care a stat mai bine de 
două săptămîni. Din nou am 
putea vorbi aici, firește, des
pre modul în care ne utili
zăm mașinile din dotare. Iată 
deci că mai avem destule de 
făcut pe linia întreținerii lor 
în bună stare. de funcționare 
și, de asemenea, pe linia re
medierii în timp 
fecțiunilor ce se 
parcurs.

Greutăți — și 
prin urmare — întîmpinăm la 
capitolul cheltuielilor pe mia 
de lei producție. Vom da un 
singur exemplu : pînă acum, 
noi foloseam pentru vagoane 
geamuri trase și securizate de 
6—7 mm., la prețul de 48 
lei/m.p. De la Mediaș. Iată 
însă că de foarte curînd, mi
nisterul ne schimbă repartiția 
de geamuri, obligîndu-ne să 
ne aprovizionăm de la noua 
fabrică de geamuri din Buzău, 
unde a intrat în funcțiune o 
linie tehnologică pentru gea
muri șlefuite și securizate, la 
prețul de... 322 lei/m.p. Cu
alte cuvinte, să plătim numai 
pentru geamuri un preț de

punem mari speranțe în

— Da, greutăți mai sînt, 
cu planul stăm bine, iar

util a de
pot ivi pe

neplăceri

circa 7 ori mai mare, ceea ce 
ne-a determinat să cerem mi
nisterului suplimentarea 
nului de cheltuieli cu 
400.000 de lei.

Neplăceri avem și cu
modele de vagoane construite 
la Arad. Arădenii le-au pro
iectat cu foarte multe piese 
din import. Or, noi nu avem 
întotdeauna în depozit aseme
nea piese, așa că nu o dată se 
întîmplă fie ca muncitorii să 
stea degeaba, fie să se apuce 
de alte treburi, în timp ce va
goanele aduse la reparat aș
teaptă să sosească „miracu
loasei piese de schimb de 
fabricație străină. E drept, 
unele uzine au început să 
construiască citeva piese au
tohtone însă de-andoaselea. 
De la furnizorii noștri — 
uzinele electronice — pri
mim de cîtva timp lămpi pen
tru plafon. Acestea au în com
ponența lor niște plăcuțe cu 
circuite integrate. Necazul, 
însă, este că proiectanții 
respectivi, lucrînd de captil. 
lor, fără o documentare prea- , 
labilă, au făcut plăcuțele! 
mai mari decît permite lo- | 
cașul pentru lampă. Ce să fa
cem ? Dacă ajustăm plăcuța, 
se face praf circuitul integrat 
și lampa nu mai funcționează. 
Nu ne rămîne, deci, decît să 
ajustăm vagonul, sau cu alte 
cuvinte, să potrivim capul 
după căciulă. Și nu-i nici în
țelept, nici economic.

M-aș mai opri și asupra al
tor eforturi ce se fac în uzina 
noastră pentru asigurarea 
unor condiții optime de lucru 
pentru cei din tura a doua. 
Este vorba de îmbunătățirea 
iluminării atelierelor. în pre
zent, în toate secțiile se lu
crează la o nouă instala
ție electrică, fapt care, ală
turat altora, le dă oameni
lor noștri convingerea că se 
poate lucra la fel de bine și 
în schimbul doi sau trei. Fi
rește, mai ducem și muncă de 
lămurire cu unii pentru că nu 
toți izbutesc să depășească 
ușor un obicei care se înce
tățenise : la „Grivița roșie** — 
un singur schimb.

4. — La noi, majoritatea 
muncitorilor sînt tineri. Așa
dar, lor le datorăm mai întîi 
realizările noastre. Conside
răm că organizațiile U.T.C. din 
toate secțiile uzinei sînt pe 
drumul bun în mobilizarea 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noștri în acțiu
nea - de generalizare a schim
bului doi și de lărgire a 
schimbului trei, că înțeleg va
loarea economică și, în același 
timp, educativă a acestei ac
țiuni. De altfel, primii și cei 
mai mulți care s-au oferit să 
lucreze în aceste schimburi 
sînt uteciștii. Ne sînt un spri
jin de nădejde în toate acțiu
nile. Tot de la ei a pornit în 
aceste zile și inițiativa de a 
organiza o secție model, o 
secție etalon am putea spune, 
în care să se vadă continui
tatea fără stopuri a ritmului 
de producție între schimburi, 
cu parametri calitativi ridi
cați. Acțiunea a și început. 
Firește, o vor prelua și colec
tivele din alte secții. I-am 
dori și în viitor pe tineri la 
fel de preocupați de proble
mele producției, la fel de en
tuziaști. cu un permanent 
spirit de inițiativă. Chiar cu 
un spirit de inițiativă sporit, 
cu atît mai mult, cu cît tim
pul de acțiune în acest dome
niu este practic nelimitat. Și 
mai sînt destule de făcut.
Ing. EUGEN OPRIȘENESCU 

directorul U.M.M.R.
„Grivița Roșie'*

Șase mii de elevi vor parti
cipa la acțiunea „Vacanta în 
salopetă de brigadier**. Activi
tatea lor începe pe data de 20 
iunie. Jumătate din contracte au 
fost încheiate, restul vor fi în
cheiate în această săptămîr.ă. 
Cei mai mulți ■ elevi, sînt soli
citați la construcțiile școlare, 
îneît rămîn puțini pentru mun
cile agricole. (Răspunde : E. Mo- 
roșan, secretar al Comitetului 
județean al U.T.C.).

BRAȘOV
Din totalul 

din licee 
nale • 
vitatea __ w iunie.
Numărul obiectivelor se ridică 
la 68 din care 36 finanțate și 
32 nefinanțate, 23 obiective în 
agricultură și 9 obiective ate- 
liere-școală, clase etc. Contrac
tele au fost încheiate. Fiecare 
grup de muncă patriotică știe 
cine va fi comandantul și unde 
va lucra. Ziua de muncă a bri
gadierilor va fi de 6—8 ore. La 
Brașov există un șantier al ele
vilor din școlile profesionale 
pentru construirea unei baze

de 6 343 
Și școli 

vor lucra 5146. 
i începe din 16

elevi 
profesio- 

Acti- 
iunie.

la acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare a comunelor, la 
întreținerea căilor dc acces la 
intrarea și ieșirea din localita
te, recondiționa rea localurilor 
de școală și la alte edificii s6- 
cial-culturale din comune. O- 
biective : în I.A.S. vor lucra 
1 940 elevi și 775 studenți. în 
stațiunile experimentale vor lu
cra 1 000 elevi și peste 100 stu
denți. La întreprinderile de le
gume și fructe — 1 720 elevi ; 
la Trustul de construcții îmbu
nătățiri funciare — 84 elevi; la 
Trustul de construcții civile — 
958 elevi; la Trustul de con
strucții industriale — 150 elevi; 
la întreprinderea de întreține
re și curățirea pășunilor și is
lazurilor naturale — 1 160 ele
vi ; la Direcția industriei locale 
a consiliului județean popular
— peste 500 elevi. La construcții 
școlare de la Ișalnița, Calafat
— vor lucra peste 300 elevi.

Pînă la 10 iunie vor fi defi
nitivate toate contractele. (Răs
punde : Iulius Paicu. secretar 
al Comitetului județean al U.T.C.).

TG. MUREȘ
Brigadieri-elevi în această va

ră : aproape 6 000. Pentru toți 
s-a asigurat front de lucru după

ELEVII SPUN „PREZENT"
H

VACANȚEI

sportive a Asociației sportive- 
Brașovia, la care se lucrează 
începînd de la 1 Mai. Zilnic 
lucrează aici 100 elevi și acti
vitatea va continua în vacanță. 
Baza sportivă va fi dată în fo
losință la începutul anului șco
lar. Comitetul municipal U.T.C.- 
Brașov va trimite 500 elevi la *---- j

orzoaicei și fineței ; 
la G.A.P.-Sînpetru,

vxxxiiivc uvu eievi ia 
fermele I.A.S.-Prejmer, pentru 
recoltatul orzoaicei si tinetei - 
300 elevi ^.«.zr.-ompecru,
Ghîmbav și Tupini în legumi- 
cultură. Se va deschide un șan
tier local al tineretului la con
struirea unei străzi (Ecaterina 
Teodoroiu) pe o distanță de 
1 km și jumătate la care elevii 
vor lucra. în două schimburi. Se 
vor continua lucrările la poli
gonul de la Grupul școlar ener
getic și la laboratoarele și săli
le de sport de la Liceul „loan 
Meșota“. In cartierul Noua se 
va amenaja și lărgi un bule
vard ; și aici vor lucra elevii. 
Peste 100 elevi vor lucra la gră
dina zoologică. Alții vor contri
bui la recoltatul plantelor me
dicinale. I.A.S.-Prejmer a cerut 
de la Liceul „Unirea** elevi pen
tru a lucra în agricultură, iar 
întreprinderile Hidromecanica și 
Uzina de autocamioane au ce
rut ca un număr dintre elevii 
școlilor profesionale să fie an
gajați pe toată perioada vacan
ței de vară. (Răspunde : Dumi
tru Calancea. prim secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. 
— Brașov și Ion State, secretar 
al comitetului județean al 
U.T.C.).

DOU
Sub coordonarea comitetului 

județean al U.T.C. și inspecto
ratului școlar 6 912 elevj și 1355 
studenți vor fi repartizați pe un 
■număr de 44 șantiere de muncă. 
Alți 28 000 vor efectua muncă 
patriotică și lucrări în C.A.P.,

cum urmează : 200 vor fi cu
prinși în două tabere de colec
tarea plantelor medicinale, 300 
— în trei tabere de muncă - în 
silvicultură în cadrul ocoalelor 
silvice Gurghiul, Răstolița și 
Sovata ; 10 tabere de muncă se 
organizează la lucrările agrico
le, cu 1 385 elevi : la I.A.S. Re
ghin, Seuca, Zagăr, Sighișoara, 
Bator, la asociațiile intercoope- 
ratiste Cuci, la C.A.P. Gornești, 
Luduș. Sărmaș, Miercurea Ni- 
raj, Bandul de Cîmpie, Riciul 
și altele ; 14 șantiere, cu 4 465 
elevi la îmbunătățiri funciare 
și la construcții școlare. La 
Liceul Miercurea Niraj, e- 
levii vor participa la con
struirea atelierelor școlare : 
la Tîrnăveni, elevii vor munci 
la introducerea canalizării com
plete in centrul orașului și ' la 
zona de agrement de la Trei 
Brazi. Liceul nr. 2 din Reghin, 
Liceele nr. 1 și 2 — Sighișoa
ra își vor construi baze sporti
ve ; Grupul școlar de chimie din 
Tîrnăveni își va face un atelier 
școlar cu ajutorul elevilor, iar 
elevii Liceelor nr. 1 și nr. 2 din 
Luduș vor participa la constru
irea grădiniței de copii din oraș.

Munca începe în 16 iunie. Fie
care liceu își cunoaște deja o- 
biectivele și volumul de lucru.

Comunicăm și o inițiativă 
deosebită : 700 elevi ai Grupu
lui școlar forestier, împreună cu 
elevii Grupului școlar de con
strucții vor construi complexul 
școlar de la Grupul școlar fo
restier din Tg. Mureș. (Răspun
de : Vasile Pop, șeful sectorului 
muncă patriotică al Comitetului 
județean al U.T.C.).

Anchetă realizată dc
LUCREȚIA LUSTIG 

și corespondenții ziarului
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți
RĂSPUNSURI FORMALE, 
LA ÎNTREBĂRI CU TÎLC!

FI ÎMPLINIT 50 DE ANI

JUSTIN GEORGESCU

„mașina timpului”?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

BORIS SPASSKI
S-a născut la 30 ia

nuarie 1937, la Lenin
grad. Șahul l-a intere
sat de la vlrsta de » 
ani. Primul său antre
nor a fost conducăto
rul secției de șah a 
Palatului pionierilor 
din Leningrad, Vladi
mir Zalt, care a intuit 
talentul tînărului său 
discipol. In 1955. 
Spasski devine cam
pion mondial la ju
niori ; în toamna ace
luiași an, în cadrul 
turneului interzonal de 
la Goteborg îndepli
nește norma de maes
tru internațional.

Cu 6 ani în urmă, tî- 
nărul mare maestru a 
luptat pentru prima

oară pentru titlul de 
Srim șahist al lumii, 

itilnindu-se In fața 
tablei cu pătrățele eu 
campionul lumii de 
atunci, Tigran Petro
sian. Rezultatul întâl
nirii a fost de 12,5—11,5 
in favoarea campio
nului lumii. N au 
trecut decît i ani și 
Spasski obține din nou 
dreptul de a se înfrun
ta cu Petrosian pentru 
titlul suprem. De 
data aceasta lupta în- 
dîrjită a dat clștig de 
cauză chalangerului 
care cîștigînd cu 12,5— 
10,5 devine cel de al 
nouălea campion mon
dial de șah.

Zece brigăzi științifice din ju
dețul Ilfov (Tunari, Vidra, Ștefă- 
nești, Valea Dragului, Colibași, 
Cernica, Goștinari, Vărăști, Ru- 
mușani, Hotarele) au fost invitate 
să asiste la acțiunea model orga
nizată de brigada științifică a co
munei Berceni.

