
Proletari din toate țările, uniți-vă !

£TC
/fi'’’ WjT

V

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX, SERIA II. Nr. 7455 6 PAGINI —30 BANI MIERCURI 9 MAI 1973

a avut loc ședința comună
p.c n. a Comitetu- 

și a Consiliului de Miniștri pre- 
' al

4

In ziua de I mai 1173 
lui Executiv al C.C. a] 
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

în cadra! ședinței comune iu fast examinate principalele 
rezultate prisind îndeplinirea planului de dezvoltare economi- 
co-socială ii execuți*  bugetului de stat și ai principalilor in
dicatori ai planului financiar centralizat pe primele 4 luni ale 
anului in curs.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au constatat că 
datorită activității desfășurate de oamenii muncii din indus
trie și transporturi, de organele și organizațiile de partid, de 
ministere și centralele industriale, planul producției globale 
pe primele patru luni ale anului a fost nu numai realizat, dar 
șl depășit cu 1 miliard lei. Analiza făcută cit și realizările din 
cele patru luni arată că sint toate condițiile ca planul pe 1973 
șt angajamentele suplimentare asumate de colectivele de oa
meni ai muncii ai comitetele județene de partid să fie înde
plinite.

«MARILE SANTIEH E 
LEGĂTURĂ

Totodată. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au sta
bilit măsuri care să ducă la eliminare*,  neajunsurilor ce s-au 
manifestat, la aplicarea consecventă a Hotărârilor Conferinței 
Naționale și Plenarelor C.C. a| P.C.R. privind îmbunătățirea 
activității economice.

Ministerele economice, centralele și întreprinderile industri
ale trebuie să acorde în continuare atenție deosebită bunei a- 
provizionări cu materii prime, materiale și piese de schimb, 
concomitent cu aplicarea unor măsuri energice, de reducerea 
consumurilor specifice și a cheltuielilor materiale, de întărire 
a disciplinei finnnciare. De asemenea, este necesar ca minis
terele, centralele, întreprinderile, organele și organizațiile de 
partid să se preocupe permanent de îmbunătățirea calității 
produselor, să se acționeze în direcția introducerii mai rapide 
a progresului tehnic, realizînd planul de asimilare a unor noi 
produse, să se treacă cu mai multă hotărîre lâ reproiectarea 
și îmbunătățirea calităților tehnice al? unor produse. In acest 
sens, să fie activizate și comisiile muncitorești pentru contro
lul calității produselor, care trehuie să manifeste mai multă 
exigență față de calitatea produselor destinate consumului in
tern sau exportului.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au stabilit mă
suri care să ducă 1» intensificarea ritmului investițiilor, astfel 
incit planul anului 1973 să se realizeze în bune condițiuni și 
să fie puse în funcțiune obiectivele economice prevăzute pen
tru acest an. In aceiași timp, s-au stabilit măsuri de folosire 
mai judicioasă a tuturor capacităților de producție existente.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au stabilit să se 
ia măsuri ferme în continuare pentru folosirea rațională * ca
drelor de muncitori șl ingineri, a tuturor specialiștilor in sen
sul repartizării cadrelor cu o bogată experiență la noile obi
ective industriale din toate județele țării.

în continuare Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat 
propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea organizării unită
ților sanitare, proiectul de decret privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru unitățile de cercetare și proiecta
re, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării 
unităților de învățămint.

în încheiere, Comitetul Executiv a rezolvat unele probleme 
ale activității curente.
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DIRECTA
Rogojelu, Somes, Lotru. Brăila, Tlrgoviște, Con- 

stanța — șase localități și locuri punctate cu ma
juscule pe harta economică a țării ; șase mari șan
tiere de construct# în imaginea cărora se profilează 
obiective industriale de primă mărime ; cîteva din 
numeroasele „puncte fierbinți" ale acestui cincinal, 
unde bătălia de zi și de noapte cu timpul, cu greu
tățile inerente și imprevizibile iau deseori dimen
siuni eroice. ’“Aici au poposit de cîteva zile repor
teri ai ziarului nostru pentru a urmări, pe o pe
rioadă de aproape o lună, activitatea celor cite'a 
mii de tineri integrați în eforturile unanime ale 
constructorilor și îndeosebi modul In care organi
zațiile U.T.C. reușesc să devină prezențe reale în 
viața șantierelor.

Obiectivele urmărite de reporterii noștri sînt cu
prinse în întrecerea utecistă organizată de Biroul 
C.C. al U.T.C., sub deviza „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate".
• REALIZAREA EXEMPLARĂ DE CĂTRE FIE

CARE TÎNĂR A SARCINILOR DE PRODUCȚIE
• FOLOSIREA INTEGRALĂ DE CĂTRE FIE-

CARE TÎNAR a CAPACITĂȚILOR de produc- . 
TIE ȘI FONDULUI DE TIMP AFECTAT PRODUC. < 
TIEI, ÎNTREȚINEREA și exploatarea ra- < 
TIONALA A UTILAJELOR ȘI MAȘINILOR

• EXECUTAREA TUTUROR PRODUSELOR Șl 
LUCRĂRII.OR LA PARAMETRII CALITATIVI 
SUPERIORI. DIMINUAREA REBUTURILOR Șt A 
REMEDIERILOR.

• REDUCEREA CONSUMULUI DE MATERII 
PRIME SI MATERIALE. ECONOMISIREA ENER
GIEI ELECTRICE ȘI TERMICE, A COMBUSTIBI
LULUI ȘI PIESELOR DE SCHIMB

• ORGANIZAREA l NOR LARGI ACȚIUNI DE 
POPULARIZARE ȘI ÎNSUȘIRE A TEHNICII MO 
DERNE, ANTRENAREA TINERILOR LA —" 
CAREA DE INVENȚII ȘI INOVAȚII.

La sfirșitul acestei perioade, a legăturii 
cu șantierele amintite, in jurul datei de 1 
ziarul nostru va organiza o seară a „Scânteii 
tulul1*,  pe unul din șantiere, închinată tinerilor con
structori fruntași în întrecerea utecistă.
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LOTRU
CEI OPT DE LA JIDOAIA Șl 

CEA MAI SPECTACULOASĂ 
LUCRARE DIN ISTORIA ȘAN
TIERULUI.

Unde lucrează ei versantul 
are o înclinație de 6(1 de 
grade. De mecanizare nu 
poate fi vorba in asemenea 
condiții. Locul screperului 
l-au luat uneltele clasic? » 
sapa, tirnăcopul, lopata. în 
plus muncesc exclusiv în 
schimbul de noapte.

BRĂILA TIRGOVIȘTE

directe 
iunie 

tinere-

practica,

admitere

Fotografie de GHEORGHE CUCU

C. STANCULESCU
(Continuare în pag. a V-s)

ROGOJELUSOMEȘ va 
în- 
ex-

— Ce noutăți sint în
registrate în acest an la 
capitolul sesiunii de exa
mene studențești ?

— La 1 iunie sesiunea 
debuta pentru toate secțiile 
v&țămtntului superior, cu

cepția secțiilor serale de sub- 
ingineri, a căror sesiune se va 
desfășura între 8 și 31 iulie.

est« puțin timp pînă la terminarea celui de al doilea se
al anului universitar. Odatâ cu aceasta, evenimentele spe- 
- sesiunea de examene, practica, lucrările de diploma, 

de admitere — se înscriu ca

P& agenda de lucru a facultăților,, 

evenimente specifice

concursul de

mestru
cifice -
cursurile de pregătire, concursul ...........
principale obiective pe agenda de lucru a școlii superioare, in 
integrarea ei cu cercetarea și producția. Referitor la aceste su
biecte om solicitat tovarășului dr. ing. Dumitru Felieian Lâzâroiu, 
directorul Direcției învățămîntului superior și a cercetării știin
țifice din Ministerul Educației și Invâțâmintului. răspunsul la 
cîteva întrebări.

CONSTANȚA
SINTEM INTR-O FAZĂ DE 

ATAC FRONTAL
Aici se apropie momentul 

primei mari premiere indus
triale — punerea in funcțiune 
în cinstea zilei de 23 August 
a primului grup energetic cu 
mult înainte de termenul 
planificat. Pînă atunci, orga
nizația U.T.C. raportează un 
prim succes : 160 din cei 209 
uteciști ai organizației au 
fost declarați fruntași în 
întrecere.

PENTRU 
SE AMINA

ASTAZI ODIHNA 
CU TREI ORE.

Platforma indus-Pentru 
trială de la Tlrgoviște luna 
mai reprezintă o lună de 
virf Ia montaj, pentru a ac
celera execuția acestor lu
crări, pentru a-și îndeplini 
angajamentele asumate în 
întrecere, tinerii și-au ami- 
nat cu trei ore odihna de 
simbătă.

TINERII IN PRIMELE RIN- 
DURI

Keporterul nostru transmi
te : 1 423 tineri cuprinși in 
întrecerea ufecistâ, iar pe 
primele patru luni și-au 
realizat sarcinile de plan 

I 423. Dar, afirmă 
dorim 
șantier, 
mare 
inițiate
U.T.C.

DE CE VA LASAȚI ATIT 
DE MULT AȘTEPTAȚI TOVA
RĂȘI ACTIVIȘTI DE LA JU
DEȚ ’

tinerii : 
să concretizăm, in 
intr-o măsură și moi 
obiectivele întrecerii 

de Biroul C.C, a!

Obiectivele întrecerii ute- 
ciste sint și aici cunoscute. 
Și totuși, reporterul nostru 
n-a putut si transmită o si
tuație exactă a rezultatelor 
obținute...

DEȘI UNUL DINTRE RE
PORTERII NOȘTRI SE AFLA 
DEJA DE CiTEVA ZILE PE 
ACEST ȘANTIER, ..CONEC
TAREA’ LA TRANSMISIA 
NOASTRA DE ASTAZI A 
FOST AMINATA INTENȚIO
NAT.

LE-AM REZERVAT TINE
RILOR GORJENI O SURPRI
ZA PENTRU NUMERELE UR
MĂTOARE.

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE 
STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA, NICOLAE CEAUȘESCU, ADRESAT OR
GANIZAȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII CU 
PRILEJUL CELEI DE-A XXV-A ANIVERSARI

ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT 
A ROMÂNIEI, ZIUA VICTORIEI

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ASUPRA FASCISMULUI
Ziua de 9 mai a intrat pro

fund și definitiv în conștiința 
poporului nostru ca un simbol 
al independentei de stat a 
României și a victoriei asupra 
fascismului.

Exprimind voința arzătoare 
și nestrămutată a întregului po
por român la 9 mai 1877 par
lamentul țării a proclamat in
dependenta de stat a Româ
niei. act cu profunde semnifi
cații pentru dezvoltarea națiu
nii române pe coordonatele pro
gresului și civilizației. Procla
marea independenței, de stat a 
României era văzută și ca un 
factor de pace și înțelegere cu 
toti vecinii.

Așadar trebuie să dove
dim — se sublinia în cu vio
larea ministrului de externe 
român în ziua de 9 mai 1877 
— că. dacă voim să fim na
țiune liberă și independentă, 
nu este pentru ca să neliniștim 
pe vecinii noștri, nu este pen
tru ca să fim un popor de în
grijiri pentru dînșii : din con
tră. și încă mai mult decît atit 
pînă acum, să arătam că^sîn- 
tem n națiune hotârîtă să ne 
ocupăm de noi. Să ne ocupăm 
de națiunea noastră, să ne o- 
cupăm de dezvoltarea ei, de 
dezvoltarea bunei stări mate
riale. iar nicidecum ca să în
grijim, ca să neliniștim pe ci
neva"1) Cîștigarea independen

ți Războiul pentru inde
pendență național*  1877— 
1R7R Dncnmont**  tmlKare. F- 
dUnra militară, București. 
1971, p. 174—175.

Col. dr. ILIE CEAUȘESCU

ței de stat a României a 
fost încununarea luptei de 
veacuri a poporului român pen
tru scuturarea jugului străin. 
Acest act a fost consfințit pe

cimpul de luptă prin măreața 
țertfâ de singe pe care au dat-o 
ostașii romăr.i alături de cei 
ruși. Generațiile prezente si 
viitoare nu vor uita niciodată

9 M A I
RUSALIN MUREȘAN

O, citi eroi din inimi si din vremi 
Țării fiind cel mai da preț alai 
Numiră betezind cu singe tînâr 
Independența țarii : 9 Mai I

La Griviia, kj Plevna, la Smîrdan 
Dind libertății luptătoare grai 
Numiră intre Dunăre si Mare 
Această zi de flăcări : 9 Mai !

Urci nd Balcani, Carpațî șî Tatro 
Românii bravi in ostășescul strai 
Clădiră monument pe totdeauna 
Acestei zile sfinte : 9 Mai I

Trăind prin noi sub arzătorul soare 
Ecou prinzind in versuri și in nai 
Cinstesc adine de dincolo de moarte 
Independența țârii : 9 Mai I

că pe redutele din jurul P]ev- 
nei, Rahovei și Vidinului, do
robanții. roșiorii, călărașii și 
artileriștiî români au cimentat 
pentru totdeauna realizarea in
dependenței patriei noastre.

Independența de stat, cuce
rită cu prețui a numeroase sa
crificii a influențat pozitiv dez
voltarea modernă a României 
și afirmarea ei In viața poli
tică internațională. Dar în con
dițiile regimului burghezo-mo- 
șieresc, rezultatele indepen
denței de stat nu s-au putut 
resimți pe deplin în viața eco
nomică, socială și politici a ță
rii. Masele populare - are au 
constituit factorul hotărîtor In 
realizarea acestui mare dezi
derat al poporului român au 
fost supuse unei intense exploa
tări și asupriri din partea cla
selor exploata’.oare. _ Pătrunde
rea capitalului străin in eco
nomia țării noastre a afectat 
independența națională a Româ
niei.

Steagul independenței națio
nale a fost preluat și dus cu 
“inste mai departe de clasa 
muncitoare în frunte cu parti
dul ei politic creat în 1893, iar 
apoi de către Partidul Comu
nist Român. care a însu
flețit continuu forțele vii 
ale națiunii la acțiuni revolu
ționare pentru eliberare socia
lă și o reală independență na
țională Aceste acțiuni au că
pătat dimensiuni noi in lupta 
dusă împotriva dictaturii anto- 
nesciene și a ocupanților fas-

(Continuare in pag. a IV-a)

Cine il ajută 
pe Mihai G riga re ?

.,A/i-e frică pentru Sfihai, co
pilul meu, să nu devină hoț~ I 
Această frază. rostită patetic, 
aparține lui Marin Grigore, un 
bărbat in cirstă de 37 de ani. 
,Am venit In redacție — spunea 
el — să mă incafa/i ce să fac 
fiindcă eu nu ftiu încotro s-o 
mai apuc. In ultimul an, băiatul 
a fugit de mai multe ori de 
acasă, s-a înhăitat cu vagabonzi 
din Tei. a dormit de cîteva ori 
prin pădurea Andronache. Acum 
n-a mai venit acasă de mai multe 
sâptămini — am aflat că s-a 
Insa roi yi stă la părinții fetei. 
Dar gindiți-că, băiatul meu are 
abia 16 ani, iar fata aceea, 15

Deci, Marin Grigore era insd 
Inspdimi.ntat nu atit da acest 
act in vine cit mai ales de posi
bilitatea ca băiatul său să nu 
devină infractor. „Din ce o să 
trăiască ei, băiatul era abia tn

fJaa a Vll-a, meserie încă n-a a- 
juns iă învețe, tar familia aceea 
unde probabil stă. cine țtie 
Ne-au primit cu ocări p amenință
ri pe mine ți soția. Mă gîndesc că 
atunci cină vor începe nevoile 
■sKiIeriale băiatul sd nu treacă la 
furat, că ucenicia a făcut-o el 
in Tei. vă spuneam doar**.  .^i ce 
ați întreprins dumneavoastră ca 
văkintc, pentm a preintimpina 
această situație ?" „Ce n-am 
făcut ?! Am fost la țcoala, la 
autoritatea tutelară, la Ministerul 
Educației p învățămîntului, 
la miliție, la centrul de pri
mire al minorilor, am fost
pînă ți la medic, fiindcă
voiam să știu dacă copilul nu
este cumva bolnav — mi s-a
spus că este sănătos. Aproape
peste tot unde am explicat situa- 
ția ți am cerut ajutor am fost

ascultat dar, fără prea mult 
folos'.

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare tn pag. a ll-a)

In Editura 
politică a apărut.

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Cuvintare la adunarea 
populară de la lași 

consacrată aniversării 
Revoluției de la 1848

4 mai 1973

• CE ESTE NOU TN GRĂDINA DE LEGU- '

| ME A CAPITALEI ? j

• Accente l
1 — „ZEBRA' Șl TARLAUA...
I • SPIRITUL GOSPODĂRESC ÎN CĂMINE- I

I LE MUNCITOREȘTI I
In prim-plan, utecistă Ana Croitorii, bobinatoare la Fabrica 

de mașini electrice din București.
Foto: O. PLEC AN
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Ce este nou
in grădina de legume

a Capitalei

județene 
valorfi- 

fructelor, 
Pe lista

neri, majoritatea fiind plecați în 
alte localități. Să precizăm, nu 
sînt plecați toți, și obligațiile 
educative ale organizației U.T.C. 
nu tntrl în vigoare doar de la 
un anume număr de uteciști în 
SUS.

In altă parte a județului, la 
Movilița, Ia ferma-sere a Com
plexului legumicol Sinești (ți- 
nind de T.P.VL.F) se produce 
în acest an pe suprafețe mai 
mult d«K!t_ tajcmătăkțttt..
..Practic, noi trebuia să folosim 
2 hectare de seră înmulțitor și 
10 hectare solar cald — ne ex
plica șeful fermei, ing. loa 
RoșeaL Termennl de dare în 
folosință era septembrie 19*1  
Co ’̂truc^^^i insă U FLMA- 
Burure^tj iar mai apoi

T.C.M. A.I.A.A., s-au întrecut 
în... nerespectarea și amînarea 
termenelor. Așa ci la ora ac
tuală producem răsad doar pe 
1 hectar, iar plantate avem doar 
3 hectare solarii*.  Firește, cu 
asemenea suprafețe, oridt de 
mari ar fi strădaniile celor 80 
de lucrători ai fermei (care au 
realizat lucruri bune pe cele 4 
hectare) nu se va putea realiza 
integral planuL Justificărilor de 
gen ui ,_nu am avut materiale, 
nu am avut meseriași*  ale con
structorilor, trebuie să le adău
gam lipsa de organizare a a
cestora și slaba insistență pe 
care LP.VX.F. a depus-o pentru 
urgentarea lucrării.

OCTAVIAN MILEA

prprkxnbi 
rLereanivate. 

de

tineri, lucrează de di- 
pînă seara la săpatul, 
și irigarea tomatelor 
pe cele 2 hectare de surprinzător, cultura

Printre talentatele țesătoare din secția covoare a Cooperativei 
de artă populară fi artizanat din Rădăuți.

Foto: O. PLEC AN

< d

Tm£ « n 
M* F 
amurt

<1(Uraatet dm peg. I)
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Cine il ajută
pe Mihai Grigore

Recuperarea grabnică a ră- 
mînerilor în urmă preocupă în 
cel mai înalt grad și pe lucră
torii din unitățile cultivatoare 
de legume din județul Ilfov, 
județ care, prin cele aproape 
15 000 hectare pe care le culti
vă, reprezintă una din sursele 
de bază ale aprovizionării cu. 
„vitamine" ale Capitalei. In a
cest an fondul de marfă pe 
care trebuie să-1 livreze coope
rativele agricole, fermele pro
prii ale întreprinderii 
pentru producerea și 
carea legumelor șl 
trece de 222 000 tone.
priorităților grădinarii flfoveni 
au trecut acum : încheierea se
mănatului șl plantatului legu
melor din epoca a n-a. aplica
rea lucrărilor de întreținere in 
răsadnițe șl solarii, grăbirea 
plantărilor din epoca a IB-a 
(tomate, ardei, vinete ș.a.) pe 
o suprafață de 4 600 hectare. 
Aplicarea acordului global sti
mulează șl în acest an pe le
gumicultori pentru prestarea u
nor lucrări de bună calitate. 
Organizațiile U.T.C. comunale 
sau din cooperativele agricole 
de producție inițiază în sprijin 
acțiuni pentru antrenarea tutu
ror tinerilor la eforturile ce se 
cer în vederea urgentării lucră
rilor din grădinile de legume. 
In cele mai multe locuri rezul
tatele acestor strădanii nu se 
lasă așteptate. La ferma legu
micolă a cooperativei din 
Fierbinți, de pildă, zilnic peste 
200 de cooperatori, jumătate din 
ei fiind 
mineața 
copilitul 
plantate
solarii, la pregătirea terenului 
pentru plantarea ardeiului, to
matelor de vară, vinetelor. A
ceasta pentru că tomatele tim
purii au fost plantate pe întrea
ga supratață de 15 herfaie de 
cîteva zile. Desigur, faptul că 
secretarul organizației U.T.C. 
din cooperativă este chiar șefii 
fermei legumicole, tag. Alexan
dru Pătrașeu. î$i are rolal hit 
incontestabil în configurația
actuală 
cipalul 
munca 
Vasile,
Pîrvu, 
riana Constsntinescu și 
care semnează zilnic în „condi
ca de prezent*  a fermei, cu 
conștiinciozitate și pricepere- 
Rezultatul unei munci identic» 
este și grădina de legume a 
cooperatorilor din Maia, condu
să iot de un inginer tinăr i 
Florian Constantin. Starea
foarte bun! de întreținere a to
matelor din solarii, încheierea 
tuturor lucrărilor din epoca a 
Il-a, plantarea tomatelor tim
purii pe întreaga suprafața de 
13 hectare, plantarea în afara

în
a grădinii, dar prta- 

factor îl constituie 
unor tineri ca Maria 
lonițâ De fiu, Ecaterina 

Cornelia Trandafir, Ma- 
alții.

planului a 10 hectare cu varză 
timpurie, răsadul viguros pro
dus chiar în unitate pentru ar
dei, vinete, tomate de vară și 
toamnă, dau garanția unor li
vrări ritmice, în cantitățile pre
văzute, a obținerii unor veni
turi substanțiale. De altfel, s-a 
și încasat prima sută de mii dc 
lei din livrarea pe piață a sala
tei, ridichilor și altor verdețuri, 
urmînd ca în casieria unității 
să intre în curînd alte 300 ■■ 
lei din furnizarea răsadurilor 
către cooperative agricole înve
cinate.

