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• Trimisul special al Sultanului Omanului

O chemare 
cu caracter 

patriotic adresată 
tuturor tinerilor:

Prin acțiuni de amploare, operative, 

în fiecare unitate agricolă

REZERVELE DE APĂ

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe Jusuf Alawy, subse
cretar de stat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Sultana
tului Omanului, trimis special al 
sultanului Qabus Bin Said, șeful 
statului Oman.

La întrevedere a participat to
varășul Mircea Malița, consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România.

Oaspetele a inmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj

de răspuns al sultanului Qabus 
Bin Said la mesajul primit din 
partea șefului statului român. 
Jusuf Alawy a transmis totodată 
din partea sultanului Qabus Bin 
Said cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire, împreună 
cu sentimente de prețuire, res
pect și prietenie pentru poporul 
român.

în mesaj, șeful statului Oman 
a propus stabilirea de re
lații diplomatice la nivel de am
basadă între Oman și România. 
Președintele Nicolae Ceaușescu

a mulțumit pentru mesajul pri
mit, pentru sentimentele ce i-au 
fost exprimate și a transmis, la 
rindul său. un cordial salut sul
tanului Qabus Bin Said, urări 
de prosperitate și succese po
porului din Oman.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat dorința stabilirii de re
lații diplomatice cu România și 
a exprimat acordul pentru sta
bilirea acestor relații: care co-

(Continuare în pag. a V-a) .

• Conducătorul delegației economice
din Trinidad-Tobago

SĂ FIE FOLOSITE LA MAXIMUM!
® Prin bararea pîrîului Corozel, cooperatorii din 
Matca au extins irigațiile pe incâ 250 hectare 
© Un fost șanț antitanc — transformat in canal 
de irigație • „Groapa" de irigat își arată 

eficiența
Rezervele de apă ale solului 

sint sărace și scad pe măsură 
ce trec zilele fără ploaie. In a- 
ceste condiții toată atenția se 
cere îndreptată către punerea in 
valoare a zestrei hidrografice a 
țării. Prin acțiuni operative și 
susținute, pornind de la forarea 
unor puțuri și pînă la crearea 
de acumulări prin bararea unor 
cursuri de apă se impun create 
condiții ca pe suprafețe cit mai 
mari de teren să se declanșeze 
ploaia artificială. Iar tinerii 
sprijină peste tot această acțiu
ne. La cooperativa agricolă de 
producție din Rimnicelu—Buzău, 
de pildă, tinerii au dat o mină 
de ajutor la ferma legumicolă 
pentru realizarea gropii de iri
gat, cum o numesc cei de aici, 
de fapt un bazin de capacitate 
sporită in care este adunată apa 
trasă din puțurile forate în a- 
ceastă primăvară. „Pentru a 
elimina pierderile am căptușit 
rezervorul cu. dale de ciment. 
Fiecare picătură trebuie să 
ajungă pe suprafața cultivată, 
nu în altă parte, fără folos" — 
ne spune șeful fermei, ingine
rul Nicolae Manolache, care 
este și secretarul comitetului 
comunal U.T.C. în ziua respec
tivă. cu ajutorul motopompelor, 
se efectua irigarea de aprovi
zionare a suprafețelor care ur
mează să fie plantate cu varză 
și tomate. Sava Mușat, Anișoa- 
ra Nedelcu, Iancu Hiră, Săndica 
Mușat, Anișoara Șerban și alți 
tineri legumicultori cu care am 
stat de vorbă aveau motive să 
fie bucuroși că prin această 
măsură s-au creat condiții bune 
de cultivare a legumelor, pen
tru care ei au încheiat angaja
mente de lucru în acord global.

în județul Galați, în mai 
multe cooperative agricole s-a 
trecut la ridicarea de baraje și 
crearea de acumulări pe piraiele 
și firele de ape existente. 
Pirîul Gem a fost oprit de că
tre cooperatorii din Tudor Vla- 
dimirescu, și din acumularea 
rezultată suprafața irigată a 
crescut cu 25 hectare. O acțiune 
de mai mare amploare au de
clanșat membrii cooperativei a- 
gricole de producție „Calea 
nouă" Matca,, care au _ hotărît 
amenajarea a trei bazine de 
acumulare pe pirîul Corozel. Un 
prim baraj, care a necesitat 
transportarea și tasarea a 
aproape 2 500 metri cubi de pă-

mint, a fost terminat încă de 
la data de 19 martie a.c. In 
spatele lui s-a creat un bazin 
cu o capacitate de un sfert de 
milion metri cubi de apă. La 
data raidului nostru se efectuau 
lucrări de finisare la celelalte 
două baraje. In final, cele trei 
bazine vor însuma o capacitate 
de 500 000 m.c. apă. cu ajutorul 
căreia se va putea iriga o su
prafață de 250 hectare, de zece 
ori mai mare decit cea irigată 
in anul precedent.

Directorul general adjunct al 
Direcției agricole a județului 
Galați, inginerul Marian Băie- 
șan. ne relata despre o altă 
inițiativă, menită să abată o 
parte din apa Șiretului spre 
culturi. E vorba de transfor
marea unui vechi șanț din zona 
Nămoloasa în canal de aducțiu- 
ne. Prin instalarea a șase pom
pe la Șiret se trimite apă. pe o 
lungime de opt kilometri. In 
felul acesta beneficiază de aba 
cooperativele agricole din Mă- 
nești, Gulianca și Măicănești.

Cu peste o sută de hectare

O. MILEA

(Continuare în pag. a lll-a)

VÎRF DE CAMPANIE ÎN
GRĂDINILE DE LEGUME

Chemarea lansată de Confe
rința pe țară a cadrelor de con
ducere din agricultură îndeam
nă pe legumicultori să pună 
mai bine in valoare condițiile 
naturale deosebit de prielnice 
pe care le are cultura legume
lor pe o mare parte a teritoriu
lui țării, pentru a realiza re
colte tot mai mari. Cum în a- 
ceastă perioadă se hotărăște 
soarta producției de legume 
ne-am propus, în cursul raidu
lui nostru, să vedem cum ac
ționează legumicultorii județu
lui Ialomița și cu ce rezultate 
în ferme diferite ca organizare.

Mai întii o fermă de stat — 
ferma nr. 3 Modelu a I.A.S. 
Călărași, unde trei sferturi din 
lucrători sint tineri. In aceea 
zi se trecuse la plantatul in 
cimp al verzei timpurii. Șeful 
fermei, inginerul Andrei Mar
gins. ne spune că dacă ar fi 
fost după el. ar mai fi așteptat 
citeva zile pină cind tempera
tura solului ar fi devenit opti
mă. „Aveam tot răsadul in 
ghivece nutritive unde acesta 
își putea continua dezvoltarea 
în mod normal pînă la plan
tare. Anul trecut așa am pro
cedat și nu am greșit, pe cind

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit in 
după-amiaza de 9 aprilie pe 
conducătorul delegației economi
ce din Trinidad-Tobago, Euge
nio Moore, consilier economic 
al primului ministru, însoțit de 
B. L. Auguste, ministru-consi- 
lier și însărcinat cu afaceri al 
Trinidad-Tobago la Oficiul Na
țiunilor Unite de la Geneva.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului și minis
tru al comerțului exterior, și 
Vasile Pungan, consilier al pre

ședintelui Republicii Socialiste 
România.

Conducătorul delegației eco
nomice din Trinidad-Tobago a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
primului ministru al statului 
Trinidad-Tobago — Eric Wil
liams, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru 
mesajul și urările ce i-au fost 
adresate și și-a exprimat con
vingerea că relațiile dintre 
România și Trinidad-Tobago

vor cunoaște o dezvoltare ac
centuată, în interesul celor două 
popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

în timpul convorbirii s-a 
apreciat , că actuala sesiune 
extraordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U., consacrată stu
dierii problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, este che
mată să facă un pas important 
spre statornicirea unor relații 
internaționale bazate pe echita
te, pentru sprijinirea eforturilor

(Continuare în pag. a V-a) <,

@ Noul ambasador al Elveției 
și-a prezentat scrisorile de

In ziua de 9 aprilie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe 
Pierre-Henri Aubaret care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Confederației Elvețiene în țara 
noastră.

Cu acest prilej președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Pierre-Henri Aubaret au 
rostit scurte alocuțiuni.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu amba-

acreditare
sadorul Confederației Elvețiene, 
Pierre-Henri Aubaret.

La solemnitate și la convorbiri 
au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Au 
fost. de asemenea, prezenți 
membri ai ambasadei Confede
rației Elvețiene la București.

@ Ambasadorul Republicii Chile
La 9 aprilie a.c., președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a

primit, într-o vizită protocolară 
de prezentare, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Chile în țara noastră, 
Eduardo Varas Videla.

• Directorul general al firmei 
din Munchen

Președintele Republicii Socia- ... 
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți di
mineața, pe directorul general 
al firmei M.A.N. din Munchen, 
Otto Voisard.

La primire a luat parte to
varășul Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului.

-Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu
pra unor aspecte privind dez
voltarea în continuare a coope
rării industriale dintre firma 
M.A.N., din cadrul concernului 
„Gutehoffnunghiitte" din R. F. 
Germania, și uzine de speciali
tate din țara noastră. In cursul

M. A, N.

convorbirii s-a__ apreciat cu sa
tisfacție că există reale posibi
lități pentriO realizarea unei 
cooperări lajrgi, reciproc avan
tajoase. în *001116x101 general al 
relațiilor multilaterale existente 
intre Romârtia și R.F. Germania.

întrevedenea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Pionieria- 
scoală 

a educației

acum există o doză de risc 
dacă temperatura se menține 
in continuare scăzută". Nu în
țelegem de ce inginerul Mar- 
gină nu a procedat cum a cre
zut că e cel mai bine, mai ales 
că avea și o experiență în ur
mă, și a cedat insistențelor 
unor tovarăși care poate nu 
știu cu precizie cite grade are 
solul Ia Modelu, și privesc lu
crurile doar prin prisma 
situațiilor operative ? Oare, 
cu ce efect asupra producției 
viitoare ?

La Dichiseni ferma legumi
colă are prevăzute numai cul
turi in cimp, pentru care ră
sadul este pregătit în răsadnițe 
de tip clasic. Pe 900 metri pă- 
trați. cooperatorii angajați să 
lucreze in acord global, au fă
cut să crească, sub îndruma
rea tinerei specialiste, ingi
nera Mariana Enoiu, un răsad 
frumos. promițător. Reținem 
aici o inițiativă bună, aceea de 
a se produce răsad și pentru 
membrii cooperatori care vor 
cultiva legume pe loturile per
sonale. Este, firește, un îndemn 
Ia a folosi și aceste suprafețe 
rentabil prin producerea de le
gume. Cum încă vremea plan
tatului in cimp nu a sosit, aten
ția legumicultorilor este îndrep
tată acum la întreținerea cul
turilor de mazăre și ceapă. In 
acest cadru irigarea este o lu-

M. OCTAVIAN
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Cum acționați 

pentru îmbunătățirea 

activității educative ?

Despre tinerii din comuna 
Baia și despre organizația lor 
auzisem la Tulcea cuvinte de 
laudă. Ajungînd printre ei. am 
poposit mai întii la comitetul 
comunal U.T.C. și trebuie să 
recunoaștem că, luind cunoștin
ță de felul cum este planificată 
munca aici, am fost nevoiți să 
repetăm și noi acele cuvinte de 
laudă. Un plan de măsuri care 
ne-a fost pus în față, prin ac
țiunile concrete cuprinse, ne 
obliga la o asemenea atitudine. 
Era vorba acolo de antrenarea 
a 40 de tineri din comună, 
necuprinși pînă acum în cîmpul 
muncii, la o activitate utilă, de 
constituirea unor brigăzi și echi
pe de tineri pentru o participa
re competitivă în campania de 
primăvară. de recrutare a 20 
de tineri pentru a fi calificați 
ca motopompiști sau în alte me
serii ale satului, de permanen
tizarea în zootehnie a altor 21, 
de înființarea unui cerc pentru 
învățarea conducerii tractorului 
etc. Deci, acțiuni cu adresă 
precisă, cu eficiență asigurată 
încă din faza de concepție. 
Bineînțeles, presupuneam că în 
cadrul organizațiilor, acolo unde 
prind viață ideile, unde tinerii, 
prin activitatea de zi cu zi. se 
confruntă cu situații mai mult

pentru munca
Urmînd îndrumările partidu

lui, indicațiile secretarului său 
general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — organizația pio
nierilor a așezat la temelia ac
tivității sale principiul educării 
prin muncă și pentru muncă a 
școlarilor. în acest sfert de 
veac s-a lărgit baza științi
fică de pe platforma căreia ac
ționează in prezent organizația 
in colaborare cu școala, au evo
luat mijloacele care concură la 
pregătirea pentru muncă a șco
larilor. împotriva unei pedago
gii învechite, care situa munca 
în categoria „jocurilor copilă
riei", ea își dezvăluie acum, 
chiar de la această vîrstă, di
mensiunile ei reale.

In anul școlar pe care îl stră
batem, 756 206 pionieri și școlari, 
aproape 40 la sută din numărul 
școlarilor de virsta pionieriei. 
activează in aproape 20 000 
cercuri tehnico aplicative. Dacă 
am face un istoric al profilului

pe care l-au îmbrăcat cercurile 
de-a lungul existenței lor 
ne-am da seama că ele au evo
luat de la forme aproape arti
zanale spre domeniile tehnic» 
foarte moderne astăzi, ori care 
abia își deschid drum către in
dustria viitorului. Fascinația pe 
care o exercită lumea compu
terelor, a aparatelor tranzisto- 
riate și teleghidate, ritmul de 
mecanizare și automatizare a 
proceselor de producție fecun
dează imaginația copiilor care 
ne propun aparate, mecanisme 
și soluții deosebit de ingenioa
se.

Ce altceva ne sugerează con
cursul de inventivitate și crea
ție tehnică „Minitehnicus" 7 
Acum, la cea de a șaptea ediție 
a sa, 35 000 de concurenți și-au 
„brevetat" 15 000 de lucrări care

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

VOI FI PROFESOR LA ȚARĂ!
Pentru luminarea copiilor satului — 

o propunere de destin
Institutul pedagogic din Con

stanța — unul din multele de 
acest fel din țară. O instituție 
de învățămînt superior cu se
vere repere științifice in care la 
catedră stau profesori eminer.ți 
cu înalte studii și cu la fel de 
înalte obligații. Studenții lor 
vor preda la clasele școlilor ge
nerale de pe întreg cuprinsul 
țării, studenții lor vor trebui să 
facă față unor condiții de 
multe ori dificile, ținînd de 
mediu, de dotări, de epocă, de 
psihologia viitorilor elevi, copii 
care trăiesc pe pămintul tradi
ției, copii care trăiesc în era 
atomică. în era socialismului... 
„Profesiunea dumneavoastră es

te una cu totul specială, se 
adresa studenților intr-o întilni- 
re cu caracter literar criticul și 
istoricul literar Valeriu Ripea- 
nu. Dumneavoastră veți fi aceia 
care veți vorbi în continuare 
despre cărți in timpul declinu
lui cel puțin pentru o genera
ție. două, ai galaxiei Gutem- 
berg. Copiii pe care dumnea
voastră îi veți indruma sini 
copiii televiziunii, civilizația lor 
este una a ochiului, a imaginii. 
In fața acestei situații misiu
nea profesorului este mai difi
cilă. Misiunea se transformă in 
măiestrie — iar măiestria nu se 
poate cuceri decit cu mare pa
siune, cu vocație. Ea, vocația.

pasiunea, măiestria, vă vor da 
cheia tonului exact in păstrarea 
și transmiterea marilor perma
nențe ale culturii...**. Tot ea, 
vocația, pasiunea, adăugăm noi, 
vor face din acești studenți 
germeni catalizatori energici in 
edificarea satului românesc so
cialist. Cu pasiune, vocație, 
inaltă știință și mult devota
ment, va învinge profesorul din 
sat granițele inechității in fața 
șanselor de devenire socială, 
ea. vocația, pasiunea, înalta 
măiestrie și marele devotament,

SMARANDA JELESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

MAI PUȚINE VORBE 
Șl MAI MULTĂ

MUNCĂ CONCRETĂ!
sau mai puțin particulare, aceste 
acțiuni capătă noi trăsături, în 
nici un caz nu-și pierd din 
concretețe, ci din contră. Pen
tru a ne convinge, am mers în 
organizația U.T.C., a secreta
rului comunal, la C.A.P. Baia, 
adică acolo unde dumnealui iși 
desfășoară activitatea ca ajutor 
al șefului fermei zootehnice. 
Prin prezența sa zilnică în mij
locul tinerilor, gindeam noi, în 
această organizație vom găsi

dacă nu toate, cel puțin o bună 
parte din aceste acțiuni în curs 
de înfăptuire.
„TOVARĂȘUL SECRETAR E UN 

TINÂR CUMSECADE"
Dialogurile cu cîțiva tineri 

din zootehnie încep să ne dez
văluie o realitate neașteptată.