întrebările adresate dumi
nică la Berceni au fost foar
te interesant enunțate și cuprin
deau o sferă largă de noțiuni, 
dovedeau că cei care le formula
seră așteptau răspunsuri edifica
toare. Unele exprimau activitatea 
oamenilor din sat: cauzele apa
riției dăunătorilor, rezultatele ob
ținute în hrăntrea artificială a 
vițeilor de lapte etc. Altele vi
zau evenimente politice interna
ționale, cuceriri științifice, pro
bleme de medicină și profilaxie. 
In fața acestor întrebări, fiecare 
răspuns ar fi constituit o convin
gătoare lecție. Agronomul coope
rativei agricole, de exemplu, se 
bucura de mai mult succes dacă 
în răspunsul său depășea sta
diul enunțului rece, obiecti
vizat. întrebarea viza chiar o 
preocupare intensă a satului, a 
întregii cooperative: dăunătorii 
provocaseră în primăvară mari 
pagube culturilor. Pe unele su
prafețe a fost reluat ciclul de 
lucrări agricole, sporindu-se 
cheltuielile de producție la hec
tarul arabil, reducînd din eficien
ța economică a normelor agrico
le. Iată, s-a dovedit prin această 
întâmplare că lecțiile învățate la 
cursurile agrotehnice din iarnă 
nu au căpătat o valoare practică

în munca cooperatorilor. Or, toc
mai acest lucru trebuia să-l sub
linieze inginerul cooperativei. 
O altă întrebare pe care o întâl
nim foarte des tn chestionarele 
brigăzilor științifice a fost origi
nea omului pe pămînt. S-a ofe
rit să dea răspuns profesoara de 
biologie. Am asistat cu toții la un 
pedant referat științific care ope
ra cu termeni de strictă speciali
tate, care cita ultimele contri
buții ale paleontologiei în pro
blema evoluției omului. Vor
bind cu insistență, doar des
pre asemănări și nu despre ceea 
ce l-a diferențiat de vecinele ma
mifere, omul a fost lipsit de cea

rdor, ne așteptam la adevărate 
dezbateri concepute ca un pro
ces larg desfășurat în toate do
meniile vieții sociale a satu
lui, la intervenții prompte, 
calificate. Răspunsurile ar fi 
stîrnit un pozitiv ecou, capabil 
să readucă în sală, la întîlnirile 
viitoare și mai mulți participanți. 
Vehiculând cu termenii „ex-cathe- 
dta", la întrebări interesante, cu 
tâlc, oamenii au primit, cel puțin 
în parte, răspunsuri formale. 
Insă nu e numai atît. Nu e 
greu de observat că experiența 
din Berceni supune unei specia
le atenții pregătirea componenți- 
lor brigăzilor științifice, măsura

(1922 -1942)

CRONICA CULTURII DE MASĂ
mai strălucitoare aură, de cea 
mai esențială calitate — munca, 
un proces determinant în evolu
ția lui. La noțiunile culese de 
prin manuale nu s-a aplicat — un 
colorar firesc — concepția mate- 
rialist-dialectică privind originea 
și evoluția omului. Astfel, cel care 
a pus întrebarea, ca de altfel și 
ceilalți auditori, priveau cu neîn
credere planșele strămoșilor ori
ginari și nu puteau să creadă că 
ne asemănăm cu șopîrla tîrîtoare 
doar pentru că avem... coloană 
vertebrală. Pedanta demonstrație, 
în loc să clarifice, a creat confu
zii.

Am fost invitați la o acțiune 
model și, după calitatea întrebă-

în care ei pot, pe baza cunoștin
țelor pe care le au, să contribuie 
efectiv la ridicarea nivelului 
conștiinței științifice, politice a 
oamenilor, pentru că nu e sufi
cient să deții un anumit număr 
de cunoștințe dar să nu știi cum 
să te folosești cum trebuie de 
ele. Așadar, nouă ni se pare că 
brigăzile științifice pun foarte 
acut în discuție potențialul in
telectualilor din mediul rural, și, 
indirect, felul în care ei au fost 
și sînt pregătiți de învățământul 
universitar, tehnic, politehnic 
pentru a face față cerințelor oa
menilor din mediul rural. în 
fond, aceasta este problema.

ION MARCOV1CI

August 1942. Percheziții și a- 
restări. întemnițări și internări 
în lagăre. Răpăieli de mitra
liere secerînd vieți omenești. 
Trupe hitleriste mărșăluind pe 
străzi. Sînt numai cîteva as
pecte ale perioadei negre din 
istoria României, pe care a 
constituit-o dictatura militară 
fascistă. împotriva ei, împo
triva războiului, nedorit de po
porul român, o luptă acerbă, o 
mișcare de rezistență în fruntea 
căreia s-au aflat cei mai buni 
fii ai țării, comuniștii, din rîn- 
durile cărora au căzut atîția 
luptători. Printre ei, în acel 
august 1942. a fost și tînărul 
utecist Justin Georgescu. Dar 
cine era Justin Georgescu ?

S-a născut în București la 
11 iunie 1922. Anii copilăriei 
nu i-aiu fost ușori. A cunoscut 
durerea prin pierderea părin
ților, crescîd alături de suro
rile sale. Școala, cu tainele ei 
pe care el trebuii1 să le deslege, 
l-a atras din primul moment. 
Liceul l-a urmat la „Matei Ba- 
sarab“. importantă instituție de 
cultură, dar în același timp 
școală. în incinta căreia tinere
tul a dovedit de-a lungul timp i- 
lui receptivitate la ideile pro
gresiste. revoluționare. Primul 
an de liceu. Justin Georgescu 
l-a făcut in anul puternicei e- 
fervescențe revoluționare a 
maselor populare din țara noas
tră, culminată cu eroicele lupte 
ale proletariatului 
' Vestea

greva

din februarie

ȘAH MAT MAGAZINE, ALMANAHURI

LA... TIMP!
de BORIS SPASSKI

A vorbi despre timp înseamnă a te referi la 
valorile civilizației zămislite de oameni, și sta
tornicite, ca atare, în secole și milenii. Orice ci
vilizație se afirmă prin multitudinea de valori 
umane — materiale și spirituale — pe care a 
izbutit să le creeze, pentru uzul oamenilor, intr-o 
anumită perioadă determinată de timp. Cu cît 
acest timp este mai scurt, cu atît respectiva 
civilizație se înscrie mai adînc în biografia oa
menilor, peste timpuri. Acesta ar fi conceptul 
general în care înțeleg să-mi înscriu răspunsul 
pe care îl trimit, cu prietenie, ziarului „Scînteia 
tineretului".

Referindu-mă la implicațiile „stăpînirii mași
nii timpului" voi constata chiar dintr-un început 
că oamenii alunecă cu viteză prin timp, aflin- 
du-se ca într-un tren ultra-rapid, presați fiind 
de multitudinea obligațiilor și a preocupărilor 
lor de viață. „Criza de timp" mi se pare a nu fi 
o simplă formulă, ci corespunde unui mare și 
impresionant adevăr. Epoca în care trăim, de 
explozie informațională, de extremă diversificare 
a preocupărilor și a afectelor umane solicită in
dividul la maximum. Iar atunci cînd nu-țl poți 
regla, cu propriul compas, orele, riști să nu mai 
înaintezi în sensul împlinirii propriei personali
tăți și a obținerii unor rezultate în folosul ge
neral.

Cîndva. atunci cînd excampionul lumii, Max 
Euwe a fost ales președinte al Federației inter

naționale de șah, el s-a adresat celor mai de 
seamă șahiști ai lumii rugîndu-i să-i trimită 
observațiile lor în vederea modificării unor pre
vederi privitoare la desfășurarea campionatului 
mondial. Era lesne de presupus că marii maeștrii 
nu vor lăsa să le scape acest prilej, ei fiind cei 
mai interesați în a-și spune cuvîntul competent.

Ideea președintelui federației nu a întîmpinat 
însă un entuziasm deosebit ; astfel se face că pe 
adresa Federației internaționale de șah n-au 
sosit decît două răspunsuri. Ulterior s-a aflat că 
majoritatea șahiștilor, deși erau dispuși să ia 
parte la această anchetă, nu au putut- trimite la 
timp răspunsurile solicitate din lipsă de... timp. 
„Viața unui mare maestru de șah este atît de 
plină de încordare, iar timpul îi răstoarnă 
într-atît orice socoteală, îneît ar fi trebuit să 
anticipez un asemenea rezultat", mi-a mărturisit, 
filozofic. Max Euwe, referindu-se la faptul că 
marii șahiști nu au timp suficient să mediteze 
in liniște la alte probleme decît la diferite va
riante ale jocului de șa'h.

Tn ceea ce mă privește, sînt întrutotul de acord 
că în zilele noastre este din ce în ce mai greu 
să-ți poți organiza bine timpul. Dacă în fața ta
blei de șah arareori mi se întîmplă să intru în 
criză de timp. în schimb în viata de fiecare zi 
această criză de timp a devenit însoțitorul meu 
permanent. De altfel. în treacăt fie spus, nici 
n-ar fi întrutotul justificat să aruncăm vina nu
mai asupra variantelor de șah.

După opinia mea — și acum mă voi referi 
ceva mai direct la solicitarea făcută de ziarul 
de tineret de a mă pronunța asupra valorii 
timpului : în cazul meu, cum îmi împart timpul 
între șah, activitate ziaristică și odihnă activă — 
șahul nu trebuie să ocupe unicul loc în viața 
chiar a unui mare maestru. Lărgirea necontenită 
a orizontului nu numai că face viața oricărui om 
mai bogată, dar în același timp îl ajută să pă
trundă mai adînc chiar în însăși armonia inte
rioară a milenarului joc de șah. Eu socotesc că 
am înțeles acest lucru încă de pe băncile școlii.

îmi amintesc că în urmă cu ani, primul meu 
antrenor, Vladimir Zak, ii sfătuia pe elevii săi 
ce cărți să citească, îi âjuta să obțină bilete la 
diferite expoziții, îi însoțea deseori la teatru ; 
într-un cuvint îi ajuta pe cei tineri să nu-și 
irosească timpul.

Pot afirma cu satisfacție că mi-au plăcut și 
continuă să mă impresioneze cu deosebire spec
tacolele Teatrului de Operă care m-au apropiat 
sufletește de muzică. Și astăzi îmi plac operele 
„Carmen", și „Lakrn.e", pe care le-am ascultat 
incă în anii copilăriei împreună cu antrenorul 
meu și cu ceilalți colegi.

O vreme, printre preocupările mele s-au aflat 
și alte genuri de sporturi : la început m-a 
captivat patinajul artistic, după care am poposit 
intr-o secție de atletism. Aici am obținut chiar 
unele rezultate încurajatoare, reușind să sar o

ștachetă înălțată la 1.80 m. Nu întîmplător spor
tivul meu preferat continuă să rămînă Valerii 
Brumei.
Amintitul cerc de preocupări continuă să ră- 

mină caracteristic pentru mine pînă in ziua de 
astăzi. Acestora le-am adăugat, o dată cu trecerea 

anilor, interesul față de istorie, filozofie, politică 
și lectura unor cărți de artă, de literatură con
temporană și clasică- Scriitorul meu preferat 
este Dostoievscki, iar printre compozitori am mai 
multe preferințe : Mozart, Skriabin și Chopin, 
în discoteca de acasă se află discuri în inter
pretarea lui Șaliapin, Tito Gobi, Vertinski. Re
cunosc — deși nu e vorba de un păcat ! — că-mi 
place și muzica de estradă !

Fiindcă mă întrebați de modul cum îmi petrec 
timpul, vă voi face confidențe pînă la capăt : 
îmi plac excursiile turistice, călătoriile în vastele 
întinderi ale țării mele. Ultimul meu itinerar a 
cuprins Carelia, vizitarea renumitelor lacuri din 
această regiune. Țin să mai adaug că prin aceste 
excursii mai urmăresc, deopotrivă, un scop : do
resc să fiu bine pus la punct, sub raportul con
diției fizice, in preajma unor grele înfruntări 
internaționale.

Firește, există perioade cînd tot timpul te 
ocupi numai de șah. Cel mai mult lucrez în 
timpul turneelor. Pregătirea partidelor, analiza 
pozițiilor întrerupte, jocul însuși. în sfîrsit toate 
acestea nu-ți lasă nici o clipă liberă. Mă ocup 
mult de șah, mai cu seamă atunci cînd mă aflu 
în ajunul unor întîlniri importante. Amatorii de 
șah vor afla poate cu interes că în ajunul celui 
de-al doilea meci cu Tigran Petrosian aproape că 
mă transformasem într-un sihastru : timp de 
trei luni am locuit retras într-un hotel dintr-o 
mică așezare de lingă Moiscova, punînd la punct 
împreună cu marii maeștrii Igor Bondarevski și 
Nicolai Krogius, strategia și tactica înfruntării 
care mă aștepta. Probabil că atunci as fi putut 
scrie o monografie despre Petrosian : atît de in
tens și profund am studiat creația adversarului 
meu, străduindu-mă să înțeleg mai limpede 
părțile sale slabe și tari.

In altă perioadă însă s-ar părea că uit de 
existența șahului pe lume. Nu pun mîna pe fi
gurile de șah timp de două-trei săptămînî. Este 
marea destindere care îmi este extrem de 
necesară : pentru marii maestri jocul de șah nu 
reprezenta doar un proces creator emoțional, dar 
și o încordare nervoasă intensă. Cel mai bine 
mă simt în zilele de odihnă, acasă, cînd în jurul 
meu se află familia, cei apropiați. îmi este ciudă 
că ritmul trepidant al vieții contemporane îmi 
lasă atît de puțin timp liber destinat familiei.

Aș mai vrea să arăt că un loc important în 
viața mea revine activității șahiste obștești. De
venind campion mondial am înțeles de îndată 
că răspunderea, pe care o port pentru dezvol
tarea șahului atît în țara noastră cît și peste 
hotare, a crescut mult. Titlul de campion mon
dial obligă. De aceea, deseori mă întîlnesc cu 
amatorii acestui joc, dau simultane, prezint 
partide pe micul ecran. In primăvara anului tre
cut am călătorit prin Extremul Orient sovietic, 
unde nu mai fusesem niciodată pînă atunci. Mi-a 
făcut multă plăcere să-i cunosc pe entuziaștii 
localnici care fac mult pentru răspîndirea șahului 
în ținuturi neobișnuit de frumoase și de aspre 
totodată.