Lucrurile nu stau însă la fel 
de bine în toate fermele legu
micole. Iată, ^iar la o unitate 
vecină ea cele despre care am 
vorbit, la Brazi. 
problemele încă
Din cadrul epoci a Il-a» 
exemplu, față ce cele X hec
tare planifi ate • fi plantate cs 
ceapă s-au realizat doar 15 hec
tare. Cfa este valahm dear
după spusele ir-ginerului-șef al 
unității, Nicelaa lan cu, deoare
ce la măsurătoarea exactă s-au 
dovedit a fi numai 12,8 hectare. 
Motivuî ? „De la Agrosem am 
preluat un arpagic necorespun
zător- — spun cei de aici. „Da, 
dar l-ați luat de-abia in aprilie 
și nu la mijlocul lunii martie 
clnd de altfel ar fi trebuit să-l 
și planta**  — vine replica spe
cialistului LP.VX.F. Mergem și 
la solarii — 2 hectare plantate 
cu tomate. Prășitul lor a 
început de-abia pe data de 3 
mai a.c. Plantele sînt firave, 
printre ele goluri multe rămase 
neplantat^e. Pămîntul este uscat, 
deoarece,
nu a fost irigaU. deși condiții 
există. In tronsonul plantat cu 
răsad produs în unitate, plan
tele au început să pălească. Nu 
s-a făcut nici măcar fertiliza
rea. deși indicațiile I.P.V.L.F. 
în această privință au fost ex
prese. Construcția propriu-zisă 
a aolarfDcr ere foarte fracH*  . 
un viat ceva a*  tare oci-d 
rupe eu ururtați totnie de
polietilenă care «ta: ancorat
ei bulgări de pdmfin. Orgari- 
zatorie, lucrurile list pe_ mă
sură. Acordul global s-a aplicat 
pini acum doar pentru 1 hec
tar de solarii. „Pentru restul 
so larii lor. ca și pentru celelalte 
culturi, sfr.tem fa cars de a lă
muri oamenii" - ai se spare. 
Acum se iămureoc oamenU, to
varăși din cMducerea coqpva- 
tivei, acum duoâ ce legumele 
sînt deja plantate ’ Pentru 
plantara cine f asumă respon
sabilitatea ? La com^lteml comu
na! U.T.C. ni se justifică ab
sența acțiunilor vizind popu
larizarea acordului global, a 
preluării de către tineri a unor 
suprafețe de legume, prin fap
tul că tn sat nu prea sînt ti-

• sbopdma de aoesg șl de la 
șpaalâ Mea LAubm T Am

•n P*i  «aâa «■ mm» 
reW dw*  •*  Carg s-Or afla 

Afeaaadrir P*  mde. la ce 
adresă. ce feee ? Și iată că un 
•opd pierde anul școlar. Atei este 
• soni a ; •
bcuSj fi de tinan fără cdpătU. 
Vw» v*eon  fi ; erfu^l
ei șmU^ă A«« »ujct tnthfid 
•d-fi MRlnMkfe
bei, dar fără prea mult

— Am erftnut «rota

te cate . hori.
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«■*dai seama ce e-a ndsce fa 

fletul~ acestuia duo impre-ueare. 
Copilul nu furase n.-ms; poate 
că tatăl a vrut să-l sperie, să-l 
prevină, dar nu se procedează 
eța

— Marin Grigore. tatăl, spune 
că a depus la dumneavoastră, tn 
urma unei audiențe, o cerere fi 
o fotografie, rugîndu-vă să-i 
căutați copilul.

— Am controlat registrele, 
această cerere nu există.

— Dacă am fi știut că băiatul 
este dispărui din nou, noi ne-am 
fi interesat de soarta lui, in-

Parcurgem departe dru
mul propus. La autoritatea tute
lară din cadrul Consiliului popu
lar al sectorului doi stăm ' 
vorbă cu tovarășa Monica 
dorescu, șefa biroului.

— Nu cunosc cazul de 
vorbiți. Este posibil ca părintele 
minorului să fi fost la mine in 
audarnă, dar nu pot să-mi amin
tesc : la noi vin zilnic părinți 
asemenea probleme. Noi ti 
drumăm pe toți ce să facă.

— Și nu aveți o evidență 
acestor audiențe ? Să puteți, 
pildă, ști ulterior ce s-a mai în
tâmplat cu minorul X. Să puteți 
interveni direct, nu doar cu 
îndrumări.

de 
Teo

car

cu
În

a 
d

în

— Nu crem o asemenea evi
dență. Nu mi s-a spus niciodată 
ci ar trebui să avem...

— Să presupunem că tatăl lui 
Mihai Grigore ar veni acum și 
v-ar povesti tot necazul. Ce mă
suri ați lua dumneavoastră ?

— Deoarece minorul n-a co
mis o infracțiune de ordin penal, 
miliția nu i-a in^>cmit un dosar, 
noi nu facem ancheta »socială- 
O facem atunci cînd, repet, în 
cazul unei infracțiuni mai bine- 
zis a unor infracțiuni repetate 
constatăm că cel in cauză a de
venit pericol social și nu are 
cine să se ocupe de el. Ca urma
re, propunem să fie internat 
înir-un in^^ut special de reedu
care. Firește, aceasta se intimplă 
tn baza unei hotăriri judecăto
rești. Tot ce aș putea face pentru 
tatăl lui Mihai Grigore este să-l 
sfătuiesc să se adreseze miliției.

Așadar, din nou acolo de unde 
am pleca; am renunțat la ce
lelalte drumuri propuse. Există, 
după cum se știe, un cadru 
institutionalizet pentru ocrotirea 
minorilor. Ocrotirea acelor mi
nori aflați m derivă este o sar
cină de nobilă r^^undere
spiritul umanismului socialist, a 
grijii față de om ; apare cu ații 
mai ciudată această atitudine de 
„canars*  cum o numea coman
dantul circumscripției de miliție. 
La autoritatea tutelară, șefa bi
rtului poate interveni dacă mi
norul a ^omis o infracțiune, in 
■nr. «fUM sfjauri. La noaM se 
ccrbețtf wttJt dnpre cina 
eizors; ia mdsțze nu există o ce
rere ta acest sens. Se pare că nu 
este vorba numai de un caz ci 
de o problemă cu caracter mai 
general. Activitatea de prevenire, 
ft spun preven1re, fundcă in ca
zul unora ca Mihai Grigore 
despre asa ceva este vorba, nu 
este totdeauna la înălțimea ce
rințelor — se impune deci o de
limitare foarte precisă a răpun- 
derilor. Pentru minorul în cauză 
problema rămine deschisă și nu 
este deloc ceasul al doisprezece
lea ca luind o atitudine comună 
factorii vizați să poată readuce 
pe făgașul unei vieți normale 
adolescentul debusolat. Este ape
lul pe care il facem, un apel la 
fapte nu doar la bune intenții și 
sperăm ca el să aibă ecoul po
trivii.
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; și obositoare, 
< surprins, '

inter- 
micului 
cade a 
la re

ci rcuIațieL 
“ albe 

pla-
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ZEBRA" Șl
TARLAUA...
în aceste din ur- 

zile, năpădite 
de o suflare caldă 

’ * ’ , am
u . trecînd
\ cu mașina pe una 

dintre străzile
Bucureștiului, un

< gest care m-a fă- 
’• cut să mă gindesc

din nou la acele
< modificări struc- 
*- turale pe care civi- 
E lizația reală le
< produce în inte-
< riorul omului, in 
’ mecanismele lui de 
( gîndlre și compor-
< lament, alungind
< buruiana rorciviliL 

■ării.
Pe unul dintre 

trotuarele din 
fața Conse rvataru- 
lui „Clprian Po- 
rumbescu", o tînă- 
ră — modernă în 
înfățișarea-i pri
măvăratecă — mer
gea g^ăindu-se la 
ceva ce părea să 
fi fost foarte 
portant pentru 
cînd. * ’
babil 
plan 
hilit,
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deodată, pro- 
potrivit unui 
anterior sta- 
pașii o con

duseseră brusc spre 
dreapta, ceea ce 
arăta intenția de 
traversare. Tot așa 
de brusc însă, îna
inte ca vîrful pan
tofului să-i atingă 
caldarîmul, pe fața 
ei am citit o fulgu
rantă schimbare ; 
tn locul procesului 
meditativ au intrat 
în joc centrii o- 
rieriărli ; fata s-a 
uitat în atînga și- n 
dreapta și a con
statat că depășise 
cu 15—20 metri zo
na marcată pentru 
pietoni.

Deși aflat destul 
dc departe de acel 
loc, apăsasem deja 
pe pedala frinei. 
Inutil. Repede-re- 
pede, tinăra s-a în
tors, a reparcurs 
drumul pină la 
„zebra" albă șî a 
traversat corect, 
dueîndu-se in dru 
mul ei.

Fapt banal, fără 
nici o importanță ? 
Desigur, așa s-ar 
Părea și așa l-aș 
fi recepționat și eu 
dacă strada 
fost măcar

ar fi 
aglo-

merată și vreun 
pericol ar fi de
terminat acea în
toarcere. în reali
tate însă acel „efort 
în plusa*  săvîrșit 
instantaneu mi s-a 
părut a veni — și 
cred că nu mă în
șel de loc — din 
înțelegerea deve
nită mod de com
portare, a nevoii 
de a respecta o 
regulă, un consens 
al securității tra
iectoriilor noastre, 
al celor ce trăim 
în aceste siupuri 
uriașe, care sînt 
orașele moderne. 
Să . recunoaștem, 
nu-i ușor să șlefu- 
iești atjt de mult 
un om în procesul 
educației, îneft să 
obții asemenea 
„banale" compor
tări ! Să recunoaș
tem că, toți aceia 
care sînteni cit de 
cit atenți ]a stra
dă, nu rareori ne 
aducem aminte — 
văzîndu-i pe unii 
cum procedează — 
de acida expresie 
a țăranului care-i 
amintește celui ne- 
deprins cu regulile 
vieții colective 
de........tarlaua lui
tăUne-său*.

Fiindcă 
pretarea 
fapt nu se 
fi limitată 
gulile 
„Zebreee' 
sînt, pe alte 
nuri, niște marcaje 
pur simbolice, ne
voia de regulă și 
de ordine, nevoia 
de corectitudine — 
opusul lui „parc-ai 
fi pe tarla_ " —
caracterizind 
proape toate 
pectele vieții 
derne, cu adevărat 
civilizate. Traiul 
în orașe cu marca
je albe nu spune 
nimic, chiar în ca
zul cînd „buleti
nul*  zice altfel, 
despre urbanizarea 
unui ins care n-a 
reușit să ajungă la 
înțelegere» respec
tării șirului de 
norme care guver
nează legile con
viețuirii moderne.

Cu ani în urmă 
se scria mult des-

pre eei care, ple
cați în stațiuni de 
odihnă, își șter
gea u pantofii cu 
perdelele de pluș 
ale caselor de re- 
creere. Țin minte 
o femeie de servi
ciu dintr-o aseme
nea vilă, înfuriată 
foc, drăcuind men
talitate» „de tarla" 
a celor ce făceau 
asemenea lucruri, 
în caracterizarea 
ei, prin asta se în
țelegeau acei 
meni care 
în afara 
obligații, 
barbară a 
timpuri se 
a dispărut 
mai multe 
Dar e de ajung să < \ 
fii ceva mai atent > J’ 
ca să observi chiar ? <' 
în lumea unor oa
meni cu pretenții $> 
de cultivare, une- ?? 
ori, o veritabilă <i 
sindire „de tarra**,  y. > 
îi privești pe unii Z. 
plecați să se dis
treze în grup, îi \ S 
auzi rîzînd, „glu
mind" — și te gin- VJ 

sărmana y.

OB- 
se cred 
oricăror 
Practica 

acelor 
pare că 
in cele 
cazun.

unii Z. 
dis

. îi 
„glu-

dești la 
tarla... Alteori, 
cîte o sală < 
spectacole, pe întu- yî 
neric sau chiar pe <. 
lumiră, „tarlaua"
este în floare. Al
ții fac din însăși > 
viața de familie, << 
ba chiar și din a- ■ 
ceea a colectivului >> 
în care muncefe și 
trăiesc, o tari» <ie . 
ți se-rcruneă sprin- '

văzut 
lo^ja^ități '

în 
de «

Constructorul (ICS IM)

a-
as-

mo-

ceana...
Cine-a 

multe _ ,
moderne știe că o- 
rasele cele mai î? 
frumoase sin era- P 
șele străbăiuie de 
acele Urnii albe, 
simbolice marcaje 
ale civilizației care 
înseamnă reguli 
pentru noi toți. 
Sîntem noi toți a- 
tențî la ele? Iată 
o întrebare pentru 
un test care ne 
poate indica în ce 
măsură — spre bi
nele nostru — am 
făcut sau nu unui 
dintre pașii esenți
ali spre civiliza- i 
ție... n
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n a răspuns nici la a zecea sesizare
Iată că șî cartierul Titan 

are un muzeu de antichități. 
El se numește «t^C^T^iaul Gru
pului școlar I.O.R.". Datează 
din foarte îndepărtatul an 
1972 și are aspectul unui 
edificiu prin care s-au pre-
zentat cîteva războaie pu
nice. Exponatele sînt o au
tenticitate incontestabilă, 
lucru de care ne-am con
vins și noi cu cîteva zile în 
urmă.

— Aici a fost un foarte 
frumos perete îmbrăcat in 
faianță dar s-a prăbușit da
torită infiltrațiilor de la 
etajele superioare, ni se 
spune. Dincoace, o parte din 
acoperiș s-a prăbușit ava- 
riind și o parte dintr-un zid 
alăturat. A fost totuși un 
acoperiș trainic, pentru că 
timp de un an de zile a re
zistat tuturor intemperiilor, 
inclusiv incompetenței con
structorilor. Tot în ceea ce 
privește exteriorul, cîteva 
piesa merită studiate cu mai 
multă atenție tocmai pentru 
valoarea lor muzeistică in
contestabilă. Astfel, scara de 
intrare nu a fost terminată 
nici astăzi. păstrînd intact 
modul in care au lucrat cei 
de îa întreprinderea con
structoare. Pentru a da po
sibilitate apei să stagneze tn 
subsolul clădirii, în magazia 
de alimente adică, și pentru 
a crea pentru totdeauna hn 
pericol de inundare, între
prinderea constructoare,
adică I.C.S.I.M.-Șantierul 4 
nu a construit nici un canal 
de scurgere. Aceeași ima
gine, poate chiar mai inte
resantă o poți avea la etaje
le superioare. Ce vasă- 
zică timpul și puterea lui 
distructivă. Iată și cîteva 
exponate care probează a
ceastă afirmație. Aproape 
toate sălile de dușuri (terme
le) și spălătoarele au pereții 
căzuți, mîncați de apă. Ușile, 
aproape în totalitate, ies 
din perete Ia orice zdrunci-

nătură. ferestrele na stat
bine etanșate permițind, in 

vremea ploilor si a daezii, 
pătrunderea apei in camere.

Datorită proastei calități a 
lucrărilor cîteva cuvete s-au 
prăbușit iar conductele ne- 
etanșaia cum trdbue au 
lăsat in muite locuri pete 
întinse de umezeală $1 igra
sie

Asa arăta săptămin-ț tre
cută cămiralL„muzeu" al 
Grupului școlar I.OJL unde 
sînt casați la ora actuaUi 
peste 370 de elevi.

Conducerea I.C-Sj.M.-ului 
cunoaște această situație ? 
iată întrebarea. De bună 
seamă că o cunoaște, căci 
Direcția Grupului școlar 
I.OJL a trimis numai in pe
rioada 25 martie 1972 — 28 
februarie 1973, 10 (zece)
adrese, fără a primi insă 
vreun răspuns. Politica stru
țului la mijloc ? nepăsare ? 
fugă de răspundeere ? Care 
din acestea trei ?

„Menționăm că în ceea ce 
privește remedierile și res
tul lucrărilor de executat 
(avînd în vedere că la data 
de 20 aprilie 1972, căminul 
intră în exploatare), ne-am 
adresat în repetate rînduri 
tovarășului Diaconescu, șef 
de lot, care promite sau mo
tivează, fără însă a lua 
măsurile necesare", se spe
cifică în adresa nr. 603 din 
7 aprilie 1972, trimisă către 
conducerea Șantierului 4 — 
I.C.S.I.M. Ultima adresă 
trage un semnal de alarmă 
șî mai serios -. Părțile din 
acoperiș care cad cît șl pe
reții care se desprind peri
clitează serios viața trecă
torilor și a elevilor — loca
tari ai acestui cămin (Adre
sa nr. 414/20 februarie 1973).

Oare ce alte argumente 
mai convingătoare s-ar mai 
putea folosi in vederea unei

remedieri nTgente ? Poate 
faptul că nu peste mult 
timp căminul va deveni un 
veritabil muzeu al nepăsării 
iar castozi vor fi cei care 
l-au conuruit. Pe banii cui 
însă ? Căci, plăcerea colec
ționarului de antichități 
costă.»

PAVEL PERFIL

ORDINEA ȘI FRUMOSUL 
LA ELE ACASĂ

Neîndoielnic, la Grupul școlar 
al Ministerului Industriei Ușoare 
din Sibiu am văzut cele mai 
frumoase cămine de tineret. 
Curate, cochete, aranjate cu 
gust. Fiecare cameră are per
sonalitatea ei. O revărsare de

culori pastelate, odihnitoare. 
Pînă și draperiile se află în 
ton cu husele de pe paturi : 
bleu, roz, crem. lila. Pătrunzi 
aici cu sentimentul de respect 
față de cei care, avînd In mină 
destinele școlii, acordă o deo

Foto 3. Foto 4.

sebită atenție asigurării bazei 
materiale care determină bună
starea și confortul elevilor. To
tul a fost gindit pînă în cele 
mai mici amănunte ; paturile 
etichetate, dulapurile, de aseme
nea. Am revenit, oferind obiec
tivului aparatului de fotogra
fiat imagini obișnuite în care 
descoperi, de fiecare dată, noi 
dimensiuni - ale spiritului gos
podăresc, ale gustului pentru 
frumos. în această ambianță 
păstrarea avutului obștesc a de
venit o chestiune de onoare 
pentru fiecare căminist. Discu
tam cu pedagogele Maria Țâ
ra nu și Victoria Mihu despre 
modul în care s-a ajuns la cul
tivarea acestui sentiment. Am 
Înțeles că începutul este întot
deauna anevoios, că este nevoie 
de mult tact și răbdare. Pentru 
că elevii vin din diverse medii, 
cu obiceiuri diferite si că în școa
lă trebuie să se realizeze armo
nia. „Cînd vin în școală — îmi 
spunea Maria Țăranu — îi în
vățăm să-și facă patul, să-și 
ordoneze lucrurile personale. 
Așa începem abecedarul gospo
dăresc. Iar cînd deprinderile au 
fost formate, predăm ștafete 
celor mai buni elevi care-i ini
țiază pe „boboci". Cei ce do
vedesc însușiri deosebite: cinste, 
corectitudine, onestitate, solici
tudine sînt numiți responsabili 
de dormitoare, devenind orga
nizatori. Intre cele 34 de dor
mitoare se desfășoară astfel o 
permanentă întrecere".

Există aici, nescris, un ade
vărat ritual. La ceasul cînd di
mineața anunță ziua de muncă 
începe „bătălia" pentru frumos. 
Fiecare pat este aranjat cu me
ticulozitate (fotografia nr. 1), 
îneît atunci cînd vin în con
trol, responsabilii să nu gă
sească nici măcar o cută. Flo
rile din glastre aranjate cu 
gust dau un plus de frumusețe

Foto 1.

Foto 2.
șî candoare camerelor, la care 
se adaugă păpușile, bibelourile, 
mileurile. Am notat cîteva nu
me : Maria Stoica, Aurica Tă- 
nase, Maria Dăncuță, Maricica 
Codreanu» Varga Rozalia, Nagy 
Erzsebet, despre care am aflat 
că excelează M bune gospodine. 
De bună seamă că acest califi
cativ e6te valabil pentru fie
care, Meticulozitatea o întîl- 
nești și în aranjatul dulapurilor 
(fotografia nr. 3). Ordine, disci
plină, curățenie sînt trei no
țiuni care se întrepătrund, rod 
al muncii educative ce se des
fășoară în școală, urmărindu-se 
a se da elevilor nu numai o me
serie, ci și o conduită civilizată.