ION CHIRIC 
MARIAN GRIGORE

(Continuare în pag. a 11-a)

In Capitală : ÎNTRE
CEREA UTECISTÂ 
ȘI-A DESEMNAT

FRUNTAȘII

Prezență activă, di
namică, tineretul Ca
pitalei își onorează cu 
cinste angajamentul. 
Un argument conclu
dent rvi-l oferă și rezul
tatele întrecerii „Tine
retul - factor activ în 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men", pe anul 1973. 

AMĂNUNTE ÎN PAG.
A III-A.
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A. C. R
Sistemul organizării în cluburi, inventatele 

mult, nu numai că nu și-a pierdut din atrac- 
tivitate, dar iată că își dovedește în mod 
deosebit azi valabilitatea. El a prevestit, se 
pare, epocile moderne, prospere, în care 
oamenii se reunesc în grupuri atrași de 
gama de pasiuni și interese specifice, for- 
mînd adevărate familii cu microsisteme pro
prii de relații și activități. Exemplul Auto
mobil Clubului Român este, în acest sens, 
unul dintre cele mai elocvente pentru țara 
noastră. Continuator al unei asociații năs
cute acum 70 de ani, pe vremea cînd ma
rile firme abia lansau pe șoselele mapa
mondului primele valuri de faetoane cu 
motor, A.C.R.-ul numără azi peste 100 000 
de membri, cifră care spune 
foarte mult despre ritmul creș
terii nivelului de viață în țara 
noastră. în numai 7 ani de la 
înființarea propriu-zisă a A.C.R. 
cifra membrilor acestui club a 
crescut de aproape cincizeci de ori, nu
mărul posesorilor de automobile pro
prietate personală fiind, desigur, mai 
mare. Dar lanțul legăturilor nu se o- 
prește aici : automobilul înseamnă fabrică 
de automobile (și o avem), șosele bune (din 
ce în ce mai multe), sistem de unități turis
tice - hoteluri, restaurante, plus : bună in
formare, bună aprovizionare, bune servicii, 
inclusiv de ordin cultural și spiritual. în 
această deschidere nouă spre lume, 
A.C.R.-ul reprezintă el însuși o lume : a 
unor tovarăși care se regăsesc prin aspi
rații și mijloace de același tip. Tehnica mo
dernă reclamă cunoștințe moderne, o gîn- 
dire modernă, o disciplină de un tip deose
bit - adică un fel nou de civilizație. Nu în- 
tîmplător în programul recentei Conferințe 
pe țară a A.C.R. - Conferință care a bene
ficiat pentru dezvoltarea automobilismului 
românesc de un foarte încurajator Mesaj 
din partea Președintelui republicii - obiec

EUGEN FLORESCU

tivele educative au ocupat primele rînduri. 
Vastul tablou al unei țări pe arterele că
reia se mișcă în aceeași clipă mii și mii de 
mașini reclamă cuvintele disciplină, regulă, 
responsabilitate. Calități morale și profesio
nale care nu pot fi decît efectul unei 
instrucții și în care clubul poate să-și spună 
un cuvînt important, lată de ce, publicînd 
în această^ gazetă, a tineretului, rîndurile 
de față, mă gîndesc în primul rînd la tinerii 
de la volan, pentru care folosirea mașinii a 
devenit sau va deveni un firesc mod de a 
trăi. Știu că măsurile stabilite de Conferința 
A.C.R. sînt în acest sens, educativ, foarte 
utile. Mă întreb însă dacă nu ar fi posibil 
ca, pe lîngă treapta obișnuită a membrilor 

și simpatizanților, clubul n-ar 
putea să-și dezvolte și mai mult 
legăturile cu tinerii, îndeosebi 
cu ucenicii, elevii și studenții, 
care n-au ajuns la vîrsta deți
nerii unei mașini proprietate 

personală, dar care, beneficiind de po
sibilitatea care s-a creat deja de a fi 
atrași pe lîngă filiale să li se creeze mai 
multe spații pentru a se putea familiariza 
pe lîngă A.C.R. la început în tainele cu
noașterii mașinilor, a motoarelor, apoi a 
conducerii auto, a regulilor de circulație, a 
civilizației automobilistice. O bună relație 
dintre școală și A.C.R. ar fi, în acest sens, 
salutară. De la depășirea vîrstei pionieriei 
foarte puțini se mai ocupă de această ca
tegorie de pasionați, și ce largi resurse de 
captare a interesului pentru tehnică prin 
automobil există în rîndul tineretului I Me
canică, electricitate, tinichigerie și cîte și 
mai cîte se poi învăța pe un automobil. Un 
hangar, niște mașini mai vechi și un simplu 
anunț în ziar ar duce, încă de a doua zi, 
la deschiderea unei veritabile școli în care 
învățătura s-ar face cu pasiune și cu scop.

Ceea ce este ideal...
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O întrebare (Urmare din pag. I)

pe adresa

colegi de lingă ele au șl 
puțin... Iată deci situații 
impun nu numai înfăptu- 
acțiunilor enumerate 
ci

MAI MULTĂ MUNCĂ

agenției
B. T. T.-Galați

Prin vitrine sau pe pa
nourile cu reclame întil- 
nim totdeauna invitația 
de a petrece o parte din 
vacanțele noastre in ta
berele organizate de Bi
roul de Turism pentru 
Tineret.

Cind te duci însă ca să 
cumperi biletul pentru 
tabăra unde ai dori să. 
mergi ți se, spune că nu 
au venit încă, sau că au 
venit dar se. dau, doar, 
prin școli. La școală însă 
nimeni nu știe nimic.

Astă iarnă am vrut să 
merg în tabără. Cu citeva 
săptămini înainte de a 
veni vacanța am fost să 
mă interesez unde aș pu
tea să petrec o vacanță 
cit mai frumoasă. Mi s-a 
spus că încă nu au venit 
biletele. Am revenit pes
te puțin timp. Nici atunci 
nu veniseră. Existau în
tr-adevăr niște bilete în 
tabără, dar erau în pe
rioade din timpul școlii. 
Ori erau înainte de 
minarea trimestrului 
tîi, ori Ia începutul 
mestrului II. Astfel a 
cut vacanța de iarnă Și 
am rămas fără bilet.

La vară vreau să mă 
duc in tabără la Costi
nești. Nu am fost nici
odată și am auzit că este 
foarte frumos. Fiind mai 
prevăzătoare, am început 
să mă interesez de bilete 
încă de la începutul lu
nii februarie. A trebuit 
să fac multe drumuri la 
agenția B T.T. ca pină la 
urmă să intuiesc orarul 
acestei unități și să ni
meresc atunci cînd este 
cineva acolo. (Pentru că 
trebuie să vă spun că nici 
măcar orarul nu este afi
șat).

De mai multe ori mi 
s-a răspuns că nu au so
sit încă biletele, dar că 
vor sosi la fîrșitul lunii 
februarie. De curînd (in 
martie) 
nou. Da, de data aceasta 
biletele 
bucuria mea nu a 
prea 
s-a spus 
bilete in 
cei elevi 
tinși cu 
de colț", 
în urma 
turistice . „ 
marea organizației U.T.C.

Această chemare a fost 
lansată acum doi ani, dar 
nu a fost adusă la cu
noștința elevilor.

ter- 
in- 
tri- 
tre-

m-am dus din

sosiseră ! Dar 
durat 

mult deoarece mi 
că niTvor primi 
tabără 
ce au 
insigna 
insignă 

Unei 
bogate.

decit a- 
fost dis-

Floare 
obținută 

activități 
la che-

Eu sint secretara anu
lui II C și, deși sînt pre
zentă la aproape toate 
ședințele biroului U.T.C. 
pe liceu, nu auzisem pină 
in acea zi de inițiativa 
luată. Numai citeva fete 
știau de aceasta.

Eu am fost de foarte 
multe ori în excursii. A- 
cum doi ani am fost și 
în expediție, fiind geo
graful expediției. Pot să 
spun deci că am o acti
vitate turistică destul da 
bogată. Totuși nu am acea 
insignă „Floare de colț". 
Asta ar însemna ca ele
vii, care, deși iubesc tu
rismul și deși învață bine, 
nu au posibilitatea să 
meargă în tabere.

Ceea ce m-a intrigat și 
mai mult și m-a făcut să 
vă trimit această scrisoa
re. este următorul fapt :

Tatăl unei colege de 
clasă, care vrea să mear
gă și ea în tabără, s-a 
dus în aceeași zi la agen
ție, dar i s-a spus că bi
letele pentru Costinești 
nu au venit și că se vor 
da numai prin școli. De 
ce i s-a răspuns așa ? De 
ce nu 1 s-a dat același, 
răspuns ca și mie ? Pen
tru cine sint „rezervate" 
biletele ’

ANNE-MARIE 
POPESCU 

secretara comitetului 
U.T.C., anul 11 C, 

„Al. I. Cuza“ 
Galați

Liceul

Un statut
adecvatmai

pentru elevii 
școlilor 

profesionale
Sînt elev în anul I — 

clasa electricieni — la 
Școala profesională „Teh- 
nometal" din București, 
școală apartinînd Minis
terului Industriei Ușoare. 
Aș dori, în cele ce urmea
ză, să supun atenției cî- 
teva probleme cărora nu 
am putut nici eu, nici co
legii mei, să le găsim o 
explicație.

Potrivit instrucțiunilor 
comune ale Minutarului 
Educației și învățămintu- 
lui și Ministerului Mun
cii, pentru a căpăta car
netul de muncitor calificat 
elevii școlilor profesionale 
trebuie să urmeze cursu-

rile acesteia timp de trei 
ani. Pînă aici totul e lim
pede. Lucrurile încep să 
devină mai puțin clare în 
momentul în care înce
pem să facem anumite 
comparații. Am foști co
legi din școala generală 
care învață aceeași mese
rie ca și mine — electri
cian — dar în cadrul 
cursului de calificare gra
dul II, curs cu o durată 
de numai opt luni. Noi, 
după ce am dat un exa- 
meh de admitere, cu toa
te pretențiile pe care Ie 
ridică un asemenea exa
men, ei, care n-au reușit 
la un
men sau n-au avut cura
jul să se prezinte. Așadar, 
și noi, cei de Ia școala 
profesională, și ei de la 
cursul de opt luni vom 
ieși muncitori calificați : 
noi, după trei ani, ei dună 
opt luni. Noi, la școala 
profesională, sîntem con
vinși că facem mai multă 
materie — și teorie și 
practică — în meseria a- 
leasă decît ei care fac. de 
pildă, teorie numai 21 *5 
ore în total. Ceea ce mă 
miră mai mult este fap
tul că la absolvire, atît 
noi, cît și ei vom fi în
cadrați la aceeași catego
rie de salarizare — cate
goria I. Aceasta înseam
nă că foștii mei colegi 
care termină cursul de 
calificare peste eîteva 
luni vor ajunge în anul 
1976, anul în care eu voi 
absolvi școala profesiona
lă, să aibă dreptul și să 
se bucure, potrivit norma
tivelor în vigoare, de ca
tegoria a Il-a de salariza
re. Deci, ei vor primi timp 
de doi ani salariu și după 
acest termen vor urca la 
o categorie superioară, iar 
eu în acest timp nu voi 
primi decît Indemnizația 
de elev și încadrarea 
prima categorie. De 
tea cui este avantajul 
limpede, nu ?

Aceasta ar fi una 
chestiunile căreia 
găsesc explicația.

Cea de a doua se i 
ră la repartizarea în 
ducție a absolvenților șco
lilor profesionale. Ca în 
toate școlile, si in școlile 
profesionale sînt elevi si
litori și elevi leneși. Unii 
sînt 
vată zi de zi. își însușesc 
mai 
ceea, atît în cursul anului

astfel de

h 
par- 
este

din 
nu-i

refe-
pm-

mai conștiincioși, in-

bine meseria. De »-

SĂ RESPECȚI

școlar, cît și la examenul 
de absolvire obțin note 
bune și foarte bune. Alții 
trag chiulul, învață de 
mintuială, o duc, cum 
s-ar spune, de azi pe mîi- 
ne. Și iată că la reparti
zare nu se face nici o 
deosebire între unii și al
ții : toți merg în produc
ție și toți, fără nici . o 
deosebire, și premiantul 
clasei dar și codașul ei, 
beneficiază de aceeași sa
larizare — categoria I. 
Din această cauză notele 
nu mai constituie un sti
mulent pentru învățătură, 
elevii nu manifestă un 
interes sporit pentru pre
gătirea lor, pentru a-și în
suși foarte bine meseria, 
tot ceea ce ni se predă 
la partea teoretică si 
practică.

Oare pentru aceste două 
chestiuni pe care vi le-am 
expus să nn existe o re
zolvare care in final să 
marcheze aceste deosebiri, 
aceste diferențe, să Se gă- 

osească în cele din arma 
soluție echitabilă ?

VADEAN I. SILVIU
București

Monumentul
de la

Adamclisi
Monument triumfal, 

mausoleu, observator mili
tar, operă a artiștilor 
traco-geto-daci. ridicat în 
amintirea regelui Burebis- 
ta, a fost obiectul dispu
tei științifice controversa
te a peste 45 de cercetă
tori români și străini, timp 
de aproane un veac.

Traco-dacii construiesc 
acest monument folosind 
cercul ca formă a perfec
țiunii arhitecturii lor — 
ei aveau 
pe care-1 
mii de ani. 
numentului
egal cu înălțimea fai și 
•rte ridicat pe o colini 
într-un loc fertil unde se 
practica agricultura. Din 
vârful mori: meatului. de
venit mii tirziu 
tor militar, «e putea ve
dea cu ochiul liber, in zi
lele senine, la distanțe 
de sute de fan; oricn 
invazie dușmană era din 
timp reperată.

cultul soarelui 
practicau 
Diametrul mo- 
la bază

de

este

Stilul arhitecturii 
numentului este dacic, 
construcția zidurilor se 
aseamănă cu zidurile ce
tăților dacice din zona 
Grădiștea Muscelului.

Sculptura este tratată 
decorativ monumental, fo
losind simbolurile speci
fice artei dacilor, despre 
care scriitorii Pausanias 
și Marțial spuneau că 
este neîntrecută la daci.

Majoritatea personaje
lor, bărbați și femei, re
prezentate pe metopele 
monumentului, sînt ce
tățeni traco-daci ; înfăți
șarea lor. a veșmintelor, 
armele, fin special arcul 
și cuțitul curbat) ne do
vedesc aceasta.

Pe friza superioară sînt 
reprezentați dacii lingă 
„Pomul vieții", care sim
boliza nemurirea — me- 
topde mutilate au fort 
reconstituite in ideea fal
să a apartenenței romane 
a monumentalii:. Apa 
care izvora din interiorul 
mausoleului stmbnliza 
„Apa vieții*; în decursul 
timpului, astupindu-se ie
șirea izvorului, apa aco- 
mulată m interior, a dos 
la degradarea monumen
tului.

In partea de sus a mo
numentului domina 
tuia zeului Marte, 
războiului 
(cultul arestai zeu a fort 
preluat din Tracta de că
tre greci și apoi de către 
romani'.

In secolul trecut. un 
pasă din Sthstra. vizitind 
ruinele împreună cu un 
grup de străini a mai vă
zut încă izvoruL o scară 
care se ridica pină dinco
lo de acoperiș. iar pe 
unele metooe a observat 
o scriere cuneiformă 
ceeasi observație 
și cercetătorul 
in anul 1882' 
traco-dacică a'haicâ se 
mai observă și azi pe une
le piese ale monumentu
lui și ea este în curs de 
lescifrare: probabil va a- 
duce argument# not ta 
elucidarea ipotezei 
mentahri mau<oieu încă 
nat lui Btzrebrsta.

Am, mafabt 
vestea deoarece, 
frai . Mjgvrn» 
nr. 30974. pag.

Moment emoționant in fața micului monument care do
mină Cimitirul Eroilor din Tulcea,

Citeva suie de tineri, pionieri, uteciști care fac parte din 
detașamente de pregătire pentru apărarea patriei s-au adu
nat să asiste la inminarea carnetelor roșii la 73 dintre colegii . 
lor de generație, recent primiți in Uniunea Tineretului Co
munist.

Spicuim din răspunsurile Ecate- 
rinei Mițică la întrebările noas
tre : „Tovarășul Nicolae Licu, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., e un tînăr cumsecade, 
fiindcă ne cheamă la ședințe... 
Nu știu dacă ne-am făcut pla
nul... Nu prea avem cu ce hrăni
vacile și de aceea producția a 
scăzut mult De la 14 vaci, la 
o mulsoare obținem doar 19 
kg....". Cite ceva și din răspun
surile Măriei Stoica : „Nu am 
auzit de întrecerea „Tineretul 
— factor, activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen". 
Am fost și acum de curînd la o 
ședință, la căminul cultural și 
ni s-a spus acolo să fim în

PUNCTE NO» PE HARTA TURISTICĂ j

su
reai 

la tiaco-dad

(a- 
o face 

M. Șuțu 
Scriere-»

»-

tnate »-

istorii
36 aau

C-TIN IOEDACHE

INTERESELE MAJORITĂ ȚII

Convorbire cu IOAN ȘTEFĂNESCU,
mecanic de locomotivă DH, depoul București-călători.