Fiind absolvent al Facultății de ziaristică a 
Universității de stat din Leningrad, se înțelege 
că acord mult timp practicării ziaristicii. Ce-i 
drept, nu reușesc încă să scriu permanent, o 
perioadă mai îndelungată. în prezent, dacă pen
tru mine șahul se află pe primul loc, ziaristica 
rămîne deocamdată pe locul secund. Cîndva am 
încercat să abordez o sferă mai amplă, teme 
diverse ; s-a dovedit însă că nu pot împăca șahul 
cu activitatea ziaristică, care este o meserie grea 
și plină de răspundere. De aceea a trebuit să 
accept un compromis : scriu numai pe teme 
șahiste.

In aceste zile toate gîndurile mele sînt în
dreptate spre pregătirea apropiatei confruntări 
cu marele maestru american Robert Fischer. 
Meciul acesta are o mare însemnătate pentru 
mine : este pentru prima oară cînd îmi pun in 
joc titlul de campion al lumii la care țin, după 
cum vă închipuiți, extrem de mult.

Așadar, Conferința națională 
a scriitorilor a trecut. Se
prea poate, desigur, ca timpul 
să fi fost prea scurt pen
tru inițiative minunate și recon
siderări publicistice nemaivăzu
te, pentru cooptarea de noi co
laboratori, fie și colaboratori ti
neri pentru primenirea tonului 
intervențiilor, dar mai cu seamă 
pentru găsirea acelor multe răs
punsuri la nenumăratele în
trebări rostite deschis sau în 
șoaptă în orele Conferinței, pen
tru dezbaterile sugerate, dacă nu 
necesare 
ceea ce 
și atîtea 
cea mai 
citim cu 
rului general al partidului, — 
promovarea literaturii tinerilor 
scriitori, grija tuturor pentru 
viitorul literaturii române.

Se prea poate apoi ca săptă
mânile ce vin să-mi infirme cu 
violență, scepticismul și să mă 
aducă martor candid la reașe
zarea vieții noastre literare în 
climatul general acceptat nu 
numai de către participanții la 
Conferință ci de către toți scri
itorii români, tineri și mai puțin 
tineri, deopotrivă dornici de 
schimbări în bine și în mai bine, 
și voi recunoaște atunci că m-am 
grăbit să întind mîna după a- 
măgitorul semnal de alarmă. 
Dar, pînă una, alta, revistele de 
literatură și de cultură — seis
mografe sensibile ale climatului 
literar pe care-l trăim și-l ali

mentăm fiecare după puteri, ta
lent și ocazie — au rămas ne
schimbate. Cele mai multe își 
păstrează cu chiu, cu vai profi
lul incert, de magazin și alma
nah pentru domnișoare emotive 
și cu probleme de metabolism, 
adunînd în zeci și zeci de pa
gini întîmplătoare texte de ști
ință popularizată, vagi conside
rații despre cultura de masă, 
inevitabilele și de multe ori in
voluntar hazliile — cu excepțiile 
cunoscute — cronici cinemato
grafice teatrale, muzicale, tv., 
sport, modă, auto etc., etc., sal- 
vîndu-se oarecum (din punctul 
de vedere evident al cuiva atent 
și interesat de chestiunile litera
turii) cu prilejul unor aniversări 
și comemorări, iar în absența a- 
cestora chemînd în ajutor, ca în 
atîtea alte rînduri, istoria lite
rară, mană cerească în umbra 
căreia se poate trăi în liniște și 
pace și în speranța simplă a glo
riei care nu supără dar durează 
și odihnește. Ar însemna să exa
gerez necontrolat dacă n-aș a- 
dăuga imediat că observația des
pre prezența în genere pasivă, 
indiferentă a multora dintre re
vistele literare și de cultură, pre
supune de la sine înțeles și con
statarea fericită că nu lipsesc cu 
desăvîrșire articolele de excepție, 
nedumerirea mea ___ ““
sentimentul, probabil ciudat, 
după Conferință am crezut, și 
continui să cred, că se va întâm
pla ceva cu revistele noastre, și 
iată, am descoperit: nu s-a în
tâmplat nimic. Cu această nedu
merire am deschis de aceea din 
nou, într-o ordine întîmplătoare, 
ultimele numere ale revistelor 
din București și din provincie și 
am căutat, mult și bine, semne
le serioaselor concluzii la care 
s-a ajuns la Conferință, semnele 
transformării, dar în afara unor 
articole, iarăși festive și încura
jatoare și pline de promisiuni și 
nevoi, n-am găsit mai nimic.

în sfîrșit, notez dovezile, repet, 
fără nici o preferință sau, accent 
în plus. Deci: ORIZONT, 
nr. 4 — lipsă de decizie
între ( 
științific, 
litate, și scurtele însemnări des
pre manifestări 
tice nu i

LUCEAFĂRUL, nr. 23 — de 
cîteva numere o pagină în plus 
și o timidă deocamdată ten
tativă de a dedica pagina a 
doua numai criticii, de remarcat 
în numărul amintit textul inedit 
al lui Liviu Rebreanu, o confe
rință rostită la radio în ziua de 
22 martie 1932, cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la 
moartea lui Goethe ; CRONICA, 
nr. 22 — continuă o mai veche

și obligatorii, pentru 
s-a subliniat în atîtea 
rînduri, chiar și de la 
înaltă tribună — să re- 
toții cuvîntarea secreta-

REVISTA

REVISTELOR
și cam fără relief anchetă, „Mo
mentul actual în critica și isto
ria literară", problemă. desigur 
de larg interes, aprins discutată 
la Conferință, dar nici măcar 
pomenită, fie chiar și într-o notă 
a redacției; RAMURI, nr. 5 — 
Ilie Purcaru publică partea a 
doua a reportajului „Sahara"; 
CONVORBIRI LITERARE, 
10 — un fragment de roman 
semnat de Romulus Guga și un 
grupaj de poezii de Adrian Pău- 
nescu ; ROMANIA LITERARĂ, 
nr. 23 — se comemorează 15 ani 
de la moartea lui Bacovia, iar a- 
cademicianul Victor Eftimiu, 
președinte de onoare al Uniunii

nr.

scriitorilor, face o emoționantă 
mărturisire de dragoste și cre
dință „în slujba înaltei Doam
ne", limba românească; CON
TEMPORANUL, nr. 23—0 
dezbatere, „Istoriografia româ
nească", utilă meditație asupra 
istoriei scrise, a rolului formativ, 
educativ și informativ ce revine 
istoricilor noștri militanți; 
VIAȚA ROMANEASCĂ nr. 4 
— din care nu pot să nu citez 
sublima cugetare a Eugeniei-Tu- 
dor Anton, așezată în fruntea 
cronic^, literare la „Marele sin
guratic" : „Unele cărți ne stâr
nesc admirația, unele ne amuză, 
și altele ne tulbură și ne rămîn 
apropiate pentru că ne-au soli
citat conștiința și ne-au stimulat 
gîndirea (?!). Sînt rare, aseme
nea cărți, iar „Marele singuratic" 
e una dintre ele".

Nu mai continui cu înșiruirea 
revistelor și cu dezvăluirea tă
cerii lor prelungite, vis-a-vis de 
ceea ce s-a întâmplat și s-a dis
cutai la Conferința națională a 
scriitorilor, închei cu cîteva ver
suri de Adrian Păunescu (CON
VORBIRI LITERARE, nr. 10): 
„Iată-ne pe vîrf / de-acum în
colo vrem liniște, totul e rezol
vat, / și nu-nțelegem ce-i larma 
aceea din vale / unde se nasc — 
spumegînd — generațiile", și ră
mîn pe mai departe un pasio
nat cititor de reviste.

CONSTANTIN STOICIU

1933.
despre _ 
ceferiștilor de la 
Atelierele „Gri- 
vița“, despre 
cruda reprimare, 
despre solidaritatea 
oameni cu cei aflați in luptă, 
in rîndul cărora se aflau foarte 
mulți tineri, a avut un adînc 
ecou în inima elevului Justin 
Georgescu, ridicând în mintea 
sa numeroase întrebări asupra 
cauzelor care au determinat 
declanșarea grevei.

Un rol important în forma
rea politică ideologică l-a avut 
cunoașterea unor lucrări în
semnate ale lui K. Marx „Ca
pitalul", K. Marx și Fr. Engels 
„Manifestul Partidului Comu
nist", V. I. Lenin „Imperia
lismul, stadiul cel mai înalt al 
caoitalismului" etc.

Venind în contact cu ideile și 
mișcarea revoluționară a înce
put să ia parte la acțiunile or
ganizate de celula U.T.C. din 
școală. La 17 ani, cind era in 
clasa a VTI-a de liceu, Justin 
Georgescu a devenit membru 
al organizației comuniste de ti
neret din țara noastră, moment 
de adincă semnificație în viața 
sa. marcind începutul unei peri
oade noi în care s-au conturat 
în mod definitoriu trăsăturile 
morale și politice ale luptătoru
lui conștient revoluționar. Justin 
Georgescu a desfășurat o vie 
activitate printre elevi, luind 
atitudine împotriva unor acte 
de nedreptate. împotriva unor 
atitudini abuzive practicate de 
unele elemente reacționare în 
școală.

în anii grei ai dictaturii mili
tare fasciste, toate forțele patri
otice antifasciste, în frunte cu 
clasa muncitoare, sub conduce
rea Partidului comunist, s-au 
ridicat într-o luptă dîrză de re
zistență. în aceste împrejurări 
deosebite, tineretul, prin elanul 
și energia sa revoluționară, 
prin pasiunea pentru adevăr și 
receptivitate la toate schimbă
rile sociale, a dovedit o pre
zență activă. Un rol important 
îl avea de jucat în această pe
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(această cale, prieteni 

să-1 ajute, pentru vechiul 
gajat, el însuși confi

Itat cu ut 
intervine

(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I
i

ut; e-tccppe, 
provenită din I 
ihil ciudat, că I

I
I
I

rioadă activitatea • de propa
gandă. Prin numeroase ziare 
ilegale, manifeste, broșuri, flu
turași etc. partidul comunist 
chema la luptă întreg poporul 
pentru salvarea țării. în con
dițiile teroarei fasciste, activi
tatea de tipărire a unor aseme
nea materiale era deosebit de 
grea, sarcina aceasta fiind în
credințată unor tovarăși care 
dădeau dovadă de calități cores
punzătoare. Și iată că U.T.C. a 
încredințat o astfel de misiune 
utecistului Justin » Georgescu, 
pentru a conduce o tipografie 
ilegală din fostul sector Verde 
al Capitalei. învingînd greută
țile, conștient de importanța a- 
ces.tei munci, a organizat cu 
multă inventivitate tipărirea și 
răspindirea materialelor aștep
tate ,cu nerăbdare în cartiere 
și întreprinderi.

între timp Justin Georgescu 
a devenit student la Facultatea 
de filozofie și litere de la Uni
versitatea din București, la sec
ția istorie, disciplină căreia i 
s-a consacrat din liceu.

Studenții uteciști. în acei ani, 
desfășurau o susținută activi
tate, luau inițiativa organizării 
de acțiuni revendicative, pen
tru asigurarea unor condiții 
mai bune de studiu, a unor 
condiții mai omenoase de trai 
în cămine, vădind poziție pro
testatară deschisă împotriva e- 

huliganice fasciste. 
Biroului studențesc 

al U.T.C. din 
Universitatea

București stu
dentul Justin
Georgescu a ÂFr- 
deplinit nume- 
în colectivitatea 
nu rare au

lementelor 
în cadrul

miilor roase sarcini, 
studențească, 
fost situațiile cînd în fața celor 
prezenți a adus în prim p’in, 
evocând cu căldură și adine 
simț patriotic, momente sem
nificative din istoria frământată 
a patriei noastre privind lupta 
seculară a poporului român 
contra cotropitorilor, pentru a- 
părarea ființei naționale, a in
dependenței și suveranității. în 
același timp acest tinăr înflă
cărat și ’curajos care din pri
măvara anului 1942 făcea parte 
din conducerea U.T.C. din Uni
versitate, cu toate primejdiile 
care planau, a inițiat și a luat 
parte la difuzarea în rîndurile 
studenților a manifestelor, edi
tate de P.C.R. și U.T.C., care 
au mobilizat la luptă împotriva 
teroarei fasciste. Siguranța con
semna cu furie faptul că in 
amfiteatrele universității, la a- 
viziere, în biblioteci și labora
toare erau găsite numeroase a- 
semenea chemări răspindite de 
studenții uteciști.

La 29 august, 1942, în timp 
ce se afla în plină activitate, 
Justin Georgescu a fost arestat.

„Tinel" tinărul de 20 de ani. 
cu fruntea înaltă și privirea 
senină, a fost torturat bestial 
la prefectura poliției Capitalei, 
pînă în ultima clipă a vieții, 
dînd dovadă de curai izvorit 
din convingerea deplină în vic
toria cauzei pentru care-și jert
fea viața.

Lupta plină de sacrificii a 
atitor militanți revoluționari și 
patrioți în rîndul cărora s-a a- 
flat și Justin Georgescu n-a 
fost zadarnică, socialismul tri- 
umfînd pe pământul României.

Astăzi, tineretul României so
cialiste, venerind memoria ce
lor dispăruți, se angajează cu 
toată puterea viratei să răs
pundă în mod plenar faptelor 
mărețe contemporane.

EL1SABETA IONIȚA '

Trebuia să vină cineva de 
la ziar ca tovarășii din con
ducerea F.M.U.A.B. să-și a- 
ducă aminte de îndatoririle 
față de tinerii ingineri ? Cu 
două zile înainte li se spu
sese că „nu sint bani", dar 
după reclamarea incorectitudi
nii s-au găsit două legi de 
coroborat, „care permit" etc...