Mi se par*  demn de relevat 
faptul că la oaza prieteniei se 
află respectul reciproc, încre
derea. Iată un exemplu. De-a 
lungul coridoarelor se află du
lapurile cu hainele și obiec
tele personale Nici unui încuiat. 
De mulți ani lacătul a devenit 
un obiect de prisos. Cine pe

cine să fure într-o familie ? 
Mai mult, a fost amenajat un 
dulap cu lucruri găsite. Dacă 
ți-ai uitat ceva în clasă, în sala 
de mese sau în curte, poți fi 
sigur că se află aici. în cadrul 
colectivului școlii are loc un 
permanent transfer al sensuri
lor spiritului gospodăresc. El 
se dovedește în toate împreju
rările, în ținută, comportare șl 
la locul de muncă unde aceștia 
își desfășoară practica (fotogra
fia nr. 2).

In cadrul școlii a fost creată 
echipa „controlul asigurării 
asistenței medicale, a condiții
lor de viață din internat și can
tină", care-și desfășoară activi
tatea sub conducerea maistru- 
lui-instrucbor Elisabeta Piant- 
kovski, ajutor prețios în men
ținerea ordinel și disciplinei. O 
experiență ce merită generali
zată in toate școlile și nu numai 
în școli, (fotografia nr. 4).

LIDIA POPESCU
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LOTRU

cu MARILE ȘANTIERE
m LEGĂTURĂ DIRECTA

CEI OPT DE LA JIDOAIA
ȘI CEA MAI SPECTACULOASA 

LUCRARE DIN ISTORIA ȘANTIERULUI
La început au fost doar 4: 

Constantin Tomescu, Petre Ilies
cu, Achim Scolntcu ș Badtt 
Ralea. Astăzi sînt 8. Li s-au 
adăugat intre timp Constantin 
Paiu, Aurel Iliescu, Ion Marines
cu și Aurel Oică. Opt tineri con
stitui# intr-un schimb de onoa
re. Locul lor de muncă este 
conducta de refatos de la Ji- 
doaia. Pentru Lotru, Jidoaia re
prezinți un punct diete, untd 
din fronturile cele mai fierbinți 
ale „bătăliei pentru apa*  pe 
care o desfășoară în acest an cu 
abnegație constructorii celei mai 
mari hidrocentrale de pe apele 
interioare ale României. Pentru 
punerea în funcțiune la timp a 
hidroagregatelor 2 și 3 din cen
trala subterană de la Ciungei 
trebuie crescut debitul lacului 
de acum^u!are de la Vidra. Este 
necesară mai multă apă pe care 
o pot furniza d°ar captările M- 
cundare. Iar Jidoaia este locul 
viitorului baraj in care se vor 
acumula apele captate in zona 
nordică a bazinului Lotrului — 
riurile Sterpu, Volneșlța, Una și 

Jidania.
Lucrările de înălțare a baraju

lui se desfășoară intr-un ritm sus
ținut. O particularitate tehnică 
(nivelul viitorului lac de la Ji- 
dorna este mai coborit derit cel 
al lacului de la Vidra) a determi
nat necesitatea ca apele captate 
din nord să fie pompate prlnir-o 
conductă lungă de 373 m pînă 
la cota 1 355, de und& vor putea 
cădea apoi gravitațional în lacul 
de acumulare de la Vidra. Sarcina 
de a realiza această conductă a 
fost încredințată schimbului de 
onoare - al tineretului. Este unu 
dtn cele mai dificile și mai spec
taculoase lucrări din istoria șan
tierului. Versantul are o înclina
ție de 60 grade. De mecanizare 
nu poate fi vorba in asemenea 
condiții. Locul screperului l-au 
luat uneltele chance : sapa, târ
năcopul, lopata. In plus, pentru 
a nu-i periclita pe cei care lu
crează jos, în baraj, băieții din 
schimbul de onoare muncesc ex
clusiv în schimburi de noapte.

Tot într-o noapte i-am cu
noscut și eu. O noapte care — 
după filele calendarului — ar fi

Coțistruim azi — perfor
manță deja remarcabilă — 
vase de 10 000—15 000 tone. 
Văd Însă vasele de mîine. Cele 
mai moderne și mai mari 
(depășind 150 000 tone !) vor 
pomi de aici, de pe șantierul 
„docuri uscate" — situat în 
marea zonă industrială a por
tului Constanța — investită 
în decembrie anul trecut cu 
titlul de șantier al tineretului. 
Aici din 2 000 de construc
tori, 1 500 poartă salopeta de 
brigadier.

★
Cîteva amănunte din fișa 

teh-nii^âi : premieră româneas
că în domeniul construcțiilor 
navale, unul dintre puținele 
șantiere de acest fel din Eu
ropa și chiar din lume; 
treaptă importantă în reali
zarea programului național 
de dezvoltare a construcției 
de nave. Prima lansare — 
sfîrșitul anului viitor. Prezen
tăm azi o serie de secvențe 
din spectaculoasa cronică în 
mișcare a șantierului, amă
nunte despre modul în care 
tinerii își aduc contribuția la 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor asumate de întreg co
lectivul.

.-.Mă aflu împreună cu in
ginerul Nicolae Sotir în tur
nul uneia dintre macaralele 
care acționează pe șantier. 
Vedere panoramică. Spațiu 
în care se amenajează docu- 
rile uscate are peste 10 hec
tare ; se agită aici fără răgaz 
echipele de constructori, ze
cile de camioane, tractoare, 
excavatoare și macarale. 

trebuit să fie primăvăratecă. Jos 
la Brezoi florăresele ofereau tre
cătorilor buchete de lăcrămioare 
și violete, dar la Jidoaia, pe ser
pentinele amețitoare pe care 
mușina condusă de Ștefan Iliescu 
urca cu o viteză demnă de ma
rile magistrale turistice — gigan
tici țurțuri de gheață planează 
din muchia stâncilor și încre
meniți așa, ca niște stalactite ne
verosimile, consfințeau încă îm
părăția neclintită a iernii. E 
frig. In lumina spectrală a lunii 
șantierul oferă o priveliște mag
nifică. Ne-am opri să ascultăm 
liniștea. Undeva sus, în stânga 
noastră, licăre, pîlpîind abia per
ceptibil, în răstimpuri, o lumi
niță slabă.

— Ascultați, ascultați cu aten
ție, mă îndeamnă Petre Scurtu, 
comandantul șantierului național 
alt tineretului.

Îmi încordez auzul și intr-un 
tîiziu deslușesc ceva ca un zum
zet slab răzbătând din depărtări. 
Un zgomot înfundat, parcă nela
locul lui acolo în încremenirea 
sihlelor silvestre din jur.

— E perforatorul. Acolo rus 
lucrează băieții, îmi explica 
Petre Scurtu. Să mergem la ei.

Puțin mac tîrziu stau de 
vorbă cu tinărul comunist Con
stantin Tomescu, șeful de briga
dă al băieților de la conducta 
de refulare. Un moldovean așe
zai. echilibrat in ciuda aiurii 
adolescentine și a zimbetulul 
sfielnic. Trăiește pe șantier de 
la 15 ani și jumătate, adică de 
mai bine de 12 ani. A lucrat în- 
tii pe Valea Bistriței, după a
ceea cu Pavel Oțet la Rotunda 
— acel șantier al Argeșului in
trat în legendă — o vreme la 
Porțile de Fier, spunea Tudor 
Moraru, și apoi aici la Lotru.

Îmi evocă primele nopți de 
lucru aici la conducta de refu
lare de la Jidoaia. Decembrie. 
Geruri de menus 25 grade. Bă
ieții zoreau să încheie cit mai 
repede punerea plaselor de pro
tecție pe cei doi versanți. Lu
crau ca și acum noaptea de la 
8 seara pîna în zori la lumina 
proiectoarelor, suspendați în fu
nii șc în centuri. Țineau pînă la. 
ziuă focurile aprinse, nu atît ca

— Se lucrează — rostește 
interlocutorul meu — în foc 
continuu : trei schimburi. 
Ziua de 1 Mai am sărbăto
rit-o aici, prin muncă. In 
cinstea sa, de altfel, am ra
portat cu doua luni mai de
vreme încheierea ecranului 
pentru reducerea infiltrațiilor 
și cu două săptămîni mai 
devreme pe cea a platformei 
de premontaj din partea de 

CONSTANTA TINERII
ÎN PRIMELE 

RiNDURI
vest a docului. Tinerii sînt 
în primele rinduri ale acestei 
întreceri. Sîntem pe deplin 
mulțumiți de aportul lor, știm 
că oricînd ne putem bizui pe 
entuziasmul și răspunderea 
cu care muncesc.

Aportul lor a fost decisiv 
în realizarea unor serioase 
economii de materiale (30 
tone ciment, 25 tone oțel 
beton, 30 tone betonica), în 
roduooroa consumului utila
jelor și instalațiilor de foraj 
și injecție cu 10 îa sută față 
de cifra prevăzută ; de ase
menea, în obținerea unor eco
nomii de manoperă, impli- 

să se încălzească, cit să alunge 
lupii. După punerea plaselor au 
urmat primii metri excavați. 
Noapte de viscol în rafale reci 
ale vîntului care, zicea acum 
Tomescu, simțeai cum parcă te 
taie. Perforatorul făcea dopuri 
de gheață la orificiul de evacua
re. Trebuiau să dezghețe uleiul 
la foc. Apoi la bilanțul celei mac 
grele luni, ianuarie — uimire 
generală! Băieții excavaseră 440 
mc, adică mai mult de 100 mc 
fiecare. Este drept ca lucraseră
— după cum le place să spună
— „fără să se uite la ceast", adi
că 10—12, uneori și 14 ore fără 
întrerupere, „după cum rupea

Astăzi, este ort;um mai sim
plu — spun băieței. Sînt acum 
8 perechi de brațe. Gerurile s-au 
dus. S*  t'-crgazâ altfel Tomescu 
perforează la încărcat și pușca- 
re. Ceilalți toți evacuează mate
rialul în jos, pe conductă. Va 
urma in curind curățirea vetrei 
șt apoi se va trece la betonare.

Zilele trecute schimbul de 
onoare de la Jidoaia a făcut pro
punerea de a prelua lucrările și 
pentru betonare. Băieții se pri
cep la toate. Tomescu are califi
care de miner, de betonist și de 
mecanic. Petre Iliescu lucrează 
pe excavator, pe Jumbo, la trans
port — oriunde este nevoie. 
Ceilalți băieți aspiră șt ei fa con
diția de ..unrtersaC.

— Nimeni nu cioate lu
crarea bine ca noi — spun
cei din schimbul de onoare.
Conducta este copilul nostru.
Pe nimeni nu-l trage inima mai 
tare sâ-l vadă cresând fi de 
crescut trebuie să crească repe
de. Deviza noastră curentă este 
realizarea cincinalului înainte de 

țgrmee.
lng. Constantin Sandu, tinărul 

șef de lot dr la Jidoaia. arr nu
mai cuvinte de laudă la adresa 
băieților: „Sint oameni minunați. 
Pe ei mă bizui orc^i^md la greu. 
Sînt oameni cu O mare".

Mi-amintesc că Tomescu îmi 
spusese că pe un șantier prin
cipalul cîștig este u certa: 
trăiești între oameni adevărați și 
ai credința că tu însuți te for
mezi ca om adevărat.

— Nu vă închipui# cit ti da
torez lui nea Pavel Oțet, celor
lalți comuniști din echipa în 
care m-am format. De aceea, că 
rog să-i transmiteți prin ziar lui 
nea Pavel salutări de la acela pe 
care l-a învățat meserie fi să-i 
mulțumiți din partea mea pentru 
tot ce mi-a dăruit.

Gîndul mi-a zburat fără voie 
la acel timp de acum un pătrar 
de veac, la epoca Bumbeștilor și 
Livezenilor, a celorlalte șantiere 
pe care tinerii de atunci — ge
nerația lui Pavel Oțet — le-au 
înălțat spre gloria lor și a patriei. 
Și mi s-a părut că șantierele de 
astăzi, această școală unde se 
cresc caractere și se formează 
oameni cu O mare — cresc firesc 
din cele de atunci într-o coloană 
fără sfîrșt cu care urcă însăși 
țara spre zariștea de lumină a 
vitoirduii

DORU MOTOC 

cînd scurtarea termenelor de 
execuție, la unele lucrări, cu 
peste 60 de zile.

— Știm, ne mărturisește 
utecîstul Nicolae Aurel, că în
trecerea desfășurată sub de
viza „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea andnrnlu- 
lui în patru ani « jumă
tate”, este un prilej de 
confruntare angajată pentru 
noi toți. Pe șantierul aoatru 

de la „docuri uscate" activi
tatea a trecut prin clipe difi
cile ; la un moment dat au 
apărut izvoare de apă ce au 
transformat într-o adevărată 
mlaștină o parte din șantier. 
Noi, uteciștii, tinerii, ani mun
cit atunci zi și noapte. -

— Ceea ce ne preocupă 
acum, cînd lucrurile se des
fășoară normal, cînd opera
țiile se succed în ritm intens
— intervin brigadierii Con
stantin AJbu și Vasile Nițesai
— este ideea de a realiza 
fiecare la locul său de mun
că, un volum cît mai mare 
de lucrări de o calitate su

BRĂILA Sintem intr-o
fază de atac frontal

La Chișcan;. Ia 12 km de 
Brăila, pe șantierul viitoarei 

I Termocentrale electrice, acoio 
unde, pe malul milenarului Da

i nubiu, se ridica tinăra cetate a 
luminii, timpul bun din luna, 
aprilie a permis accelerarea 
ritmului de lucru, așa incit a
cum. la citeva zile de la debu
tul lunii mai. majoritatea obi
ectivelor de lucru se aGâ în a
vans față de graficele de plan. 
Constructorii și mentorii din 
șantier vor să dea astfel viață 
angajamentului pe care și l-au 
asumat și anume intrarea in 
exploatare, cu mult timp îna
inte de termenul prevăzut, a 

; primului grup termoenorgotic, 
in cinstea marii sărbători de 
la 23 August.

Tinerii din șantier, care con
stituie mai bine de 60 la sută 
din întreg efectivul de munci
tori, contribuie si ei, din plin, 
la realizarea acestor angaja
mente.

Discutăm cu Adrian Iftode, 
locțiitorul secretarului U.T.C. 
de la Șantierul energo-con- 
s'.rucția.

— încă din primul trimestru, 
afirmă el. întrecerea utecistă 
„Tineretul, factor activ in înde
plinirea cincinalului in patru 
ani și jumăt^e*  și-a arătat 
roadele. Din cei 209 uîeciști 
ai organizației, au fost decla
rați fruntași ai Întrecerii 160. 
Sarcinile de plan le-am înde
plinit in proporție de 103 la 
sută, am realizat economii de 
materiale, materii prime și car
buranți in valoare de peste 
12 000 lei, am colectat și predat 
la I.C.M. 40 tone fier vechi.

Cum spuneam, în luna apri
lie ritmul de execuție a lucră
rilor a crescut sensibil. O ci
fră statistică subliniază că 
după patru luni constructorul 
a atins o viteză do lucru care 
îi permite să-și ț îndeplinească 
sarcinile de plan in proporție 
de 108 la sută.

La lotul Uzină, secretarul or
ganizației U.T.C., inginerul 
Constantin Robu ne spune :

— La clădirea principală a
vem un avans de aproape două 
luni, la sala do mașini. unde 
am ajuns la cota minus 4. ln 

perioară- Depunem eforturi 
pentru a asigura o dt mai 
strinsă coeziune și continui
tate de lucru între cele trei 
schimburi.

Am notat prezența pe agen
da de întrecere a uteciștilor 
a unor inițiative direct impli
cate în producție, v-izînd eco
nomii de materiale și combus
tibil scurtarea termenelor de 
eienhe a numeroase opera
ții. efectuarea lucrărilor de 
calitate și îmbunătățirea acti
vității politico-ideologicOi me
nite să dinamizeze munca 
practică în șantier.

— Dorim — ne declara 
Conrtantin Ursea, președintele 
consiliului tineret muncitoresc 
al Comitetnlui județean 
Constanța al U.T.C. — să 
concretizăm in șantier, în
tr-o măsură și mai vie 
și mai intensă, obiectivele 
chemării la întrecere lan
sată de Biroul C.C- al 
U.T.C.

în încheierea acestui prim 
reportaj de pe șantierul tine
retului de la „docuri uscate" 
o informație primită cu cîteva 
minute înainte de așterne^a 
acestor rînduri :

— Se raportează că din 
totalul de 1 423 de tineri, 
cuprinși în întrecerea „Tine
retul—factor activ în îndepli
nirea cincinalului în patru 
ani și jumătate", și-au reali
zat sarcinile de plan 1 423 1

andrei bârsan

maximum două săptămîni vom 
putea turna și pardoseala, La 
coșul de fum unde se lucrează 
la protecția interioară antico- 
rozivă, ne aflăm cu 20 de zile 
in avans. Aici, sublinia secre
tarul, un randament excepțio
nal îl au tinerii din echipa de 
dulgheri a lui Ludovic Dohî.
L sectorul prefabricate, sar

cinile de plan sint depășite in 
medie cu 12 procente lună de 
lună. L-am cunoscut pe sudo
rul Ion Chelmuș. unul dintre 
cei mai buni meseriași din sec
tor. performerul zilei. Simbătă, 
cînd am vizitat sectorul, tocmai 
se termina turnarea unui stîlp 
de beton care necesitase deose
bite eforturi tehnologice. Apor
tul lui Ion Chelmuș a fost de
terminant : în loc să fio termi
nat în 30 de ore, stâlpul a lost 
gata cu 12 ore mai devreme.

Nici la Șantierul onorgomon- 
taj tinerii nu stau cu „mi
na în sin". Notăm cîteva din 
noutățile zilei. La cazanul nr. 2 
probele hidrotehnice au în
ceput cu o săptămină în avans, 
la turbina nr. 1 se fac ultime
le verificări — probele electri
ce, măsurătorile A.M.C. — in 
vederea intrării în probe teh
nologice. Montorul Nicolae 
Vîrtopeanu, secretarul comite
tului U.T.C. de la montaj, îmi 
spune ca numai în luna martie 
s-au executat lucrări suplimen
tare de montaj în valoare de 
aproape o jumătate de milion 
de lei. O importantă contribu
ție au avut-o în întrecerea ute- 
cistă tinerii de la sectorul con
fecții metalice care, ei i*siși.  
au efectuat lucrări supifmenta- 
re in valoare de peste 48 000 
lei în primele patru luni ale

TÎRGOVIȘTE PENTRU ASTĂZI
ODIHNA SE AMINĂ

CU TREI ORE
Iun Bratu. comandantul șan

tierului național și secretar 
al comitetului U.T.C. de la plat
forma industrială TlrgoviștOi mă 
conduce ținînd pasul după 
mine, care mai zăbovesc pe lingă 
cite o schelă.

— Avem detașamente de bri
gadieri in mai toate punctele 
șantierului. No vom opri însă 
la laminoare și o să vodoți do 
ce.

Punctul do lucru în care mă 
aflu, la șantierul 2 laminoare 
so numoșto gospodărie do apă. 
Așa so numoșto : apa nu va 
curgo oricum și oricit printre 
valțurilo laminorului, ci va fi 
purificată, tratată, distribuită, 
redistribuită... Inginerul Ghoor- 
gho Stoica, șoful punctului, o un 
bărbat tinăr. înalt, blond, sim
patic. „Ii știe po tinori ca-n 
palmă, anui trecut a fost secre
tar U.T.C.", m-a edificat dinain
te Ion Bratu.

— Tovarășe Stoica, la co oră 
ați început astăzi lucrul ? și 
pregătesc stiloul sâ notez.

— Ei, păi dacă-i așa. să vă 
spun foarte exact ; pontru azi 
noi am început lucrul de iori.

— Cum de iori? Iori ați lu
crat pontru ieri...

— Sigur, dar la plecare i-am 
adunat po șofii do echipă și 
lo-am spus co vom lucra astăzi. 
Echipa de dulgheri a lui Iosif 
Balaș aro de cofrat la placa cu 
cota 0.0S și do montat nișto 
panouri prefabricate la boxa 
trafo. Fierarii botoniști lucrea
ză ia niște boiandrugi și au do 
fasonat armătura pontru placă 
în sectorul următor. Și a.șa mai 
doparto. După ce oamenii și-au 
notat, am citit împreună doso- 
nolo, oamenii și-au făcut alto 
însemnări, mi-au pus întrebări, 
ou mi-am însemnat novoilo de 
aprovizionare. în cursul nopții 
a început aprovizionarea între
gului front de lucru cu mate
rialo : cărămizi, lomn, fior

anului Secretarul acestei or
ganizații, montorul Costică Mă- 
lureanu, numea și obiectivele 
fizice la care tinerii, în mod 
special, au „dat bătaie*  :

— A trebuit să intensificăm 
procesul de execuție la confec
ționarea canalelor de aer șl 
gaze arse de la cazanul 2 și 3 
(Circa 130 tone de metal) deoa
rece sîntem perfect conștienți 
că ș; de noi depinde realizarea 
angajamentului colectiv. Deci- 
ritmul nostru accelerat de lu
cru trebuie să fie în ton cu e- 
fortui general al tuturor tine
rilor din șantier.