Stațiunea *
Putini oust acera dsntre noi 

cere eu aurit pină acum de 
comuna Icoc na d;n județul 
Oii. Pină la eeeasii dată 
comuna era o localitate ca 
oricare alta. £ drept, cu oa
meni hemid, buni gospodari. 
Dar t^e nu găsești aseme
nea oameni ? Icoana, comu
ni cu 4 540 locuitori, este 
așezată la intersecția riului 
Vedea ca riul Plapcea. unde
ca râ ipropiere de Slatina. 
Are ia componența M trei 
tete: Icoana, Floru și l'r- 
soeia. Pe cele circa patru mit 
de hectare ale cooperativei 
agricole de producție se fac 
agriculturi, horticulturii și 
viticultură. Trei școli genera
le cu 520 elevi, poștă, un 
dirpenser teu 3 medici, 12 
seiersați — personal mediu, 
105CO consultații în 197-31), 

mstriuțide ce funcțio- 
f aici.
locelitate ca toate cele- 
cu viața și instituțiile 

cu jrreocupările obișnui- 
cu dezvoltarea firească.

O

balneoclimaterică Icoana
cind Mihci Dănilă. medicul 
comunei, fire iscoditoare, se 
prezenta la Institutul de 
balneologie și fizioterapie al 
Ministerului Sănătății, avînd 
in servietă citeva sticle cu 
apă.

Cercetările de laborator, 
efectuate de specialiștii sus- 
numitului institut pe probele 
ce-i fuseseră puse la dispozi
ție de dr. M. Dănilă, aveau 
să ducă la constatări de-a 
dreptul senzaționale: pe te
ritoriu! comunei Icoana, unde
va in adîncuri, se găsește apă 
termală cu caracteristici ce-o 
fac prețioasă: apă bromura- 
tă, iodurată, dorurată. sodică, 
concentrată, la o temperatură 
de plus 57 de grade Celsius. 
Indicațiile terapeutice sînt și 
ele numeroase; apele pot fi 
utilizate în diverse afecțiuni 
ale aparatului locomotor sau 
ale sistemului nervos. Să 
adăugăm la toate cele de 
mai xu« precizarea ingineru
lui geolog C. Irimescu care, 
după un calcul estimativ, 
susține că debitul apelor ter
male de la Icoana poate asi
gura două mii de băi zilnic 
vreme de patru sute de ani.

• •' La început, toate aceste ci
fre și date păreau, prin pro- 
țrorția f> importanta lor. de 
doatenhd fantasticului. Poate 
de ereec eu și trebuit doi ani 
piști cissd Ministerul Turismu- 
lui s-a hotărît să-și îndrepte 
atenția către acest tezaur. 
Fapt este că acum. în aceste 
zile, lucrvn'e de amenajare a 
rtițtunii balneo-climaterice de 
la Icoana se desfășoară in
tens. Locuitorii comunei, or-

ganele locale de partid, tinerii 
din localitate s-au angajat să 
pună umărul pentru ca lu
crările să capete un ritm 
alert.
. Am fost de curînd la 
Icoana. La consiliul popular 
o consfătuire ad-hoc. Erau 
prezenți primarul comunei, 
Al. Rada, vicepreședintele co
mitetului executiv, 1. Șelea, 
prof. Ion Chițoiu, secretarul 
comitetului U.T.C., medicul 
comunei, dr. M. Dănilă și 
alți cițiva cetățeni. Se puneau 
la punct măsurile necesare a- 
cestei ample acțiuni. Cu 
sarcini și responsabilități pre
cise, cu date de realizare 
ferme. După cum ne asigu
rau, gospodarii de la Icoana 
vor să-și întîmpine primii 
oaspeți în cele mai bune con
diții. Fiindcă încă în această 
primăvară pe harta turistică 
a țării va apare o nouă sta
țiune : stațiunea balneo-cli- 
materică Icoana din județul 
Olt. De acum încolo despre 
comuna situată la întîlnirea 
rîurilor Vedea și Plapcea se 
va vorbi mult, se va scrie 
mai mult. Și dacă, peste ani, 
imaginea unui medic cu fire 
iscoditoare ce bate la porțile 
institutului . de specialitate 
avînd în mină o servietă cu 
probe ale apelor termale de la 
Icoana, va fi uitată, ceea ce 
va rămîne va fi istoria nouă 
a comun.ri devenită o renumi
tă stațiune balneo-climaterică, 
un loc de odihnă și tratament 
căutat de zeci și zeci de lo
cuitori veniți să se recreeze, 
să-și caute sănătatea.

AL. DOBRE

aÎNDlȚl, MUNCIȚI Șl TPÂIȚ1 CA UN TÎNĂR COMUNIST ț

Critica si autocritica> instrumente de perfecționare morală
ti la

— Tovarăfe Ștefănescu, ca 
mecanic de locomotivă aveți o 
meserie datorită căreia ceilalți 
oameni, care vă văd în cabina 
mașinii, călătorii adică, vă atri
buie un ma’e respect. Cum îl 
onorați ?

— Părerea mea este că orice 
muncitor, indiferent dacă prac
ticarea meseriei este un fapt 
cunoscut sau dimpotrivă anonim, 
tinde să și-o onoreze, dînd ce 
are mai bun în el. In al doilea 
rînd, șt\ enumerarea mă privește 
direct, trebuie să vă spun că cei 
pe care eu îi transport cu trenul 
nu prea mă cunosc. Cînd ajung 
și opresc într-o gară scot din 
obișnuință capul pe fereast'a 
mașinii și privesc peronul care 
furnică de oameni. Sint mulțu
miți dar și foarte grăbiți; rare
ori cite cineva se oprește și yi 
îndreaptă privirea spre locomo
tivă și mecanicul ei. Mai des cîte 
un puști îndrăgostit de trenuri 
se apropie, admiră mecanisme
le și. poate. îmi adresează un 
zîmbet timid. Să nu credeți că 
mă plîng cumva. Nu e un tren 
doar al meu și pentru munca pe 
care o depun sînt plătit. Și to
tuși, acolo, în gară, am și o sa
tisfacție directă ; în sinea mea 
cînd îi privesc, știu că oricare 
dintre cei care au coborît pe 
peron pot spune ..bună mașină, 
bun mecanic...
fix“. în astfel de gînduri se află 
într-adevăr un mare respect. 
Cum îl onorez P Făcînd totul ca 
oamenii să poată gîndi mereu în 
acest mod.

ne-ou adus la

— Ce înseamnă acest „totul“ ? 
Care sînt limitele lui ?

— Eu cred că limitele sale sînt 
cele ale conștiinței profesionale 
și cele de comunist, adică nu pot 
fi fixate într-un sens strict al 
cuvîntului. Am să vă povestesc 
un fapt. Remorcam spre Fetești 
un tren personal: circa 800 de 
călători. ~ 
vagoane 
muncitori 
șantierele 
de-a Ringul'căii ferate. La 
moment dat mașina s-a oprit, se 
defectase o pompă principală. Vn 
defect neprevăzut, unu la un 
milion aș putea spune. Am de
montat repede ansamblul și am 
constatat că nu poate fi reparat; 
pe mașină nu aveam așa 
de rezervă. ~
împrejurări ~
noastre profesionale sună clar: 
se imobilizează garnitura și se 
anunță gara apropiată pentru 
trimiterea unei noi locomotive. 
Trebuie să vă spun și nu în 
paranteză că la noi, în căile fe
rate, disciplina reprezintă o con
diție esențială de muncă — o 
încălcare cit de mică a ei se 
sancționează aspru. Din capul 
locului am refuzat însă să cred 
că așteptarea de o oră și ceva, 
ce avea să urmeze, reprezintă so
luția care trebuie aplicată. Din 
vagoane coborîseră călători și ii 
vedeam cum îji marchează mo
mentul de neliniște aprinzîndu-și 
țigări. Brusc m-at« ajutat orele 
lungi de seară de la școala de 
mecanici. Făceam acolo în afară 
de conducerea locomotivei și de
scrierea amănunțită a pieselor 
componente. Unii nu prea as
cultau această , descriere : „Un 
mecanic trebuie să știe condu
cerea, restul e treaba întreține
rii". Nu e o laudă ce spun a- 
cum dar eu n-am gîndit așa și 
iată că învățătura venise să-și 
spună cuvîntul. în corpul mași
nii mai exista o pompă asemă
nătoare celei defecte, a cărei uti
lizare putea fi evitată în anumi
te condiții. Deci puteam s-o de
montez. Am făcut înlocuirea 
cuvenită și am dat drumul la

Era dimineață fi în 
aveam foarte multi 
care se îndreptau spre 

și fabricile aflate 
un

ceva
Pentru asemenea 

rigorile disciplinei

tren... Pe parcurs am recuperat 
și cele 7—8 minute de intirziers.

— Rețin însă că ați acționat 
într-un mod care nu era prevă
zut în instrucțiuni. Nu v-ați gin- 
dit la consecințe ?

— Ba tocmai la consecințe 
m-am gindit, 800 de oameni care 
intirziau de la 800 de locuri de 
muncă. Poate că am riscat în
tr-un fel să fiu sancționat pen
tru încălcarea instrucțiunilor — 
mă gindeam la unii care pot 
judeca birocratic — dar riscul 
celălalt era mult mai mare.

— Dar riscul celalalt nu era 
al dumneavoastră ci al călători
lor...

— Discutînd despre „Proiec
tul de norme ale vieții și muncii 
comuniste, ale eticii și echității 
socialiste', dumneavoastră m-ați 
întrebat cind și in ce împreju
rări acționează conștiința unui 
comunist. Dacă mă gindesc bine 
în împrejurarea pe care am po
vestit-o am g.ndit conform con
științei mele de comunist — am 
respectat interesele majorității. 
Cit pricește riscul acela pe care 
mi l-am asumat, m-am hotăiît 
să explic tovarășilor de muncă 
cum gindisem jt de ce. N-a fost 
însă nevoie. Am fost înțeles de 
la început că acționasem într-o 
situație care dacă ar fi fost pre
văzută în toate amănuntele ar fi 
putut avea amendamentul său la 
instrucțiuni. Si la fel ca atunci 
cînd am reușit să repun trenul 
în mișcare m-a bucurat, de data 
aceasta, atitudinea tovarășilor 
mei de muncă. De fapt este ex
plicabilă purtarea lor: doar ei 
sînt aceia în mijlocul cărora am 
crescut, care m-au învățat să 
gîndesc ca un comunist.

— Cîfi ani aveți și ce vă do
riți în viitor, tovarășe Ștefă
nescu ?

— Am 29 de ani și îmi doresc 
să fiu sănătos să pot munci tot
deauna astfel incit să pot face 
față cu succes oricăror solicitări. 
Doresc ca trenurile pe care le 
conduc să nu întîrzie niciodată.

VICTOR CONSTANTINESCU

Intre deforce comv-vstvlui, Prorâct-I de 
norme ole monai și vieții ceatMiiștiita, sie eti
cii și echității socaEsie eseaze *‘'c*s ge-’z. 
fermitatea op’r. e . c.'c oi și ob șația ce a 
privi adevărul in tc'ă : „O trăsătură care tre
buie să caracterizeze pe fiecare membru de 
partid, pe fiecare utedst este spiritul critic și 
autocritic, intransigența față de lipsuri și nea
junsuri ; resprngind ovtomufțumirec, fiecare e 
chemat să depună eforturi pentru perfechono- 
rea continuă a muncii, a relațiilor sociale, pen
tru progresul neîncetat al societății noastre 
socialiste*.

Critica, înțolească drept cintar sever și ne
părtinitor al propriilor fapte, precum și al ac
telor întreprinse de cei din jur, critica - for
mulată nu ca un exercițiu mecanic de sterila 
disecție, ci drept o eficientă soluție de terapie 
morală - aparține, indubitabil, timpului nostru.

Ec este - sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘcSGJ la Plenara din 3-5 noiembrie 1971 
.metoda de a analiza realitatea, de a desco
peri lipsurile, de a asigura progresul". Din a- 
cecrâ definiție decurg decltfel funcțiile esen
ța e c e actului critic : spiritul analitic, discer- 
nă-ni—ui, puterea de necesară autodepășire.

Omul societății socialiste nu e numai obser
vator : e revoluționar. Comunistul nu rămîne 
a treapta constatativ-critico, ci urcă, as- 

p rc și cjunge Io stadiul superior - a- 
ceia ăl modificării, al putinței de metamorfo- 
zare conștientă și in sens util a realității. 
Acecrta presupune, inevitabil, capacitatea de 
autoschinbare, de autoperfecționare. De a- 
ceea. critica și autocritica nu pot fi înțelese ca 
p'ocese diferite, d ca acte indisolubil presu
puse Ce neces tățUe unui unic proces politic : 
acela aa conștientizare revoluționară.

a-

că 
nu

așa natură pe participant» 
ea incit să-și ia munca în se
rios. Dar cind trebuie să aibă 
ea Ioc, pentru ca să fie, cu 
devărat eficientă ?

Este suficient de limpede 
în acest caz, ca și în altele,
așa trebuie activat și dirijat spi
ritul critic : ținta lui se 
mutată în clasă, la cei 
nu-și fac datoria, ei au nevoie 
de ambiționare, de urmărire a- 
tentă, de ajutor, la ei, la fie
care în parte și permanent, nu 
la toți deodată și numai în ca
drul fix al adunării de organi
zație.

Acum cîtva timp. Nicolae Tă- 
nase, secretarul U.T.C. de la 
sectorul de echipare electrică al 
uzinelor „Automatica" îmi cita 
cițiva tineri, un fel de „oi ne
gre" ale colectivului: cu absențe 
nemotivate, lucru de slabă cali
tate, indisciplină. „Dumneavoas-

cere 
care

prin 
și un 
fie a- 
să se

Actul critic presupune, 
esența sa. un emițător 
receptor. Cum trebuie să 
cesta din urmă 7 Ajunge 
prezinte ca un simplu mediu de
înregistrare a semnalelor ?

Dar emițătorul ? El e unul, 
chiar dacă exprimlndu-se pe 
sine se găsește în postura de 
exponent al grupului căruia a- 
parține. Poate apare la o pri
vire superficială ca un incon
secvent Pentru că generează 
stări conflictuale. pentru că de
clară fără să ezite război ruti
nei, inerției, indiferenței, intere
sului meschin și periculos, cu 
un cuvint tuturor stărilor care 
permit sau. în stadiu <nai avan
sat. acceptă oboseala. îmbătrîni- 
rea spiritului, tocirea vigilenței. 
El, autorul actului critic, trebuie 
să se constituie ca prototip de 
gindire și acțiune in spiritul și 
litera adevărului, ața cum îl 
cere chiar Proiectul de norme 
să fie : „cel care luptă pentru 
promovarea spiritului revoluțio
nar în întreaga noastră viață 
socială, împotriva inerției, ru
tinei, a tot ceea ce este perimat 
și poate frîna mersul înainte al 
societății".

Critica e un drept dar și o o- 
bligație. Un drept care decurge 
din însuși sensul democratic al 
orîndulrii în care trăim.

Am schițat astfel un posibil 
sumar pentru o dezbatere pri
vind statutul și modul de func
ționare al criticii și autocriticii, 
ca instrumente de perfecționare 
și autoperfecționare morală, so
cială și politică.