...Tinerilor li se fac adesea 
promisiuni care nu sînt res
pectate. Unii tovarăși, cadre 
de < ’
pare, 
mele
cu a ____ _ ____ ,
colo fără nici o obligație. 
Mulți tineri din această uzi
nă sînt realmente nemulțu
miți pentru simplul motiv că 
nimeni nu se ostenește să-i in
formeze asupra situației reale. 
Etc. etc. De unde s-a învățat, 
oare, acest mod de a-i privi 
„de la distanță" pe tinerii 
muncitori ? Cine le dă meș
terilor, șefilor de servicii, ca
drelor de conducere care se 
manifestă astfel un asemenea 
drept ? Tovarășul director ne 
mărturisea că adesea este ne
voit să se ocupe personal de 
rezolvarea unor probleme pe 
care le ridică tinerii. Evident, 
este un fapt pozitiv. Se pare, 
însă, că uneori se pierde din 
vedere lanțul slăbiciunilor, 
sînt ajutați tinerii (cît poate, 
personal, un director) dar ar 
mai trebui „ajutați" și subal
ternii birocratizați. Pentru 
rezolvarea problemei ridicate 
de tînărul Constantin Marcel, 
de pildă, tovarășul director a 
intervenit de două ori : o dată 
dînd un ordin care n-a fost 
respectat de către asemenea 
subalterni, și a doua oară ac
ționând direct în secție, la lo
cul de 
cauză.

...Nu 
de aici 
lui decizie-execuție există fi
suri. Asupra lor am dorit să 
atragem atenția. Și mai ales 
asupra faptului că aceste fi
suri apar cel mai frecvent 
cînd este vorba de tineri. De 
ce ?

producție șă-și raporteze pla
nul la un număr de munci
tori cu o calificare mai scă
zută, existând în felul acesta 
cel puțin motivul aparent de 
scuză pentru eventualele ne- 
realizări ’ viitoare ale indicato
rilor de plan. Și Ion Dragu. 
secretarul comitetului U.T.C., 
și maistrul Constantin Toma, 
ne-au confirmat această prac
tică. Noi ne simțim datori să 
o aducem din nou în fața con
ducerii uzinei și nu numai a 
tovarășilor de aici. Ne refe
rim și la organele însărcinate 
să respecte legislația muncii. 
Ele ce fac ?

Asemenea atitudini neaten
te față de tineri mai întâl
nim la F.M.U.A.B. și în alte 
domenii. La ..ora de audientă" 
mai mulți stagiari, ingineri și 
tehnicieni, au sesizat o înde-

menzi, reiese că el 
mod curent lucrări 
ria a treia și a patra. Și to
tuși; G.M. nu este încadrat 
decît la categoria ,.unu-bază“. 
îndeplinind condițiile cerute 
de lege, el a făcut, în toamna 
trecută, o cerere de exami
nare. Nu a primit nici un 
răspuns.

— îmi este și rușine să le 
spun colegilor de la școală 
care lucrează în alte fabrici, 
că de la absolvire n-am avan
sat nici măcar cu o treaptă. 
Vor crede că m-am lenevit, că 
n-am mai învățat nimic...

Alte 16 cereri din secție 
stau într-o mapă prăfuită. To
varășa Ecaterina Teodor, pon- 
t.atoare, 
personal 
mească, 
lor.

execută în 
de catego-

care 
1 an- 

_ . , — ——confrun
tat cu unele neajunsuri, rar 

* J cineva, rar se mai 
străduiește cineva să-1 sfă
tuiască, să-1 ajute. Să ne re
ferim, pentru exemplificare, la 
un singur aspect reieșit din 
cuprinsul observațiilor for
mulate de tineri cu prilejul 
„orei de audiență" desfășurată 
la F.M.U.A.B. : modul în care 
sînt acordate, aici, noile cate
gorii și trepte de încadrare.

Firește, pentru promovarea 
într-o nouă categorie trebuie 
întrunite o serie de condiții 
legale. O informație cu ca
racter pozitiv preluată de la 
serviciul personal al fabricii 
(„Cîte cereri am primit anul 
trecut tot atîtea am și rezol
vat") pare să ne sugereze sen
sul favorabil al acestei acti
vități.

Iată însă că lucrurile sînit 
contrazise „pe teren".

— Ceea ce vi se spune dv. 
la birou, ne atrăgea atenția 
Grigore Nistor, de la meca
nica ușoară, nu reprezintă de
cît o parte din adevăr. Sînt 
printre noi destui tineri ale 
căror cereri au rămas de mul
tă vreme nerezolvate. La an
gajare, șeful serviciului per
sonal mi-a promis că îndată 
ce voi îndeplini condițiile le
gale voi primi o nouă cate
gorie de salarizare. Am înde
plinit condițiile, am făcut ce
rere de examinare și... nimic. 
Asta a fost în 1969. în toamna 
trecută am făcut o nouă ce- 

i măcar 
ceva in genul : „nu s-a putut", 
sau „mai așteptați".

în situația lui G.N. se află 
și frezorul Gh. Mateciuc. în
tr-un număr anterior al ziaru
lui relatam despre faptul că 
acest tînăr este cîștigătorul 
fazei pe uzină a unei olimpia
de pe meserii. E vorba, deci, 
despre un muncitor cu o ca
lificare profesională bună. De 
altfel, din carnetul său de co-

_ uvuuia am o u
I rere. Tot nimic. Nici
| r.Pva in «renul • ..nu ■-«

I
I

comentariul politic și ■ 
•, ce-i drept de bună ca- I

lifestări literare și artis- I 
totdeauna semnificative : |

afirmă că serviciul 
n-a vrut să le pri- 

evitind înregistrarea

ÎN DOSARELE
BIROCRATULUI

șeful secției ce

spună, dinsul și-a 
nu ? Mai departe...

— Dar 
spune ?

— Ce să 
dat avizul,

Mai departe, tinerii se întâl
nesc cu oameni care ridică 
din umeri. Ne-am gindit că 
poate există cumva vreo greu
tate obiectivă, vreo condiție 
care îi împiedică să-i ajute 
pe tineri. Ce scriu regulamen
tele. Cităm din legea nr. 12/ 
1971 capitolul III articolul 22 : 
„încadrarea muncitorilor ca
lificați în categorii superioare 
se va putea face dacă unita
tea are prevăzut in planul 
său un volum suficient de 
lucrări corespunzătoare cate
goriei Ia care muncitorii soli
cită să fie încadrați". în res
pectiva secție condiția este 
îndeplinită chiar cu priso
sință. Atunci ? Se pare că este 
mai ușor pentru o unitate de

lungată întîrziere de la înca
drarea lor pe post. Este cazul 
lui Paul Doru, a lui Ursu A- 
drian etc. Inginerul P. D. după 
depășirea termenului de sta- 
giatură a adresat o cerere 
pentru schimbarea încadrării, 
dar nici la data vizitei noastre 
nu primise un răspuns con
cret. De notat că cel în cauză 
este și recentul absolvent, cu 
calificativul ,,foarte bine", al 
unui curs pe țară de progra
mare în sistemele de prelu
crare automată a datelor. în 
sfîrșit, față de tot ceea ce am 
ajuns să aflăm, ne este greu 
să credem că se află la mij
loc o simplă coincidență, în
tre cele ce ne-au fost sesizate 
și descoperirea la serviciul or
ganizării muncii — chiar în 
zilele următoare — a unor 
decizii de încadrare a opt sta
giari proaspăt bătute la ma
șină și încă nesemnate.

conducere, socotesc, se 
. că a promite în nu- 

instituției este egal 
spune o vorbă, a- 

nici o obligație.

muncă al tânărului în

ne e greu să deducem 
că pe parcursul lanțu-
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ÎN SLUJBA ELE

INTERESELOR ȚARII

E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
sale Regina ELISABETA a Il-a, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre, Ziua na- 
*’ de a V£ adresa

pace și prosperi
țională a Marii Britanii, îmi oferă prilejul 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
tate pentru poporul britani-c.

Șl ALE POPORULUI
Potrivit unei tradiții deja sta

tornicite, în fiecare an, în a 
doua duminică a lunii iunie, se 
sărbătorește „Ziua Miliției" din 
Republica Socialistă România. 
Prilej de trecere în revistă a 
succeselor obținute, de cunoa
ștere mai profundă a sarcinilor 
și specificului activității uneia 
din instituțiile statului socialist 
care apără interesele legitime 
ale populației — aniversarea 
miliției constituie, în același 
timp, o semnificativă manifesta
re a legăturilor indisolubile 
dintre cetățenii patriei noastre 
și slujitorii ordinii publice.

Condusă de către Partidul 
Comunist Român, educată în 
permanență în spiritul devota
mentului nemărginit față de 
patrie și popor, miliția din 
țara noastră se încadrează or
ganic în efortul comun pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Intensificarea eforturilor pen
tru perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de muncă, 
sporirea intransigenței față de 
elementele care atentează la 
viața, bunurile și libertățile ce
tățenilor, prevenirea accidente
lor de circulație pe drumurile 
publice, soluționarea compe
tentă și operativă a cererilor 
și sesizărilor populației, iată 
doar cîteva aspecte ale preocu
părilor organelor de miliție 
pentru îndeplinirea la un nivel 
superior a sarcinilor actuale 
și de perspectivă.

în ansamblul activității pe 
care o desfășoară miliția, în 
colaborare cu celelalte organe 
ale Ministerului de Interne, 
pentru asigurarea respectării 
normelor de conviețuire socia
listă, un loc important îl ocupă 
măsurile pentru ocrotirea copii
lor și tineretului împotriva tu
turor factorilor care le-ar pu
tea primejdui viața, starea psi
hică și morală.

începînd cu măsurile de pro
tecție împotriva accidentelor 
de circulație și pînă la cele 
mai diverse forme de comba
tere a influențelor negative 
care se mai manifestă in rîn
dul unor minori și adolescenți, 
miliția contribuie nemijlocit la 
procesul educativ-instructiv al 
tinerei generații, la cultivarea 
unei înalte ținute etice, la cu
noașterea și înțelegerea reguli
lor de conviețuire socială. Este 
cunoscut faptul că. la vfrsta 
copilăriei și adolescentei se 
ivește, pe alocuri, și pericolul 
unor tentații dăunătoare, ali
mentate de spiritul de aventu
ră greșit înțeles, de lipsa de 
discernămînt, de supraveghere

Colonel IOAN VOICU,
Adjunct al șefului Inspectoratu

lui general al miliției

și îndrumare. Nedescoperite și
-----T.bătuta la timp și prin z în primul

educative, asemenea ten- 
pot evolua negativ spre 
ale căror consecințe sînt 
de imaginat. Prevenirea 
fapte și manifestări care

necombâtute __ . 
mijloace adecvate, 
rînd ’ 
tații 
vicii 
ușor 
unor _
vin în contradicție cu regulile 
de conviețuire socială, evitarea 
alunecării anumitor tineri pe 
panta incorectitudinii, depista
rea și cauterizarea factorilor 
nocivi care influențează com
portamentul elementelor ușura
tice. constituie una din preocu
pările importante ale organe
lor de miliție. Firește, această 
înaltă responsabilitate socială 
nu poate fi materializată cu

ZIUA

MILIȚIEI

suoces fără un sprijin activ și 
multilateral din partea organi
zațiilor U.T.C., a părinților, 
instituțiilor de învățămînt. în 
acest sens, miliția realizează o 
strînsă conlucrare cu toți fac
torii ce concură la procesul 
educativ-instructiv al tinerei 
generații, participă efectiv la 
studierea problemelor de com
portament ivite în rîndul unor 
tineri, acționează cu grijă și 
tact în cazurile penale în care 
sînt implicați minori sau ti
neri, acordînd maximum de a- 
tenție reeducării acestora, vin
decării grabnice a traumatis
melor psihico-morale pe care 
le-au suferit din diverse mo
tive.

Astfel, în colaborare cu or
ganizațiile U.T.C., cadrele di
dactice, familiile, reprezentanți 
ai organelor tutelare, organele 
de miliție analizează periodic 
sau ori de cite ori este necesar, 
situațiile critice ale unor tineri 
cu un comportament necores
punzător, lipsiți de suprave
ghere ori predispuși să comi
tă infracțiuni, adoptind în co
mun măsurile ce se impun, in
clusiv, acolo unde este cazul, 
internarea minorului intr-un 
institut de reeducare.

Este demn de remarcat fap-

ty că majoritatea covîrșitoare 
a tinerilor, educați în spiritul 
cinstei și demnității, al dra
gostei pentru muncă și echita
te socială, participă ou răspun
dere și înflăcărare la demasca
rea și blamarea faptelor anti
sociale, iau o poziție fermă 
față de cei care încalcă legile 
statului, normele de convie
țuire socialistă. Aceasta este 
dovada incontestabilă a unui 
suport moral puternic în rîn
dul tineretului nostru, premisă 
a formării și dezvoltării tinerii 
generații.

„Uteciștii și toți tinerii patriei 
noastre — arăta secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
cuvîntarea rostită cu ocazia 
Semicentenarului U.T.C. — tre
buie să se situeze pe pozițiile 
cele mai înaintate ale luptei 
dintre vechi și nou, să fie un 
sprijin de nădejde al partidu
lui în ampla sa activitate de 
promovare în viața socială a 
eticii și echității socialiste, de 
combatere hotărită a concepții
lor și atitudinilor retrograde, 
înapoiate, a actelor antisociale, 
a reminiscențelor modului de 
viață burghez".

în ceea ce privește organele 
de miliție, ele nu vor precu
peți nici un efort pentru ca ti
nerele vlăstare ale societății 
noastre socialiste să fie ocroti
te și ferite cu maximum de 
eficiență împotriva actelor ile
gale și a influenței nefaste pe 
care o poate avea activitatea 
elementelor infractoare.