Desigur, pulsul șantierului 
garantează că miine aceste ci
fre vor deveni de domeniul 
trecutului. Le vor lua locul alte 
cifre de onoare, alte fapte su
blime prin măreția și simplita
tea lor. Numai cine n-a văzut 
un șantier nu este convins de 
acest adevăr. Iar tinerii de la 
Șantierul Termocentralei Chis- 
cani vor mult mal mult. Sâ 
luăm drept garanție a acestor 
vrednicii cuvintele secretarului 
U.T.C. pe platformă, inginerul 
Ștefan Șarpe :

— -Sîntem într-o fază de atac 
frontal. Trebuie ca primul grup 
tormoonorgotlc să dea lumină 
La 23 August. în acest sens, o- 
blectivole întrecerii uteciste 
sînt îndeplinite și depășite de 
la o lună la alta. Realizăm a
ceste performanțe și printr-o 
temeinică muncă politică, prin- 
tr-o viață de organizație sănă
toasă. muncitorească. Astfel 
printr-o asiduă muncă de con
vingere am reușit să realizăm 
o stabilizare a forței de mun
că și, implicit, o mai bună pre
zență productivă. Și, pentru

beton, mă rog, tot ce esto ne
voie. Astăzi la ora șapte fără 
zoco echipele s-au adunat colo, 
lingă baraca aia, pontru apel, 
iar la șapte toți eram în lucru 
în punctul numit sala do mașini 
nr. 1. Trebuie să avom o orga
nizare cit mai bună și să nu 
pierdem nici un minut. Ne 
zoresc și montorii. Am încheiat 
cu ei o convenfio fiindcă la 31 
decembrie trebuie să fio gata 
montate și utilajele. Așa că am 
grupat aici mai multe ochipo și 
am deschis lucrarea din ambolo 
capote pontru a avea front cît 
mai întins. Pînă azi am realizat 
81,3 la sută din proiect.

„81,3 la sută din proiect" ; in
ginerului îi place precizia și 
nici nu se poate altfel, esto un 
imperativ al ziloi. Șantierul, de 
fapt șantierele, sînt uriașe : 
zilnic înghit circa 2 000 tone de 
tablă laminată, profile, agre
gate, prefabricate din beton, 
materialo electrice lemn, otc. 
Circa opt mii do oamoni încep 
lucrul la ora șapte și fiecare 
om sau aproape fiocare în 
punctul său de lucru oste logat 
do altul, do alții. Lipsa de pre
cizie ar duce aici la dereglări 
cu pierderi mari do timp și de 
bani. Un alt inginer de la ser
viciul plan al platformei mă 
informa că Pe trimestrul întîi 
planul do producție a fost rea
lizat pe grupul do șantiere în 
proporție de 100,1 la sută, dar 
că acol 1 după virgulă putea fi 
schimbat cu 2 sau chiar cu 3 — 
cooa ce ar fi însemnat onorm 
pontru tormonolo .șantierelor — 
dacă n-ar fi existat unelo greu
tăți cu cîțiva furnizori (dar 
despre acest subiect vom vorbi 
cu ocazia unui alt reportaj).

Totuși acest 1 după virgulă so 
cuvino a fi reținut în contul 
hărniciei constructorilor. El în
seamnă și un avans pentru plat
forma oțolărioi electrice nr. 2 
unde se dă bătălia pontru pune

că faptele se leagă logic unele 
de celelalte, calitatea lucrărilor 
a crescut simțitor, dovadă și 
numărul foarte redus de reme
dieri care au foist necesare în 
luna aprilie. Mai avem de 
muncit in ce privește în.t trie
rile de lunea, cînd unii tineri 
navetiști sosesc chiar și în ju
rul orei 11. Do treaba aceasta 
se mai fac vinovați și șoferii 
autobuzelor cu care ne-am 
propus, de altfel, să avem niș
te discuții serioase. Acum, ca 
o treabă bine pusă ia punct, la 
majoritatea punctelor de lucru 
munca o organizată în două și 
chiar trei schimburi, de la ex- 
cavații și pînă la finisare, dar 
în special la lucrările de be- 
tonare.

...Ar mai fi multe de spus. 
Eu am înțeles un lucru esenți
al ! la 23 August, de la Brăila 
vor alerga spre inima țării her
gheliile de kilowați, rod al 
conștiinței și eroismului mun
citoresc al acestor oameni de 
la malul Dunării, frați ai celor 
de la Porțile de Fier. Ișalnița, 
Deva, Rogojolu...

EMANUEL ISOPESCU

P.S. Ieri, a fost pus sub tensi
une primul transformator 
25 MVA care va alimenta toa
te ' serviciile proprii ale grupu
lui termoelectric, ceea ce va 
permite intrarea, în avans, în 
probe mecanice de funcționare 
a stației de epurare chimică. 
Tot ieri au Început probele 
hidraulice la cazanul nr. 2. Do 
remarcat că în cele 10 000 de 
suduri efectuate la cazane și 
conducte nu există nici un por, 
adică nu va fi nevoie de nici 
un fel de remedieri. Șeful șan
tierului energomontaj, inginerul 
Dimitrie Tomida, aprecia in 
mod deosebit contribuția tine
rilor la aceste două premiere, 
comunicîndu-ne și două nume, 
de care, zicea, se va mai po
meni : electricianul Nicolac
Andone și sudorul Ivan Vasile.

E. L

rea in funcțiune mai devreme 
a primului cuptor.

— Tovarășe inginer, ce putoți 
să-mi spuneți dospro punerea 
în funcțiune a primului cuptor ?

Inginerul Nicolae Giuroscu, 
director adjunct al grupului de 
șantiere, zîmbește.

— Aveam novoio de laminate 
în plus, diforito profile pontru 
confecții metalice. A vonit aici 
tovarășul ministru și no-a pro
mis tot sprijinul. Azi la ora 5 
dimineața am terminat situația 
suplimentărilor nocosaro pe 
luna mai. Cerom de fapt ca 
matorialolo din trimestrul II să 
fio comasate pe luna mai care 
va fi o lună do vîrf la montaj. 
Cînd dv. orați Ia șantierul nr. 
2. laminoaro, noi am transmis 
situația la București pontru a fi 
semnată do tovarășul ministru. 
De fapt la ora aceasta esto sem
nată ; do mîino vor încopo 
livrările suplimentaro.

— Ce alt eveniment se mai 
petrece aici pe platformă la a- 
coastă oră ?

— In virtutea efortului gene
ral, în întîmpinaroa dorinței de 
a ne îndeplini angajamontolo 
luato în întrecerea socialistă pe 
ziua do astăzi, simbătă, wook- 
endul se amină ; programul a 
fosf prelungit cu troi oro. A
ceastă hotărîro s-a transmis 
prin stația de radio emisio șe
filor de șantiere și acum se iau 
măsuri oporativo pontru plusul 
nocosar de aprovizionare, pen
tru continuarea funcționării uti
lajelor. Nu zimbiți, nu renun
țăm la odihnă, o amînăm puțin 
mai tîrziu.

...Cînd soarele și-a strîns acolo 
fierbinți șj în jur au început să 
plutească umbrele înserării, am 
văzut farfota plecării din șan
tiere. Plini de praf, arși de 
soare, obosiți, dar mulțumiți 
8 000 de constructori se îndrep
tau spre caso.
VICTOR CONSTANTINESCU 

în cursul primelor 4 luni 
ale anului 1973, harnicul co
lectiv de muncă al Grupului 
de șantier o de pe Somoș a 
continuat să ataco cu suc
ces majoritatea fronturilor 
de lucru. Avînd de executat 
lucrări cu o valoare apre
ciabilă, muncitorii de po fie
care din șantiorolo do la 
Someș — Tarnița, Mărișelu, 
Fîn-tînele — Boliș, Măguri, 
și-au intensificat eforturile 
pentru a da in funcțiune toa
te obiectivele planificate in 
acost an — an hotărîtor al 
cincinalului.

Po șantierul nr. 4 — Mă
guri, spro oxomplu, rezul
tatele obținute pînă acum 
sînt net superioare față de 
perioada, corespunzătoare a 
anului trecut, în special la 
lucrările de excavații. Avan- 
samontul mediu lunar a 
sporit comparativ cu 1972 
de la 80 la 111 m pe frontul 
M&guri — Fîntînelo, do la 44 
La 96 m pe frontul Nogruța- 
Șoimu, de la 49 la 80 m pe 
frontul Șoimu — lara, de la 
84 la 90 pe frontul Mă
guri — Negruța și do la 
47 la 61 m po frontul Calu 
— Șoimu, undo se întimpină 
serioase dUicultăți din pri
cina nooxistonțoi posibilității 
de valorificare a enorgioi 
electrice. Rezultate doosobito 
au obținut în această perioa
dă brigăzile de minori con
duse do Aug^tin Duruș 
(peste 150 m lunar avansa- 
ment), Vasilo Bîltan (102 m) 
și Aloxa Moldovan (115 m). 
Explicațiile — așa cum ne 
relata Andrei Rusu, secreta
rul comitetului U.T.C. al 
Grupului do șantiere — con
stau în unole îmbunătățiri 
tehnico (domeniu în caro 
mai e însă mult de făcut) 
dar mai alos în dăruirea în
tregului colectiv, în abnega
ția cu care se muncește, cu 
deosebire do către tineri. A- 
celoași explicații sînt favo
rabile și pentru rezultatele 
buno și foarte buno realizate 
de tinerii muncitori, tehni
cieni și ingineri de pe cele
lalte șantiere. Muncitori ca 
loan Terța, Constantin Tăr- 
nicoru, Constantin Balaghia, 
Constantin Achin, maiștrii ca 
Grigoro Chondroa, ingineri 
cu un stagiu relativ mic in 
producție ca Ionel Iran, 
Marin Paraschiv, Constantin 
Toma, aduc zi de zi un aport 
prețios la roduceroa tormo-

SOMEȘ

De ce vă lăsați 
atit de mult 

așteptați 
tovarăși activiști 

de la județ ?
nelor prevăzute pentru fio
care lucrare. Am admirat 
silueta suplă a barajului de 
la Tarnița pînă la a căroi 
terminare zilelo sînt numă
rate ; betoniștii care muncesc 
aici au turnat în plus față 
de grafic aproape 19 000 mc 
boton. Avansări însemnate 
față do graficele de execu
ție s-au realizat și pe cele
lalte fronturi do lucru.

Așa cum se poate deduce 
din cele relatate mai sus, 
participarea tinerilor la în
trecerea socialistă e constan
tă, rezultatele fiind dintro 
colo mai bune, făcînd cin
ste utociștilor caro muncesc, 
la marea amenajare hidro
energetică de po Someș.

Din păcate nu putom ofe
ri o situație la zi a rezulta
telor obținute în întrocoroa 
declamată de C.C. al U.T.C. 
— „Tinorotul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate", 
cu toate că obiectivele între
cerii sînt cunoscute și urmă
rite prin acțiuni proprii de 
cătro organizațiile U.T.C., de 
cătro tinori. Cauzele*  Așa 
cum ne relata Androi Rusu, 
secretarul, comitetului U.T.C. 
al Grupului de șantiere, re
gulamentul — cadru al con
cursului discutat în ședința 
do birou din luna februarie 
(cînd s-au stabilit și respon
sabilități concrete pentru se
cretarul de comitet și mem
brii biroului) nu a pătruns 
mai departe In organizațiile 
de la șantier, de la fronturi
le de lucru. Colo cîtova ex
cepții (șantierele II — Mări- 
șolu și III — Fîntînelo) nu 
reușesc să acopere o reali
tate pe caro nu no face plă
cere s-o consemnăm și anu
me că tinerii participă la în
trecere lipsindu-le angaja
mentele proprii, ale organi- 
7ațioii fără ca rozultatole să 
fie urmărite și popularizate. 
Aceasta donotă lipsa de in
toros și preocupare a activu
lui din organizații, dar și în
cetineala în acțiuni, nesigu
ranță din partoa comitetului 
U.T.C. Nu e mai puțin ade
vărat că, doși compus din ti
nori cu mai puțină experien
ță în munca do organizațio, 
comitetul U.T.C. al Grupului 
do șantiere nu a fost spriji
nit aproape doloc în rezol
varea problemelor concrete 
do către activul Comitetului 
judoțoan U.T.C.

Exceptînd ultimele zile, 
cînd așa cum ne spunoa to
varășul prim secretar loan 
Noja, s-au hotărît măsuri în 
acost sens. E bine că s-a 
luat măcar această hotărîro 
do natură să impulsioneze 
viața organizației U.T.C. do 
pe șantier, să oforo un ra- 
dru organizatoric mai oxact 
muncii tuturor activiștilor 
desfășurate aici de cei circi 
3 000 do tinori dintre caro 
870 uteciști.

OVIDIU PĂUN
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ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT.
A ROMÂNIEI, ZIUA VICTORIEI

ASUPRA
(Urmare din pag. I)

ciști, pentru scoaterea Româ
niei din războiul nefast împo
triva Uniunii Sovietice în care 
fusese tîrîtă de Germania na
zistă, luptă care a culminat cu 
înfăptuirea insurecției armate 
naționale antifasciste din au
gust 1944. Organizată și condu-

Germaniei hitleriste și capitu
larea ei în mod necondiționat 
în ziua de 9 mai 1945. Consa- 
crînd victoria incontestabilă a 
coaliției antihitleriste asupra 
fascismului german, 9 mai 1945 
s-a înscris cu litere de foc în 
cartea de aur a omenirii, ca 
simbol al salvării păcii, civili
zației și progresului umanității.

MĂRTURII
„Armata română merită a 

fi pusă lingă orice altă arma
tă a Europei și oricine poate 
fi mîndru de soldații și ofi
țerii ei, care au dat probe 
atît de strălucite de vitejie".

„Am văzut cu ochii mei 
cum se bate soldatul român 
și pot atesta că el e neînfri
cat, curajos fi iscusit în 
luptă**.

(Din relatarea corespon
dentului ziarului „Bund" 
din Berna — august 1877)

(Din relatarea corespon
dentului ziarului austriac 
„Die Preșse" — septem
brie 1877).

„Intrați în luptă, românii 
au dat probă de o vitejie u- 
nică, de o valoare puțin co
mună".

(Din relatarea corespon
dentului ziarului italian 
„II Dovere" — septembrie 
1877).

„Milioanele de români din 
Transilvania, Banat și Buco
vina urmăresc cu simțăminte 
frățești lupta glorioasă a fra
ților lor care combat alătu
rea cu rușii..."

(In ziarul vienez „Der 
Osten** — vara anului 
1877).

să de P.C.R., insurecția arma
tă a dus la răsturnarea dicta
turii militare-fasciste, la scoa
terea țării din războiul dus 
contra Uniunii Sovietice, a- 
lăturarea României coaliției 

și întoar- 
de către în- 

„ ______  română împo
triva Germaniei hitleriste. Vic
toria insurecției a deschis drum 
larg eliberării poporului român 
și progresului social, făcînd po
sibilă făurirea unei Românii pe 
deplin suverane și indepen
dente.

Succesele obținute de . 
porul român prin victoria insu
recției armate au fost consoli
date și amplificate prin anga-

din războiul 
Uniunii Sovietice, 
i României

Națiunilor Unite
cerea armelor 
treaga armată

po-

jarea României cu întregul ei 
potențial material și uman în 
lupta pentru înfrîngerea defi
nitivă a Germaniei hitleriste, 
pentru salvarea omenirii de 
barbaria fascismului. „Anga- 
jîndu-se în războiul antifascist, 
cu toate resursele de care dis
punea — arată secretarul gene
ral al P.C.R. — armata ro
mână a purtat, alături de 
Armata Roșie, grele lupte pen
tru eliberarea definitivă a pa
triei, â participat la eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă 
la înfrîngerea completă^ a Ger
maniei hitleriste — înscriind 
astfel o luminoasă pagină de 
eroism și glorie în istoria 
României".

Războiul dus de către puteri
le coaliției antihitleriste, din 
care făceau parte U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța și nu
meroase alte țări, a costat ome
nirea peste 34 milioane de 
vieți. însă eforturile incalcula
bile materiale și umane făcute 
de popoarele lumii, lupta eroi
că a ostașilor țărilor 
liția antihitleristă, 
patriotică și acțiunile 
rare ale popoarelor 
au culminat

în crîncena încleștare cu ma
șina de război germană, Uniu
nea Sovietică, forța fundamen
tală a coaliției antifasciste a 
purtat greul războiului și a 
adus o contribuție hotărîtoare 
la obținerea victoriei asupra 
Germaniei hitleriste.

Alăturîndu-se coaliției antihit
leriste și participînd cu toate 
forțele sale la războiul antihit
lerist, România a avut un 
rol de seamă la înfrîngerea 
Germaniei hitleriste. la obți
nerea victoriei asupra fascis
mului. Efortul militar, uman si 
economic făcut de România 
din august 1944 pînă în mai 
1945, a situat țara noastră a pa
tra din lume după contribuția 
adusă la înfrîngerea Germaniei 
hitleriste.

în lupta împotriva fascismu
lui german. România a parti
cipat cu efective militare care 
numărau aproape 
oameni precum și 
potențial economic 
proximativ 170.000 
români s-au jertfit
berarea patriei, pentru

540.000 de 
cu întregul 
al țării. A- 
de militari 
pentru eli- 

eauza
sfîntă a victoriei. Armata ro
mână, demonstrind încă o dată

hîrtie Suceava.

PENTRU O MAI REALA
A

La pupitrul de comandă, Mircea Popovici și Dorin Cojocaru de la Combinatul de celuloza și 
" ' “ Foto: IONEL BĂRBIERU

EFICIENȚA A iNVĂȚĂMiNTULUI

FASCISMULUI
înaltele virtuți ale poporului 
nostru, nu a precupețit nici 
un sacrificiu pentru zdrobirea 
forțelor fascismului. în luptele 
care au avut loc pe Mureș, la 
Sf. Gheorghe, în împrejurimi
le Clujului, Oradiei, la Cărei și 
Satu Mare, la forțarea Tisei, la 
Debrețin, în inima Budapestei 
și pe culmile înzăpezite ale 
munților Cehoslovaciei pînă la 
circa 80 km de Praga cît și pe 
o porțiune din teritoriul 
Austriei, ostașii români au dat 
exemple nemuritoare, legenda
re, de dîrzenie, iscusință și te
meritate care se înscriu cu 
cinste alături de alte fapte de 
eroism din trecutul glorios al 
poporului nostru. In aceste 
lupte care au durat 260 de zile, 
militarii români 
peste 1.000 km, 
masivi muntoși, 
nic de inamic, 
cursuri de apă. 
localități, dintre
Pierderile în oameni produse 
inamicului pe timpul luptelor 
au depășit 136.000 de oameni 
dintre care aproape 118.000 pri
zonieri (16 generali). In semn 
de prețuire a eroismului arma
tei române. peste 300.000 de 
ostași, subofițeri și ofițeri ro
mâni au fost distinși cu ordine 
și medalii românești, sovietice, 
cehoslovace și ungare.

Prin sîngele vărsat în comun 
de către ostașii români și so
vietici în luptele aprige purtate 
în partea de nord-vest a Româ
niei, în Ungaria, Cehoslovacia 
și o porțiune din Austria, s-a 
dezvoltat și cimentat prietenia 
rornâno-sovietică. care în anii 
construcției socialiste se dez
voltă pe multiple planuri.

O contribuție de seamă la 
cîștigarea independenței de stat 
a României și la victoria asu
pra Germaniei naziste a adus-o 
tineretul. Mulți 
România și din 
flate atunci sub 
nă s-au înrolat 
ticipînd efectiv 
tru consfințirea 
proclamată la 9 mai 1877.

De asemenea. . în perioada 
războiului antihitlerist, Uniunea 
Tineretului Comunist a desfă
șurat o amplă activitate pentru 
mobilizarea tineretului la lupta 
cu arma în mină, pe front, pen
tru înfrîngerea Germaniei na
ziste : asigurarea producției si 
a celor necesare ducerii războ
iului. „Lozinca întregului tine
ret să Ce -totul pentru front-, 
-totul pentru victoria armatelor 
aliate asupra bandelor fasciste-, 
tineretul să fie în fruntea mun
cii pentru mărirea producției de 
război. întregul tineret trebuie 
să muncească pentru refacerea 
țârii**, spunea secretarul gene
ra] de atunci al U.T.C., subli
niind sarcinile tineretului.

MĂRTURII

au străbătut 
străpungînd 14 
apărați puter- 
au forțat 12 
eliberlnd 3.181 
care 53 orașe.

tineri din 
teritoriile ei a- 
stăpînire străi- 
voluntari par

ia luptele pen- 
independenței

Știm cu toții că România 
a fost statul care printr-o ac
țiune hotarită s-a eliberat de 
regimul fascist al lui Anto
nescu, s-a alăturat Aliaților... 

Împreună cu noi, împre
ună cu trupele aliate, noua 
Românie democrată a înce- 
{>ut lupta pentru înfrîngerea 
ui Hitler, a făcut sacrificii 

considerabile în această luptă 
și noi toți recunoaștem ser
viciile aduse de poporul ro
mân acestei cauze".

U.R'S.S. la Conferința de 
pace de la Paris, din 
15 septembrie 1946).

(Extras din discursul *»*- 
nistrului de externe al

„Dintre națiunile care lup
tă împotriva Germaniei hi
tleriste, România se situează 
astăzi in al patrulea rînd in 
ce privește numărul 
ostași care participă la 
Uliii© de distrugere a 
zismului".

(Emisiunea postului 
radio Londra din 7 ianua
rie 1945).