„Io socialism — arăta tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU - 
lupta între vechi și nou are un 
rol important și constituie o for
ță motrice a dezvoltării societă-

Disciplina criticii

frunte la „muncă și cum să vor
bim cînd vine cineva de la ju
deț. Aici, în zootehnie, nu am 
participat la nici o acțiune de 
muncă, ci doar la adunări ge
nerale". Prima fată s-a oprit cu 
învățătura ia 6 clase, a doua 
spune că-i sint de ajuns cinci. 
Doi 
mai 
care 
irea 
sus, 
propună 
tinerilor 
ilor, la 
stituirea 
furajere 
nică. Numai că aici nu s-a în
treprins nimic de multă vreme. 
Ion Roșoiu. șeful fermei, nu-și 
amintește decît de. adunări ge
nerale și de o acțiune pentru 
amenajarea rampei de bălegar. 
Ion Vilcea, membru în comite
tul U.T.C. pe C.A.P., ne poate 
vorbi doar de „o ședință în care 
am planificat ce ședințe să ți
nem". După ce insistăm, oferind 
și exemple ipotetice de inter
venție a organizației, de acțiuni 
concrete, tînărul ridică din
umeri și ne îndrumă spre secre
tara comitetului U.T.C. pe
C.A.P.
Șl TOTUȘI, CE POATE FACE 

ORGANIZAȚIA U.T.C.?
Viorica Săraru, secretara co

mitetului U.T.C. de la C.A.P. 
Baia, ne întinde un dosar. Pri
vim programul de activitate de 
pe trimestrul în curs și sintem 
tentați să-l redăm în întregime 
fiindcă e atît de concis incit 
aproape.» nu există. Totuși, nu 
rezistăm ispitei și transcriem 
aici măcar prima jumătate : 
„Prin aportul tinerilor să se 
efectueze lucrări de calitate la 
semănatul culturilor de primă
vară, transportul semințelor să 
se facă fără risipă, lucrările de 
fertilizare și de combatere a 
dăunătorilor să se facă la timp 
și de bună calitate". Atît. Cite
va deziderate puse cap la cap 
și bine amestecate. Ce diferență 
între cele prevăzute în acest 
program și acțiunile concrete 
înscrise în acel plan de măsuri 
care există la comitetul comu
nal U.T.C. ? Și în afară de a- 
ceasta, se pare că pentru co
mitetul U.T.C. pe C.A.P. nici nu 
există ferma zootehnică pe care 
noi am vizitat-o, unde nu s-a 
întreprins nimic, dar unde to
tuși atîtea probleme își așteap
tă rezolvarea. După cum, pentru 
același organ, conform progra
mului său de activitate. se 
pare că organizația U-.T.C. nu 
trebuie să desfășoare ; șî‘ acti
vități culturale, sportive, de pe
trecere plăcută a timpului li
ber etc. „Activitatea culturală 
s-a închis", ne răspunde catego
ric tovarășa secretară. Alte răs
punsuri ne dezvăluie o menta
litate cel puțin ciudată la un 
secretar U.T.C. „Să merg în 
sectorul zootehnic ? Nu am 
timp — Am auzit că unii tineri 
mai întîrzie. că nu folosesc ju
dicios timpul de lucru. Un raid- 
anchetă dimineața, la ora 5 prin 
ferma zootehnică ar fi o ac
țiune. — Să mă duc la ora 5 
în zootehnie ? Dar eu sînt con
tabilă și încep serviciul Ia ora 
7 și jumătate". îi amintim to
varășei secretare că mulți ti
neri din C.A.P. nu au studiile 
complete și din nou primim un 
răspuns pe care ne abținem a-1 
califica, printr-un epitet, ca 
atare : „A fost directorul școlii, 
acolo, la fermă, să-i lămurească 
și nu a reușit. De ce să mai 
încercăm noi. cînd dumnealui, 
om competent, n-a reușit". în 
ce privește însă viața și activi
tatea tinerilor, organizația 
U.T.C. este aceea care are com
petența necesară. Nu numai 
competența, ci și atribuții pre
cise. Nu numai atribuții, ci .și 
instrumentele de lucru, pîrghiile 
de acționat care în atîtea alte 
situații similare s-au dovedit a 
fi eficiente.

NE RETRAGEM LAUDELE
Cum ne aflam în organizația 

U.T.C. unde și secretarul comi
tetului comunal este membru 
utecist, ne-am mirat cînd Vio
rica Săraru ne-a spus că n-are 
cine s-o ajute. „Dar secretarul, 
tovarășul N. Licu ?“ am întrebat 
noi :

— Cu el mai mult ne contra
zicem. în orice caz, la planifi
carea muncii nu ne ajută. Doar 
la mobilizarea pentru adunări 
generale. Acolo nu are încotro. 
Trebuie să ne sprijine, fiindcă 
nu-i convine dacă așteaptă prea 
mult pînă vin tinerii.

Ne-am întors la comitetul 
munal U.T.C. 11 
tovarășul Nicolae 
rere are despre 
mitetului U.T.C. 
Baia.

— Săraru ? E

mai 
și a altora care să-și 
drept scop mobilizarea 
la completarea studi- 

calificarea lor, la con- 
unei mai bune baze 

pentru ferma zooteh-

întrebăm 
Licu ce 

secretara 
de la C..

I co- 
i pe 
pă- 
co- 

■A.P.

ții. Aceasta se poate desfășura 
insă fie in mod stihinic, fie in 
mod organizat și conștient".

In lumina acestei sublinieri, 
CADRUL de manifestare al spi
ritului critic și autocritic se sub
ordonează ca intenție și finali
tate. unor coordonate specifice. 
Ele sînt disciplina, obiectivita
tea, discernămintul și competen
ța. Disciplina. înțeleasă nu ca o 
supunere oarbă față de lucruri 
prestabilite, ci drept argumen
tare chibzuită a opiniei, ținînd 
cont de oportunitatea rostirii ei. 
avînd permanent înainte scopul 
cu care săvirșim actul critic.

„Se obișnuiește cîteodatâ, — 
remarca Adrian Popescu, secre
tarul U.T.C. al secției sculărie 
de la Uzina de mecanică fină 
Sinaia — ca adunarea gene
rală să fie socotită cadrul 
exclusiv de formulare a criticii 
și autocriticii. Ne sculăm, enu- 
merind acolo niște lipsuri și cu 
asta ne declarăm mulțumiți, de 
parcă odată spuse în fața tutu
ror chestiunea urmează să se 
rezolve de la sine". ..Da. pentru 
unii, adaugă Vasile Voicu, coleg 
al primului interlocutor — cri
tica și-a pierdut orice altă sem
nificație. rămînînd doar o pro
cedură „de ședință". M-am lovit 
chiar eu de această înțelegere 
îngustă: cind am început să lu
crez la „serie mică" tinerii erau 
nemulțumiți pentru că maiștrii 
nu le încredințau lucrări mai 
dificile și aceasta ii făcea im
posibilă obținerea unei categorii

sjperioare. Cind am Început să 
mă zbat pentru a schimba a- 
ccastă mentalitate, nu de puține 
ori mi s-a spus: ..De ce nu aș
tepți să ridici problema in șe
dință 7". Puteam să aștept, dar 
pentru ce toată tărăgănarea? De 
altfel pini la prima adunare, 
lucrurile se și rezolvaseră...".

Continuă intr-adevăr să per
siste pe alocuri o idee falsă 
despre spiritul critic, alimentată 
tocmai de ignorarea — delibe
rată sau inconștientă — a sco
pului care îl animă : acela de 
a modifica o realitate, de a re
vizui o poziție, de a îmbunătăți 
o situație, iată recent l-am as
cultat pe un elev, de la Liceul 
,.M. Sadoveanu". vorbind in ca
drul plenarei comitetului U.T.C. 
de sector. Spunea cam așa : la 
începutul trimestrului III o să 
ținem o adunare în care să a- 
nalizăm încă o dată toate defi
ciențele din munca noastră (pro
cent de promovabilitate redus, 
absențe nemotivate etc.), 
mestrul 
el în continuare — și asta e și 
bine și rău. E rău pentru că 
destui colegi ai noștri au o si
tuație care nu se mai poate în
drepta în două luni, dar e bine, 
pentru că după o adunare de a- 
naliză se creează o stare de în
flăcărare, de ambiție care n-are 
timp să se stingă în două luni 
și cu ajutorul ei sperăm să în
dreptăm niște, lucruri". E bine 
ca o dezbatere să activizeze de

Tri-
III e scurt — explica

trâ ce-ați făcut pentru ei ?“— 
l-am întrebat „Dar ce n-am fă
cut... I-am criticat în ședințe, 
degeaba!“. „Cu ei ați stat de 
vorbă, așa, omenește, poate au 
niște greutăți, poate...". „N-am 
stat, dar puteau să spună în șe
dință dacă ar fi fost ceva, însă 
ei au refuzat pînă și asta: să-și 
facă autocritica !“. „Dacă și-o 
făceau, credeți că s-ar fi în
dreptat totul ?“. „Nu știu" — a 
oftat secretarul și presupun că 
nici nu l-a interesat. Din mo
ment ce lipsurile fuseseră „dat? 
publicității", organizația se con
sidera acoperită, colegii își fă
cuseră datoria ! Numai că nu 
asta era ea. sau nu numai 
asta : scopul, acela de a aju
ta cițiva tineri să se încadre
ze in disciplina și programul 
colectivului, fusese omis 
bandonat în stadiul 
intenție.

Or, critica nu este 
expunere publică a

de

un

sau a- 
simplă

ac- 
ex- 
șe- 
om

între pereții sălii de 
Ea trebuie mutată la 
situația care o generează, 
așa își poate atinge in-

act de 
greșelilor, 

după cum nici cadrul ei de 
țiune nu poate fi localizat 
clusiv 
dințe. 
sau la 
numai
transigența comunistă adevăra
tul. esențialul ei rost, acela de 
modificare, de transformare re
voluționară a unei realități.

SOFIA SCORȚARU

una din cele 
mai bune secretare de 
din comună. Mă 
bine cu ea.

Bineînțeles, nu 
reține un zîmbet. 
adevăr, al relației 
secretari, ne interesa în primul 
rînd. Ci celălalt, al activității 
desfășurate cu tinerii. Și pe a- 
cesta îl cunoaștem. Frumoasele 
acțiuni de la nivel de comitet 
comunal sînt complet inexisten
te jos, în organizația de la 
C.A.P. Baia. Acolo e o activi
tate complet deficitară, mai 
bine zis i-nac-ti-vi-ta-te, ac
țiunile concrete sînt înlocuite 
cu deziderate de mare genera
litate, rezolvarea problemelor 
de muncă și de viață ale tine
rilor cu fraze sforăitoare în 
adunările generale. Și toate a- 
cestea se întîmplă zilnic sub 
ochii secretarului comitetului 
comuna] U.T.C., care lucrează 
în C.A.P. ca ajutor de șef de 
fermă și ai tovarășei secretare 
Viorica Săraru, care nu s-a pu
tut scula măcar într-o singură 
zi la ora 5 dimineață pentru a 
urmări prezentarea tinerilor la 
program. Jos, în organizația 
U.T.C., nu găsim acțiuni con
crete, le găsim în schimb sus, 
la nivelul comitetului comunal 
U.T.C. Oare de ce ? De ce sînt 
„învățați" tinerii cum trebuie 
să discute cu tovarășii de la1 
județ ? Oare după plecarea 
noastră^ în loc de transpunerea 
în viată a acelor frumoase ac
țiuni concrete, planificate, tine
rii vor fi învățați ..cum trebuie 
să discute cu tovarășii ziariști ?“

împac
U.T.C. 
toarte

pututne-am
Dar nu acest 
dintre cei doi
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A fi muncitor fruntaș, 
într-o viziune dinamica

Stima și considerația de care se bucură iu fața iafr** uerafev mot- 
tăți cei ce muncesc, cei care dovedesc inițkrtrvă. o donare ■ ăa*rwp ca
pacități intelectuale, o contribuție specială la reafezaree pragrauuulri riu 
lucru al colectivului lor - atestă ca o valoare outeaftco a soeaaâftî «șcrit 
atributul de „fruntaș" pe care un asemenea sori de a Boaci i «riuagu 
personalității umane.

Cum devenim și ne menținem fruntași? Oare >n v-rt-jtec i—crifi pe 
traiectoria muncii, tinerii, organizația U.T.C. se pot &mk> le oct’ 
a contribuției sau titlul de fruntaș il obligă Io ricficareo stodriări ărifr-o 
permanentă întrecere cu ei înșiși ? Există un cfinaurisni Banăăc al prefocu- 
rilor care, pe negîndite, ne pot lăsa ’- . — ă o ■ c zz:~ z
fruntaș ? Există neîmpliniri și intr-un colectiv fruntaș ?

♦
DIALOGURI la Combinatul de prelucrare a lenmelei Suceava leat I 

pe județ, în 1973, în întrecerea „Tinere-- *octor :r ■ * -cer - e: ;
cinalului înainte de termen".

Participă tinerii: ION DOBRESCU, inginer, secretarul comitatuha U-T.C» 

MIRCEA POPOVICI, tîmplar, PETRU IRIMESCL operator o- • .

— Ce definește locul fruntaș ciștigat de 
C.P.L. printre organizațiile din industrie, 
construcții, transporturi ale județului ?

— Există termeni care vizează direct acest 
rezultat: La realizarea planului de producție 
tinerii și-au adus o contribuție proporțională 
cu numărul lor in combinat. Apoi, au depus 
un efort special din care au rezultat: econo
mii de peste două milioane lei la mater.: 
prime și materiale, energie și combustibil: 90 
de tone de fier vechi colectat: 78 mii de ore 
de muncă patriotică la acțiunile de Înfrumu
sețare a orașului. Privite astfel aceste rezul
tate exprimă intr-adevăr o participare de 
masă, reprezentind la încheierea perioadei 
800 de tineri, desigur cu toate mențiunile po
zitive despre entuziasmul cu care s-au s.— 
angajați intr-o întrecere care implica firma 
combinatului nostru. Dar. dincolo de evalua
rea globală, există un proces care a generat 
și determinat acest rezultat, un proces a 
cărui realitate ne poate feri de jude:ăti pri
pita. Astfel, nu putem alătura automat titlu
lui de organizație fruntașă aprecierea despre 
unanimitatea spontană a tinerilor. Și n-o 
putem face, pentru că o adevărată contribuție 
individuală eficace, susținută a apărut trep
tat, prin puterea exemplului, prin forța de 
convingere și mobilizare a organizației U.T.C. 
De 'asemenea, capacitatea tinerilor n-a fost 
proba unui singur moment, ci a unui an în
treg; este timpul să insist asupra faptului 
că rezultatele de acest fel se pregătesc în
delung. Iată de ce ele depind de preocuparea 
care există în combinatul nostru pentru ca
lificarea și perfecționarea cadrelor. Astfel, 
jumătate din tinerii noștri sînt fie ucenici la 
locul de muncă, fie elevi la școala profesio
nală, la liceul industrial seral, la unele 
cursuri de specializare, sau studenți la facul
tatea serală de subingineri. Și mai depind de 
o modalitate de a privi afirmarea în produc
ție a calităților tinerilor: de la început să fie 
încadrați pe un loc potrivit cu nivelul posi
bilităților pentru ca de la început să dea ran
damentul necesar. Pe măsura perfecționării 
poate ocupa un loc la o mașină, de mai mare 
tehnicitate. Vizăm deci rezultate care inte
resează producția și, concomitent, creșterea 
optimă treptată a oamenilor. Ceea ce este și 
un stimulent moral. în același scop se orga
nizează și evoluează și concursurile profesio
nale. Calificarea, atașamentul treptat pentru 
meserie și pentru locul unde o practică ex
plică stabilitatea, deși relativă, a .forței de 
muncă tinere. Apoi, disciplina în producție 
este ea însăși un factor determinant. Dar, 
existînd totuși diferențe de pregătire, vechi
me în muncă, de mediu din care provin ti
nerii — sătesc sau orășenesc — însușirea ei, 
respectarea ei a reprezentat un obiectiv, u-
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căuți. Grupuri de meri de la aa nz dbtea- 
tat ea tinerii de arata. tatareriaPa-ae cbb 
tiw—e=m reabrrasă proai. as vtem 
maș-r.i Oes» prra acrodecare. S. s»k. drt 
combinat au coenspen acaine ft snrtaâe de 
raționalizare a efoettija txr te. mmm. Am 
maî discutat să prv'n-f ~ ejuua.m iot pe—îmi 
nai intr-o întrecere intre t.arr da eeăe 
două unități. Mai moh s-a c orare"—za: lăree 
de a ne întrece mat moli sz pe alte turr.m-. 
nu numai profesional. De asvmen-ra. am aăer- 
dat probleme de viață, (tficuhățDe nave
tei. handicapurile culturale, de informare ge
nerală și perfecționare prin diferite evessei 
cu frecvență determinate de ea.

— Este fiecare tinăr din combinat un vir
tual ciștigător al titlului de fruntaș ?

— Anul 1974 pune intr-adevăr in feța fie
cărui tinăr asemenea ambiții, mai aies do
rim să ne păstrăm locul I in întrecere, iar an
gajamentele noastre au crescut. Socotind 
după ambianța în care se poate antrena deci 
pentru o performanță profesionali. da. A- 
vind in vedere insă că unii, după însușirea 
corectă a unei meserii — care este o reali
tate și la 19—20 ani — după inl»imurea anei 
familii, se consideră împliniți poete si bla
zați. stăpiniți de o mentalitate de reaonsare 
la înaintarea continuă, cred că nx 5. rinar 
dacă azi iși îndeplinesc integral obligațiile pen
tru care sint retribuiți. cu o asemenea vîzi»- 
ne, nu numai că nu vor ciștiga asemenea 
distincții, dar vor rămine in urmă și față de 
actuala lor poziție. Aici, trebuie să inlcree 
nim și noi, organizația U.T.C, pentru că a- 
tingerea unor ..parametri” firești. — realiza
rea în profesiune, in viața de familie. — 
deși fundamentali nu poate îndemna la stag
nare, Fruntașul însuși va bate pasul pe loc 
dacă nu-și va îmbogăți permanent stilul de 
lucru, aspirațiile profesionale și umane. Dacă 
nu va deveni un inovator in însăși maniera 
de a se menține fruntaș.

Orientarea profesională
— în procesul de orientare profesională, un rol sub

stanțial revine, desigur, factorilor educaționali. Nu poate 
fi omisă însă nici răspunderea ce revine tînărului însuși. 
De ce trebuie să țină el seama pentru a asigura reușita 
propriei sale orientări profesionale ?