Străduindu-se să aplice ne
abătut în viață sarcinile izvo- 
rîte din documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, cadrele de miliție, a- 
lături de celelalte organe ale 
statului nostru, împreună cu 
întregul popor, întîmpînă Con
ferința Națională a partidului 
și aniversarea Republicii ani
mate de dorința fierbinte de a 
fi și în viitor la înălțimea în
crederii acordate de partid și 
popor.

Grija pentru apărarea avutu
lui obștesc și personal al ce
tățenilor, pentru asigurarea or
dinii și liniștii publice, va fi 
întotdeauna strîns împletită cu 
înalta răspundere pentru apă
rarea intereselor tinerilor pa
triei noastre — viitorul de aur 
al României Socialiste.

a SPORT • SPORT o SPORT *

PROGRAM COMPETIJIONAL
Sfîrșitul săptăminii rezervă 

spectacolului fidel tentații de 
la cele mai diferite discipline 
sportive, așa că alegerea ne va 
fi dificilă, dar oriunde ne-am 
deplasa, la fotbal, tir, atletism 
sau rugbi, nu vom fi dezamăgiți.

FOTBAL : In Capitală, dumi
nică vom urmări o singură în- 

^tîlnire din divizia A : Dinamo— 
S.C. Bacău, la ora 17,30, pe sta
dionul Dinamo. în țară, a 28-a 
etapă programează partidele : 
Farul - „U“ Cluj; A.S. Arma
ta — Rapid; Steagul roșu — Po
litehnica Iași: Crișul — Univ. 
Craiova: C.F.R. Cluj — Steaua; 
Jiul — F. C. Argeș și U.T.A. — 
Farul.

BOX : Azi la Patinoarul „23 
August". începînd de la orele 19, 
au loc finalele Campionatelor 
europene de box pentru tineret. 
Cinci boxeri români : Condurat, 
Băbescu, Turei, Lazăr și Cuțov 
vor fi prezenți pe podium la ca
tegoriile respective, în lupta 
pentru medaliile de aur

TIR : La Poligonul Tunari, 
continuă, azi și mîine, întrecerile 
celor mai buni trăgători din țară 
și din cele 18 țări participante la 
..Internaționalele" de tir ale 
României. In ambianța răcoroa
să a pădurii, spectatorului, în 
vizită la Tunari, i se oferă și 
prilejul cîtorva ore de relaxare.

ATLETISM : Duminică, înce
pînd de la ora 18 pe stadionul 
..Republicii" are loc triunghiula
rul feminin la atletism, avînd ca 
protagoniste naționalele Poloniei, 
R. F. a Germaniei și României, 
întîlnirea se anunță ca un eve
niment atletic deosebit, la între
ceri, fiind prezente nume de 
prestigiu ale atletismului feminin 
din cele trei țări. • Azi după- 
amiază și duminică dimineața au 
loc întrecerile atletice finale ale 
liceenilor din țară.

RUGBI : Azi, un program 
deosebit de atractiv. Finala cam-

pionatului de juniori care va a- 
vea loc pe terenul Vulcan între 
C- S. Școlar — Grivița Roșie 
(ora 17,00) precedat de întîlnirea 
pentru ocuparea locurilor 3—4 
dintre Școala Sportivă Nr. 2 
— Rapid (ora 16). • Dumi
nică la Timișoara, derbyul 
campionatului : „Univ" Timi
șoara — Știința Petroșeni. 
Care dintre echipe va cîș- 
tiga, aceea va îmbrăca tricourile 
de campioană. Alte întîlniri în 
țară : Farul — Sp. Studențesc, 
C.S.M. Sibiu — Gloria; Politeh
nica Iași — Agronomia Cluj. în 
Capitală, două interesante întîl
niri : Grivița Roșie — Dinamo 
(teren Parcul copilului, ora 11)- 
și Steaua — Rulmentul Bîrlad 
(teren Ghencea, ora 9,30).

★
Desigur, mai sînt și alte ma

nifestări la care prezența spec
tatorului poate fi solicitată. Soa
rele, timpul frumos, ștrandurile, 
pădurile, parcurile, ne invită la 
o odihnă activă, bine meritată la 
sfîrșit de săptămînă.

GABRIEL FLOREA.

BOURGUIBA, a

Sosirea unei delegații a

Partidului Comunist din Argentina

lupta eroică
vietnamez LA AinOClIATILt

R

din 
re- 
vi- 
or- 
din

Primire la președintele

Consiliului de Miniștri

ION CHIRIAC

AL. BALGRADEAN

I. DANCFA

Expoziția cu lucrări tehnice 
a elevilor din școlile județului

Președintele Republicii Tunisiene, HABIB ___________ , _
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea tele
gramă :

Foarte impresionat de mesajul de felicitare pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul sărbătorii 
naționale a Tunisiei, Vă exprim, atît în numele meu personal, 
cît și în numele guvernului și poporului tunisian sincerele mele 
mulțumiri. Formulez cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

ALEJANDRO LANUSSE, președintele Națiunii Argentiniene, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc pentru amabilele felicitări transmise de Exce
lența .Voastră și la rîndul meu vă adresez urări de fericire și 
prosperitate pentru guvernul și poporul dumneavoastră.

Solidari cu
a poporului

Sub auspiciile Frontului Uni
tății Socialiste, vineri după- 
amiază, a avut loc în aula Uni
versității din Timișoara o adu
nare festivă prilejuită de cea 
de-a treia aniversare a creării 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
dc Sud.

Au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai Frontului Unității Socia
liste, conducători de întreprin
deri și instituții, muncitori și 
ingineri, tehnicieni, oameni de 
știință și cultură, studenți ro
mâni și vietnamezi care studiază 
în centrul universitar Timișoara.

Au fost prezenți Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R. D. 
Vietnam, membri ai celor două 
ambasade.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit Vasile Moț, vice
președinte al Consiliului jude
țean Timiș al Frontului Unității 
Socialiste. Subliniind lupta eroi
că dusă de poporul vietnamez 
pentru făurirea unei vieți libere 
și prospere, pentru o patrie uni
tă și independentă, vorbitorul a 
exprimat profundul atașament al 
oamenilor muncii din patria 
noastră, politica Partidului Co
munist Român și guvernului Re
publicii Socialiste România, care 
acordă poporului vietnamez aju
tor politic, material și diplomatic 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale legitime.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Republicii Vietnamului de 
Sud, Lam Van Luu, care, subli
niind succesele obținute de for
țele patriotice în lupta pentru

apărarea ființei și demnității na
ționale, a relevat ajutorul activ 
al țărilor socialiste, sprijinul și 
încurajarea puternică de care se 
bucură din partea întregii ome
niri progresiste, inclusiv a po
porului american, în lupta dusă 
împotriva imperialiștilor ameri
cani și a marionetelor lor de la 
Saigon pentru eliberarea între
gului Vietnam de sud.

In numele Frontului Național 
de Eliberare, al Guvernului Re
voluționar Provizoriu și al popu
lației din Vietnamul de sud, vor
bitorul a exprimat, în încheiere, 
recunoștință profundă Partidului 
Comunist Român, guvernului și 
poporului român pentru ajutorul 
frățesc acordat cauzei nobile 
pentru care luptă poporul viet
namez.

A fost prezentat, apoi, un film 
documentar despre lupta eroică 
a patrioților vietnamezi.

HUNEDOARA : „Mis
tria de aur" la a treia 

ediție

Președintele Consiliului- de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, vineri după-amia- 
ză, pe ambasadorul Austriei la 
București, Eduard Tschop, în 
legătură cu plecarea definitivă

a acestuia din țara noastră.
La primire, care s-a desfășu

rat intr-o atmosferă de cor
dialitate, a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Vineri seara, a sosit în Capi
tală. o delegație a Partidului 
Comunist din Argentina, con
dusă de tovarășul Geronimo 
Arnedo Alvârez, secretarul ge-, 
neral al partidului care, la' in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

30 DE ANI DE
COMISE DE NAZIȘTI LA LlDICE

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la atrocitățile comise de 
naziști la Lidice, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
Comitetul foștilor luptători an
tifasciști și Comitetul organi
zatoric al veteranilor de război 
antifasciști au organizat în ziua 
de 9 iunie o adunare in sala 
Muzeului de istorie a partidu
lui.

Au participat Nicolae Cioroiu, 
vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști 
România, general colonel in 
zervă Dumitru Dămăceanu, 
cepreședinte al Comitetului 
ganizatoric al veteranilor .__
războiul antifascist. Lucia Deme
trius scriitoare, membru al Co
mitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, prof. univ. Tudor

Bugnariu. membru al Comite
tului foștilor luptători antifas
ciști. Vasile Priceputu, șeful 
secției propagandă a Comitetu
lui Municipal București al 
P.C.R., foști luptători antifas
ciști.

A fost de față ambasadorul 
Miroslav Sulek și membri ai 
ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit prof. univ. 
Tudor Bugnariu.

Au fost prezentate apoi filme 
documentare despre localitățile 
martire Lidice și Masei.

Cu aceeași ocazie a fost or
ganizată expoziția de foto
grafii „30 de ani de la distru
gerea satului Lidice".

ACCENTE
(Urmare din pag. I)

decizii fără a le verifica valoarea și consecințele iar elfii 
în transmiterea, în telegrafierea acestora și încâ luînd un 
aer viscolit, pătrunzător, cînd în sinea lor nasc și se scalda 
de fapt într-un indiferentism total. Insăsi funcția lor în 
schemâ devine adesea un suport al indiferenței. Dar, ce să 
mai ocolesc? — îi numeam pe adjuncți în această ultimă si
tuație, pe unii din ei, mă refeream la faptul că, în unele 
locuri, ei sînt, poate, prea mulți etc., etc. Ceea ce mi se 
pore de înlăturat e, în primul rînd, optica înjumătățirii 
muncii, sau a asumării parțiale a răspunderii, e starea pre
cară a jumătății de efort, sau, după cum se exprima glu
meț cineva, boala care se cheamă și de care se suferă cu 
plăcere și orgoliu uneori — adjunctivita. Paradoxul e că 
de „adjunctivită* suferă adesea și unii a căror titulatură 
în schema de funcțiuni nu e adjectivată astfel ; care au 
adică răspunderi întregi. Mă gîndesc că ea sau tot ceea 
ce-i seamănă poate și trebuie să fie eradicat; că în lunga 
aruncare de ancoră la țărmul mereu mișcător și precis al 
dezvoltării, al cursului febril pe care îl ia aceasta și care 
va dobîndi noi dimensiuni, noi motivări și noi cerințe, ca 
urmare a direcțiilor înseși pe care le propune studiul știin
ței conducerii societății, armonizarea de care vorbeam și 
care, indiscutabil, cuprinde o multitudine de aspecte, începe 
să se definească ea însăși ca un accent valoric deosebit, 
în consecință, apare evidentă, cred , și nevoia suprimării 
răspunderilor intermediare.

Zilele trecute intr-unui din 
cartierele noi de locuințe ale 
Hunedoarei s-a desfășurat o 
întrecere pasionantă intre 
constructori. Aproape 20 de 
tineri lucrători pe șantierele 
din Deva, Hunedoara și Pe
troșani și-au depus candida
tura pentru cîștigarea mis
triei de aur, trofeu acordat 
anual de către Comitetul ju
dețean al U.T.C., celui mai 
bun zidar. Băieții au lucrat cu 
dăruire și entuziasm, fiecare 
dorind să reprezinte cu cinste 
înalta măiestrie a colectivu
lui din care face parte. Celor 
(» echipe le-au fost încredin
țată execuția pereților des
părțitori la 6 apartamente. 
Realizările au întrecut toate 
așteptările. în loc de 60 mp. 
de zidărie cit era norma, ti
nerii au realizat 142 mp de- 
pășindu-și planul cu 130 la 
sută. Echipa lui Iosif Bordy 
de la șantierul 4 al I.C.S.H, a 
executat pe parcursul a 2—3 
ore 35 mp. de zidărie, un 
succes excepțional care i-a 
asigurat locul I și „Mistria de 
aur". Pe locul II s-a clasat 
echipa lui Ion Bozeșan de Ia 
același șantier care a execu
tat peste 33 mp de zidărie.

IAȘI : O expoziție a 
lucrărilor tehnice

iași surprinde anul acesta în 
mod plăcut prin atenția care 
a fost acordată aplicațiilor 
tehnice deosebite. Ștacheta u- 
nor asemenea preocupări ca
racteristice, mai ales, celor 
circa 13 000 de elevi din mu
nicipiu] Iași care alcătuiesc 
efectivul școlilor profesionale 
și liceelor de specialitate 
este ținută la înalt nivel de 
către Liceul de chimie și 
Școala profesională Nicoli- 
na 1.

Răspunzind unor cerințe 
impuse de perfecționarea 
predării cunoștințelor în 
școală, de modernizarea în 
ultimă instanță a acesteia 
cercul tehnico-aplicativ de la 
Liceul de chimie condus de 
profesorul Constantin Antohi 
vine cu trei realizări deosebit 
de importante : două panouri 
automatizate destinate de
monstrațiilor de fizică capito
lul electromagnetism și. res
pectiv. efectului chimic al 
curentului electric și un dis
pozitiv destinat demonstrați
ilor necesitate de înțelegerea 
capitolului oscilații și unde 
elastice. Au lucrat efectiv la 
realizarea acestora ca și la 
elaborarea proiectului elevii 
Moișanu Ion, Andone Ion, 
Balica Ion și Lupu Ion.

Elevii Școlii profesionale 
Nicolina între care un aport 
deosebit și l-au adus Adam 
Bernard, Zota Ion, Berciu 
Ion, Donac Gheorghe, Hosa 
Mitică și Cioranu Constantin, 
conduși de maiștrii Baciulică 
Leonida și Chiriță Grigore au 
realizat aparatură necesară 
centrelor științifice de orien
tare școlară și profesională

care ființează m Iași scutind 
pe de o parte importul aces
tora și pregătindu-se să satis
facă comenzile deja primite 
din partea Inspectoratelor 
școlare Deva. Ploiești. Bacău, 
precum și de către C.P.I.T. 
București. Intre aparatele 
realizate, cu nimic mai prejos 
fața de prototipul lor figu
rează un aparat Lahy, pentru 
disocierea mișcărilor manua
le, un ,.Zweihandpruher“, un 
winkeltrib precum și diferite 
dexterimetre.