Urmînd îndemnurile P.C.R. 
și ale U.T.C. tineretul patriei 
noastre s-a avîntat hotărît în 
lupta contra Germaniei fasciste. 
In scurt timp după întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei 
hitleriste, tineretul s-a încadrat 
în frontul reconstrucției, al re
facerii întreprinderilor avariate, 
al activității constructive, par
ticipînd efectiv la sporirea pro
ducției necesare frontului și ob
ținerea victoriei. în același 
timp numeroși tineri din fabrici 
și uzine, de la sate s-au înro
lat ca voluntari în unitățile 
militare, înscriind în cartea de 
aur a istoriei fapte de auten
tică vitejie, pilde de neuitat. în 
unitățile Armatei române, in 
special în cadrul 'Diviziei Tu
dor Vladimirescu-Debrețin" au 
participat la lupte voluntari 
din București, Brașov, Cluj, 
Craiova, Tumu-Severin, Turda. 
Mediaș. Tirgoviște și din alte 
localități. Printre tinerii volun
tari se aflau peste 1.500 de ac
tiviști ai U.T.C. care au luptat 
împreună cu sutele de mii de 
tineri ce se aflau ca ostași în 
unitățile militare.

Idealurile nobile care au în
suflețit generațiile de luptători 
în războiul pentru ciștigarea 
independenței de stat a Româ
niei și In încleștarea cu hitle- 
rismul. pe toți eroii neamului 
a căror amintire va cămine 
veșnică In memoria poporului
nostru și e sărbătorită an de 
an la 9 mai. își găsesc împli
nirea în mărețe realizări, in 
toate domeniile de activitate, 
obținute de oamenii muncii din 
patria noastră.

Mergînd pe drumul deschis 
de insurecția națională antifas-

MĂRTURII

(„La Nacion" - 
tina — 26 august

din coa- 
rezistența 
de elibe- 
sub jugate 

înfrîngerea

r

Muzeul „Țării Cricurilor* din Oradea — Palatul baroc.

Corul

cunoaște prețiosul 
aport adus după aceea (după 
23 August 1944 — n.r.) de 
armatele române împotriva 
forțelor hitleriste. Pentru 
toate acestea Franța consi
deră că România a adus 
prin contribuția sa o pre
scurtare a războiului".

„Acțiunea română deschide 
o breșă în sud-estul fortăre
țe! hitleriste, prin care nu 
vor întirzia să se precipite 
celelalte țări balcanice, 
ceasta onoare și acest 
i-au revenit României*

(Postul de radio Paris).

„Poporul cehoslovac nu va 
uita că trupele române au 
luptat voluntar împotriva 
germanilor pe teritoriul Ce
hoslovaciei, ajutînd la elibe
rarea ei".

(Din cuvântarea minis
trului de externe cehoslo
vac la Conferința de pace 
de la Paris din 15 sep
tembrie 1946).

cistă și folosind din plin con
dițiile create prin victoria asu
pra Germaniei naziste, po
porul român, condus cu clarvi
ziune și competență de către 
Partidul Comunist Român, a 
reușit să răstoarne regimul 
burghezo-moșieresc, să lichide
ze vechile rînduieli bazate pe 
exploatare și asuprire, să fău
rească o societate nouă — so
cietatea socialistă, întemeiată 
pe egalitate și dreptate socială, 
în care poporul este pe deplin 
stăpin pe destinele sale și își 
făurește în mod conștient pro
priul viitor, propria istorie.

în acest an ziua de 9 Mai 
este serbată în condițiile cind 
întregul popor își consacră 
energiile creatoare și puterea t 
de muncă înfăptuirii mărețului 
program elaborat de Congresul * 
al X-lea al P.C.R. și de Confe
rința Națională, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Realizînd cu succes con
struirea socialismului în Româ
nia. poporul român își îndepli
nește îndatorirea sacră față de 
propriu său viitor și în același 
timp se achită de îndatoririle 
internaționale, contribuie la 
creșterea forțelor socialismului, 
la sporirea influenței și presti
giului său în lume. România 
este un detașament activ al 
marelui front antiimperialist, a! 
luptei ger.eraîe pentru libertate 
și progres. Partidul și statul 
nostru militează in permanență 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările socialiste, cu ță
rile In curs de dezvoltare, șl in 
același timp călăuzindu-se după 
principiile coexistenței pașnice, 
dezvoltă relații largi de cola
borare multilaterală cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Sărbătorind ziua independen
ței sale de stat și împreună cu 
celelalte popoare iubitoare de 
pace victoria asupra Germaniei 
hitleriste, țara noastră, care 
s-a manifestat tot timpul ca un 
factor activ pe arena mondială 
în favoarea destinderii interna
ționale. a întăririi și consolidă
rii păcii, va continua să depu
nă eforturi susținute pentru 
instaurarea trainică pe planeta 
noastră a unui climat de secu
ritate și colaborare, pentru 

între toate națiunile lu-

POLITICO-IDEOLOGIC
Nu ne mai desparte decit pu

țină vreme de finele acestui an 
de învățămînt politic-ideologic 
U.T.C. Deci, o discuție pe tema 
eficienței învățămîntului poli
tic-ideologic U.T.C. este mai 
degrabă menită să deschidă o 
perspectivă favorabilă viitorului 
an de învățămînt politic decit să 
amelioreze coordonatele celui in 
curs. Oricum, suficient de ambi
țioasă și această utilitate viitoa
re pe care o dorim dezbaterii 
de față. Cei invitați la discuție 
se raportează prin activitatea 
lor la această formă de educa
ție politică a tineretului fie ca 
beneficiari (cursanți), fie ca or
ganizatori. fie ca factori efectivi 
de realizare a ei (propagandiști). 
Astfel au participat : Elvira 
Cincă. director adjunct al Cen
trului pentru problemele tinere
tului ; P. Roșea. secretar cu 
propaganda la Comitetul U.T.C. 
al sectorului 6 ; D. Dumitru, 
activist la Comitetul U.T.C. al 
sectorului 6, propagandist : Ele
na Ghinea, secretar al organi
zației U.T.C. din Fabrica de 
stofe de mobilă : Maria Paras
chiv. țesătoare. Fabrica de stofe 
de mobilă : Lucian Iulian, loc
țiitorul secretarului U.T.C. de la 
I.M.N.R.. propagandist : Vio
rela Petruț. elevă anul III. 
Liceul ..Gb.«*o:-ghe Lazăr“, secre
tara organizației U.T.C.

— Gradul de participare a ti
nerilor la cercurile de invăță- 
mint politic este în mare măsu
ră și efect al unor eforturi orga
nizatorice cum ar fi de pildă son
darea preferințelor cursanților 
pentru o temă sau alta, pentru 
anumită formă. Am considerat 
că putem deschide discuția sub
sumată acestui capitol cu unele 
rezultate obținute de cercetarea- 
experiment (desfășurată în ca
drul a două etape — 1971—1972 
și 1972—1973), realizată de Cen
tru! pentru Droblemele tinere
tului, cu sprijinul secției de pro
pagandă și cultură a C.C. ai 
U.T.C.

Elvira Cincă : ..Datele etapei 
din acest an a cercetării (care 
cuprinde un eșantion de peste 
1 400 de tineri) arată că 80 la 
sută dintre tinerii chestionați au 
fost consultați pentru a li se 
cunoaște preferințele sau intere
sele pentru un cerc sau altul de 
invățămint politic. Dintre cei 
consultați 30 la sută n-au avut 
propuneri și dacă ținem seama 
atît de acest procent cit și de

cel de 20 la sută care se referă 
la cei neconsultați — reiese că 
jumătate din tineri au mers în 
cercuri și forme de învățămînt 
doar întimplător legate de in
teresul, de preocupările lor“.

Petre Roșea : „In întreprinde
rile din raza sectorului nostru 
participarea la învățămîntul po
litic-ideologic U.T.C. se face în 
proporție foarte diferită de la 
organizație la organizație. Ast
fel, la Uzina „Electromagnetica", 
la I.M.N.R. și I.C.P., unde ti
nerii au fost consultați cu se
riozitate asupra dorințelor lor, 
procentul de participare este de 
aproximativ 95 la sută. Desigur 
motivul acestei participări în 
mare număr nu poate fi doar 
sondarea opiniilor tinerilor, dar 
fără îndoială că și aportul a- 
cestei consultări este substan
țial".

— Optați îndreptățit pentru o 
mai mare receptivitate la ceea 
ce tinerii înșiși ar dori să dis
cute în cercurile de învățămînt 
politic. Desigur că se pot des
prinde de aici viabile coordonate 
de acțiune pentru viitorul an. 
Dar să fie oare suficientă înțe
legerea utilității acestor sonda
je ? Nu are o mare influență 
asupra acurateței rezultatelor și 
felul in care se realizează astfel 
de anebete ?

Maria Paraschiv : ..Personal
cred ci această influentă există. 
Nu cunosc nici eu condițiile pe 
care trebuie să le respecte o 
anchetă de acest fel, dar ca 
„subiect" al unei astfel de ac
țiuni am putut totuși să văd că 
răspunsurile pe care le-am dat 
au fost mult influențate de fe
lul in care era pusă întrebarea. 
Si iată la ce mă refer : Comite
tul nostru de sector (sectorul 6) 
înainte de începerea anului de 
învățămînt politic în curs a în
cercat să afle opțiunile noastre 
pentru un ciclu sau altul, dar 
întrebarea din chestionar era 
formulată astfel : Ce ciclu vreți 
să urmați în acest an ? Nu le 
erau tinerilor nici amintite ci
clurile către care puteau să 
meargă, cu atît mai mult lip
sea o minimă informare a celui 
chestionat asupra a ceea ce ur
mau să trateze unul sau altul 
din aceste cicluri. Rămîn cu 
impresia că în cea mai mare 
parte la o astfel de întrebare 
s-a răspuns prin imitație ori 
prin apel la tema ciclului urmat 
anul trecut — și deci mai cu
noscută".

Corul „G. Miizicescu" al Filarmonicii
„Moldova"Moldova" din Iași la București

Munca artistică numai
ceea ce se aude în sala de con
cert. Pe scenă vedem și auzim 
numai o parte infimă, mai mult 
rezultatul cel mai de preț al unei 
încleștări de zi de zi și ceas de 
ceas, pentru rezolvarea unor 
probleme de variate ordine. Noi 
ne vom mărgini la cele strict 
profesionale.

Ansamblul „G. Musicescu" a 
câștigat, prin muncă asiduă și 
experiență o omogenitate dem
nă de invidiat; o partidă are o 
sarcină solistică și toți cîntă ca 
unul singur, aceasta pentru că 
au realizat o omogenitate de 
grupă impecabilă; dacă obțin cu
lori sonore deosebite aceasta se 
datorește faptului că au înțeles

sensurile partiturii printr-un stu
diu serios fi profund; a susținut 
zeci de concerte de muzică ro
mânească contemporană, â ca- 
pella și vocal-simfonică.

Tenuu îndeplinirea cu mai 
mult succes a multiplelor sarcini 
educative pe care le are, nu nu
mai în sfera județului Iași, ci și 
în cele limitrofe, cred că ansam
blul coral trebuie sprijinit în fe
lul următor :

a) Să aibă un prof, de canto 
pentru rezolvarea unor probleme 
de impostație (mai ales la ba- 
ritoni);

b) de completat corul cu cir
ca 3 bași gravi-pedaliști, 2 te
nori, 2 contra-alte și 3 sopra
ne dramatice. Aici trebuie să fa-

cern o remarcă : acest ansamblu 
„lucrează la două războaie": con
certează și â cappella și susține 
și concertele vocal-simfonice 
(cantate, oratorii, poeme etc.). 
Este știut că lașul are o orches
tră simfonică de prim rang, for
mată din tineret entuziast, proas
peți absolvenți ai Conservatorului 
„G. Enescu" condusă de un di
rijor tot așa de tînăr dar cu ex
periență. Or, acestei orchestre 
trebuie să-i aliniezi un cor cu o 
sonoritate plină, densă, amplă în 
mod natural, nu să forțeze pen
tru a ține piept sonorității or
chestrale.

Corul a interpretat un program 
format din cîntece numai pe 
versuri de Mihai Eminescu. Am

trăit o seară de romantism tîr- 
ziu, emanat din poezia emines
ciană, tălmăcite pe muzică de 
diverși compozitori începînd cu 
D. G. Kiriac (Revedere) și ter- 
minînd cu V. Popovici (Seară pe 
deal, Pe aceeași ulicioară, Cînd 
amintirile).

Interpretarea de adîncă și fru
moasă competență a dirijorului 
Ion Pavalache a dat o prospeți
me primăvăratică și tinerească 
întregului concert.

Merită să subliniem faptul că 
la acest urcuș artistic au contri
buit și Ecaterina Toma-Tașcă 
(soprană), cu un glas egal și ge
neros, bine timbrat și impostat, 
la care se mai adaugă o sensibi-

litate artistică deosebită, Elena 
Costin, Georgeta Lungeanu.

Mihai Drob. Valerian Rimbu 
(tenori) s-au dăruit cu toată 
sensibilitatea de care dispun, 
cîntînd frumos, curat. Petre Gîr- 
lea (bariton) s-a străduit reali- 
zînd o interpretare, în general, 
adecvată : cred că timbrul eroic, 
puțin cam angolat nu se înca
dra în atmosfera generală a con
certului. Un profesor de canto ar 
fi binevenit pentru retușarea u- 
nor part’'cularifâti de emisiune și 
impostație. Cred că mai sînt și 
alți baritoni din cor cărora li s-ar 
recomanda așa ceva.

Pianista Rodica Enelbaum a 
acompaniat cu dibăcie știind 
cînd să se audă și cînd să fie 
numai prezentă daT să nu se e- 
taleze agresiv și infatuat.

Colectivul corului promo
vează cu toată convingerea mu
zica compozitorilor noștri. De a- 
ceea ne pare rău să fim nevoiți 
a consemna o slabă participare 
la concert a criticii, a muzicolo
gilor, a oamenilor de specialitate.

CONSTANTIN PALADE

— Circumscrisă aceluiași țel, al 
unei participări active a tineri
lor Ia învățămîntul "
logic U.T.C., este și 
maticii. Ea trebuie 
cit mai direct și 
cerințelor educative 
ve impuse de actuala etapă de 
dezvoltare a țării cît și unei 
adecvări cît mai la specificul 
vîrstei, nivelului profesional și 
cultural, pragului de receptare 
al cursantului. în ambele direc
ții tematica existentă poate și 
trebuie să fie perfectată.

Lucian Iulian : „Recomandă
rile de teme făcute în acest an 
sînt insuficiente. Dacă nu s-ar 
opera pe viitor o extindere a 
numărului de cicluri, mă întreb 
ce formă de învățămînt va 
urma tinărul cu o pregătire su
perioară, care a frecventat în 
anul trecut și în. acest an ulti
mele două cicluri (III și IV).

In altă ordine de idei s-ar 
putea adăuga că există locuri 
unde această lărgire a temati
cii prin inițiativă proprie este 
chiar necesară.

Viorela Petrul : „De pildă în 
liceu, unde există posibilități 
favorabile de organizare a in- 
vătămîntului politic U.T.C., sînt 
suficiente cadre pregătite și o 
atmosferă deosebit de favorabi
lă Însușirii. înțelegerii celor mai 
diverse idei".

Roșea Petre : „In condițiile 
organizației, unde slnt mulți ti- 
neri cu o pregătire superioară, 
s-ar putea, de asemenea, organi
za dezbateri pe o tematică mai 
variată, mai nuanțată".

Elvira Cincă : „Cred că ar 
trebui coordonată mai bine te
matica de la învățămîntul poli
tic cu programele școlare. Ab
solvenții școlilor generale in
trați în producție au anumite 
cunoștințe de istoria patriei și 
implicit de istoria clasei mun
citoare. a organizației revolu
ționare de tineret. Ei și-ar pu
tea completa cunoștințele de 
istorie nu în cercuri, ci prin 
conferințe, prințr^o literatură 
cît mai bogată, vizite la muzee 
și în locuri istorice. Dezbaterile 
•— ca formă de lucru în învă- 
țămîntuJ politic — axîndu-se pe 
problemele lor de viață, pe as
pecte economice, prin viața uzi
nei. pe probleme concrete de 
realizare a planului".

Dobre Dumitru : ..Din expe
riența de propagandist am con
vingerea că o adecvare reușită 
a ideilor unei lecții la cerințele 
locului de muncă al cursanților, 
deci la interesele producției nu 
tine numai de tematica ciclului. 
Ea se obține și de către un bun 
cunoscător al acestor condiții. 
Nu cer să se meargă pînă la a 
alege într-un cerc în care 
cursantele sînt țesătoare o pro
pagandistă de aceeași profesie.^ 
dar ar fi foarte util ca acomo
darea unei teme la problemele 
direct productive să sfe facă de 
către o persoană care are legă
turi directe cu acest loc de 
muncă. Se creează astfel cel mai 
prooriu climat pentru varietate 
tematică, pentru rezultate con
crete".

— Desigur că discuția de 
fală ar putea pare unilaterală, 
privită fiind prin vastitatea 
coordonatelor temei puse în dis
cuție. S-ar putea ca ideile cu
prinse aici să nu fie — chiar 
pentru puținele aspecte dezbă
tute — singurele posibile. Con- 
știenți de acest lucru, invităm 
pe cititorii noștri — interesați 
de tema anchetei — să comple
teze prin propunerile lor ceea 
cc dezbaterea de față, și sîn- 
tem convinși de aceasta, abia a 
pus în discuție.

politic-ldeo- 
alegerea fe
să răspundă 
eficient atit 
și instructi-
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CIPRIAN PORUMBESCU : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 17;
20,30).

CEAȚA : rulează la Scala (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45): 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE : rulează la Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16.15), Miorița (orele 
8,45; 11; 13.15; 15,10; 18: 20.30).

FATA BATRÎNA : rulează la 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Capitol (orele 9,30;
11,45: 14* 16.15).

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL : 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18.30; 20,45). Gala 
filmului din R.S.C.

FRONTUL NOMAD : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
18.30: 20.45).

RAPORTUL AGENTULUI ÎS î 
rulează la Doina (orele 17 45; 20.15).

URSUL YOGI rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 15,30).

VERONICA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Volga (orele »,»0; 11,80;
13.30; 15,30; 17,45; 20); Arta (orele 
16: 18; 20).

PE ARrPILE VÎNTULUI 1 rulea
ză La Luceafărul (orele 10; 14,30;
19), Festival (orele 9,30; 14; 18.45)» 
Favorit (orele 10; 14,30; 19).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 0—20,15 to 
continuare).

ACEA PISICA BLESTEMATA I 
rulează la București (orele 8,30; 
11; 13.30: 16: 18,30: 21).

ADIO, PETERSBURG î rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,15).

TECUMSEH • rulează 1a Lira 
rele 15,30; 18: 20,15). Bucegi (orele 
15,30; 18; 20,30).

CE SE ÎNTÎMPLA DOCTORE ? î 
rulează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18.30: 20.45). Modern
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,ÎS;
20.30).  Buzești (orele »; 11,15; 13.30; 
16: 18.15 : 20.30).

ASTĂ SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la înfrățirea (ore
le 15.30: 18 : 20,15).

GRĂBIT! APUSUL SOARELUI î 
rulează la Excelsior (orele 9; 12.30; 
16: 19.30), Gloria (orele 9.30: 12.30: 
16.15; 19.15), Aurora (orele 0; 12,30; 
16; 19,15).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
18,30).

COWBOY j rulează la Unirea 
(orele 15.30; 18; 20,15), Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZESTREA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Tomis (orele 
I; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Pacea 
(orele 15.45: 18: 20,15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20,15).

ȚARA SALBATICA : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18: 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18: 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 

PE TOTÎ LA MOARTE : ruleazâ 
la Vitan (orele 15.38; 18; 20,15).

ATENTATUL : ruleazâ la Raho
va (orele 15.30; 18, 20.15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Moșilor (orele 
15,30: 19).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

UCIDEȚI OAIA NEAGRA : ru
lează la Progresul (ora 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC î 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Munca 
(orele 15.30: 18 : 20.J5).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Cosmos (orele 15.30; 18; 20.15).

GRĂDINI CINEMATOGRAF
PE ARIPILE VÎNTULUI î ru

lează la Grădina Festival (ora 

19.45). Grădina Luceafărul (ora 
19.45).

CEAȚA : ruleazâ la Grădina Se
lect (ora 19,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează la Grădina București (ora 
20), Arenele Romane (ora 19,30).

FATA BATRÎNA : rulează la 
Grădina Capitol (ora 19,30).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
rulează la Grădina Aurora (ora
19,30).

CE SE ÎNTÎMPLA DOCTORE T î 
rulează la Grădina Buzești (ora 
20), Grădina Modern (ora 19,45).

TECUMSEH : rulează la Grădina 
Lira (ora 19,30), Grădina Bucegi 
(ora 19,30).

COWBOY : rulează la Grădina 
Unirea (ora 19,30).

LUPUL MARILOR; RĂZBUNA

REA : rulează la Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : rulează la Grădina To
mis (ora 19,30).

VERONICA : rulează la Grădi
na Arta (ora 19,30).

FILIERA : rulează la Grădina 
Vitan (ora 19,30).

Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30: 'teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : UN FLUTURE PE LAM
PA — ora 20; (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 

WOOLF ? — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Mâgureanu) ; JOC DE Pisici ~~ 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara
— ora 19.30;, (Sala Studio) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 20; 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE 
Teatrul Mic : DRAGOSTEA NOAS
TRĂ — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lesti t CASA CARE A FUGIT PE 
UȘA — ora 19,30; Teatrul ,.Ion 
vaeuescu- ; mitica popescu — 
ora 19.30: Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Victoria : JOS PĂLĂRIA — 
ora 19.30; Teatrul ,.lon Creangă" : 
SCUFIȚA CU TREI IEZI - or* 
10: CELE 12 LUNI ALE ANULUI
— ora 16; Teatrul ,,Țăndărică" 
(Sala Victoria) : NTNTGRA ȘI A- 
LIGRU — ora 17; (Sala Acade
mia)) : UN BĂIAT ISTEȚ SI UN 
REGE NATAFLEȚ - ora 15; An
samblul Rapsodia Română : LA 
PORȚILE DORULUI — ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a B2-a. 9,30 De la Alfa la Ome

ga — enciclopedie pentru elevi. 
10,00 Telex. 10,05 Prim pis .
Mihai Croitoru. 10,35 Film serie. : 
„Umbrele dispar tn plină zi-. i«.- 
pisodul IV. 11,50 La ordinea 
Azi, județul satu Mare. i?/':i 
vista literar-artistică TV. 13.00 T. - 
lejurnal. 17.30 Telex. 17.35 T-e. •> ■. 
Pronoexpres. 17,45 Seara telex.ztli
nii cehoslovace. Reportaje. 
documentare, muzică. 19."0 1*.O1
de seri. 19.30 Telejurnal. 20 00 Cjn- 
tecul săptămînii : „Viața-j frumoa
să". 20,05 Pași pe drumul istorisi. 
9 Mai 1877 — 9 Mai 1945 — O 
dublă aniversare. 20.35 Film artis
tic : „Secretul cifrului". 22.05 24
de ore. România în lume. 22.45 
Fotbal : Albania — România. Re
zumat filmat la Tirana. Comen
tează Grigore Ilisei.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : dr. 
Constantin Istrati. 20,30 Program 
de circ. 20,40 Agenda. 20.50 Seara 
televiziunii cehoslovace. Selecfîuni 
din opera „Mireasa vîndută" de 
Smetana. „Frescele Jul Piero della 
Francesca" de Bohualev Martina. 
21.50 Roman foileton : „Femeia în 
aib“ (reluarea episodului I).
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului GUSTAV HUSAK, 
secretar general al Comitetului Central al .Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, tovarășului LUDVIK SVOBODA, președinte
le Republicii Socialiste Cehoslovace, și tovarășului LUBOMIR 
STROUGAL, președintele Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al

Republicii Socialiste Ce-

Ro- 
Re-

  ___ _ ______  - Partidului Cwnomn 
mân. al Consi'l'iuiuijie Stat și ConsUMui deJOHnrștrj^ale 

nostru ' personal,' vă adresăm dv. și popoarelor 
f - ■....................’ ..... x_ ______
ocazia ' celei de-a 28-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist.

■Poporul român urmărește cu caldă simpatie și se bucura sin
cer de succesele obținute de Republica Socialistă Cehoslovacă 
in opera de edificare a socialismului, in anii care au trecut de 
la eliberare.

Sîntem convinși că, in spiritul Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre cele două țări, al întâlnirii 
și convorbirilor fructuoase purtate recent la Praga. relațiile 
de prietenie trainică și colaborare multilaterala dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Socialista 
Cehoslovacă vor cunoaște și in viitor o. dezvoltare continuă m 
toate domeniile de activitate, spre binele popoarelor noastre, 
in interesul unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului 
și păcii în lumea întreagă. .

De ziua marii sărbători, vă adresăm, stimați tovarăși, dum- 
neavoastrâ, popoarelor ceh si slovac, urări de noi și importante 
succese pe calea înfloririi Cehoslovaciei socialiste.

publicii Socialiste România, al întregului popor român și al 
nostru personal, vă adresăm dv. și popoarelor Cehoslovaciei 
frățești un călduros salut tovărășesc și felicitări cordiale cu

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Co^i^îliului Prezidențial al Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, SALEM ROBAYA ALI, următoarea telegramă :

Aflînd cu profundă mîhnire despre catastrofa aeriană în care 
si-au pierdut viața ministrul afacerilor externe și alte cadre 
diplomatice ale Republicii Democratice Populare a Yemenului, 
adresez sincere condoleanțe Excelenței Voastre și întreaga 
noastră compasiune familiilor îndoliate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ' al Parti
dului Comunist Român, a primit din partea prisedin^e,uiPîrtl- 
dului Socialist Unit al Berlinului occidental, GERHARD DA- 
NELIUS, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Ceaușescu, .
Permiteți-mi să vă exprim mulțumiri pentru felicitările adre

sate cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naș- 
te?°m £ace tot ceea ce ne sto în p^Mă pntH a pă«i toatoto 
în lupta pentru interesele sociale și politice ale muncitorilor 
si oamenilor muncii din orașul nostru și să ne aducem contri
buția la întărirea mișcării comuniste mondiale pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalismului proletar.

Cu salutări comuniste

PRIMIRE LA 
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți dupâ-amiază, pe 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, V. I. Drozdenko. 
La cererea acestuia.

Distincții acordate unităților fruntașe 
în întrecerea socialistă

• COLECTIVUL INSTITU
TULUI DE CERCETĂRI CHI
MICE — ICECHIM-BUCUREȘTI 
a trăit din nou, marți, satisfac
ția elogiului de pe urma muncii 
împlinite. primind Steagul 
Roșu și Diploma de onoare am 
partea Consiliului Central al 
U.G.S.R., pentru locul I ocupat 
în întrecerea socialistă desfășu
rată anul trecut.

La adunarea festivă, care a 
avut loc cu acest prilej, au par
ticipat tovarășa doctor inginer, 
Elena Ceaușescu, directorul ge
neral al Institutului central de 
cercetări. chimice, tovarășii 
Dumitru Necșoiu, prim-secretar 
al Comitetului de partid al sec
torului VII, Pavel Ștefan, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion Istrate, președinte 
al Comitetului Uniunii sindica
telor din industria chimică șî 
prelucrarea țițeiului.

în încheierea festivității, cei 
prezență au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. în 
care se spune, printre altele :

Vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că indicațiile dum
neavoastră prețioase, pe care 
ni le-ați trasat cu ocazia vizi
tei de lucru făcută la noi, sînt 
în curs de realizare și ne vor 
permite să obținem In acest an 
și în perspectivă rezultate și 
mai bune pentru valorificarea 
deplină a potențialului nostru 
științific, pentru rezolvarea 
unor probleme de interes major 
pentru economia noastră națio
nală.

Noi, cercetătorii din ICECHIM, 
asigurăm partidul, pe dumnea

Tirgul de primâvarâ 
tirgul noutăților I

de sezon la prețuri
> ■

O ramă variată de confecții și trice- & 
taje de aezon In modele, desene și | 
culori moderne își așteaptă cumpă- $£ 
ritortl !

Tirgul de primăvară — prilej de 
reînnoire a garderobei cu articole de < 
Îmbrăcăminte ‘ *
avantajoase î

Rețineți : tirgul de primăvară 
tirgul noutăților !

\) : ' - - ■ ■ . * - Inumai pina la

20 MAI
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PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă tovă
rășească. a luat parte Nicoiae 
Ecobescu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

voastră personal, ci nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ee ne revin, partiei- 
pind cu toată fermitatea, entu
ziasmul și avîntul la îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen. etapă importantă în 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în scumpa noastră patrie.

• INSTITUTULUI DE CER
CETĂRI TEHNOLOGICE PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI DIN CAPITALA — dis
tins recent cu Ordinul Muncii 
clasa I, pentru rezultatele deo
sebite obținute în ultimul an în 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan șt a angajamen
telor asumate — i-a fost decer
nat și Steagul Roșu și Diploma 
de unitate fruntașa pe țară în 
întrecerea socialistă pe 1972, 
conferite de Consiliul Central 
al U.G.S.R.

La festivitatea ce a avut loc, 
marți, cu acest Prilej, au parti
cipat tovarășii Traian Dudaș, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini Grele, Gheorghe 
Stuparu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., nu
meroși invitați.

într-o atmosferă de însufleți
re, cercetătorii și proiectanții 
Institutului de cercetări tehno
logice pentru construcția de 
mașini — I.C.T.C.M. au adresat 
o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

• F.C.T.B. — PATRU INI
ȚIALE ALCĂTUIND O MAR-

• MARȚI SEARA, ambasado
rul Republieii Populare Chineze 
la București, Cian Hai-fun. a 
oferit o recepție cu prilejul 
plecării sale definitive din țara 
noastră.

Au participat Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. Chivu Stoica, președintele 
Asociației de prietenie româno- 
chineză, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și o
fițeri superiori, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice a
creditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZA 
s-a înapoiat în Capitală dele
gația Marii Adunări Naționale, 
condusă de Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Frontului 
Unității 'Socialiste, președintele 
Grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, care, la in
vitația Consiliului Legislativ 
Național al Republicii Zair, a 
făcut o vizită de prietenie în 
această țară.

• CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 28-A ANIVERSARI A 
ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI 
de sub jugul fascist, Miroslav 
Sulek, ambasadorul acestei țări 
la București, și membri ai am
basadei au depus, marți dimi
neață, coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monu
mentul eroilor sovietici din 
Capitală.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Gheorghe Bol- 
dur a fost eliberat din funcția 
de ministru al industriei con
strucțiilor de masini-unelte și 
electrotehnicii, primind alte în
sărcinări.

Prin același Decret, tovarășul 
Virgil Actarian a fost numit in 
funcția de ministru al indus
triei construcțiilor de mașini- 
ur.elte ?i electrotehnicii.

CĂ DE MULT REMARCATĂ 
PE MULTE PIEȚE COMER
CIALE. F.C.T.B. — FABRICA 
DE CONFECȚII SI TRICOTA
JE BUCUREȘTI — un nume 
de prestigiu al industriei româ
nești — rostit marți după- 
amiază cu emoție și mîndrie în 
cadrul festivității prilejuite de 
decernarea Steagului roșu și a 
Diplomei de întreprindere frun
tașă pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul 1972.

Acodarea acestor înalte dis
tincții coincide în mod fericit 
cu aniversarea a 25 de ani de 
existență a fabricii- De fapt, 
prestigioasa întreprindere ar 
putea să-și socotească vîrsta nu 
în ani, ci în hărnicie, dacă se 
are în vedere că, la adunarea 
jubiliară de marți, colectivul 
Fabricii de confecții București 
primea pentru a 25-a oară Stea
gul roșu și Diploma de onoare. 
La festivitate au participat 
Gheorghe Petrescu. vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Ion Crăciun, mi
nistrul industriei ușoare. Con
stantin Petre, secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., și activiști de partid, 
sindicali șî de stat din cadrul 
sectorului 7.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții la adunare au 
adresat o telegramă Com totului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, în nu
mele tuturor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din a
ceastă unitate, exprimă ferma 
lor hotărîre de a munci In con
tinuare pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și a 
angaj araentelor.

(Urmam din pag. I)

Sub aspect organizatoric nu «e 
înregistrează elemente noi, dar 
în schimb, etapa presesiunii în
registrează inițiative cu conse
cințe directe asupra examene
lor. Notarea studenților la dis
ciplinele fără examen se va 
face exclusiv pe baza lucrărilor 
de laborator, a seminariilor, a 
celorlalte lucrări practice, fără 
introducerea unor colocvii su
plimentare.

In privința examinării pro- 
priu-zise, corpul didactic va 
solicita în dialogul cu studenții 
subiecte concrete, cu un înalt 
caracter aplicativ, astfel ca no
țiunile dobîndite în procesul 
integrării învățămîntului cu 
producție să se reflecte în nota 
obținută. Aprecierile din timpul 
anului, notările înregistrate rit
mic pe parcursul semestrelor la 
seminarii, lucrări practice și de 
laborator vor avea o pondere 
importantă în acordarea califi
cativelor.

De o deosebită însemnătate 
pentru actuala sesiune de exa
mene este inițiativa Consiliu-c 
lui U.A.S.Q.R. din Centrul uni
versitar București, care mobili
zează la întrecere pentru note 
cît mai bune, pentru o prezență 
masivă la examene, întreaga 
studențime a țării. Avînd repere 
precise, sînt sigur că această 
inițiativă va contribui eficient 
la ridicarea calitativă a pregă
tirii profesionale a tinerilor 
specialiști.

— Lucrările de diplomă 
ale absolvenților actualei 
promoții slnt intr-o mă
sură mult mai mare de- 
cît în anii trecuți legate 
de aspectele aplicative, de 
rezolvarea unor problema

actualitatea

ORGANIZAȚIE 
FRUNTAȘA 

IN CAMPANIA 
DE PRIMĂVARA

Comitetul județean Argeș al 
U.T.C., în colaborare cu Trustul 
de mecanizare Argeș pregătesc 
ediția 1*1973  a concursului ..Or
ganizați*  U.T.C. fruntașă în 
campania agricolă de primă
vară". Concursul își propune să 
antreneze toate organizațiile 
U.T.C. din S.M.A.-uri în ve
derea încheierii campaniei agri
cole de primăvară în cel mai 
scurt timp, avînd mai multe 
obiective ca : prelungirea dura
tei de funcționare între două 
reparații capitale, reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei venituri, 
mărirea numărului de ore folo
site efectiv în brazdă la trac
toare, economisirea de carbu-

• PITEȘTI

In Parcul Trivale din Pi
tești s-a desfășurat faza ju
dețeană a „Crosului tineretu
lui" reunind pe cei mai buni 
concurenți, clasați pe primele 
locuri la etapa de masă. E
forturile depuse de concu- 
renți, alergînd pe un traseu 
dificil, au fost răsplătite de 
aplauzele celor 2 000 de spec
tatori. Iată lista primilor 2 
clasați care vor reprezenta 
județul Argeș la faza fi
nală pe țară : Florica
Țuțescu (Cerbureni), Lu
cia Stroie (Vrănești), Ma
ria Oprescu (Liceul StO- 
penî). Elena Necula (Liceul 
Topoloveni), Victoria Un<u- 
reanu (Liceul Topoloveni), 
Elisabeta Bădica (Institutul 
pedagogic — Pitești), Petre 
Codrăneț (Școala profesio
nală C.F.R.), Mihai Hartina 
(Valea Mare — Pravăț), C. 
Grigoraș (Liceul „Alexandru 
Odobescu-"), Petre Iosifaru 
(Liceul Corbeni), Dorin Iorga 
(Pitești), Gheorghe Vișan 
(Bradu).

Un moment semnificativ i

446 activități de laborator, far 
în învățămîntul tehnic, econo
mic și agronomic au fost inte
grate 65 de catedre și 16 secții, 
studenții participînd la cele 
1 290 contracte de cercetare ale 
cadrelor didactice, a căror va
loare se cifrează la 100 milioa
ne lei.

Totuși trebuie să remarcăm 
că actualele rezultate pot fi 
mult sporite, dacă întreprinde
rile vor examina cu mai multă 
atenție și solicitudine cererile 
institutelor de învățăm^t su
perior, transmițînd în timp util 
problemele a căror rezolvare — 
chiar parțială — poate fi asigu
rată prin proiectele de diplomă 

ale studenților. Oapacitalea a- 
eistora de a fi prezenți activ în 
rezolvarea problemelor produc
ției a fost deplin demonstrată 
cu ocazia sesiunilor cercurilor 
științifice studențești, autentice 
argumente pentru potențialul 
lor de cercetare.

— Ce măsuri vor fi 
luate pentru asigurare 
unor condiții optime 
practicii de vară ?

— Prin Hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
1971, practica studenților s-a 
extins la două luni pe an, de 
regulă o lună în timpul verii, 
înreglstrîndu-si progrese și în 
conținutul ei. Se prevede ca 
studenții să lucreze efectiv ast
fel îneît să poată fi calificați 
într-o meserie de bază a profe
siei lor. Este necesar ca prac
tice să fie eșalonată corespunză

ranți etc.
Organizația U.T.C. declarată 

^ș^găte-area acestui concurs va 
primi un fanion și premii în 
obiecte și o excursie gratuită 
la Uzinele ..Semănătoarea" din 
București. (V. MARIAN).

...PE TEREN PROPRIU
In orașul Cernavodă, pe te

renul de tenis, constrait de către 
tineri prin muncă patriotică, 
s-a desfășurat recent primul 
mare concurs, cu participarea 
celor mai buni opt tenismeni 
din localitate. In urma unor 
disputate partide locurile frun
tașe au revenit lui Vasile Mi- 
hăilescu, Horia Stăncescu, Sandu 
Rafcu. (VIRGIL FILIP).

| , HCPERg . |

COLOCVIUL 
NATIONAL 

AL STUDENȚILOR 
FOLCLORIȘTI

Institutul pedagogic din Pi
tești v* * găzdui între 11—13 mai 
a.c. cea de a VT-a ediție a 
Colocviului național al cercări
lor științlfici studențești de 
folclor. organizat de Uniunea 
Asociațiil-or S:udențîlcr Comu
niști din Rx^ăna. Și-au anun
țat păr^^parea repri^•ir•anțu 
s'udenți, cadre didactice și spe
cialiști, din 13 centre anire^ 
sitare. Vor fi prezentate 30 ce 
comunicări științifice, rezultat 
a! cercetărilor efectuate de stu- 
denți. în programul colocviului, 
pe lingă susținerea comunicări
lor și discuțiile pe marginea lor, 
va avea loc o interesanta șî 
utilă dezbatere cu tema : „Locul 
și rolul cercurilor științifice de 
folclor în promovarea autentici
tății creației populare de către 
ansamblurile folclorice studen
țești". Studenții folcloriști vor 
vizita apoi Hidrocentrala de pe 
Argeș și vor face o cercetare 
de teren In lo-calitățile : Șuiei 
și Sălătruc. Este de fapt o pros
pectare metodică a acestei zone 
în care, la vară, brigada stu
denților folcloriști bucureșteni 
va efectua o cercetare de pro
funzime. Sîntem informați că 
U.A.S.C.R. va relua acțiunea 
organizării unor astfel de bri
găzi pentru acoperirea unor 
puncte albe pe harta folclorică 
a țării. Brigăzile studenților fol
cloriști — al căror itinerar va 
fi stabilit acum, la Pitești — 
vor fi alcătuite din studenți 
filologi, muzicologi, sociologi, 
istorici, geografi și arhitecți. O 
inițiativă care va intra desigur, 
în preocupările centrelor uni
versitare și a Ministerului Edu
cației și învățămîntului, ca par
te integrantă a practicii produc
tive a studenților.

SANDU D.

LA ȘAG
Tabăra turistică de la Șag, de 

pe ma^ul Timișului, a devenii 
unul dintre cele mai frecventate 
puncte turistice de către tinerii 
din județ. Diverse orga^nizații

ale producției. Care sînt 
principalele procente de 
aplicabilitate ale acestor 
lucrări ?

— Renunțîn^-se pe bună 
dreptate la caracterul pur teo- 
ritle, abstract, al multor su
biecte de diplomă înregistrate 
în anii universitari trecuți, s-au 
creat condiții necesare abordă
rii de către absolvenți a unei 
Iimal1ei izvorîte din solicitările 
producției. Subiectele au fost 
elaborate prin consultarea uni
tăților productive, unde de 
altfel, majoritatea studenților 
au făcut practică sau au efec
tuat lucrări de cercetare. In a
cest an, circa 5 200 de proiecte 

SESIUNEA DE EXAMENE
de diplomă ale studenților din 
institutele tehnice, economice și 
agronomice sînt axate pe pro
bleme de producție, iar soluțiile 
propuse de absolvenți vor fi 
utilizate, parțial sau total, de 
beneficiari. Alte circa o mie de 
lucrări de diplomă aparținînd 
absolvenților din învățăm^tul 
universitar sînt axate pe aspec
te concrete economice și socia
le. Se cuvin menționate aici 
Institutele politehnice din Ti
mișoara, Iași, Galați, Universi
tatea din București, Institutul 
de mine din Petroșani etc.

Procesul de integrare al în- 
vățimînlulul superior cu cerce
tarea și producția a facilitat 
realizarea unui număr sporit de 
lucrări de diplomă cu caracter 
aplicativ și prin faptul că. în 
acest an universitar, s-au ținut 
în unități productive 217 cursuri, 

și-au construit aici obiective pro
prii. Astfel tinerii timișoreni, de 
cele mai diverse profesii, găsesc 
aici un bun prilej de întâlnire, 
de odihnă și distracție. Fiecare 
org^.i-irfie U.T.C., fiecare grup 
me aici, de obicei la sfîrșit de 
etpttaUnt, cu surprizele- sale. 
Cea met rerewfd a^t făcut-o stu
denții timișoreni care și-au insta
lat aici corturile, oferind un 
adevărat apec-tacol In jurul focu
lui de tabs-l. «du a doua zi, 
intrecindu-se in concursurile de 
oneotare tu-atcA, jocuri sporti- 
ve etc. Aw-rho s-a datorat și 
numărului mare al acestora, circa 
800. (I. DANCEA).

...DE LA POARTA 
UZINEI

Pe ortct trasee. Ageufus Bucu
rești a B-T.T. orgamzeez£ la 
sfîrșit de stptămmi exann. In 
afara acestora, b actualarf semn, 
agenția oferi poestobtatoa orga
nizațiilor U.T.C. dn întreprin

SPORT • SPORT Crosul tineretului

0 COMPETIȚIE CU DOUĂ. 
MI LIPAN E DE PARTICIPANT!

Duminică, la Arad, marea finală

•rca.i4<â prwTr. Hâtrii u.-. — Ci» ■ 
Tlnrr-r-jul — «r rltr. GC ,1 r.T«_ as 
rol.b»r»rv c tiu tectatâ. w
• lapri tlMâa. D—itliâ. te An4. »■ 
r-tU h>4eRter „ m W» ■

TtaaretuluL edoS «K la ota • cate
: U—4< av. 17—99 aai ta poate 19 
Mg i« Im» rit ta le ta<U

«erw e M«tar «ta.' ImB» ta 
eweta«a» MAHn e Ftaeeim CX.