Răspunde lector universitar, dr. EUGEN VERZA
Universitatea București

— Problema orientării școlare și profesio
nale interesează in egală măsură cei doi fac
tori implicați direct: pe de o parte, tinărul 
cu aspirațiile și capacitățile sale, iar pe de 
altă parte, societatea cu cerințele și necesi
tățile sale.

— Consider că în condițiile societății noas
tre, orientarea școlară și profesională capătă 
un conținut nou, determinat de însăși struc
tura socială și de nivelul pregătirii tînărului, 
corelat cu posibilitățile multiple ce i se des
chid în vederea realizării sale școlare și pro
fesionale.

Orientarea școlară devine tot mai mult o 
problemă intrinsecă a.procesului de învățămînt 
la care își aduc contribuția cadrele didactice, 
organizațiile de tineret, cit și familia. Ca a- 
tare, fiecare elev va opta pentru o școală în 
concordanță cu interesele și înclinațiile pe 
care le are și care i-au fost cultivate în sco
pul pregătirii psihologice a acestora. Opțiunea 
elevului pentru o anumită școală sau profe
siune este determinată de condițiile psiholo
gice interne (înclinații, interese, aptitudinii, 
care devin factori motivational! puternici, 
mobilizatori in alegerea nrofesiei.

— Deci nivelul asnirațiilor trebuie armoni
zat cu capacitățile tînărului ; lucrul acesta îl 
ferește de insuccese și îi asigură deplina 
reușită în profesie.

— Pentru realizarea acestor deziderate, tî- 
nărul trebuie să se cunoască foarte bine. 
Această cunoaștere se poate realiza pe baza 
randamentului obținut la diferite obiecte stu

diate în școală și la o serie de activități cu 
caracter practic. în plus, pentru o cunoaș
tere mai fină, tinărul se poate „autodescifra“ 
și din aprecierile cadrelor didactice și ale co
legilor săi. dar, mai cu seamă, prin aplica
rea unor probe psihologice, in vederea diag
nosticării capacităților intelectuale și a dife
ritelor sale aptitudini. După cum se știe, fie
care profesiune implică o anumită dăruire 
și, pentru a o exercita la parametrii supe
riori, existența unor aptitudini, înclinații din 
partea celui care o profesează. Aceasta în
seamnă că, înainte de toate, este necesar să 
cunoaștem profesiunea respectivă, cerințele, 
implicațiile și perspectivele sale. Numai așa 
se pot evita hazardul, sinuozitățile, fluctua
țiile in profesiune.

Aspirațiile, înclinațiile, aptitudinile tinăru- 
lui sînt factorii care stau la baza alegerii 
profesiunii și nu prestigiul social de care se 
bucură profesiunea respectivă, avantajele ei 
materiale sau comoditatea ei. Prin urmare, 
numai concordanța dintre cerințele sociale și 
capacitățile individuale pot crea premisele 
favorabile pentru alegerea si exercitarea efi
cientă a profesiunii, asigurînd depline satis
facții materiale și spirituale. Aceasta duce la 
o rapidă integrare profesională si contribuie 
la formarea personalității tînărului prin de- 
săvîrșirea vocației sale profesionale. Formula 
„Omul potrivit la locul potrivit" exprimă la
pidar dezideratele societății noastre și ale 
tînărului in pragul alegerii viitoarei profe
siuni.

Rubrică realizată de GEORGETA RUȚA și ANDREI BÂRSAN
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pr_= secretar a! Comitetului 
Bx-rrripal București al U.T.C» 
acorindo-ne aEgî.amentuI luat 
in cinstea celor două mari eve
nimente politice ale anului : a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea 
al P.C.R. Sintem hotăriți să 
reaLzăm principalii indicatori 
ai planului de muncă patrioti
că pînâ la 23 August și. inte- 
graL la 3B octombrie. Un obiec
tiv principal in sensul atingerii 
acestui țel îl constituie inten
sificarea intiegi; activități poii- 
tico-educative. pentru creșterea 
spiritului reroluționar al tineri
lor organizațnicr din Capitală, 
spre a deveni cu adevărat un 
factor activ.

V. R.XVESCU

„Răsad" pentru 
pasiunea muncii

Dacă ■-aș fi stat sub cu
pola de sticlă a serelor din 
Jiriâu (Brăila). urmărind di
rect munca oamenilor de 
atei și coopieundj-mi mai 
a>»i imaginea din explica
țiile lor razi mult sau mai 
puțin științifice, dar oricum 
practice, nu aș fi înțeles poa
te, tot atit dc profund, cum 
se plămădește răsadul pasi
unii din sămînța eternă a 
muncii. Aș fi putut să aleg 
exemplu pe oricare din acești 
harnici și statornici profe
sioniști de la Jirlău, dacă 
revederea cu tinărul inginer, 
șef de fermă, Traian Gheor
ghiu nu mi-ar fi prilejuit 
un moment de confesiune
profesională de-a dreptul e- 
moționantâ. Inginerul renun
țase la o parte a scurtei ex
cursii duminicale și la bucu
ria de a-și intîlni copilul, a- 
flat la bunici, grăbindu-se 
să ajungă cit mai curind Ia 
seră, ea să poată fi prezent 
luni, „Ia prima oră", între 
milioanele de „copii" — ră
saduri ce-1 așteptau. Am ac
ceptat să-i fiu din nou oas
pete la seră. Am aflat amă
nunte care m-au determinat 
să scriu aceste rinduri. Cînd
a venit aici, 
de sticlă nu 
incepind cu

aceste „palate" 
existau. Totul, 
construcția, a

prins viață sub îndrumarea
activă a tînărului inginer, 
proaspăt absolvent al Insti
tutului Agronomic din Capi
tală (1969). Prezența sa per
manentă, și mai ales eficien
tă, pe șantier a atras încre
derea oamenilor care l-au 
urmat in crearea bazei pen
tru cultura legumicolă în

unitățile I.L.F. Brăila. Era 
necesar un centru de pro
dus răsaduri intr-un bazin 
legumicol ca cel din zona 
respectivă. încă din pri
mul an de producție ră
sadurile au adus un bene
ficiu de 800 000 Iei. S-a înre
gistrat astfel cea mai mare 
producție de roșii cunoscută 
pină acum in județul Brăila. 
Aceste realizări, pentru cine 
cunoaște specificul muncii, 
nu sint chiar așa ușor de ob
ținut. Creșterea răsadului 
presupune o îngrijire atentă. 
Firele piăpinde trebuie pro
tejate de boli. Toate mi le-a 
explicat tinărul șef de fermă 
Traian Gheorghiu, exprimîn- 
du-și, totodată, regretul de a 
nu avea posibilitatea extin
derii acestei „mine verzi" de 
mari beneficii.

Calitățile de bun „profesio
nist" și organizator, spun 
oamenii, îi garantează o a- 
firmare mult mai mare pe 
un teren mai „fertil", adică 
acolo unde i s-ar încredința 
un spațiu mai larg de acți
une. Ca să mă convingă 
mi-au arătat cit de frumos 
au răsărit cele 14 milioane de 
fire de roșii, cărora tinărul 
inginer și oamenii săi, în 
bună parte tineri, le aplicau 
un tratament preventiv pen
tru combaterea bolilor. Iar 
eu, privindu-i în această ac
tivitate, înțelegeam că aici, 
la Jirlău, Traian Gheorghiu 
pregătește nu numai răsaduri, 
dar sădește și o statornică 
pasiune pentru munca migă
loasă dar rodnică a celor din 
sere.

R. VASILE
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lim solariîle. Cum o să mai 
producem legume timpurii!“

laU c= semnil la car* tre
ble să reattionere urgent, prin 
MiMi concrete, afit C.P.V L.F. 
Călărași, rit sa forul driguitor 
j-ăetear. Irtreprmderea pen

tru producerea și valorificarea 
legumelor și fructelor. Soarta 
recoltei acestui an, a muncii 
oamenilor, nu trebuie pusă în 
pericol din cauza unor carențe 
organizatorice.

Rezervele de apă
sa crește st^xafața irigată în 
această primăm ară si ia coope
rativa acrxroU de producție din 
tenreiiss. jadețai Talcea. Lu
cra ce se reaLzeazâ prm foio- 
strea apei de pe un canal care 
traversează parcelele satuate în 
ba-tâ. dar ma: ales prin ba- 
rarea. din loc in Joc. cu baraje 
gări, a pcriultn Cetătuia. Toata 
iacrăriSe s-au Sărot prin muncă 
patrsorică. cor.t—btria celor 400 
dr titecârtî <fcn comună tosu- 
tegad sute de ore materializate 
in aril de saetri caM de pămint 
m—ti s: •.racst»rta-.u Niealae 
Griger? secretara! comitetului 
eeexanal U.T.C- ne spunea că 
aceasta este doar una din ac- 
tm“--'e pe care organizația 
U.TjC. și Je-a propus Să le in~ 
fiptitia«că in sprijinul celor 
două cooperative zgricole din 
evonud: Văcărești și Lunca-

"r.tr-o zonă secetoasă, cum 
este cea in care sint amolssate 
terenurile coccerativri azricnie 
de orodne*:» din Baia, iudetul 
Triera, fiecare picătură de ană 
valorează aur. Aici nu există 
derit un —. : piriu. Hamangia. 
cu un debit redus de apă. 
Comerstorii s-au gindit insă să 
il folosească, chiar așa redus 
cum este. A fost construit deci

un baraj și din apa acumulată, 
dirijată pe un sistem de canale 
provizorii, realizate tot în a- 
ceastă primăvară, se irigă două 
hectare de lucerna, două hecta

re de sfeclă și trei hectare de 
cartofi.

Desigur, asemenea resurse 
mai există nu numai în județele 
amintite, ci și în celelalte ju
dețe ale țării. Pentru a fi fo
losite este nevoie însă, după 
cum am văzut, de interes, de 
operativitate și spirit de organi
zare in antrenarea forțelor de 
care dispun satele pentru reali
zarea unor amenajări simple, 
deloc costisitoare. In această 
privință organizațiilor U.T.C. le 
revin obligații sporite, la înăl
țimea cărora trebuie să se si
tueze prin acțiuni concrete, efi
ciente.

O inițiativă bună 
și altele care lipsesc

Sporirea — în primăvara acestui an — cu 30 la sută a bazei 
i materiale ca și extinderea considerabilă a suprafețelor irigate a 

determinat intensificarea preocupărilor pentru a fi asigurate cu 
personal calificat exploatarea eficienta a agregatelor. în conse
cință Comitetul județean Timiș al U.T.C., împreună cu direcția 
agricolă, a recrutat 165 de tineri pentru cursurile de calificare 
de scurtă durată. Desfășurarea acestora se face direct în unită
țile de producție, tinerii lucrind efectiv, participind în același 
timp seară de seară la cursurile teoretice. Drept urmare, de doua 
săptămini toate instalațiile existente lucrează din plin. Reținînd 
această lăudabilă inițiativă — care ne vorbește despre operativi
tatea eu care tineretul poate interveni atunci cînd nevoia obligă 
luarea unor măsuri imediate — nu putem trece cu vederea sl ba 
preocupare a organizațiilor U.T.C. de a-și diversifica participa
rea și prin alte inițiative cu aceleași utilități. Numai așa ne pu
tem explica de ce Consiliul tineret sătesc din cadrul comitetu
lui județean al U.T.C. nu ne-a putut vorbi decit la modul ge
neral despre participarea tineretului la ofensiva împotriva lipsei 
de apă.

I. DANCEA
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MUNCĂ ȘI CÎNTEC
TIMIȘ : Un calendar bo 

gat în manifestări
Din acest an începind, pentru 

întreținerea și curățire^ tutu
ror parcurilor din județ nu se 
va mai cheltui nici un ban, cele 
existente, ca și cele nou ame
najate au fost luate în custo
die de către elevi; ei dedică, 
totodată, prima săptămină a va
canței, muncii in agricultură, 
atit pe loturile microcooperatL 
velor. cit și sprijinirii părinți
lor in lucrările de primă urgen
ță. „Legumicultorii" din Cenad, 
Gătaia, Deta, Fibiș și Ceacova 
au și început valorificarea răsa
durilor din serele proprii. De 
reținut că din aceste surse, ca 
și din retribuția primită ca ur
mare a muncii prestate în uni
tățile agricole, de 3 ani elevii 
din Jimbolia, Recaș și Sinan- 
drei iși organizează vara, pe li
toral. in regie proprie, taberele 
de odihnă.

în timp ce o parte din cole
gii lor iși aduc din plin con
tribuția in activitățile practice, 
o altă parte beneficiază de 
excursii, de competițiile cultu
ral-sportive. Bineînțeles, că pină 
la sfirșit nici unul din cei a- 
proximativ 60 000 de elevi nu 
va absenta din întregul pro
gram. Duminică s-au îndreptat 
spre București, Ploiești, Dofta- 
na, Brașov, Cluj și alte locali
tăți primele autocare cu 
excursioniști, în zilele următoa
re le urmează altele. Competi
țiile sportive sînt dominate de 
faza de masă a Cupei campio
nilor la atletism — o inițiativă 
locală — a cărei finală va avea 
loc la 25 aprilie. Acesteia i se 
adaugă cupa ..A 25-a aniversa
re a organizației pionierilor" la 
disciplinele fotbal, handbal și 
tir. întrecere care a început du
minică, odată cu desfășurarea 
meciurilor interstrăzi, etapa pe 
cartier.

Este foarte bogat calendarul 
acestei vacanțe timișene.

elevii din Ormeniș au mai cu
rățit 100 hectare de pășune și 
au plantat 200 de puieți pentru 
împăduriri, realizări frumoase 
pentru care ei merită felicitări.

ADINA VELEA

BUCUREȘTI : Arta sub 
genericul „Țara mea de 

glorii"
„Bcran- 

a cunoscut 
concursuri 
de primă- 
s-au unit

ION DANCEA

BRAȘOV : Pregătiri pen 
tru vară

de elevi ai Școlii 
13 din Brașov au 
excursie de 7 zile 
Colegii lor rămași 

vești de la

Timp de două zile 
Clubul" bucureștean 
febra adevăratelor 
artistice. Două zile 
vară, 7 și 8 aprilie,
într-o singură sărbătoare, pen
tru ca elevii celor peste 50 de 
licee teoretice și de specialitate 
să-și poată desfășura faza pe 
municipiu a concursului cultu
ral-artistic „Țara 
rii“.

Cu numai cîtva 
mă, liceenii noștri 
plauzele colegilor 
propriu", in serbările școlare — 
primele și dealtfel cele mai 
pasionante etape ale concursu
lui. A fost apoi și faza pe sec
tor. care a permis celor talen- 
tați și perseverenți să ajungă 
în acest început de aprilie să se 
numere printre cei mai buni 
din Capitală. Concursul cultural- 
artistic organizat de consiliul 
municipal al elevilor de pe lin
gă comitetul municipal U.T.C. 
în colaborare cu inspectoratul 
școlar al Capitalei, a căpătat 
astfel un amplu caracter de 
masă, mii de tineri fiind antre
nați în această competiție.

Festivalul (pentru că a fost 
un adevărat festival), fie că a 
entuziasmat cu zborul sunetelor 
și farmecul cintecelor, fie cu 
grația gestului în dans, a ară
tat incă o dată că pe coordona
ta tinereții arta nu a fost deloc 
uitată.

Muzica, 
pianului 
ceul nr. 
povestită 
Tiron (Liceul „Gheorghe Lazăr" 
— locul I) e la fel de apreciată 
ca și cîntecele grupului vocal 
folcloric de la Liceul „Dumitru 
Petrescu" (locul I). sau cele ale 
grupului de la Liceul nr. 25 
(locul II).

Dansul modern înseamnă mult 
mai mult decit un exercițiu de 
mișcare și ritm pentru elevele 
de la „Caragiale" (locul I) sau 
„Creangă" (locul II). Pentru ele 
dansul a devenit poezie a miș
cării sau explozie a tinereții, 
cum sigur pentru Constantin 
Adriana (Liceul nr. 30, locul I) 
muzica înseamnă imagine și cu
loare.

Talentele nu s-au sfiit să în
florească. insă nici munca nu a 
fost ocolită de artiștii noștri. 
Momente de o inaltă ținută ar
tistică au oferit cu dărnicie co
rurile de cameră (mixt și de 
voci egale) de la Liceul „I. 
Creangă", Liceul nr. 24 și Liceul 
nr. 25 (locurile I).

în emoțiile concursului (pen-

tru că în ultima instanță aceas
tă explozie de cunoaștere, ta
lent, vitalitate, dragoste de fru
mos, a fost concursul), secreta
ra U.T.C. de la Liceul nr. 33, 
Irina Gazibar, mărturisea : „Nu 
numai pentru mine, acest con
curs are o semnificație deosebi
tă, ci pentru toți elevii liceelor 
din țară. Demonstrează că noi, 
elevii, facem arta și ne dăruim 
cu toată pasiunea ei, ne oferă 
posibilitatea să punem în valoa
re toată munca în acest dome
niu. ne prilejuiește un fructuos 
schimb de experiență. Cred că. 
selecționind numerele cele mai 
bune, prezentate în cadrul con
cursului, am putea realiza un 
spectacol de o înaltă valoare ar
tistică".