ARAD : In
— tinerii 

din comerț

întrecere 
lucrători

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
n

coproducfie tovieto-polonoproducție a studiourilor italiene

Film distins cu Medalia de aur — Moscova 1971 regia : SYLWESTER CHECINSKI

STRABURZYANSKI, MARIA ZBYSZEWSKA

CONCURSUL PRONOSPORT

Nr. 24 din 11 iunie 1972

Dinamo-S.C. Bacău 
U. T. Arad-Petrolul 
Jiul-F. C. Argeș 
C.F.R. Cluj-Steaua

1
1
1
1,X,2

Crișul-„U" Craiova 1
Farul-„U“ Cluj 1
A.S.A. Tg. Mureș-Rapid 1
Steagul roșu-Politehnica 1

Brescia-Ternana i,x
Genoa-Lazio l,x
Novara-Como l,x
Palermo-Cesena 1,X

Perugia-Torino 1

j i
' V"'

37 de concurenți din jude
țele Alba, Arad. Bihor. Caraș- 
Severin, Hunedoara și Timiș 
și-au disputat la Ineu, jude
țul Arad, șansele în cadrul 
concursului „Buna servire". 
Gazdele, întreaga populație a 
orașului de pe malurile Cri- 
șului. au avut prilejul să fie 
beneficiarii exigenți ai servi
ciilor celor mai buni vînză- 
tori, ospătari și cofetari. în 
urma disputării probelor teo
retică și practică au cîștigat : 
din rîndul vînzătorilor Lidia 
Marticec, librar în orașul 
gazdă, la ospătari Mircea 
Bota din Ilia, județul Hune
doara iar dintre laboranți, 
cofetari și bucătari cel mai 
priceput s-a dovedit a fi Mo
nica Matcău, din Salonta, ju
dețul Bihor. Sperăm că pri
ceperea dovedită în concurs 
se va ilustra, de asemenea, și 
în activitatea cotidiană a tu
turor tinerilor coneurenți.

PROIECTE PENTRU
HARTA DE MIINE

A PATRIEI
• ÎNTOCMIREA SCHIȚELOR DE SISTEMATIZARE A LOGAM* 

TĂTILOR RURALE — ÎN FAZA FINALĂ 
• CÎTEVA DIN 300 -------------------------VIITOARE ORAȘE

• CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR ale țării 
noastre au continuat ieri la poligonul Tunari din apropierea 
Capitalei. în proba de armă liberă calibru redus 3 x 40. primul 
loc a revenit țintașului Nicolae Rotaru cu 1162 puncte. Iată 
primii clasați pe poziții : M. Ferecatu — 397 puncte (culcat), 
N. Rotaru — 377 puncte (picioare) și G. Kuslerman (R. F. a 
Germaniei) — 393 puncte (genunchi). Proba feminină de pistol 
sport 60 focuri a revenit Anei Buțu, care cu 581 puncte a stabilit 
un nou record național.
• COMPETIȚIA CICLISTA INTERNAȚIONALA „Cursa Mun- 

ților" organizată de clubul sportiv Dinamo, a continuat ieri cu 
desfășurarea etapei a 3-a contra-cronometrului individual (Fur- 
nica-cota 1 400). Cel mai bun timp a fost realizat de ciclistul 
Cristian Tudoran de la Steaua cu 20’40”, urmat de Dumitru 
Stanca (Voința) — 20’59” și V. Teodor (Dinamo) — 21’01”.

In clasamentul general individual continuă să conducă dina- 
movistul V. Teodor cu 5h28’59”, urmat de Cristian Tudoran 
(Steaua) — 5h29’22”. Stanca Dumitru (Voința) — 5h30’06”, Vasile 
Miu (Dinamo) — 5h30’15”, Mayer Eberhard (Dinamo Berlin) — 
5h30T5” etc. Astăzi are loc ultima etapă Sinaia—București.

• ÎN SFERTURILE DE FINALA ale turneului internațional 
de tenis de la Hamburg, australianul Hewitt I-a învins cu 
6—2, 3—6, 6—4, 6—2 pe Ilic Năstase.

făcute
Procurorul 

ț^eput>hcu

regia : DAMIANO DAMIANI
: FRANCO NERO, MARTIN BALSAM, MARILU TOLO, 

CLAUDIO GORA, ARTURO DOMINICI

cu : MALGORZATA POTOCKA, NIKOLAI BURLIAEV, IGOR

Aoțiunea desfășurată pe întreg 
cuprinsul țării pentru întocmi
rea schițelor de sistematizare a 
localităților rurale a intrat în 
faza finală. Timp de peste doi 
ani, mii de arhitecți, urbaniști, 
economiști, sociologi, demografi 
și de <alți specialiști de pe lingă 
consiliile populare județene, au 
întreprins studii și cercetări, în 
cadrul Programului general pen
tru organizarea și dezvoltarea 
teritoriului, menite să stabileas
că cadrul cel mai adecvat viito
rului localităților din patria 
noastră. Pe baza acestor studii, 
majoritatea din cele 2 706 centre 
comunale existente în întreaga 
țară, dispun în prezent de schițe 
de sistematizare a așezărilor ru
rale. U.n mare număr dintre a- 
cestea au și fost aprobate de 
consiliile populare județene.

Urmărindu-se ridicarea conti
nuă a gradului lor economic și 
social-cultural, un număr de 
peste 300 de centre comunale au 
fost propuse ca în următorii 
5—15 ani să devină centre oră
șenești, prevăzute cu unități e- 
conomice de importanță zonală 
sau chiar republicană, cu insti
tuții social-culturale — spitale, 
cinematografe, teatre, licee, școli 
tehnice, biblioteci — cu terenuri 
de sport, construcții cu mai 
multe nivele. Noile centre ur

bane vor polariza populație din 
jurul lor pe o rază de pînă îa 
40 km.

Pe baza studiilor efectuate, s-a 
stabilit că au posibilități de a 
deveni centre coordonatoare e- 
conomice și social-culturale cu 
caracter urban printre altele 
comunele Corbeni, Gotmeana, 
Domnești, Izvoru, Rucăr, Vedea, 
Stîlpeni — județul Argeș ; Le- 
chința. Prundul Bîrgăului, Petru- 
Rareș, Șicu — județul Bistrița- 
Năsăud ; Valea lui Mihai, Să- 
cuieni, ,Popești, Ținea, Ceta, Ti- 
leagd și Sălard — județul Bihor i 
Valea Călugărească, Nehoiu, Po
goanele, Rușețu, Filipeștii de Pă
dure, Valea Doftanei, Pietroșița, 
Voinești, Ciorani — localități pe
troliere din județele Prahova, 
Buzău și Dîmbovița; Coraieni’ 
Bogdan-Vodă, Moisei, Bicaz, 
Ieud, Botiza și Cernești — ju
dețul Maramureș ; Scornicești, 
Vulturești, Coteana, Piatra Olt, 
Movileni — județul Olt ; Ardud. 
Supur, Livada, Bicsad, Călineștî 
și Halmeu — județul Satu Mare ; 
Dolhasca, Verești, Cornu Luncii, 
Vicovu de Sus, Vama, Frasin, 
Broșteni, Iacobeni și Fundu Mol
dovei — județul Suceava ; Dră- 
gănești Vlașca. Bălăci, Crîngu, 
Seaca, Furculești, Izlaz — ju
dețul Teleorman.



hotarei SPERANȚE
ȘI NELINIȘTI

BUDAPESTA

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR Bl RATIFICARE 
A TRATATULUI DE PRIETENIE ROMÂNO UN6AR

La 9 iunie a avut loc la Buda- • 
pesta schimbul instrumentelor 
de ratificare . a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Ungară, semnat la Bucu
rești, la 24 februarie 1972.

Din partea română schimbul a 
fost efectuat de către loan Co- 
toț, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta, 
iar din partea ungară de către 
Janos Peter, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Ungare.

La festivitate au luat parte 
Tordai Jeno, adjunct al minis
trului comerțului exterior, dr. 
Simo Jeno, adjunct al ministru
lui culturii, general maior Kâr- 
păti Ferenc, adjunct al minis
trului apărării, și Barity Miklos, 
șef de grup in Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Popu
lare Ungare.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Budapesta-

Cu această ocazie, loan Cotoț 
și Jănos Peter au rostit scurte 
alocuțiuni.

Conferința O.N.U. asupra 
mediului înconjurător
CUVÎNTUL ȘEFULUI

In continuarea lucrărilor Con- 
ferinței Națiunilor Unite asupra 
mediului înconjurător, in ședin
ța plenară de vineri a luat cu- 
vîntul șeful delegației române, 
Florin lorgulescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor.

România, a relevat șeful dele
gației țării noastre, consideră că 
toate acțiunile întreprinse în a- 
cest domeniu, ca și in toate cele
lalte domenii ale cooperării in
ternaționale, trebuie să se desfă
șoare in strictă conformitate cu 
principiile fundamentale ale 
dreptului internațional, pe baza 
respectului deplin al suveranită
ții naționale a tuturor statelor, 
al dreptului inalienabil al fiecă
rei țări de a adopta hotărîri și 
măsuri conforme cu propriile 
sale interesă, fără a se aduce 
atingeri intereselor altor state.

în același timp, România își 
exprimă convingerea că orice 
acțiune de cooperare internațio
nală trebuie să beneficieze, pen
tru a fi eficientă, de participa
rea și aportul tuturor statelor. 
Trebuie constatat cu regret, a 
spus reprezentantul României, 
că la convocarea acestei Confe
rințe nu a fost respectat princi
piul fundamental al universali
tății, înscris în Carta Națiunilor 
Unite. în ciuda eforturilor/desfă
șurate de țările socialiste. R. D. 
Germană și alte stale interesate 
au fost împiedicate să participe 
cu drept egal la această confe
rință- Or, este dificil de a con
cepe un program eficient de coo
perare în domeniul protejării 
mediului, de a iniția și duce la 
bun sfîrșit acțiunile incluse in 
el. atîta timp cit un stat aflat în 
inima Europei și ocupînd locul

„Șvaițerul" de sub Neapole
Pe Via Aniello Falcone 

din Neapole, trei citadini 
discutau aprins despre 
niște întîmplări amuzante. 
Brusc, porțiunea de as
falt pe care staționau a 
început să trosnească și 
s-a căscat o crăpătura 
lungă de 50 de metri și 
lată de vreo doi metri. 
Sub privirile îngrozite ale 
pietonilor care se aflau 
prin apropiere cei trei au 
fost pur și simplu înghi- 
țiți de proaspăta prăpas
tie cu o adîncime de cir
ca 20 de metri. Doi din
tre ei, un zidar și un ne
gustor, au fost scoși ime
diat și internați la spital 
cu leziuni serioase. Cel 
de-al treilea, un farma
cist, a fost găsit mort sub 
un bloc de piatră.

In conformitate cu clauzele 
sale finale, Tratatul de prietenie 
româno-ungar a intrat în vigoa
re in ziua schimbului instrumen
telor de ratificare — 9 iunie 
1972.

• LA ASOCIAȚIA Cine- 
club din orașul egiptean A- 
lexandria a avut loc o gală 
de filme românești, în ca
drul căreia s-a prezentat fil
mul artistic de lung metraj 
„Pădurea spînzuraților'*.

Organizată cu concursul 
Consulatului român din A- 
lexandria, gala s-a bucurat 
de o largă participare. Ofi
cialitățile locale au fost re
prezentate de Mohamed 
Rashid, locțiitorul guverna
torului orașului Alexandria.

• CONSILIUL Comandamen
tului Revoluției din Irak a ho- 
tărit, joi, reducerea cu 50 de mi
lioane de dinari (150 milioane de 
dolari) a volumului importuri
lor în anul financiar 1972—1973. 
anunță agenția France Presse.

DELEGAȚIEI ROMÂNE
al 9-lea în producția industriala 
mondială este împiedicat să-și 
exercite dreptul său fundamental 
de a participa pe picior de ega
litate la această acțiune.

In intervenția sa, delegatul ro
mân a remarcat, dat fiind scopul 
fundamental al Conferinței — 
prospectarea căilor și mijloacelor 
menite să pună capăt deterioră
rii mediului, asigurînd omului 
ambianța în care să-și poată des
fășura în deplină libertate ener
gia creatoare pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor sale 
de trai — că nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că popoarele 
Indochinei sînt victime ale agre
siunii și supuse uneia din cele 
mai grave și mai condamnabile 
forme de deteriorare a mediului 
uman, de distrugere sistematică 
a vieții omului — războiul. 
România s-a pronunțat și se 
pronunță ferm pentru încetarea 
imediată a tuturor acțiunilor a- 
gresive împotriva R D. Vietnam, 
pentru retragerea totală a trupe
lor americane de pe teritoriul 
Indochinei, astfel ca popoarele 
din această regiune să poată be
neficia de dreptul lor inalienabil 
de a hotărî ele însele asupra 
propriului lor destin.

Reprezentantul României a 
subliniat, apoi, că prin acumula
rea în stocuri gigantice a arme
lor nucleare, chimice, bacteriolo
gice sau clasice, s-a atins o ca
pacitate incalculabilă de dete
riorare a mediului. .. Pentru a 
pune capăt acestei situații pri
mejdioase, este necesar ca toate 
statele să acționeze cu fermitate 
și perseverență în direcția înce
tării cursei înarmărilor și înfăp
tuirii de pași concroți pe calea 
dezarmării.