•I FXJL <■» privire la ăintatamne cm- 
aj««âeQ IvLarer fsrtafiler tar râ^wBtarre.

•rvcorf m etaBMrat ■ marr
Se estimc^zî că 1*  actual*  ecițîe a Cro
sului T^eretulai au luat o^rte, la dife
ritele lui etape, cerca 2 milioane de ti
neri, fete si băieți, de toate categoriile î 
elevi, studenți. muncitori, tineri săteni, 
militari etc. Chiar dacă în unele locuri se 
organiza etapa județeană, unde potrivit 
regulamentului competiției aveau dreptul 
de participare cei clasați pe primele două 
locuri la faza anterioară — pe centre —

peatra a răspunde dorinței tinerilor de a 
concura peatru a asigura o continuitate 
â^urece^^^ de exe*  s-a permis ca la con
cursuri să participe si alți tineri dec*  
cei care, cum spuneau, fuseseră desem
nați ■ etapa anterioară. Așa se face că 
rindur-ie celor ăHta^KI de concurenți au 
fast serie*  sporite cu alte contingente 
aj^Kmd — eum s-a intimplat simbătă, 
la Crama — U participe aproape 5 909 
de tieeri.

Acetetasi rs|ioen—tnie au funcționat si 
atamri etad «rgamzatorii competiției 
— U.T.C\ U.G-SJU CNX-FJ. — au bo- 
Urit ca finale: de ia Arad, să-i des di- 
■MaantaUe urnei mari deoneantruții apor- 
trve, care să fie ■■ argument m. in ace
lași t^ap, na stimulent pentru practica
rea B^^rii ia aer liber de către fene- 
rațiile tinere st chiar de către cele mai 
virstmee. In aceat context, in afară de 
întrecerile finale ?i oficiale la care iau 
parte campionii județelor si municipiului 
București și cei clasați pe locul doi la 
etapa județeană, prin grija și efortul fac
torilor locali va fi organizat un cros 
popular la care se preconizează să ia 
startul 15 900 de participant^ De aseme
nea. se va organiza un cros si pentru pio
nieri unde și-au anunțat participarea alți j

2 000 dintre cei mai tineri sportivi. De 
mare atracție se v*  bucura însă, fără îndo
ială, crosul veteranilor la care au confir
mat, deja, participarea o serie de nume 
celebre din lumea atletismului nostru in
tre care maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului. Printre aceștia îi vom revedea 
alergînd pe Dumitru Tâlmaciu, Dinu 
Cristea, Mihai Babaraica, Ion Tăstîrea- 
nu, Ion Pricop din București, pe Ferdi
nand Moscovici din Baia Mare, Traian 
Petcu din Constanța. Gheorghe Kiss din 
Cluj șj Ion Neagoe din Brașov.

De la Arad ne sosesc vești îmbucură
toare, care atestă că organizatorii locali 
depu*  un mare interes și eforturi deose
bite pentru a rezolva în condiții exce
lente amenajarea traseelor (în zona Bu
levardului Republicii) și de a organiza, 
pentru oaspeți, pentru concurenți un pro
gram din cele mai atrăgătoare. Intre al
tele este prevăzută vizitarea orașului 
precum și o seară cultural-distractivă, 
defilarea participanților si demonstrații 
sportive. Finala se va constitui, indiscu
tabil. într-o mare sărbătoare a sportului 
și tinereții.

' ” V. CABULEA

însemi^iâri de pe tranșeele

etapei judefene

deri să întreprindă diverse acti
vități turistice, prin punerea la 
dispoziție a curselor, cu plecare 
spre locurile de agrement (Sna- 
gov, Cernica, Mogoșoaia ș.a.), 
direct de la poarta uzinei. Astfel,

• In colaborare 
cu Comitetul mu
nicipal U.T.C., Casa 
Armatei din muni
cipiul Ploiești a 
organizat concursul 
gen „Cine știe, 
răspunde" pe te
ma : „Eroismul
ostașilor români în 
lupta pentru inde
pendența patriei, 
oglindit în litera
tură".

Desfășurat în ca
drul manifestărilor 
dedicate zilei de 9

Mai. ziua inde
pendenței de stat 
a României, con
cursul s-a bucurat 
de participarea nu
meroasă a uteciști- 
lor liceelor 
municipiu și a osta
șilor. Cei mai bine 
pregătiți s-au do
vedit a fi reprezen
tanții Liceului nr. 
5, urmați de tinerii 
ostași și echipa Li
ceului nr. 1. (Lt. 
maj. SILVIU TA- 
TARU). i

cu acest prilej a fost înmî- 
natâ o diplomă pentru me
rite deosebite și succesele 
obținute in organizarea și 
desfășurarea unei susținute 
activități sportive de masă 
Liceului din Topoloveni.

LUCIAN TUDOSE

• T1RGOVIȘTE

La etapa județeană s-au 
prezentat cei mal buni con- 
eu^inți din cei peste 35 000 
parlleiiPJnțl la întrecerile de 
masă.

Au obținut calificarea 
pentru etapa finală pe țară 
următorii concurenți : Ele
na Gorgan (Liceul Fieni), 
Maria Nuța (Școala Gura 
Ocniței), Eugen Manole (Li
ceul nr. 3 Tî^govișli), Flo
rin Delicioiu (Școala Gă- 
ești), Eugenia Tudor (Liceul 
nr. 3 Tîrgoviște), Veronica 
Furnică (Liceul nr. 3 Tîr- 
goviște), Vasile Pînțaru (Mo- 
reni), Constantin Filip (Tîr- 
goviște), Silvia Pîrvu (Școa
la tehnică sanitară Tîrgo- 
viște).

MIȘU AVANU 

tor, pentru eliminarea aglome
rării unităților, care constituie 
o cauză a formalismului.

în Invățămîn^l umanist, stu
denții vor face practica pe lîngă 
instituții sociale și de cultură, 
comitete județene U.T.C., pe 
lîngă consiliile organizației pio
nierilor. De asemenea se vor 
crea condiții pentru extinderea 
și generalizarea remunerării 
studenților.

— Cum sînt organizate 
în acest an cursurile de 
pregătire pentru candi- 
dații la studenție ?

— Unele insliluti au început 
aceste cursuri din ianuarie. La 
Politehnica din București cursu

rile de pregătire sînt frecven
tate acum de 3 500 de elevi. 
Asemenea cursuri sînt organi
zate și de Unlvirsilalea-Bueu- 
rești pentru filozofie și istorie, 
urmînd ca și alte institute să 
sprijine pe candidați la disci
plinele de examen. Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu“-Bucu- 
risli și Universitatea „AI. loan 
Cuza^Iași pregătesc candidați 
și în alte loealiliți.

— Concursul de admi
tere va fi diferit față de 
edițiile anterioare ?

— Nu. Eventuale schimbări 
față de anul trecut vor fi difu
zate rapid pentru a nu fi 0^- 
tată pregătirea candidaților. Se 
vor avea în vedere însă rezul
tatele unui control medical 
mult mai riguros pentru testa
rea obiectivă a posibilităților 
candidaților de a se adapta la 

în cursul săptămînii (marți, 
miercuri, joi și vineri) tinerilor 
salariați ai unităților economice 
li se facilitează desfășurarea u
nor manifestări sportive, con
cursuri de orientare turistică etc.

9 MAI

• Astăzi, la o
rele 18,00. Casa de 
cultură din Slatina 
găzduiește simpo
zionul „9 Mai — 
ziua independenței 
de stat a României 
și a victoriei asu
pra Germaniei lii- 
tleriste". Aceeași 
temă vor avea și 
expunerile prezen
tate în orașele Co
rabia, Drăgănești 
— Olt și altele.

Azi. pe Stadionul Tleerotelil Q AM P. A

MANIFESTARE
A STUDENȚILOR 

DIN CAPITALĂ
• 4.000 da sportivi in concursuri do atletism, gimnastici, judo,

jocuri de volei( handbal) baschet și rugbi

Stadionul Tineretului din Ca
pitală va găzdui, astăzi, după- 
amiază, o interesantă manifesta
re de masă, avînd in program 
mai multe discipline sportive. 
Este vorba de o amplă întrecere 
a studenților sportici din toate 
facultățile bucureștene. Ei își 
vor disputa ^ntil^^tdted în prima 
ediție a „Cupei Victoria", com
petiție organizată de Consiliul 
asociației studenților al Aca^ie- 
miei de Științe Economice, la 
care și-au anunțat participarea 
aproape 4 000 de concurenți.

solicitările fizice ale unor pro
fesiuni.

— Care sînt categoriile 
de absolvenți de liceu ce 
vor avea nevoie de reco
mandări și adeverințe de 
aclivilale în producție ?

— La concursul de admitere 
pentru învățămîntul superior 
universitar, economic, pedago
gic, medical, de artă și educa
ție fizică se vor putea înscrie 
absolvenții oricărui tip de li
ceu. Absolvenții secției umanis
te din liceele de cultură gene
rală, care doresc să candideze 
pentru facultăți din institutele 
tehnice sau agronomice, vor 
trebui să fi efectuat stagii în 
producție de cel puțin un an, 
în activități specifice profilului 
facultății. înscrierea la facul
tățile (secțiile) de istorie, filo
zofie, sociologie, economie poli
tică, comerț exterior și drept 
se va face pe ba2ă de recoman
dări din partea organizațiilor 
de partid și de tineret, din care 
candidații ' fac parte. Este ne
cesar. de asemenea, ca toți 
candidații să aibă clarificată cu 
centrele militare situația lor 
privind obligația satisfacerii 
serviciului militar.

— Anul universitar 1973/ 
1974 va avea o nouă 
structură ?

— Se preconizează efectuarea 
practicii în stagii mai compac
te, în loc de a fi dispersată 
de-a lungul anului universitar. 
Se studiază, de asemenea, po
sibilitatea ca începerea cursu
rilor să se facă mai devreme 
decît pînă acum, astfel ca pri
mul semestru cu sesiunea de 
iarnă să se termine pînă la 
vacanța de iarnă. Bineînțeles 
că durata cursurilor nu va fi 
sporită față de cea actuală.

CABINETUL 
DE ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARe

Organizația U.T.C. și de pio
nieri a Școlii generale nr. 122 
din Capitală a luat inițiativa 
organizării unui „Cabinet de 
activități extrașcolare“. Cum 
arată și denumirea, profilul 
cabinetului este de a fixa cele 
mai potrivite repere ale activi
tății extraș^are a elevilor. 
Sînt prevăzute acțiuni comune 
în ceea ce privește organizarea 
manifestărilor cultural-sporti
ve, de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, 
excursiilor etc. Cabinetul — do
tat cu materiale documentare 
necesare — este destinat în 
primul rînd generalizării ex
perienței pozitive din această 
școală, cunoscută pentru iniția
tivele sale. Oiniclubul școlar 
va ilustra toate aceste activități 
pe care elevii le vor prezenta 
nu numai în expozițiile organi
zate, ci mai ales în cadrul 
schimburilor de experiență cu 
colegii din alte unități școlare.

Rubrică realizată 
de VASILE RAVESCU

Incepînd de la ora 16, vor 
avea loc concursuri atletism» 
cu probe de alergări (100 m, 
500 m, 1000 m, ștafetă 
4 x 400 m), aruncări și sărituri, 
întreceri de judo, jocuri de volei, 
baschet, handbal și rugbi. Pro
gramul sportiv va începe cu o 
frumoasă repriză de gimnastică 
a studenților de fa I.E.F.S. Așa
dar, un spectacol sportiv deose
bit de atractiv, s^is^'inu'i de re
prezentanții facultăților bucu- 
reettee.

M. L.

MERIDIAN
• TREI MEDALII DE AUR, 

două de argint și patru de 
bronz — acesta este bilanțul 
participării pugiliștilor ro
mâni la a Xl-a ediție a cam
pionatelor balcanice de box, 
desfășurate la Atena.

Remus Cosma Ia semi- 
muscă, Gheorghe Ciochină la 
pană și Ion Gyorfi la mijlo
cie au urcat luni seara pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului învingătorilor de la 
..Panathinaikos stadion", ob- 
ținînd tillurlli de campioni 
balcanici.

Ion Hodoșan si Marin Con- 
slantiniseu. ceilalți doi Ana
liști români, care au obținut 
medalii de argint, au cedat în 
fața bulgarului Kolev și, res
pectiv, a iugoslavului Parlov, 
primul la puncte, iar al doi
lea prin abandon cerut de 
antrenor în repriza secundă.

Ce^hia, Știfanoviei, Cuțov 
și Dascălu au obținut meda
lii de bronz.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS de la 
Bournemouth, contînd pentru 
„Marele Premiu — Filt“, a 
programat alte partide din 
primul tur al probei de sim
plu. Campionul român Ilie 
Năstase l-a întilnit pe jucă
torul francez N'Go^rella, pe 
care l-a învins in două se
turi : 6—4, 6—2.



MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

adresat Organizației Mondiale a Sănătății 
cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări

Aniversarea a 25 de ani de la crearea Orga
nizației Mondiale a Sănătății îmi oferă plăcu
tul prilej de a vă adresa dv., reprezentanți ai 
statelor membre, conducerii și secretariatul ui 
Organizației un cordial mesaj de salut din par. 
tea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și a mea personal.

In cei 25 de ani care au trecut de la crearea 
sa, Organizația a desfășurat o activitate labori
oasă, călăuzindu-se după principiile unui inait 
umanitarism în direcția ameliorării continue a 
nivelului de sănătate in lume, afirmindu-se, ia 
tecelași timp, ca un factor activ în promovarea 
cauzei păcii, a apropierii și înțelegerii intre 
popoare, a progresului și civilizației.

Acțiunile de amploare care au fost întreprinse, 
concretizate în programe la nivel mondial de 
combatere și eradicare a unor boli și epide
mii, sprijinul acordat statelor in domeniul ser
viciilor de asistență medicală, al formării și 
specializării personalului medical, precum și 
preocupările crescînde din ultimul timp pentru 
prevenirea și Înlăturarea efectelor poluării, re
flectă sporirea șl diversificarea permanentă a 
activității Organizației și orientarea constantă 
a acesteia spre transpunerea în viață a țeluri
lor și obiectivelor sale fundamentale.

România, țară socialistă în curs de dezvolta
re, angajată în înfăptuirea unui amplu program 
de progres în toate domeniile vieții economico- 
sociale, manifestă o prezență activă in Organi
zația Mondială a Sănătății, ca și în celelalte 
organizații din sistemul Națiunilor Unite, con
vinsă că acestea oferă un cadru adecvat pentru 
stimularea cooperării și întărirea încrederii in
tre state, în folosul acestora, contribuind in a
celași timp, la instaurarea unor relații de tip 
nou între state.

Tabloul complex al lumii contemporane scoa
te în evidență mai mult ca oricind necesitatea 
unei largi colaborări în cadrul comunității inter
naționale pentru eliminarea marelui decalaj 
economic, tehnico-știlnțific, care desparte țările 
în curs de dezvoltare de statele dezvoltate și

care constitui- un obstacol in calea cooperării 
dintre națiuni, o sursă de neîncredere și ten
siune.

Această cerință, precum . mutațiile care se 
produc in viața internațională pan ia evidență 
tot mai pregnant ral ui creseind ai O-N.U-. al 
instituțiilor sale specializate, ha realizarea des
tinderii în lume și stimularea schimburilor de 
valori materiale si spirituale intre popoare, in 
afirmarea unor norme noi de conduită interna
țională. bazate pe respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității națianaie, egalității 
depline in drepturi, neaaeslecuise In treburile 
iuterae, avantajului reciproc, nemcurgerii la 
forță si la amenințarea cu inlmarea forței in 
relațiile dintre state.

Tînind seama de ace^ imperative ale epocii 
noastre, siniem ooaviasi că Organizația Mon
diali a Sănătății iți va todrepu ea precădere 
acțiunile in Crecția realizării anei Uargi colabo
rări lnternațianale ia dmaml proa-cțui sănă
tății mondiaie. a ridieanj gen-erale a nivelului 
de viață să d- sănătate al papim-ior. spriji
nind, totodată, mai intens efonamie Țărilor ia 
curs de dervnkare peintra tcf-darn rămineii
lor in urmă. In acela'! mp. prin vocala sa de 
un isenuditate. Organ «zaț. a cue ot■nt■Mă să fie 
deschisă toturor firilor, si «■atribuie la put- 
rea in valoare, ia avantajM tataror statel—- a 
experienței dotol®*- de fieonre țacă, favoruind 
accesul națiunilor ta cele ma om coceiri ale 
științei.

Asigurîndu-vă că Romtma ro ntor^Oi «a 
de acum înainte același interes pentru activita
tea Organizației, ac®rdiada-« tatr-gwl său spri
jin in înfăptuirea operei nobi> de jnx-e-ndficare 
a colaborării dintre state p-ntau proceda sa ri
dicarea continuă a standardul., de ^^inăt■țl in 
lume, in folosul cascei păcii, a pe ni peri ti ții 
și progresului popoarelor, urez succes dephw 
Organizației Mondiale a Sănătății in acțiunile 
sale viitoare.

NICOLAE CEAUȘESCU

de peste hotare
A 25-a

aniversare 
a 0. M. S.

înaltă apreciere pentru 
mesajul de salut 

al tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

La Palatul Națiunilor din 
Geneva a avut loc, la 8 mai. o 
adunare festivă cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

De o largă audiență si de 
mai înalte aprecieri in riadul 
participanților, s-a bucurat ta 
sesiune, mesajul de salut al 
președintelui Consiliului de Sta*  
al Republicii Socialist- România 
tovarășul Nicola- Ceausescu, 
adresat O.M.S. cu ocazia celei 
de a 25-a aniversări do ta 
crearea sa.

Cu ocazia jubileului O3LS-. 
numeroși &ți șefi de state si g»- 
verne. precum și personaLmii 
ale vieții politice internați'^mta 
au adresat Organizației mesaje 
de saint apreciind activitatea 
d-n^&șorntă de aceasta in vede
rea ocrotirii sănătății pe poara 
ier. al bunăstării, prorresril» «I 
păcii in lume.

• LA CEA DE-A W-A «■-
SIUNE a .Adunării dam. a
Sănătății s-a adoptat o rraita-

Demacraze Grimane ea mem-

Sărbătoarea Cehoslovaciei
Astăzi popoarele Ce^a^omaCei aniversează un 

eveniment de important*  devradbee — împlinirea 
a 28 de ani de la ddrpw țăni de sub jugul 

fcMcieS.
La 9 mai 1945, uhm cotropitori fasciști au 

fort alungați din Prag*.  împreună cu forțele 
armate ale Uniunii Soretice — principala forță 
a coaliției antifasciste — cu patrioții cehi și slo
vaci, armata romdrO m-n adus o importantă con
tribuție de singe U apta phnă de eroism pentru 
eliberarea Cehodoc^sei

Sub conducerea Fomd^aJui Comunist, oamenii 
mamd cohodfarao ua ofc^mat, m anii care s-au 
scssn da -ttfroro. anrecae importante in dez- 
coitarta matur pmmpn fi culturii, in toate 
daman f. ropwi **v râv tineretul patriei noas- 
tar wmdmpta c*  od4f nmptaie fosnltarele de 
namd eie papaaeeiae Ceraiocactai in construcția

In anii puterii populare și ai construirii socia
lismului, Intre România și Cehoslovacia relațiile 
tradiționale de prietenie și cooperare au cunoscut 
o dezvoltare superioară pe oaza marxism-leni- 
ni.smului și internaționalismului socialist, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei socialtânului și păcii 
în lume. O deosebită importanță pentru dezvol
tarea acestor legături prietenești au avut-o întâl
nirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak care au reliefat do
rința de a adinei în continuare relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală.

Cu ocazia acestei sărbători, poporul român, 
tânăra generație a României socialiste adresează 
popoarelor ' ceh ți slovac, tineretului acestei 
țări, cele mai călduroase urări de noi și însem
nate succese pe drumul dezvoltării și înfloririi 
continue a Cehoslovaciei.

Orari de pe Vltava

Cooperarea 
economică 

româno-italiană
• LA MINISTERUL CO

MERȚULUI EXTERIOR AL 
ITALIEI au început, marți di
mineața, lucrările c-I-I de-a 4-a 
sesiuni a Comisiei mixte de co
operare roonomioă, industrială 
și lrhnioi româno-italiană. De- 
lrgația țării noastre este con
dusă de Marin Trăistaru. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, iar drl-gaTin italiană, 
de Giulio Orlando, subs-cr-tar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior. în cadrul lucrări
lor sesiunii va fi trecută « re
vistă evoluția dezvoltări*,  cola
borării -oonomio- și a coope
rării industriale și tehnice din
tre c-l- două țări, In ultimii doi 
ani.

bră a O M A.

Path o ți angolezi intr-o tabără de i-stroroe

prece d-nt-, ti coaf-ră un pito
resc specific. C-l mai topt-iou- 
tativ ansamblu îl constitui-
taIserion și mănăstirea Loretta
ai mănăstire*  Strahov din apro
piere adaptată ingenios ca să 
găzduiască in nl-le noastre 
■ ■■-ei Național d- Literatură), 

la ultim-le decesii în Praga

NOTE DE DRUM

»-aa dezvoltai mî district- •- 
vmd caractrristicilr arhitectu
rii moderne. Palatele d- odi- 
nl•ari as fost transformai- in 
său d- -xpoziți-, orașul dispu- 
■iad d- 21 muzee. 20 de galerii 
d- artă si mai multe sute de 
bibHot-ci. Centrul comercial 
al ■raiului -st- piața Vaclav, 
care măsoară 720 ■ lungime și 
54 lățime. Pe laturi se înșiră 
■aari magazin-, hoteluri r-s- 
muTante pi caf-n-le. Panta u- 
MWTă a pieței este închisă in 
part-a ei superioară de Mu
zeul Național. Citeva străzi a- 
dincrnte i Na prikop-, Vod^Ro- 
va și iindrisk*  prelungesc, ten
tacular, centrul comercial pro- 
priu-zis. Printre altele merită 
menționat faptul că Praga. cu 
c-i 1 100 000 locuitori ai săi, nu
miră 2 0Cd străzi și 45 000 cas-, 
atind c-a mai mare densitate 
a p■polaTirl din întreaga țară.