Intr-adevăr, abia așteptăm să 
vedem laureații pe scena ace
leiași săli în spectacolul care se 
va realiza in cinstea celei de-a 
30-a aniversări a eliberării.

VIOREL IONIȚA

Un gruo 
generale nr. 
nlecat intr-o 
în Bulgaria, 
acasă. așteptînd 
excursioniști, s-au pregătit du
minică pentru a avea și ei cu 
ce să se mîndrească : 400 din 
ei au lucrat la curățiri și a- 
msnajări în parcul Tractorul.

De altfel, în această duminică, 
prin munca patriotică a tine
retului. toate parcurile și zo
nele verzi ale municipiului 
Brașov au fost curățite in aș
teptarea verii. Elevii brașoveni 
au plantat 2100 de pomi fruc
tiferi. Cu datoria împlinită se 
pot dedica acum sportului : in 
toate școlile au încenut între
ceri la fotbal și handbal în ca
drul ..Cupei tineretului", 40 de 
pionieri și elevi din diferite 
școli brașovene au urcat, tot. 
duminică, Ia Cota 1 400. Elevii 
din Viștea de Sus au plantat în 
pepiniera din apropiere 1050 de 
puieți. Ei au terminat plantatul 
cartofilor pe lotul experimen
tal al școlii, iar în după amia
za zilei de duminică s-au in- 
tilnit cu foștii pionieri ai pri
melor detașamente din comună, 
intîlnire care le-a dat o pers
pectivă reală asupra sfertului 
de veac trecut de la înființarea 
organizației pionierești din țara 
noastră. O vizită in comuna 
Ormeniș ne-a pus față în față cu 
hărnicia și priceperea pionieri
lor și elevilor din comună. Co- 
mandanta Livia Dumitru ne-a 
înșirat o lungă serie de reali
zări cărora ea și colegii ei 
le-au consacrat multe ore din 
această vacanță foarte 
că : 40 de

t -V
curtea școlii 
viu ; 200 de 
negre și 70 
îmbogățesc frumos grădina șco
lii, amenajează parcul din fața 
școlii și curăță terenul de sport 
pe 2 hectare. Detașamentul do
rește însă să realizeze și mai 
mult : săptămîna viitoare, pio
nierii și elevii vor lucra Ia a- 
menajarea unor terase in por
țiunea in pantă din grădină.

în afară de aceste acțiuni,

rodni-
pomi plantați în 
in formă de gard 
arbuști de coacăze 
pomi fructiferi ce

UN COMISAR ACUZA Patria 
(orele 9; 12: 15: 18: 21). București 
(orele 8.30; 11; 13.45: 16: 18,30: 21). 
Favorit (orele 9.15; 11.30: 13,45: 16; 
18.15; 20.30). Modern (orele 9;
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.30).

SECRETUL LUI BUDHA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15: 13.30: 16: 
18.15 : 20.30) V

LUPUL SINGURATIC : Doina 
(orele 12.45 15: 17.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 9,45; 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE ; Doina (ora 19.45).

CE DRUM SA ALEGI : Scala 
(orele 9: 11,15; 13.45. 16.15; 18,45: 
21,15) Caoitol (orele 9; 11.15:
13,30; 16; 18.30: 21).

CINTECUL NORVEGIEI : Lu
mina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

RIO LORO Festival «ueie a: 
1115; 13.30 16: 18,30: 21) Excel-
sioi (orele 9. 11,15; 13.30; 16; 18,30;

mîngîiată pe clapele 
de Corina Badan (Li- 

39 — locul I) sau 
la vioară de Ștefan

din prima zi de vacanță au pornit in ajutorul bătr:- 
sat. Marian Slăvenescu și Mircea Dămăceanu au plân
și au tăiat lemne în curtea bătrinilor Z. Turhacu. iu 
80 de ani și Casandra Vlase de peste 75 de ani. Gar-

a

timp în ur- 
cucereau a-

,,pe teren

mea de glo-

DIN VERB, O ARMURA 
SOLIDĂ

r: b:ho- 
elec-
I ce- 
; cu- 

a Alpa-

TREC RINDURI, RINDURI... PIONIERII
însoțiți de cintecelfe pionieriei lor, de 

muniste, străbat orașele și satele in 
Capitală. 6 000 de pionieri au parcurs 
tec închinat partidul, 
acestea

Pionierii Școlii generale din comuna Nicorești, județul Ga
lați. încă 
nilor din 
tat pomi 
virstă de
du] profesorului scriitor. Gabriel Drăgan. de peste 75 de ani. 
fost reparat de pionierii Cornel Vulpe și Corneliu Zbirnea □ 
clasa a Vil-a. Harnicii elevi Paulus Ambrăuș și frații Mihăiță 
și Gabriel Capmare, din clasa a V-a au curățat curțile și au ame
najat peluze la bălrinii Alexandru Ionescu, de 90 de ani și Ni- 
colae Dobre, de 89 de ani. La fel, inimoasele pioniere Mihae- 
la Hristache. Nicoleta Mărăgran și Emilia Mărntureanu au 
ruit gardurile și fațada caselor aparținînd bătrinilor Maria 
dea și Gheorghe Bălan..

La aceste acțiuni emoționante participă 100 de pionieri 
localitate. Pină în prezent ei au ajutat 25 de bătrîni.

Așa și-au zis mii de pionieri din județul Galați. Pentru a 
intr-adevăr așa, au pornit cu însuflețire o amplă acțiune 
înfrumusețare a lăcașurilor lor de învățătură. O parte din 
amenajează în incinta școlilor spații verzi, mici 
flori, plantează pomi, 
poată spune cu mindrie

grădini 
La sfîrșitul vacanței fiecare speră 

: : „Școala mea e cea mai frumoasă".

fi 
de 
ei 
de 
să

în cadrul concursului cultural-artistic ..Omagiu muncii crea
toare'' ce se desfășoară în județul Galați, în cinstea marilor 
evenimente din acest an, duminică au urcat pe scenă la fazele 
intercomunale din centrele Nicorești, Cuca și Smulți și la faza 
pe municipiul Tecuci numeroase formații artistice ale pionieri
lor. S-au evidențiat prin calitatea interpretării și prezență sce
nică grupurile vocale ale pionierilor din Buciumeni, de la 
Școala generală nr. 6 Tecuci, micii dansatori din Nicorești și 
Rediu, corurile din Smulți, Nicorești și de la Școala generală 
nr. 8 din Tecuci.

21). Melodia (orele 9; 11,15: 13 30: 
16: 18.30: 20.45).

PĂCALĂ: Volga (orele 9; 11,45: 
14,30: 17.30; 20,15); Moșilor (orele 
9: 12.30; 16: 19.30): Flacăra (orele 
9: 11.45; 14.30; 16,15; 20).

LE MANS Victoria (orele 8.30; 
11; 13.30: 16: 18,30: 21). Buzesti 
(orele 9: 11 15: 13 30: 16: 18.15: 
20.30). Aurora (orele 9; 11.15: 13.30; 
15.45: 18; 20.15).

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA ! Bucegi (orele 15.45; 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI î Cotroceni (orele 14: 
16: 18: 20). Centra] (orele 9.15: 
11.30 13.45: 16; 18.15; 20.30)

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA : Grivița (orele 
9; 11 15: 13 30: 16: 18.15: 20,30).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE ‘ 
Rahova (orele 15 30. 18: 20.15).

CTDUL Gloria (orele 9: 12.30:
16.15: 19.45) Flamura (orele 9: 
12.30: 16: 19 30)

VARĂ TîRZIE Ferentari (orele 
15.30; 18. 20 15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI NEPTUN" : Dacia (orele 9; 
11.15. 13,30; 16; 18.15; 20.30). Lira 
(ora 15,30).

C. ION

vor alinia la linia de start ele
vii ultimului cătun, alături de 
elevii cutărui liceu de mare 
anvergură bucureștean.

— Facem totul pentru ca ei să 
fie intr-adevăr așa — îmi spu
nea tovarășa secretară de 
partid a Facultății de filologie, 
tinăra lectoră Alexandrina Gră- 
dinaru. în primul rind, ne stră
duim ca rigoarea științifică să 
facă din ei oameni cu serioasă 
pregătire profesională, cu atit 
mai mult cu cit timpul de stu
dii este mai mic decit la alte fa
cultăți. Folosim acest timp de 
studii, trei ani. Ia maximum. 
Nu este vorba aici numai des
pre cartea propriu zisă. Studen
ții noștri vor merge în mediul 
rural. Ei trebuie să fie multi
lateral pregătiți, ei trebuie, mai 
înainte de orice, să cunoască 
satul și problemele lui. Absol
venții noștri nu vor fi numai 
profesori, ci și animatorii de 
miine ai satuiuL Astfel ii pre
gătim. Dincolo de orele de 
practică. dincolo de acțiunile 
organizate in cadrul institutului 
pe linie de partid și U.T.C., ei 
merg în sate. Nu numai la 
muncă patriotică, unde de altfel 
avem întotdeauna rezultate 
foarte frumoase. Merg în bri
găzi științifico-culturale. aici in 
Dobrogea. participă direct, de 
pe acum, la activitățile care 
vor fi viața lor de miine. Pe 
institut avem o ..zi a facultă
ții". săDtăminal. in care fiecare 
facultate prezintă un program 
cultural-artistic, se întrec intre 
ei in a găsi forme noi de ma
nifestare. pe care le vor folosi 
acolo unde vor fi repartizați.

— Dar ei, studenții dumnea
voastră. ce gîndesc despre pro
fesiunea pe care și-au ales-o ? 
Despre aceasta discutați cu ei 7

— Mereu. Nu uitați că fiecare 
cadru didactic răspunde de o 
grupă pe tot parcursul facultă
ții. iar această sarcină este una 
educațională, formativă. Sperăm 
că știm cum se pregătesc pen
tru viață studenții noștri. Soe- 
răm că-î cunoaștem. Dar în- 
trebati-i direct. Sint sinceri, 
știu ce vor, nu vă vor da răs
punsuri de circumstanță !

să-mi găsesc un echilibru, un 
echilibru între căderile, înălți
mile propriilor mele aspirații și 
capacitatea de a le materializa. 
Mă duc din datorie, o datorie 
interioară, mă duc pentru că 
simt că am această menire. 
Este, dacă vreți, o îmbinare de 
nevoi sufletești, puțin hazard, 
și dincolo de ele, o înțelegere 
social-politică a epocii. Simplu 
— mă duc pentru că e nevoie. 
Este aici și sacrificiu — pentru 
că orice alegere este un sacrifi
ciu. Alegerea, ea singură, com
portă riscul de a măsura dis
tanța intre ce vrei — și 
ce ești. Noi. tinerii, 
vulnerabili, pentru că
nesățioși. Spun o banalitate 
dacă spun că vrem să răstur- 
năm lumea. Vrem să știm mult 
și știm 
Atunci, 
armură

ceea 
sîntem 
sîntem

totdeauna prea puțin, 
ne facem din verb o 
solidă menită să ne

publicane, mi s-a pus între
barea penibilă : „Ce faceți voi 
acolo 7“ Ce să răspund 7 Că ne 
pregătim pentru o meserie 
splendidă și grea ? Eu nu-s așa 
tinăr cum par. Am aproape 
treizeci de ani ! Am lucrat prin 
multe părți, cunosc oamenii, 
diferite medii, diferite moduri 
de reacție. Sînt și fizionomist 
— asta nu 
să vă spun 
ce, nu mai 
avem cu toții nevoie de candoa
re, avem nevoie să ne re
împrospătăm mereu și mereu 
fericirea de a fi oameni, ceea 
ce e ceva ! Mă gîndesc mereu 
la muzică. Vom preda la clase 
mici și eu unul am de gînd să 
fac muzică, multă muzică cu 
copiii mei.

— Ai uitat de părinți, adică 
de oamenii din sat (Maria 
Onofriciuc). Degeaba m-aș mo-

e o glumă ! Vreau 
ceea ce, nu știu de 
observă nimeni, că

VOI FI
PROFESOR
LA ȚARĂ!

mare 
pentru 
firesc

bila eu interior pentru anul 
două mii și aș face viitorologie 
aplicată cu elevii, dacă ignor 
părinții, mediul, faptul că ei în
șiși trebuie ridicați la o nouă 
conștiință. Trebuie cîștigat satul 
pentru viitor. Asta nu e treabă 
simplă. Copiii — dacă le dai 
minjii știu să plece cu caii. Dar 
în ceea ce mă privește am de■ * “ ................. ...... ,gînd să „dau bice" părinților

— De ce mi-am ales această 
meserie 7 Cum gîndesc s-o fac 7 
(Maria Onofriciuc. filologie, 
anul trei pină la eliberarea din 
funcție, pentru pregătirea exa
menului de absolvire, secretară 
A.S.C. pe Institut). Ar trebui să 
pot răspunde oricind la această 
întrebare, și pot, dar e greu să 
sintetizezi ceva atit de complex. 
Poate că o să vi se pară 

everonmil și romantic, dar 
eau să reeditez, la alți para- 
etri. existența de profesor de 
ră. E un vis vechi. Știu că 

nu voi găsi un teren gol și ne- 
pe care să trebuiască să-l 

rmințez pentru prima oară, 
i că nu mai sint dificultă- 

materiale, de morală, pre- 
eeătile. dascălii de altă dată 

ra cu oamenii, a lu- 
»iii este insă tot atit 
ta a lupta cu greutăți 

Mă duc la țară ca

apere, să ne definească. Vreau 
să predau această forță a verbu
lui elevilor mei.

— Am fost învățătoare supli
nitoare (Silvia Caș. Științe na
turale, anul II). Am muncit 
atunci extraordinar de mult, 
acolo, în satul acela mic, un 
cătun, Calfa, județul Tulcea. Nu 
era acolo nici un profesor ca
lificat. Mi s-a părut o 
nedreptate, am suferit 
copii. M-am îndrăgostit
de meseria de profesor, de ori
ce specialitate. Visul meu este 
să mă întorc la Calfa, în cătu
nul acela mic, și să deschid 
dulapurile. Măcar atit. Dulapu
rile cu planșe, pe care nu le 
deschidea nimeni, pentru că nu 
știa ce să facă cu ele. Sînt op
timistă. Am să mă înarmez cu 
material didactic, cit pot să 
procur, planșe, material conser- 
vant. Vreau 
realiza ceva 
ceva pentru 
care mi-am

ACOLO UNDE POȚI 
SĂ APRINZI SCÎNTEIA

foarte mult să pot 
acolo. Vreau să fac 
cătunul acela in 
descoperit vocația.

CELE DOUA ALTERNATIVE
— în profesiunea noastră, 

ca-n multe altele sint mulți 
chemați și puțini aleși. Vreau să 
fiu un ales. (Sorin Ursu. isto- 
rie-geografie, anul III). Cînd ai 
ajuns în sat ai două alternati
ve — să pui capul în piept și să 
vegetezi la catedră, mormăind 
programa analitică — sau să 
lupți. Să lupți să se simtă că ai 
trecut pe acolo. Să lași ceva 
după tine. De multe ori, pe la 
diferite întilniri studențești re-

— Voi fi profesoară de mate
matică. (Marcela Brezeanu, ma- 
tematică-fizică, anul I). Mate
matica se schimbă de la o zi la 
alta, ea ne determină viața în- 
tr-un grad capital, aceste lu
cruri se știu. Terriîenul matema
tizare a intrat pină și pe tere
nul științelor filologice și ase
diază artele. Este normal deci 
să fie o știință dinamică. Iu
besc matematica, atita vreme 
cit este știința care ne ajută să 
cunoaștem mai bine ce este în 
jurul nostru și să ne cunoaștem 
noi înșine mai bine. Este o 
disciplină austeră și fascinantă. 
Dar eu o voi preda la țară. O 
voi preda Ia țară, într-un timp 
în care computerele însele, care 
par ireproșabile, se perimează 
cu repeziciune. Cum voi reuși 
să fao ca copiii mei să fie cel 
puțin la nivelul celor de la 
oraș 7 O. nu cu computere, deși 
bine ar fi să am așa ceva in 
școală, și poate chiar am să am. 
Dar ținîndu-mă eu la curent cu

PIONIERIA— SCOALĂ Â EDUCAȚIEI
J ■>

r.ele constructoare de mașini din 
Reșița, combinatele chimice din 
Iași și orașul Gheorghe Gheor
ghiu Dej, Uzinele „Electronica" 
din Capitală, importante între
prinderi din Brașov, Galați și 
alte centre industriale au făcut 
loc in secțiile și atelierele lor 
unor cercuri pionierești pe pro
filul producției In care sînt spe
cializate. Conduse de ingineri, 
maiștri și lucrători cu o Înaltă 
calificare, îndeosebi tineri, ute- 
ciști, cercurile uzinale s-au do
vedit un teren foarte complex 
de educare în spiritul muncii și 
în spirit muncitoresc a școlari
lor. Nu întîmplător, la absol
virea școlii generale, numeroși 
pionieri care au activat în 
cercurile uzinale își aleg mese
riile pe care le-au cunoscut în 
contactul direct cu viața uzinei 

O inițiativă de dată mai re
centă exprimă ideea că apro
pierea școlarilor de producție se 
poate realiza in forme potrivite 
anilor lor dar nu mai puțin se
rioase, fără tenta de joacă și 
de condescendență pe care o 
îmbracă uneori atitudinea adul- 
ților în raporturile lor cu co
piii. ceea ce conferă acțiunilor 
o mare forță de convingere. 
Consiliul județean Argeș al or
ganizației pionierilor, în comun 
cu inspectoratul școlar, reali
zează de doi ani în vacanța de 
primăvară o întîlnire intre in
ventatorii „mari" de la Uzina 
de autoturisme din Colibași și 
micii inventatori din cercurile 
ponierești. Schimbul de opinii 
se realizează în prezența unei 
expoziții cu lucrări ale inventa
torilor de toate virstele, nimic 
nu- este mimat, întreaga consfă
tuire concură La deschiderea 
orizontului spre tehnică, spre 
producție al școlarilor, din rîn- 
durile cărora la absolvirea 
cursurilor, uzina își împrospă
tează an de an efectivul de 
muncitori.