In săptăminile următoa
re au fost înregistrate alte 
18 prăbușiri de teren în 
diferite puncte ale orașu
lui. Pe Via Maria Cristi
na, o porțiune de 200 de 
metri s-a „despicat". în 
piața Pignasecca. in ini
ma orașului, pietonii au 
fugit îngroziți cînd, în 
plină zi, întregi porțiuni 
ale caldarimului s-au pră
bușit.

în octombrie trecut, a- 
gentul de circulație San
tangelo a evitat o catas
trofă. în timp ce dirija 
circulația pe Via Cilea a 
simțit cum terenul pe care 
se găsea platforma lui ce
dează. A întrerupt imediat 
circulația și a chemat teh
nicienii municipalității.

Aceștia au făcut imediat 
sondaje și au găsit sub 
planșeul străzii, ca și sub 
terenul pe care sint con
struite casele pe stingă a- 
cestei artere, numeroase 
cavități.

Aeroportul Capodichino 
pe care aterizează și de 
pe care decolează zilnic 
circa 300 de avioane a fost 
obiectul unor recente o- 
perațiuni de consolidare a 
terenului sub pistele de a- 
terizare. Sub principalele 
piste se descoperiseră, 
prin sondaje, mari cavi
tăți : avioanele rulau, de 
fapt, pe o pojghiță fragi
lă de beton care amenin
ța să cedeze și să se 
surpe.

Splendidul oraș cu 13

milioane locuitori stă pe 
„un veritabil șvaițer" 
(cum se exprimă cores
pondentul în Italia al lui 
NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG)). Sub terenul pe 
care sînt construite case
le și arterele de circulație 
se găsesc sute de cavități, 
infiltrări de apă, tunele.

In fiecare an, la sfîrși
tul verii și în toamnă, 
cînd încep ploile, subso
lul găurit al Neapolului se 
pune realmente în mișca
re. Sistemul de canaliza
re chitind de pe vremea 
Rourbonilor nu poate di
rija marile infiltrări de 
apă spre mare. Apa col
căie sub străzi și clădiri, 
lărgind și mai mult cavi
tățile, slăbind și mai

CONFERINȚA DE PRESĂ

A LUI EL ZAYYAT

în cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul de stat egip
tean pentru informații, Moha
med Hassan El Zayyat, a de
clarat : „Țelul nostru constă in 
eliberarea regiunilor ocupate și 
în încetarea stării de război in 
care trăim. Acest lucru nu poa
te fi realizat decît prin înceta
rea stării de ocupație. Vom ac
cepta orice soluție justă, dar 
ceea ce nu vom accepta este 
capitularea'*.

Zayyat a declarat, pe de altă 
parte, că Egiptul ar accepta o 
înghețare a livrărilor de arme 
în Orientul Mijlociu, după ce 
Israelul se va retrage din teri
toriile arabe ocupate în 1967. 
„Nu este nici un secret că E- 
gipțul cheltuiește de două ori 
mai mult pentru arme decit 
pentru alimente, a spus el. Sint 
de părere că aceasta nu este o 
stare de lucruri normală. Desi
gur. am dori să limităm toate 
livrările de arme pentru orici
ne. Am dori ca această cursă 
nebunească a înarmărilor să în
ceteze. o dată ce vom avea 
pace, o dată ce acest război va 
lua sfîrșit**.

PROTEST AL CC. AL F. N. E.
DIN VIETNAMUL DE SUD

Comitetul Central al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud a dat publi
cității o declarație de protest 
împotriva măsurilor de trimi
tere forțată în masă a popu
lației, în lagăre de concentrare 
întreprinse de regimul de la

• REPUBLICA DEMOCRATA 
VIETNAM se pronunță pentru 
soluționarea pașnică a problemei 
vietnameze pe calea negocieri
lor și cere delegației S.U.A. să 
reia lucrările conferinței cva- 
dripartite de la Paris în pro
blema Vietnamului** a declarat, 
la o conferință de presă Nguyen 
Thanh Le, purtător de cuvînt 
al delegației R.D. Vietnam. 
Vorbitorul a arătat că întreru
perea de peste o lună a con
vorbirilor de la Paris s-a pro
dus din vina părții americane, 
care refuză să ducă tratative 
serioase și sabotează convorbi
rile, intensificînd, în același 
timp, războiul în Vietnam.

Nguyen Thanh Le a remis 
ziariștilor lista digurilor și a 
sistemelor de irigații din R. D. 
Vietnam bombardate de aviația 
americană. între 10 aprile și 
24 mai, a informat el, aviația 
americană a lansat 580 de bom
be asupra digurilor și sisteme
lor de irigații de pe fluviul 
Roșu și din alte provincii dens 
populate, care constituie grî- 
narul țării. Nave ale flotei a 
7-a americane au deschis focul 
asupra digurilor maritime și 
lucrărilor hidraulice.

Referindu-se la declarațiile 
potrivit cărora S.U.A. continuă 
să-și retragă trupele din Viet
nam. Nguyen Thanh Le a arătat 
că, de la sfîrșitul lunii aprilie, 
efectivul flotei a 7-a americane 
a crescut de la 13.000 la 60.000.

A.N. Kosîghin l-a primit 

pe ambasadorul român 

la Moscova
La 9 iunie, ambasadorul Re

publicii Socialiste România în' 
■Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a fost primit ; de A. N. 
Kosighin, președintele Consiliu

SEARA CULTURALA LA PARIS 
DEDICATĂ SEMICENTENARULUI U.T.C.

în saloanele ambasadei 
României de la Paris a avut 
loc o seara culturala cu 
prilejul aniversării a 50 de 
ani de la întemeierea Uniu
nii Tineretului Comunist. 
Au participat militanți ai 
Mișcării tineretului comu
nist din Franța, ai Tinere
tului Socialist și ai altor or

Saigon, in urma înfrângerilor 
militare suferite în ultimul 
timp. Numai în lagărul din zona 
de est a deltei fluviului Me
kong. se spune în declarație, și 
pe insulele Mării Chinei de Sud 
au fost trimise sub pază apro
ximativ 500 000 de persoane. în 
urma unor aspre măsuri de re
presiune, milioane de locuitori 
sint nevoiți să-și părăsească' 
locurile natale. în satele și o- 
rașele din Vietnamul de sud 
se efectuează arestări în masă.

Comitetul Central al Frontu
lui Național de Eliberare chea
mă populația din zonele contro
late de inamic să se ridice îm
potriva actelor abuzive între
prinse de administrația de la 
Saigon.

Kim Ir Sen a primit delegația 

Asociației naționale a primarilor 

socialiști din Japonia

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană informează vineri că 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen, a primit delegația Asociați
ei naționale a primarilor socialiști 
din Japonia, care a efectuat o 
vizită în Coreea. Kim Ir Sen a 
avut o convorbire cu delegația și 
a răspuns unor întrebări.

Președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene a re
levat că un aspect concret pe 
care l-ar putea îmbrăca colabo
rarea între cele două țări se re
feră la posibilitatea ca R.P.D. 
Coreeană să livreze Japoniei mi- 

mult terenul. Grădinile, 
parcurile, zonele verzi 
care puteau absorbi o par
te a precipitațiilor au că
zut jertfă speculațiilor în 
domeniul construcțiilor. 
Urmarea : aproape 4 000 
de prăbușiri de terenuri, 
13 morți și zeci de ră
niți în ultimii cinci ani.

„Să vezi Neapole și a- 
poi sa mori"... Pentru a 
feri splendidul oraș de 
calamitățile prăbușirilor 
de teren se studiază ac
tualmente măsuri ample. 
Se dă ca iminentă aloca
rea de fonduri din bugetul 
central de stat. Nimeni nu 
ignoră, însă, dificultățile 
acestei întreprinderi.

P. N. 

lui de Miniștri al U.R.S.S.. Cu 
acest prilej, intre ambasadorul 
român și primul ministru so
vietic a avut loc o convorbire 
desfășurată într-o atmosferă; 
prietenească.

ganizații progresiste de ti
neret, precum și un număr 
mare de studenți ai lectora
tului de limbă, literatură și 
civilizație română de la 
Universitatea Sorbona.

A fost prezent ambasa
dorul țării noastre la Paris, 
Constantin Flitan.

Declarația 
li. A L al 

R.D. Vietnam
Ministerul Afacerilor Externe 

al R. D. Vietnam a dat publici
tății, joi, o declarație în care se 
arată că, la 7 iunie, aviația a- 
mericană a bombardat împreju
rimile Hanoiului și o serie de 
provincii ale R. D. Vietnam. în 
același timp, navele flotei a 7-a 
au deschis, din nou, focul asu
pra provinciilor Nghe An și 
Quang Binh. Au fost bombar
date sate, uzine, ferme și sisteme 
de irigații, se arată în declarație.

nereu de fier, pe care acest stat 
și-1 procură în prezent de la 
mari depărtări, din Australia și 
din America de Sud. în schim
bul livrărilor de minereu de fier, 
R.P.D. Coreeană — a arătat Kim 
Ir Sen — ar putea importa din 
Japonia instalații industriale pen
tru producerea de fibre sintetice 
pe baza prelucrării petrolului. 
Alte domenii în care se prefigu
rează posibilități reciproc avan
tajoase de colaborare sînt pes
cuitul, schimburile de experiență 
în agricultură și schimburile în
tre școlile din cele două țări, a 
arătat Kim Ir Sen. In încheiere, 
el și-a exprimat speranța în dez
voltarea relațiilor dintre Japonia 
și Coreea.

VIZITA PREȘEDINTELUI
IOSIP BROZ TITO IN U.R.S.S.
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE CONDUCĂTORII 

SOVIETICI Șl PREȘEDINTELE R. S. F. IUGOSLAVIEI
La Moscova s-au încheiat, la 

9 iunie, convorbirile între Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, Alexei Ko
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I.

Agenția TASS relevă că, în 
cursul convorbirilor de vineri, 
a continuat schimbul de păreri 
privind dezvoltarea și adîncirea 
în continuare a colaborării prie
tenești bilaterale dintre P.C.U.S. 
și U.C.I., Uniunea Sovietică și 
R.S.F.I. Părțile au analizat, de

I
nsula Afroditei — această insulă de un pito
resc tulburător ivită din valurile Mediteranei 
la o esențială încrucișare de drumuri între Eu
ropa, Asia și Africa — cunoaște o neliniște 
cronică. Evoluția cipriotă poartă de mulți ani 
pecetea incertitudinii pentru că adversarii in

dependenței micului stat insular n-au dezarmat și pentru că 
manevrele lor repetate creează, periodic, situații periculoase. 
Ciprul n-a revenit la calm, „linia verde" — frontieră arti
ficială care desparte cele două comunități : greacă și turcă 
— continuă să existe, dar semne de îmbunătățire a atmosfe
rei (deocamdată, fragile) se manifestă. Reluarea dialogului 
dintre cele două comunități este, fără îndoială, un act po
zitiv deoarece lunile de întrerupere a convorbirilor — care 
s-au scurs din vara trecută — au alimentat îngrijorarea, 
întreruperea s-a produs după o lungă perioadă de discuții 
care perniiseSeră să se apropie, pas cu pas, punctele de ve
dere în mai multe probleme importante. Distanțele care se
parau cele două părți fuseseră, insă, mult prea mari pen
tru ca această apropiere să fie capabilă să elimine punctele 
divergente presistente. Ideea unei autonomii locale în zo
nele populate de ciprioții turci a blocat mecanismul con
vorbirilor și a determinat o întrerupere prelungită. Poate 
că acest dialog — indispensabil pentru viitorul pașnic și 
independent al Ciprului — ar fi putut fi reluat mai devreme 
dacă n-ar fi existat presiuni exterioare menite să modifice 
caracterul convorbirilor. Se știe că tratatele pe baza cărora 
Ciprul s-a născut ca stat independent au destule prevederi 
discutabile (vezi, printre altele, prezența trupelor străine) 
dar opinia publică din insulă le-a acceptat — conștientă — 
deoarece, cu toate minusurile lor aceste tratate au pus ca
păt dominației coloniale și au permis apariția unui Cipru 
suveran. Dar bazîndu-se tocmai pe unele prevederi ale a- 
cestor tratate — denunțate oficial la Nicosia ca fiind ana
cronice — se încearcă a se impune formule ce nu țin seamă 
de voința Ciprului și a factorilor săi de conducere. S-a 
urmărit, astfel, „internaționalizarea** convorbirilor printr-un 
dialog... în cinci, deși problemele ce trebuie soluționate pri
vesc doar pe ciprioți. Nicosia a refuzat o asemenea formulă. 
Compromisul acceptat in final prevede păstrarea caracte
rului inițial al convorbirilor, dar în afara exponenților celor 
două comunități se mai află un trimis al O.N.U. și doi ex- 
perți în „materie constituțională'* — reprezentanți ai Atenei 
și Ankarei. Președintele Makarios a exprimat îndoieli în 
privința utilității celor doi experți dar a acceptat prezența 
lor pentru a permite reluarea imediată a convorbirilor. Pozi
ția Nicosiei a fost exprimată încă din aprilie cînd într-o de
clarație a președintelui Makarios s-a subliniat : „Gu
vernul cipriot a sprijinit întotdeauna punctul de vedere po
trivit căruia rezolvarea problemei cipriote nu poate fi im
pusă prin intermediul forței, ci la masa tratativelor, într-o 
atmosferă pașnică**.

Reluarea dialogului s-a desfășurat în prezența secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, care a subliniat 
necesitatea accelerării dialogului pentru ajungerea Ia o so
luție bazată pe existența Ciprului ca stat independent, su
veran și unitar. Secretarul general al O.N.U. constatînd exis
tența multor dificultăți a evidențiat ca un fapt pozitiv 
acordul părților de a soluționa pașnic problemele.