In amfiteatrele universităților 
pragh-ze învață circa 40 000 
tineri. în timp c- in centrele de 
oornici si școlii- tehnice, băieți 
ș f-te fac cunoștință cu dife
rite sectoare ale producției. 
Praga nu -ste numai orașul u
nor celebre monumente isto
rice, nu rnte numai cel mai 
important centru administrativ,

cultural, comercial al țării, ci 
și c-l mai de seamă reper, in
dustrial al economiei cehoslo
vace. In halele vaste ale între
prinderilor industrial-, zumze
tul mașinilor nu |nortenzi nici 
o clipă. Gazdele noastre ne-au 
oferit posibilitatea de a vizita 
cartierul industrial Hostivar. 
Aici am cunoscut aspecte din 
munca unui colectiv de munci
tori cu înaltă calificare, tehni- 
oirni și ingineri. Este vorba de 
„IntrrprIndrrra d- utilaje" 
(T.O.S.) care produce mașini d- 
rrotifiont și de ascuțit cuțit-, 
folosite în industria construcți
ilor de mașini. Un prrrtr plin 
de diplome de onoare ■bTinutr 
la diferite tîrguri internaționale 
d- mașini-uneltele d- înaltă 
pi-cizi- fabricat- la T.O.S., n- 
conving- că vizităm un obiec
tiv industrial care ocupă un loc 
d- cinst- în geografia econo
mică o-h■sl■vnoă. Conducătorul 
departamentului serviciilor teh- 
nioo-o■m-rcial-. ing. iaroslav 
Klapal-k, vorbește d-spre -tor
turile întreprinse d- colectivul 
de aici pentru înzestrarea pro
duselor fabricii cu un grad 
înalt d- competitivitate. Intro
ducerea cu rapiditate a tehnicii 
moderne, specializarea continuă 
a muncitorilor și srleoTi■nnrrn 
ucenicilor celor mai dotați d- 
la școala profesională care func- 
ționrnzi pe lingă întreprindere 
sint factori de certă importan
ță -• pe care îi mențl■nrnzi ing. 
i, Klapalek — pentru a s- asi
gura creșterea continuă a efi
cienței produselor „T.O.S." Mi-a 
rămas întipărit în minte pere
tele plin de diplom- înrămate 
atestînd reușitele obținute prin 
muncă asiduă de colectivul fa
bricii.

DOINA TOPOR

SITUAȚIA DIN LIBAN TINERETUL LUMI • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

• Stare de asediu după reizbucnirea inciden
telor • Premierul libanez și-a prezentat 

demisia
Marti au continuat in- 

oidentrlr dintre armata 
liban-ză și unități al- re- 
zlstrnT-i pal-stini-ne, de
clanșat- luni s-ara, la nu
mai o Oră după ce se a- 
nunțas- înoh-i-ren unui 
acord într- c-l- două 
părți.

După cum anunță un comu
nicat oficial al armatei, reluat 
de agenția M.E.N., ..-l-ment© 
armate au hărțuit continuu cu 
mortim și bazooka diferit- 
posturi militar-, precum și 
aeroportul internațional din 
Beirut". în această nitunțil, a
viația libaneză a bombardat zo
nele rezistentei palestiniene d- 
la Tel Al-Zaatar și Borg -l Ba- 
raghnah dar, precizează comu
nicatul, nici un bombardament 
aerian sau terestru nu a vizat 
taberele propriu-zisr, unde se 
află populația civilă palesti
niană.

La rindul lor. arată agenția 
PRANCE PRESSE, fortel- . pa
lestiniene au ripostat, uțilizind 
tunuri nntinrrien- și rachete.

în urma intensificării ostilită
ților, marți, a fost declarată 
starea d- as-diu pe tot cuprin
sul țării, în baza căreia armata 
își asumă în mod integral con
trolul asupra securității interne.

Imediat după r-izbucnirm in
cidentelor, premi-rul Amin Ha
fez, car- conduce cabinetul li
banez d- numai două săptă- 
mîni. și-a pr-z-ntat demisia. 
Marți srnrn, președintele Pran- 
gi-h nu s- pronunțase încă în 
legătură cu acceptarea sau res
pingerea aorntei demisii.

O vie activitate diplomatică a 
r-înc-put la Beirut, pentru a
planarea noilor incidente. Marți 
au fost stabilite din nou con
tacte între autoritățile libaneze 
și lideri ai rezistenței palesti
niene pentru a se ajunge la un 
acord de înc-tare a focului. 
Totodată, pr-ședintel- Prangieli 
a avut o întrevedere cu Hassan 
Sabri El Kholi, r-prezentantul 
special al președintelui egip
tean. La o serie d- discuții a 
asistat și secretarul grnrrnl al 
Ligii Arabe, Mahmoud Riad, 
reîntors la Beirut. Preș-dintel- 
Prangi-h a avut, d- asrmrnrn, 
convorbiri cu rrpr-zentnnțI ai 
unor formațiuni politice liba- 
n-ze.
t-o știre d- ultimă oră, difu

zată d- agențiile de preni. a
nunță că șeful statului libanez 
a ordonat aviați-i să înc-t-z- 
imediat orice bombardament. 
El a c-rut, totodată. încetarea 
tuturor ostilităților, pentru a 
facilita cal-a încheierii unui 
nou acord.

Reuniunea 
de la Helsinki
Marți, in cadrul reuniunii 

multilaterale d- la Helsinki, 
grupul d- lucru p-ntru pro- 
bl-m-l- culturale și contac
tele umane a continuat re
dactarea preambulului pen
tru instrucțiunile comisi-i 
ce s- va ocupa d- aceste as
pecte ale cooperării în faza 
a doua a conif-rinț-i general- 
europ-n-.

în ședința de după-amiază. 
grupul de lucru însărcinat 
cu redactarea documentelor 
pentru capitolul al doilea al 
ordinii d-' zi — cooperarea 
economică, tehnio■-științlfi- 
că și în domeniul protejării 
și ameliorării mediului în
conjurător — a examinat în 
detaliu propunerii- exist-nte 
(printre care și o propunere 
a Români-i) pentru preambu
lul directivelor comisi-i co
respunzătoare. document 
car- d-fineșt- obiectivele 
cooperării economice între 
statele participante.

în cadrul dezbaterilor asu
pra aspectelor militar- ale 
securității europene a fost 
prezentat un proiect comun 
privind preambulul și pre
vederii- concret- ale direc
tivelor comisi-i viitoarei 
conferințe în aceste proble
me. Docum-ntul, printre ăi 
cărui autori se numără si 
România, a fost acceptat ca 
bază pentru redactarea tex
tului final. în lntrrvrnțiilr 
lor, numeroși participanți 
au evidențiat contribuția au
torilor ac-stui document, 
spiriWi constructiv care a 
ghidat eforturile depuse 
pentru armonizarea poziți
ilor, subliniindu-se că aceas
ta -ste calea cea mai efi- 
cirntă de urgentare a pregă
tirilor pentru conferință.

O stare de tensiune dom
nește în ultimele săptămîni în 
instituțiile de învâțămînt supe
rior din capitala paraguayanâ. 
Acționînd într-o manieră califi
cata în cercurile universitare 
drept „dură', autoritățile din 
Assuncion au destitui din func
țiile lor pe membrii „Consiliu
lui școlllor superioare*  și pe 
rectorul Universității Naționale.

1ntr-o inorrtorr de a motiva aceste ma
suri ministrul Paraguayan al instrucțiunii 
l--a definit ca fiind m-nite sâ „cr--z- o 
mai bună atmosferă p-ntru proiectata re
formă a invățămintului". Studențim-a și 
cadr-l- didactic- acuză. guvernul că
uf^rrstr reintroduc-r-a unui regim de 
cazarmă in universități.

P-ntru prima oară după un deceniu și 
jumătate, junta dictatorială a g-n-ralului 
Str■rnnner a fost nrv■iti in d-c-mbri- 
1972 « . in urma un-i ample și -nergic- 
mișcări a studenților, sprijiniți d- c-l- mai 
largi orrouri al- opini-i public-, inclusiv 
virfuri al- clerului catolic - să ridic- o part-

Rețete vechi 
le Assuncion

• Tensiune in universitățile 

din Paraguay ® Cauzele 

demonsttațiilor studențești 

din rrglrmrntirilr rrstrictivr din universi
tăți. Au fost desființat- posturile mi
litare din incinta univ-rsitiții. A fost 
autorizată cr-ar-a unui „Consiliu pen
tru invățămintul universitar", format din 
cele mai de prestigiu cadr- didactic- 
universitnrr, ceea ce a însemnat un prim 
pas p-ntru reintroduc-r-a autonom «ei uni
versitar-.

Cor-spond-nții de presă din Assuncion 
relevă că noile măsuri d- „mină forte" al- 
guv-rnului Stromsn-r urmăresc să împiedice, 
prin tradiționale rețete d- r-pr-sun- și

t-*oa*e.  practicate d- junta dictatorială 
paroguoyono, dezvoltarea potrrnio-i miș- 
cîn 0 studenților și cadrelor univ-rsitar- 
pe-bu noloa1tl'rn școlii superioar- din si- 
tonțin extrem d- precară în car- se zbate. 
Intr-adevăr, din toat- punct-l- d- v-d-r-, 
abt in c-aa c- privește numărul d- locuri 
in facultăți (raportat la populați-), cit și în 
privința cadrelor didactice, al spațiilor d- 
cursuri și dotării laboratoarelor, Paraguayul 
sa află pe unul din ultim-l- locuri din 
lum-. Situația ac-asta apar- foarte expli
cabilă dacă amintim că prin c-l- numai 
0,8 la sută din bugetul de stat alocate 
universității, regimul lui Stro-nsnrr bat- un 
record în mat-ri-, în sens negativ.

In as-m-nea împrejurări pancartei- pur
tate de tin-ri săptăm^ tr-cută pe străzile 
din Assuncion — pancarte p- car- scria i 
„DA pentru dezvollor-a școlii ; NU restric
țiilor polițim-ști" - exprimă cu fid-litate 
actualul moment al luptei revendicative a 
studenților și universitarilor paraguayeni. 
Lupta ac-asta vizează atit împiedicarea re
venirii la statutul politi-nmc în universități, 
cit și d-t-rminar-a înfăptuirii unei r-forme 
universitar- și, în primul rînd, alocar-a d- 
mijllMoe mat-rinlr școlii superioare.

Este o luptă curajoasă c- ar- d- înfrun
tat un regim dictatorial care excelează în 
represiuni.

E. R.

Cinstire 
eroilor 
români

La Zvo^n, Kromerlz, Lu- 
oeneo, Brno, Pi-stany, Hum- 
polec și în alte îo^aHtăți 
din R.S. Slovacă și R.S. 
Cehă, la monumentele și 
cimitirele ostașilor români 
căzuți în lupta pentru -li
berarea C-h■sl■vncl-i, dele
gații formate din rrprrzln- 
tanți ai organelor locale ale 
P.C. din Cehoslovacia, P.C. 
Slovac, comitetelor naționa
le, organizațiilor d- masă și 
obștești au depus coroane și 
jerbe d- flori cu prilejul 
c-lei de-a 28-a aniversări a 
eliberării C-h■nl■vnoIrI d- 
sub jugul fascist.

Cu prilejul zilei d- 9 mai, 
Ziua victori-i, loan Cotoț, 
ambasadorul României la 
Budapesta, a depus marți o 
coroană de flori la mormin
tele eroilor români din 
cartierul Rnk■nligrt, din 
Budapesta. La solemnitatea 
depunerii coroan-i de flori 
au fost d- față reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Ext-rne al R. P. Ungar-, 
precum și membri ai Amba
sadei române din Budapesta.

PE SCURT*  PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

• LA 8 MAI, TOVARĂȘUL 
ION PAȚA*,  vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, mi
nistrul comerțului exterior, a a
vut o lntrrvrdrrr cu Nikolai 
PatoUc-v, ministrul comerțului 
exterior al Uniunii Sovietice. 
Cei doi interlocutori au avut o 
convorbire despre probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor economice dintre 
România și U.R.S.S.

Lucrările celei de-a 7-a 
sesiuni a O.N.U.D.I.
• IN CAPITALA AUSTRIEI 

s-au deschis lucrările celei de 
a 7-a sesiuni a Consiliului 
O.N.U. pentru Dezvoltarea In
dustrială (O.N.U.D.I.). Participă 
drlrgnți din partea celor 45 de 
state membre ale Consiliului ; 
țara noastră os© reprezentată 
de o d-legație condusă de Du

mitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena.

în atenția participanților s- 
află o serie de probleme lega
te de activitățile O.N.U.D.I. vi- 
zind sprijinirea eforturilor pro
prii al- țărilor în curs de dez
voltare, în vederea industriali
zării, p- calea promovării un-i 
largi ‘cooperări lpternnționnlr.

• PONDUL INTERNAȚIO
NAL PENTRU APARARE ȘI 
AJUTOR, organism cu sediul 
la Londra, a, lansat un apel la 
organizarea unei campanii pe 
plan mondial pentru eliberarea 
drțlnuțil■r africani din Rhode
sia,. care se află în pericolul de 
ă d-veni „prizonierii politici 
uitați ai Africii". Comunicatul 
dat publicitîții la încheierea 
reuniunii anuale a rondului, 
găzduită de capitala suedeză, 
orrr aplicarea convențiilor d- la 
0^-^^ privind statutul prizo
nierilor, în favoarea persoane

lor deținute în sudul Africii 
pentru opoziția lor fațâ de poli
tica de apartheicL

3 000 de dezertori din 
armata saigoneză

• IN INTERVALUL 1 mar
tie — 15 aprilie, au dezertat
aproximativ 3 000 de soldați ai 
armatei și ai altor formațiuni 
militare al- Administrației sai- 
gonez- — informează agenția 
d- presă „ELIBERAREA".

• LA PALATUL NAȚIUNI
LOR din G-n-va s-au d-schis, 
marți, lucrării- c-l-i de-a 28-a 
sesiuni a Comisiei Economic- a 
O.N.U. pentru Europa. Partici

pă drlrgnTil din coIo 33 de state 
membre ale comisiei, precum 
și reprezentanții unor ogimnis- 
me al- Națiunilor Unite și ai 
altor organizații intr^nntl■nnlr. 
La lucrări ia parte, p-ntru pri
ma oară. în calitate de mem
bru a| Comisi-i Economic- a 
O.N.U. pentru Europa, Repu
blica Democrată Germană.

România este reprezentată d
o d-legație condusă de Nicola- 
Ghenm. adjunct al ministrului 
afacerilor externe

Peru : monopol de stat 
asupra industriei 

pescuitului
• GUVERNUL PERUAN a in

stituit monopolul d- stat asupra 
industriei d- p-scuit, naționali- 
zînd toate firmele străine și au
tohtone care activează în ac-st 
sector — a anunțat ministrul d- 
resort, Javier Tan^l-an Vanini.

• STATELE UNITE intențio
nează să-și rr■rientrzr activită
țile sal- c■mrroinl- internațio
nale spre Tăriir socialiste și coIo 
în curs d- dezvoltare, acolo 
unde condițiile de extindere par 
promițătoare — a declarat Wil
liam Casey, subsrorrtnr d- stat 
pentru problemele -o■nomio-.

• IN CADRUL UNEI CON- 
PERINȚE DE PRESA, tipti- 
zrntantol special al pr-ședinte- 
lui Nixon pentru nrg■cirril- 
c■m-Tclal-, William Eberle, a 
declarat că deficitul comercial 
a| Statelor Unite în schimburile 
cu Japonia a scăzut cu aproxi
mativ 460 milioane dolari în 
primul trimestru al ac-stui an, 
comparativ cu noernșl perioadă 
a anului 1J72. Deficitul comer
cial american in relațiile bila
terale cu Japonia a fost, anul 
tr-cut, d- 4,1 miliarde dolari.

0 aspră 
confruntare

Băi-tandri din clasele mai 
mari, feciori d- patroni ca și 
eirmrnte înriitr, plătite cu 
ora, au invadat strada. Cor
tegiul din centrul capitalei 
chiliene a fost prezentat în 
ziarele dreptei drept o ino
centă manifestați- șc■]ărrnn- 
că. Dar acești școlari, diri
jați de niște persoane da 
mult trecute de vîrsta liceu
lui (Îmbarcate intr-o mașină 
roșie car- făcea naveta în
tre extremității- coloan-i — 
semnala PRANCE PRESSE 
cu referire la martori ocu- 
laTi), au dovedit o agresivi
tate minuțios calculată. Por
niți să pr■trntezr împotriva 
unui proiect de reformă a 
invățămintului, care nici mă
car nu a ajuns încă în fază 
d- dezbateri, manifestanții 
au atacat clădiri publice, to- 
dnoTii d- zinTr, s-dii ale par
tidelor d- stingă și chiar pa
latul guvernamental. Ciudat 
„protest" școlăresc ! Era lim
pede că folosind naivitatea 
unor tin-Ti aparținînd bur
gheziei și utilizind — contra 
plată — serviciile unor ele
mente declasate, f■rțrlo de 
dreapta au înc-Tcat să rea
ducă Santiago ia oonsurile 
tensiunii. D- altfel, n-a fost 
un incident izolat. Din clădi
rea de zece etaje a partidu
lui dlm■crnt-OTrștin s-au 
tras focuri de armă asupra 
unei manifestații popular-. 
Un muncitor și-a pierdut 
viața iar alți tovarăși ai săi 
au fost Tănțfi.

Santiago a cunoscut, iarăși, 
momente dramatice : străzile 
centrale blocate d- coman
dourile dT-ptei, mașini in- 
condinto, vitrine sparte. 
Muncitorii și-au păstrat sîn- 
g-le rece, nu s-au lăsat an- 
tT-nați p- panta provocări
lor. Ei au dat o ripostă fer
mă, politică, TencTiunii, ex- 
primînd sprijin d-plin gu- 
votuuIuI popular. Dar dezor
dinile provocate de extre
miștii d- dreapta cToonzi 
riscuri incalculabile. InfTînți 
in tentativei- lor d- a de
veni stăpini absoluți ai 
parlamentului, după ce au 
pierdut poziții in Troen- 
ta co^runtare electorală, 
reacționaTii și-au reluat o
fensiva menită să cultive 
haosul, să d-zorganiz-z- via
ța politică și economică a ță
rii. Odată cu iarna care se 
pregătește să poposească în 
„țara d- la capătul pămîntu- 
lui" (iarnă care nu seamănă 
cu cea pe care o cunosc ou- 
rop-nii), dreapta înc-aTcă să 
declanșeze un nou val d- 
^1^1-. Escalada rrnoțiunli 
coincide cu măsurile luate 
de guvern pentru extinderea 
ariei proprietății social- din 
-conomi-. 93 de într-prin- 
deri urmează să constituie 
acest sector «-^^1 al eco
nomiei chilim-, 40 la sută 
din cel- mai mari companii 
și lntTrprindrri particulare 
vor fi expropriate sau națio
nalizate. Dreapta tinde să 
blochez- această inițintivă 
guvernamentală, după cum 
practică ■bntTuoTi■nismul și 
în privința măsurilor lua
te de guvern pentru reajus
tarea salariilor. In același 
tfmp, exponenții trecutului 
stimulează „bursa neagră", 
specula, practică sabotajul e- 
c■nomlo.

Proiectele dreptei merg 
departe. în coloanele ziare
lor din Santiago se averti
zează asupra faptului că ad
versarii înnoirilor sociale 
sînt dispuși să provoace o 
confruntare sÎngoT■asă. Pre- 
ș-dint-le Allende a chemat 
f■rToio populare „să împiedi
ce războiul civil pe care duș
manii poporului vor să-1 pro
voace".

Proclamarea stării de ur
gență la Santiago a expri
mat decizia nut■rității■T d
a păstra ordinea și d- a 
pune capăt actelor teroriste 
ale dreptei. Profitorii trecu
tului, cei c- se tem că vor 
pierde privilegiile provenite 
din exploatare, miz-ază pe 
vi■lonTă. Masele muncitoare 
— care înțeleg sursa tuturor 
dificultăților economic- și 
substratul real al escaladei 
conservatoare — răspund 
prin vigilență și maturitate 
revoluționară, apărînd gu- 
votuuI „Unității Populare". 
Ele trec strălucit un dificil 
examen la școala luptei.

EUGENIU OBREA

DeclarațiaI
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presedintelui 
tanusse

PT-ș-dintel- Argentinei, Ale
jandro Lan^se, a declarat că, 
în calitatea sa d- comandant-șef 
al armatei, se va opune, inclu
siv p- calea armelor dacă va 
fi nooonar, oricărei tentative 
m-nite să împiedice transmite- 
T-a puterii, la 25 mai, noilor 
autorități alese în maTti- a.c.

Declarația pTrșrdintrloi La- 
nusse pune capăt speculațiilor 
privind o eventuală lovitură mi
litară d- stat, care să împie
dic- instalar-a prrșodintoloi 
alm, Hector Campora,
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