în aceeași ordine de preocu
pări se cere menționat intere
sul cu care marile unități in
dustriale de la noi se ocupă de 
înzestrarea tehnică a cercurilor 
pionierești. Importante utilaje — 
strunguri, freze, raboteze, apa-

sa con 
rialului 
unde i 
este destin 
grădinițe, gind uta'.ă a-
nume pentru le scule,
articole pentru ni inte
rioare. piese m mobilier,
se valorifică prin expoziții și 
magazine soecializatg pentru că 
nimic n-a fost conceput și exe
cutat in afara idei; de utilitate 
practică.

Atracția producției „adevărate"

Dintre cercurile tehnico aph-
cative alle pion•eriior. 1633 iși
desfășoa:râ activitatea direct în
uzine și fabrici. pe șantierele de
construeții, in f — eie ș: coope-
rativele agrico: e. |n stațiunile
de mec a agriculturii.
Atracția pe care1 o exercită pro-
ducția adevâra1:ă" o exprimă și
faptul c rcuri'.e uzinale
activeazăî peste 129 600 pionieri
și școlar■L Dar prezența unui
număr aitlt de mare de școlari
în unita tile ecorornice exprimă
și interesul celor mar: de a fo-
losi căi variate pentru educarea
cultului muncii de la cea mai
fragedă virstă. Acest interes,
care nn e numii al slujitorilor
școlii, ci al tuturor. îmbracă for-
me dintr-e cele inai diferite. Uzi-

rate de sudură, echipamente 
pentru cercurile radio și teleco
municații ori auto-moto — iau 
drumul cercurilor care funcțio
nează în școli și case ale pio
nierilor: muncitori și tehnicieni, 
adesea părinți ai școlarilor — a- 
jută la punerea lor în funcțiu
ne. intreținerea și folosirea lor 
corectă.

Microferma școlară sau cum se 
exercită autoconducerea

Frumoasa deviză pionierească 
„Fiecare să muncească după pu
terile sale, dar depășindu-se 
mereu pe sine" este stimulată 
de școală și organizația de pio
nieri. indiferent da;că e vorba 
de oraș sau de mediul rural. 
Cum este și firesc în școlile să- • 
tești. educarea prin muncă și 
pentru muncă se realizează în 
principal prin mijlocirea micro- 
cooperativelor agricole de pro
ducție, care însumează 3107 u- 
nități în sarcina cărora intră 
cultivarea unor suprafețe de 
8 128 hectare. Cercurile de agro- 
biologie și chiar și cercurile 
tehnice organizate în școlile să
tești concură la reușita muncii 
în microferme. Micii producă
tori își asumă executarea lucră
rilor agricole dar și conducerea 
și organizarea muncii. Președin
tele, inginerul șef. contabilul, 
brigadierii, toți pionierii, nu mi
mează ocupațiile oamenilor 
mari, ci învață să exercite func
ții economice și sociale, se fa
miliarizează de timpuriu cu spe
cificul unităților economice a- 
gricole. cu profilul meseriilor sa
tului, organizîndu-și activitatea 
după calendarul muncilor agri
cole.

Detașamentele pionierești de 
la sate își asumă răspunderea 
creșterii pasărilor și animalelor 
mici, fac lucrări de sericicultu
ră. silvicultură și pomicultură, 
cultivă legume și zarzavaturi. 
Toți pionierii și școlarii sînt an
trenați la importante acțiuni de 
muncă patriotică în cadrul unor 
manifestări 
sînt 
re“,
,r

tradiționale cum 
..Școala noastră ca o floa- 

.Spic cu spic, patriei snop", 
,Pe cărări de munte, după flori

și fructe", sau a unora inițiate 
acum, în cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberării 
patriei și a jubileului organiza
ției piqnierilor, cum sînt : „Cel 
mai frumos parc comunal", 
..Săptămîna colectării deșeurilor 
textile și de hîrtie", ..Ziua co
lectării metalelor" și altele.

★
Militind pentru înfăptuirea 

îndrumărilor partidului privind 
legarea învățămîntului de viață, 
de practică, organizația pionie
rilor sprijină școala în perfec
ționarea procesului didactic și a 
activităților tehnico productive, 
incit activitatea să răspundă to
tal scopului educării copiilor 
pentru muncă, pentru îndepli
nirea obligațiilor lor sociale 
viitoare. Există, o întreagă miș
care antrenînd cadrele didactice 
care au răspunderi de coman
danți ori de conducători ai ac
tivităților practice pentru diver
sificarea activităților tehnico- 
aplicative destinate pionierilor 
și școlarilor, incit acestea să 
contribuie intr-o măsură mai 
mare la formarea aptitudinilor, 
descoperirea și cultivarea ta
lentelor, orientarea profesională 
către sectoarele economice spe
cifice județului ori către cele 
prevăzute a se dezvolta în anii 
următori. Avind ca bază expe
riențe deja cunoscute în care 
cercuri tehnice și case ale pio
nierilor se autofinanțează prin 
valorificarea produselor realiza
te, organizația pionierilor își 
propune să extindă și să stimu
leze asemenea inițiative, care să 
ajute, într-o perspectivă apro
piată. la autofinanțarea tuturor 
școlilor.

Educarea prin muncă și pen
tru muncă a tinerei generații 
este o preocupare de seamă a 
întregii noastre societăți. Suc
cesele de pină acum înmănun
chează și munca școlii, grija 
părinților, preocuparea colecti
velor de muncitori și coopera
tori care veghează ca toți școla
rii țării să crească oameni pen
tru care munca, exercitată cu 
dăruire și competență, să repre
zinte însăși națiunea lor de a fi.

ce este nou — nu numai că le 
voi oferi acest nou. dar li voi 
învăța să fie receptivi la neu, 
îi voi învăța să gindească e - 
namic. Aceasta e principalul. 
Sigur, nu se poate face totul la 
comandă. Am eu niște idei. D- 
pildă, nu cred că ar trebui să 
existe programe stricte de ir.- 
vățămînt. Copiii n-ar trebui s- 
liți să stea la același nivel. 
Dacă învăț să gindească mate
matic, însușindu-și firește cu
noștințele fundamentale, nt; 
departe, in imperiul materna’; . 
aș merge cu aceia care sint do
tați pentru asta.

— Mi se pare că tînăra noas
tră colegă e teribilistă ! (Mar-a 
Onofriciuc). Profesorul trebuie 
să posede arta de a se acomoda 
cu ce este. Există riscul de a 
te împotmoli intrind in niște 
tipare vechi, știu. Dar atita 
vreme cit există manualele, 
programa analitică, generația ce 
patruzeci de ani, trebuie să te 
acomodezi, nu 7 Trebuie să gă
sim calea de mijloc, să promo
văm noul în tipare vechi.

— Nu-mi place calea de mij
loc ! Nu numai din cauza for
mulei, compromisă (Ion Moise, 
științe naturale, anul III). Ge
nerația tinără nu poate revolu- 
ționariza totul, dar dacă nici nu 
încearcă, nu va revoluționariza 
nimic 1 De ce să respect pro
grama dacă mi se pare incom
pletă și proastă — și pot să de
monstrez asta, am argumente 7 
Dacă unele manuale sint proas
te, de ce să silesc copiii să în
vețe ce.va depășit și prost ex
pus 7 Eu cred că este depășită 
separarea științelor, studierea 
lor pe felii in școală. Dar sint 
silit a face astfel. Științele na
turale nu le pot vedea decit in 
corelație cu toate celelalte ști
ințe. cu matematica, biologia, 
geografia. Omul copiază na
tura, care este un laborator 
fantastic. Vorbiți de învingerea 
discrepanței sat-oraș, de egali
tatea șanselor, necesară. Dar a- 
ceastă bătălie trebuie începută 
de la repartiție. Cei mai buni 
studenți primesc ..cele mai bune 
repartizări" — adică în licee, la 
oraș. Dar ce, la sate trebuie șă 
meargă oameni de categoria a 
doua 7 Profesional, moral, poli
tic 7 Aș zice dimpotrivă ! Aici 
e nevoie de cei mai buni oa-^ 
meni ! Poate că știința — tot 
știința — o să rezolve și asta, 
dar ar trebui s-o facă mai re
pede. Sper ca toți colegii mei să 
gindească ca mine. Satul - nu e 
o pedeapsă — e din multe 
puncte de vedere un dar !

— Ați ridicat in discuție o 
problemă foarte importantă, 
dacă nu fundamentală. (Mihai 
Blegu — anul II, filologie). 
Problema manualului și a pro
gramei. Noi nu ne terminăm 
treburile respectînd programa, 
bună sau mai puțin bună. Am 
să inoculez elevilor mei spiri
tul critic, studiul individual. în
drumarea copiilor spre lectura 
elevată, spre actualitate, stu
diul pe textul fundamental, iată 
ce trebuie să facem. Dacă nu 
vor citi literatură bună și nu 
vor ști să gindească asupra ei 
cu instrumentele de gindire ale 
unui intelectual — înseamnă că 
nu mi-am făcut datoria. De ce 
trebuie să mă agăț numai de 
manual ctnd există cărți de is
torie și critică literară funda
mentale spre care pot să-mi 
îndrept elevul 7 Și dacă progra
ma socotește de cuviință să nu 
scoată o vorbă despre anumiți 
scriitori, cine mă poate împie
dica s-o fac ? Ei, și după 
cițiva ani de experiență, o 
să ne spunem și noi pă
rerea forurilor superioare 1 A- 
colo unde poți să aprinzi scîn- 
teia — care nu se poate aprin
de pe o foaie albă, cu linii 
paralele — trebuie s-o aprinzi. 
Nu e asta menirea noastră 
fundamentală 7

VÎNT BUN LA PUPA !

Poate că secretara de partid 
mi-a „dat" pentru discuție stu
denți de excepție. De excepție, 
pentru patima pe care o pun in 
pregătirea inaltei lor meniri. 
Nu cred. Chiar „premianții" — 
și cițiva interlocutori mi-au 
mărturisit că nu sint, notele se 
pun cu severitate aici, pe ma
lul mării — sint exponenții u- 
nui mod general de gindire, 
modul de gindire al colectivu
lui. Multe din ideile lor sînt în
drăznețe. Unele realizabile, al- . 
tele eronate. Sau par eronate. 
Viața le va valida sau nu. Unii 
își vor păstra ardența, alții nu. 
Este întotdeauna tulburător să 
te apropii de un început de 
drum. De o prefigurare de des
tin. Este de două ori emoțio
nant, atunci cînd destinul este 
ales — este dorit. Alegerea este 
un sacrificiu, cum frumos spu
nea Maria Onofriciuc, dar ce 
frumos sacrificiu, de astă dată ! 
Lectorul Marin Mincu, poet și 
critic literar cunoscut, mi-a dat 
să răsfoiesc cîteva numere ale 
unei reviste literare editată 
de cenaclul literar al In
stitutului, cenaclu pe care-1 
conduce cu pasiune. Este o re
vistă frumoasă și romantică, 
cum se cuvine să fie o revistă 
literară. în spatele Institu
tului pedagogic din Constanța, 
e un înalt promontoriu, jos e 
plaja și după ea începe marea. 
Ea nu se aude, se bănuie nu
mai. Studenții simt vîntul sărat 
caracteristic și pur și aud țipe
tele pescărușilor eroice, de me- 
sajeri. De aici, din Constanța, 
se pleacă. Este un oraș al ple
cării și al eternei reîntoarceri 
Ia ideal.

19.30 — Telejurnal: 20.00 — Tele
obiectiv: 20,25 — Telecineraateca. 
Tn ciclul „Mari ecranizări": Toni 
Jones: 22.20 — 24 de ore.

CEATA : Ura (orele 18; 20,15).
CINTECUL NORVEGIEI î Dru

mul Sării (orele 15.30; 19). 
' DINCOLO DE NISIPURI : Pro
gresul (orele 15.30; 18: 20.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA: Unirea (orele 15 45: 18;
20.15) .

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Pa
cea (orele 16; 18; 20). Floreasca 
(orele 15.30; 18. 20,15)

JOE KTDD • Cringași (orele 15:
18.15) .

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Glu- 
Iești (orele 15 30: 18: 20 15).

MARELE VALS Popular (orele 
15.30: 19).

PROPRIETARII : Cosmos (orele 
15,30; Î8: 20.15).

JUCĂTORUL : Viitorul (ora
20.15) .

DOI PE UN BALANSOAR : 
Viitorul (orele 15,30, 18).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : Arta (orele II: 15.39; 19)

EXPLOZLA : Casa Filmului (ora 
II).

ARCV Ș _ FEP. yffiCAT (orele 
14.39: 16.3C|,'jSgP.TRUD (ora 18.45); 
CRTMTNAMMBBgw> 39.46), rulea
ză la Cinemateca ^Union*.

PROG1UMIL IU

adio
9.99 șqkL 9-95 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9.55

de St A nd rome. 19.99 Meridian- 
Club ll.W Profil pe portativ - 
dirijorul Kari Bohn. 11,M Opera

Hamlet" — fragmente. 12.00 Știri. 
12.05 Invitație in fonotecă. 12.55 
Melodia zilei. 13.00 închiderea 
emisiunii. 17.00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! _ muzică 
ușoară la cerere. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18.10 
Dublu recital : Anda Călugăream! 
și Roberto Carlos. 18,55 Melodia 
zilei. 19.00 In direct... de la Reși
ța : „Alaiul primăverii". 19.30 
știri. 19.35 Casa de discuri ..Eter
na". 20.09 Jurnale și memorii. Po
vestea vieții mele 21.00 Radlo- 
fono-rama. Muzică ușoară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. „Partidul e-n toate". 23,20 
Pagini contemporane simfonice 
23.55—24,00 Ultimele știri.

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

20,00 — Avanpremieră; 20,05 —- 
Muzica românească în contempo
raneitate; 20.40 — Din lirica uni
versală; 21.00 — Telex; 21.05 — 
Unora le place... hazul; 21,50 _ 
Universitatea TV.

Teleșcoală : 9.00 — Album: Titu 
Maiorescu despre munca intelec
tuală : 9.20 — Introducere in in
formatică; 9,30 — Interferențe ști
ințifice Antropologia; 10,00 — 
Curs de limbă engleză: 10.30 — 
Curs de limbă rusă: 11.00 — Film 
pentru tineret: ..Legenda"; 17.35 — 
Curs de limbă franceză; 18.05 — 
Micii meșteri mari... din județul 
Vrancea ; 18 30 Sociorama ;
18,55 — Tragerea Pronoexpres ; 
19.90 — Bună seara. vacanță ! 
Năzdrăvanii in cosmos : 19.20
— 1001 de seri : Carnavalul ;

Opera Română ; BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 11; OTHEL
LO — ora 19; Teatrul Național 
(Sala Mare) : BECKET — ora
19,30; • Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION _ ora 20: (Sala 
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TtNĂRULUI „W" — ora 20; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul „C. I.