Agenția Reuter menționează că, luînd cuvîntul cu ocazia 
unui dineu oferit în cinstea sa de Ferit Melon, primul mi
nistru al Turciei, Kurt Waldheim s-a referit la constată
rile sale din Cipru : „Recenta mea vizită în această insulă 
m-a făcut să înțeleg că problema este mai complexă decît 
credeam. Eforturile noastre în acest sens nu trebuie să ur
mărească alt scop decît acela de a sprijini ambele părți în 
vederea găsirii unei soluții finale acceptabilă celor două 
comunități. La rîndul lor, a adăugat Kurt Waldheim, 
Grecia și Turcia trebuie să-și bazeze pozițiile pe principiile 
independenței acestei insule, pe respectarea reglementărilor 
internaționale în această problemă**.

Implicațiile pozitive ale revenirii celor două comunități 
la masa tratativelor nu pot să determine pe observatorii 
politici să ignoreze existența în continuare a unor fenomene 
neliniștitoare. Este vorba, în esență, de încercările de a eli
mina pe președintele Makarios din fruntea statului — ac
țiune la care s-au asociat atît elementele de dreapta grupate 
în jurul generalului Grivas, reîntors clandestin în insulă în 
septembrie 1971, cit și vîrfuri ale bisericii. Despre ultima
tumurile celor trei episeopi care cer lui Makarios să demi
sioneze, președintele a declarat, încă cu cîteva săptămîni 
în urmă, că „au fost determinate de considerente străine 
preocupărilor religioase**. Ziarul „To Vima“ observa, tot 
atunci că episcopii au turnat ulei pe foc „intr-un moment 
cînd situația se calmase". N-a fost o simplă întîmplare. 
Presiuni sînt exercitate și din exterior pentru a determina 
modificarea configurației cabinetului cipriot și, implicit, a 
politicii sale. In aceste împrejurări a intervenit demisia 
ministrului de externe Kyprianou (care a deținut acest post 
din prima zi a independenței). Să nu uităm poziția strate
gică a Ciprului, apropierea sa de o „zonă fierbinte**, marile 
interese care sînt în joc în această parte a Mediteranei. Ne
liniștea din insulă nu este străină de aceste complexe reali
tăți. Presiunile împotriva lui Makarios se desfășoară, con
comitent, pe mai multe fronturi. Oficialitățile de la Nicosia 
refuză. însă, să cedeze în fața imixtiunilor și se arată de
cise să apere independența Ciprului.

Fără îndoială, orice progres în cadrul negocierilor inter- 
comunitare va ameliora atmosfera în ansamblu. „Linia ver
de** trebuie să înceteze de a mai fi o frontieră a neîncre
derii...

EUGENIU OBREA

asemenea, problemre interna
ționale importante de interes 
reciproc.

A fost, de asemenea, pus de 
acord textul comunicatului co
mun sovieto-iugoslav.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat vineri satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
429“, anunță agenția TASS. A- 
paratura științifică instalată la 
bordul satelitului funcționează 
normal.

F1LIPINELE 
INTENȚIONEAZĂ 

SA RENEGOCIEZE 
ACORDURILE CU

S. U. A.
Președintele Filipinelor, Fer

dinand Marcos, a anunțat că 
țara sa intenționează să renego- 
cieze toate acordurile cu Statele 
Unite, atît acordurile privind 
bazele militare americane cit și 
cele privind relațiile comerciale, 
informează agenția United Press 
International.

Agenția menționează că guver
nul filipinez este interesat în 
mod deosebit asupra scurtării 
termenului de închiriere a prin
cipalelor două baze americane 
— cea aeriană de la Clark și cea 
navală din golful sudic — care 
sînt folosite ca sprijin logistic 
pentru războiul dus de Statele 
Unite în Vietnam.

AMBASADORUL’
ROMÂN ÎN ANGLIA
A FOST PRIMIT DE 

MINISTRUL DE 
EXTERNE IRLANDEZ

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Londra. 
Vasile Puilgan, a făcut joi o 
vizită la Dublin., capitala .Re
publicii Irlanda, unde a 'fost 
primit de ministrul de externe 
irlandez, Patrick Hillary-

„GESTURI 
ȘCOLĂREȘTI"

în timpul dezbaterilor buge
tare din Bundestagul vest-ger- 
man, ministrul apărării, Helmut 
Schmidt, s-a dedat Ia gesturi 
școlărești, informează agenția 
France Presse. Schmidt a con
fecționat un avion de hirtie pe' 
care l-a lansat spre tribună, e- 
xact în momentul în care mi
nistrul economiei și finanțelor, 
Karl Schiller, cerea reducerea 
bugetului federal pe anul 1972 
cu 2,5 miliarde mărci.

Presa vest-germană, care a 
publicat imagini ale „zborului 
experimental** din sala de șe
dințe a Bundestagului, se în
treabă dacă, prin acest gest, mi
nistrul apărării „nu a vrut să-și 
exprime protestul împotriva re
ducerii bugetului ministerului 
său, siigerînd un tip de avion 
puțin costisitor, susceptibil să 
înlocuiască aparatele america
ne Starfighter** (care au deve
nit. de altfel, celebre exclusiv 
prin numărul lor mare de pră
bușiri).
• AGENȚIA Kyodo infor

mează că ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, Takeo Fu
kuda, a declarat în Dietă că 
„guvernul nipon a început stu
dierea căilor de reluare a rela
țiilor diplomatice cu Albania*^

• VINERI, în capitala Iugosla
viei a avut loc, în prezența unei 
numeroase asistențe, festivitatea 
inaugurării Restaurantului ro
mânesc „Carpați". deschis în 
cadrul marelui complex hotelier 
„Iugoslavia**, situat pe malul 
Dunării, în Novi Beograd.

La festivitate au fost prezenți 
Dimce Belovski, membru al 
Prezidiului U.C.I., Radivoe Mar- 
kovici, membru al Consiliului 
Executiv al R.S. Serbia.

A fost, de asemenea, de față 
ambasadorul român Ia Belgrad, 
Vasile Șandru.

• LA MOSCOVA a avut loc 
cea de-a 22-a ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pen
tru problemele financiar-valu- 
tare. La ședință au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria. Cehoslova
cia, R.D.G.. Mongolia, Polo
nia. România. Ungaria și Uni
unea Sovietică. In conformitate 
cu acordul dintre Consiliul de 
Ajutorul Economic Reciproc și 
guvernul R.S.F. Iugoslavia, la 
ședință au participat reprezen
tanți ai Iugoslaviei.

JOZEF CZYREK DESPRE 
CONVORBIRILE DE LA 

BONN
Jozef Czyrek, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, re
prezentantul R. P. Polone la ce
remonia de Ia Bonn a schimbu
lui instrumentelor de ratificare a 
Tratatului polono — vest-german 
cu privire la bazele normalizării 
relațiilor reciproce, a declarat A 
unui reprezentant al agenției 
P.A.P. că, în timpul convorbiri
lor din capitala R.F.G., s-a căutat 
să se stabilească direcția proce
sului de normalizate a relațiilor 
dintre cele două tari, în confor
mitate cu litera și spiritul trata
tului încheiat. Prima urmare 
practică a ratificării tratatului, a 
spus ministrul polonez, va fi 
schimbul de reprezentanți diplo
matici la nivel de ambasadori 
extraordinari și plenipotențiari. 
Aceasta va reprezenta un pas 
important pe calea normalizării 
relațiilor, în conformitate cu tra
tatul, care recunoaște frontierele 
vestice ale Poloniei ca definitive 
și inviolabile.

• AGENȚIA TASS anunță că 
Aleksandr Liașko a fost numit de 
Sovietul Suprem al R.S.S. 
Ucrainene președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii.

Hrnemo{..—dl

SIMBATA, 10 IUNIE 1972
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 MARI : 
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).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează ta 
Victoria (orele 9; 11.15; 13.30: 16:
18.30: 20.45).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Scala (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18.30: 21). Capitol (orele 9,30: 11,45; 
14; 16,15: 18,30; 20,30), Favorit (o- 
rele 9.15. 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30), Grădina Select (ora 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 în con
tinuare)

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
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). Giuleștl (O-
rele 15.30; 18: 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13,15;
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;
18,30; 20,45).

ASTA SEARA DANSĂM IN FA
MILIE ; rulează la Bucegi (orele 
15,45; 18; 20,15), Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15). Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL J 
rulează la Gri vita (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15). Gră
dina Aurora (ora 20,15).

RIO BRAVO ; rulează la Gloria 
(orele 9.30; 13: 16.15; 19,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18). Grădina 
Buzești (ora 20.30).

FELIX ȘI OTILJA : rulează Ia 
Ferentari (orele 15,30; 18).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16; 
19,30; Volga (orele 9: 12,30: 16; 
19.30).

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

TRAFIC : rulează Ia Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Tomls (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).

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

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

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS-

B-PENT-gy- TIMPUL D V. H B E R g
CUT : rulează la Lira (orele 15.30; 
18), Grădina Lira (ora 20,30). 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

SILVIA : rulează la 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).

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

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Crln- 
gasi (orele 15.30; 17.45; 20).

INIMA E UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). 
Cehtral (orele 9: 10,30; 13; 15.30: 
18; 20,30).

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

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează Ia Rahova (orele 15,30; 18;
20.15).

PRERIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

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

POLONEZA DE OGHINSKI : ru

lează la Laromet (orele 15.30; 
17.30; 19,30).

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

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

ADORABILE ȘI MINCINOASE 
(orele 10; 12: 14), ÎN NOAPTEA 
DE ANUL NOU (orele 16; 18.15), 
HAPLEA. SCURTA ISTORIE. AN
TOLOGIE DE FILME VECHI 
FRANCEZE (ora 20,30), rulează la 
Cinemateca „Union“.

^Steatre
SIMBATA, 10 IUNIE 1972

Opera Română : TRUBADURUL 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SE MĂRITĂ FETELE — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale** 
(Sala Comedia) : DULCEA PASA
RE A TINEREREȚII — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(Schitu Măgureanu) ; O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : VICARUL — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara* (Sala Ma- 

gheru) : OMUB CARE...! — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20: Teatrul „Ion Vasilescu** : 
CÎND REVOLVERELE TAC — ora 
19,30; (La Teatrul de vară „He- 
răstrău“) : FLOAREA DE CACTUS
— ora 20; (La Arenele Romane) : 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 20; 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATI
CĂ — ora 19.30; Teatrul „Țăndă
rică** (Sala Victoria) : NOCTURN 
III — ora 21,30; (Sala Academiei) : 
RĂI ȘA NĂTĂRĂI — ora 17; 
Teatrul Giulești : GEAMANDURA
— ora 19,30: Circul București ■: 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
orele 16 și 19,30.

DUMINICA, 11 IUNIE 1972
Opera Română : SEARĂ VIE- 

NEZĂ — ora 11; FLAUTUL FER
MECAT — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : VÎNT DE LIBERTATE
— ora 10,30; ȚARA SURÎSULUI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale1* (Sala Comedia) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra** (Schitu Măgureanu) : 
O SCRISOARE PIERDUTA — ora 
20: (Sala Studio) : VICARUL — 
ora 20; Teatrul de Comedie: 

CHER ANTOINE — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara** (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE ~ ora 19.30; 
(Sala Studio) : SORA CEA MARE
— ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu1*: 
CÎND REVOLVERELE TAC — ora 
19,30; (La Teatrul de vară „He
răstrău") : ÎNTR-UN CEAS BUN
— ora 20; (La Arenele Romane) : 
CINE ARE DOR DE LUME — ora 
20; Teatrul Mic : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică** (Sala Victoria) : ȘO
RICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 11 ; 
Teatrul Giulești : ...ESCU — ora 
10,00; COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30; Circul București : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
orele 10; 16 și 19,30.

SÎMBÂTA, 10 IUNIE 1972
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,50 De vorbă cu gos

podinele. 10,05 Teleenciclopedia. 
10,50 Ancheta TV. Radiografia unei 
mentalități. 11,30 Drumuri în isto
rie — Muzeul de Istorie al R. S. 
România. 11,45 Teatru scurt. — 
„Mama s-a îndrăgostit** de Ion 
Băieșu. 12,30 In slujba sănătății. 
12,45 Telejurnal. 16,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amîază. 18,00 
In direct : Start în cursa automo
bilistică de 24 de ore de la Le 
Mans. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19.00 Săptămîna în imagini 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă în întrecere. 20.15 
Teleenciclopedia. 20,45 Film sei’ial 
Schulmeister. 21,40 Luna și trei 
bani jumate. „Emisiune cosmică 
umoristică Varietăți-10“. 22,50 Te
lejurnal. 23,05 Campionatele euro
pene de box-tineret (finale). înre
gistrare de la patinoarul ;,23 Au- 
gust**.

PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16,40 Melodii ?1 
jocuri populare românești. 17,05 
Reportaj bucureștean. 17,25 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 

17,50 Film artistic : „Străzile au a- 
mintiri".

DUMINICA, 11 IUNIE 1972 

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,00 Transmisiune directă. 
Cursa automobilistică de 24 de ore 
de la Le Mans. 11,10 Să înțelegem 
muzica — ciclu de educație muzi
cală. 12.00 De strajă patriei. 12,30 
Emisiune în limba maghiară. 14,00 
Telesport : Campionatul mondial 
de dirttrack. Transmisiune de la 
Marianske Lazne ; Campionatele 
mondiale de ciclism artistic și ci- 
clobal. înregistrare de la Baden.
14,30 Postmeridian. 15,30 Film serial 
pentru tineret. Potcoava de pia
tră — episodul al III-lea. 16,05 
Cintare patriei. 17,25 Fotbal — Fa
rul — Universitatea Cluj (divizia 
A). 19.15 Publicitate. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Repor
tajul săptămînii : Creație colecti
vă. 20,20 Film artistic : Cel mai 
mare spectacol. 22,45 Telejurnal.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15.00 închiderea emisiunii de 
prînz. 20,00 închiderea stagiunii de 
concerte publice a Radioteleviziu- 
nii. 22,00 Film serial: Schulmeister 
(reluare).
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