Nottgra" (Sala Magheru) : AICI 
A DORMIT GEORGE WASHING
TON — ora 19,30: (Sala Studio) : 
HOTELUL ASTENICILOR — ora 
20: Teatrul Mic : VREȚI SĂ JU- 
CAȚI CU NOI ? — ora 15.30; VIA
ȚA E CA UN VAGON — ora 
19,30; Teatrul Giulești : RĂZBU
NAREA SUFLEURULUI — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
MITICĂ POPESCU — ora 19 30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR _ ora 19,30; (Sa!a 
Victoria) : VINO SA NE VEZI 
DISEARĂ _ ora 19.30; Teatrul 
,.Ton Creangă" : TRAGEDIA
GREACA — spectacol-lecție — ora 
10; NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 10; (Sala Acade
mia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NATAFLEȚ — ora 10; An
samblul .Rapsodia Română" ; 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
19 30: Circul ,.Globus" : ÎNTILNI- 
RE LA CIRC — orele 10 șl 19.30.
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Primiri la președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu

O Trimisul special al Sultanului Omanului
(Urmare din pag. 1)

respund intereselor celor două 
popoare, în spiritul respectului 
reciproc, al egalității și coope
rării.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc apoi au fost abordate 
probleme referitoare la situația 
din Orientul Apropiat, precum 
și la relațiile dintre România și 
Oman, evidențiindu-se dorința

comună de a dezvolta, pe mul
tiple planuri, colaborarea bila
terală, in folosul ambelor țări 
și popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială.

@ Conducătorul delegației economice 
din Trinidad-Tobago
(Urmare din pag. I)

de lichidare a subdezvoltării, 
de propășire economică și so
cială a tuturor statelor lumii. 
In acest context s-a subliniat 
necesitatea promovării unor ra
porturi internaționale bazate pe 
principii noi, democratice.

Au fost discutate probleme 
de interes comun privind dez
voltarea colaborării și cooperă
rii economice bilaterale, reciproc 
avantajoase. Conducătorul dele
gației economice din Trinidad- 
Tobago și-a exprimat satisfacția 
pentru rezultatele discuțiilor 
purtate la București in vederea

stabilirii domeniilor concrete de 
colaborare, urmir.d ca h cel 
mai scurt timp să treacă la 
realizarea înțelegerilor conve
nite.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Primiri la Consiliul
de Miniștri

mint a C.C. al P.C.B- care, la 
invitația C.C. al P.C.R_ va 
efectua o vizită in schimb de 
experiență in tara noastră.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Alexandru 
Szabo, adjunct de sef de secție 
la C.C. al P.CJL. de activiști de 
partid. Au fost de fată repre
zentanți ai Ambasadei R-P. Bul
garia la București.

Mesaje de felicitare
adresate

71 apărut:
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DIN SUMAR:

președintelui României, 
NICOLAE CEAUSESCU ?

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România 

Președintele Consiliului de Stat
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Repu
blicii Socialiste România. Reprezentanța Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L-.A.) vă adresează, Excelență, un 
călduros salut revoluționar și cele mai bune urări de succes în 
noua dumneavoastră funcție — de președinte al Republicii So
cialiste România.

ANTONIO DOS SANTOS FRANCA
Reprezentant permanent al M.P.L.A.

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog sâ -acceptați călduroase felicitări și urările cele mai 
sincere de fericire personală din partea Organizației Mondiale 
a Proprietății Intelectuale, cu prilejul alegerii în cea mai înaltă 
funcție din țara Dumneavoastră.

ARPAD BOGSCH
Director general

• Discursul solemn al pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale

• Editorial : Un eveniment 
istoric cu profunde sem
nificații politice și sociale

• Creșterea tinerei generații 
— îndatorire de mare răs
pundere

• Ion Dincă: Puterea de 
înriurire a criticii și auto
criticii

• ÎN ÎNTÎMPINAREA GLO
RIOSULUI JUBILEU AL

ELIBERĂRII PATREI ȘI 
A CELUI DE-AL XI-LEA 
CONGRES AL P.C.R.

• CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE 
ROLUL CONDUCĂTOR 
AL ORGANELOR SI OR
GANIZAȚIILOR DE PAR
TID

• STIL DINAMIC ȘI COM
PETENTA IN DIRIJAREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMI- 
CO-SOCIALE

• PROBLEME ALE CON
SILIILOR POPULARE

...se menține răcoroasă, 
cu cerul schimbător. Cu to
tul izolat în nordul și estul 
țării sint posibile ploi slabe. 
Vintul va sufla moderat. 
Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse intre +10 și +16 
grade, iar minimele între 
—4 și +7 grade. La Bucu
rești, vremea va avea același 
caracter, cu cerul variabil 
vînt potrivit. Maxima va fi 
cuprinsă între +12 și +14 
grade, iar minima intre +2 
și +4 grade.

Din nou, la Floreasca „SERILE SCiNTEII TINERETULUI
Peste cîteva zile

FESTIVALUL HANDBALULUI
O

O inedită intîlnire a campionilor mondiali cu suporterii bucureșteni. 
seară plină de surprize și suspense-uri.
Cîteva din punctele de atracție ale programului :
SECVENȚE FILMATE DIN MAREA VICTO-
DE LA BERLIN. GOLURILE DECISIVE ALE

Marți după-amiază, tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit pe Foud 

ț-‘ M’Bazzaa, ministrul tineretului 
și sportului din Republica Tu
nisiană, care efectuează o vi
zită în țara noastră.

Foud M’Bazzaa a rugat să se 
transmită din partea președin
telui Republicii Tunisiene. Ha
bib Bourguiba, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
alegerii sale în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, cele mai calde felici

tă-

In continuarea vizitei pe care 
o întreprinde în țara noastră, 
la invitația ministrului român 
pentru problemele tineretului. 
Fouad M’Bazzaa, ministrul ti
neretului și sportului din Re
publica Tunisiană, a avut con
vorbiri cu tovarășii Vasile Gli-

tări. urări de fericire și succese 
in activitatea sa și de prospe
ritate pentru poporul român 
prieten.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă priete
nească, au participat tova
rășii Ion Traian-Ștefănescu. 
ministru pentru problemele ti
neretului, și genera’-Iocotener.t 
Marin Dragnea. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

A fost de față Taieb Sahbar.:. 
ambasadorul Republicii Tuni
siene la București.

★ ★

ga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Virgil Caza- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
educației și invățănrintului. 
Oaspetele tunisian a vizitat, de 
asemenea. Uzinele J Mai“ din 
Ploiești.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI ai Partidului Comurăs* 
Român, condusă de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru ai 
C.C *1 PC.R.. care, la invitata 
CC al PCB.. a Sect • vizită 
in schimb de experiență in Re
publica Populară Bulgaria, s-a 
inapoiat marți dupâ-zmiază ta 
Capitală. La aosire au fost pre
zent i tovarășul Consta- rin Matei, 
membru supleant al CC al 
PC.R.. și acrit Iști de pârtii

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
vă rog sâ acceptat: călduroasele mele felicitări cu prilejul ale
gerii Domnea voastră unanime ca președinte al Republicii Socia
liste România. Sint convins că sub conducerea Dumneavoastră 
relariile «țrirje dintre România ri P N U D. rar continua.

Cele mai bune urări Dumneavoastră personal, țării și poporu
lui romăr. i ______

RUDOLPH A. PETERSON
Administrator (director) *1 FJUM*.

GRUPUL ȘCOLAR
AL ÎNTREPRINDERII DE AUTOCAMIOANE, BRAȘOV

str. Poiene'or, nr. 5

PROSPECT

RIE
CAMPIONILOR LUMII. "
• UN MOMENT SOLEMN IN CARE SE DE- 

CERNEAZĂ DISTINCȚII HANDBALIȘTILOR 
TRICOLORI !

• ZECE ÎNTREBĂRI DIN SALA PENTRU AȘII 
DE PE SEMICERC.
• DIALOG ÎNTRE GENERAȚII. CE GINDESC

In numerele viitoare ale ziarului 
declarații, 
gramul

VECHII CAMPIONI DESPRE NOII CAMPIONI ?
• CRONICARII LA MICROFON IN CADRUL 

UNUI INTERVIU-BLITZ CU LAUREAȚII DE LA 
BERLIN DESPRE TRECUTUL, PREZENTUL Șl VII
TORUL HANDBALULUI ROMÂNESC.

• VREȚI SÂ-I CUNOAȘTEȚI PE CAMPIONII 
LUMII ? Vl-I PREZINTĂ - DATE BIOGRAFICE 
Șl PERFORMANȚE - CRAINICUL TELEVIZIU
NII, CRISTIAN ȚOPESCU.

nostru, alte amănunte în cadrul unor
micro-interviuri, relatări etc. cu și despre protagoniști și pro- 

,,Serilor Scînteii tineretului” de la Floreasca.

în eurînd Festivalul handbalului

Pe terenul de fotbal al Complexului sportiv 
„Steaua" din Capitală

• TOVARĂȘUL MANEA MA- 
NESCU, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a primit, cu prilejul 
alegerii sale în această func
ție, telegrame de felicitare din 
partea președintelui Statelor 
Unite ale Americii — Richard 
Nixon, cancelarul federal al 
Republicii Austria — Bruno 
Kreisky. primului ministru al 
Republicii Populare Congo — 
Henri Lopez, primului ministru 
al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei — 
Penn Nouth, președintele Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului

de Sud — Huynh Tan Phat, 
precum și din partea guverna
torului Băncii pentru Paris și 
Țările de Jos — Maurice Naes- 
sens și directorului general al 
Organizației mondiale de siste
me generale și cibernetică din 
Londra — J. Rose.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZA, a 
sosit în Capitală o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de tovarășul 
Prodan Stoianov. adjunct al șe
fului Secției știință și învăță-

CRONICA U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, 

indreptindu-se spre Bel
grad, o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, con
dusă de tovarășul Constan
tin Boștină, președintele 
Consiliului U.A.S.C.R., care 
la invitația Uniunii Studen
ților Iugoslavi 
de o vizită in 
slavia.

La plecare, 
fost salutată 
Radu Enache, 
C.C. al U.T.C.,

va intreprin- 
R.S.F. Iugo-

delegația a 
de tovarășul 
secretar al 

e membri ai
Biroului Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R.

★
Ieri s-a înapoiat in Ca

pitală, venind de la Cairo, 
delegația Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști 
din România. condusă de 
tovarășul Vârtosu Mihail, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a participat 
la cel de-al X-lea Congres 
al Uniunii Generale a Stu
denților din Republica Ara
bă Egipt.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul loan 
Bari, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R.

privind admiterea in liceul industria! de mecanică și in școala profe 
sionalâ pentru anul școlar 1974—1975

Sesiunea iunie—iulie 1974
Pentru anul școlar 1974—1975 primim înscrieri de candidați la : 

LICEUL INDUSTRIAL DE MECANICA CONDIȚII

absolvenți a 8 clase de școală generală promova d - ccest 
an. Candidații pentru liceu - treapta I vor fi $decțio~a* ne 
baza probelor de aptitudini și verificcrea c-'-Oț* *‘e'y 

conform instrucțiunilor M.EL

ȘCOALA PROFESIONALĂ — CURSURI DE ZI

1. Cu absolvenți a 10 clase de școală generclă, promo* o an 
școlar 1973-1974 pentru meseriile s

• electrician întreținere și reparații,
e forjor,
e frezor, rabotor, mortezor,
e lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor de mașini 
e sculer matrițer,
e strungar,
o turnător formator.

Durata de școlarizare pentru acere meserii er*e de 2 
ani.

2. Cu absolvenți a 8 clase ce școală generală, promoții 
mai vechi, pentru meseriile :

• lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor de mașini, 
e frezor, rabotor, mortezor,
e strungar.

Durata de Școlarizare pentru aces‘s meserii este de 3 ani.

UN MECI DE
Pe un timp admirabil, circa 

38M* ce spectatori. iubitori ai 
fotbalului. au urmărit, ieri după 
amiază, pe nadlonul Complexu
lui rporriv Steaua din Capita
lă. id meci internațional de țf- 
~ută Este vorba de intilnirea 
internațională amicală de fotbal 
«fir.tre echipele cluburilor Steaua 
București ți O.F.K. Beograd.

DE ÎNSCRIERE
Pertru concursul de admi

tere la licee și școala profe- 
s.cnală sint necesare urmă
toarele acte:

L Cerere de înscriere.
Z Certificat de absolvire 

in original (pentru candidați! 
care solicită să intre in școa
la profesională)

X Adeverință de absolvire 
a 8 clase pentru candidații la 
liceu.

4. Certificat de naștere (co
pie și original).

5. Fișa medicală in care să 
' menționate: analiza sîn- 
gelui și examenul pulmonar, 
efectucte înainte de concurs.

6. Virsta candidaților la li
ceu să nu depășească 17 ani 
la 31 decembrie 1974.

7. Vîrsta candidaților la 
școala profesională să nu 
depășească 18 ani la 31 de
cembrie 1974.

8. Se pot înscrie atît la 
i ceu cit și la școala profe
sională băieți ți fete.

9. înscrierile încep la 15 
iunie 1974.

Informații suplimentare se 
da< zilnic între orele 7—15, 
tel 32297.

DIRECȚIUNEA ȘCOLII

RADUCANU INDISPONIBIL 
PENTRU TURNEUL DIN 

AMERICA DE SUD

Intilnind componenții lo
tului național de fotbal la 
meciul de pe stadionul 
..Steaua" dintre echipele 
Steaua și O.F.K. Beograd, 
ne-a surprins absența por
tarului Răducanu din rîndu- 
rile tricolorilor. Antrenorii 
naționalei. Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc, precum 
și doctorul D. Tomescu, cu 
vădite regrete ne-au infor
mat că Răducanu s-a îm
bolnăvit, devenind indispo
nibil pentru turneul din 
America de Sud, El nu va 
putea apare nici în echipa 
sa de club circa 3 săptămîni, 
perioadă necesară unui tra
tament riguros. în locul lui. 
la lot, a fost convocat por
tarul arădan Iorgulescu. Un 
handicap in plus pentru re
prezentativa de fotbal a ță
rii.

Lotul se află reunit la 
Snagov. Miercuri și vineri 
sint prevăzute două meciuri 
de antrenament. Plecarea 
spre America de Sud, e 
fixată pentru sîmbătă.

C. V.

MARE ȚINUTĂ
In prima parte a jocului, ini
țiativa a aparținut fotbaliștilor 
români care au ratat insă o se
rie de ocazii favorabile de a 
deschide scorul. Totuși, in ulti
mul minut al reprizei. Tătara 
a expediat un șut precis și pu
ternic de la marginea careului 
reușind să înscrie cu toată opo
ziția portarului oaspeților, Bo- 
rot a.

La reluare jucătorii iugoslavi' 
— foarte buni tehnicieni — în
cearcă să-și pună mai bine in 
valoare calitățile, forțind ega- 
larea, dar cei care înscriu din 
nou sint tot fotbaliștii de la 
Steaua. în minutul 70, Năstase, 
scăpat singur pe contraatac, 
driblează o serie de apărători, 
inclusiv portarul și introduce 
balonul in poarta goală : 2—0
pentru Steaua. In ultimul sfert 
de oră, echipa din Belgrad, ne
mulțumită de un asemenea scor 
în raport cu aspectul general 
al jocului, atacă mai insistent. 
Foarte activ și inspirat se do
vedește Țurudija care, in mi
nutele 75 și 82, marchează două 
goluri din apropierea porții, 
aducînd egalarea (2—2), scor 
cu care se incheie această par
tidă agreabilă. Din echipa oas
peților au lăsat o impresie bună 
Kresici, Țurudija și Zec. iar de 
la gazde portarul Coman, Sa- 
meș și Năstase. O bună parte 
din meci a jucat și Dumitru.

In deschidere, un meci de 2 
reprize a cite 20 de aehrene in
tre fostele glorii ale cluburilor 
Steaua și Dinamo. Printre pro
tagoniștii acestui spectacol ine
dit — vedetele de calibru de 
altădată : Birtașu, Popa. Nun- 
weiller III și Nunweiller IV. 
Oct. Popescu, Bartha, Alex. 
Vasile, Eftimie. Szdke. Ene II 
(Dinamo), frații Zavoda, Apol- 
zan, Ivănescu, Onisie, Jenei, 
Cacoveanu, Constantin, N. Tă
tarii (Steaua).

C. VASILE

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS de la 
Monte Carlo a început sub 
semnul surprizelor. încă din 
primul tur au fost eliminați 
cițiva «intre principalii favo- 
riți ai concursului. Astfel, 
americanul Mike Estep l-a 
învins cu 6—0, 7—6 pe com
patriotul său Tom Gorman, 
jucătorul vest-german Ha
rold Elrchenbroich la între
cut cu 3—6. 6—4, 7—6 pe 
iugoslavul Nikola Pilici, iar 
tenismanul maghiar Balasz 
Taroczy a dispus cu 6—2, 
3—6, 7—6 de spaniolul Ma
nuel Orantes.
Românul Ilie Năstase, lide
rul grupei I a Circuitului 
WCT (pentru care contează 
și turneul de la Monte Carlo)

l-a învins cu 6—0, 6—0 pe 
francezul Georges Goven.

o ÎN CADRUL CAMPIO
NATELOR EUROPENE DE 
TENIS de masă de la Novi 
Sad s-a încheiat turneul 
competiției feminine pe echi
pe pentru locurile 5—8. Se
lecționata României a învins 
cu 3—1 echipa Iugoslaviei și 
cu același scor (3—1) forma
ția R. F. Germania, ocupind 
astfel locul cinci.

Echipa masculină a Româ
niei s-a situat în final pe lo
cul 9, invingsnd cu 5—3 for
mația Austriei.

★
Ieri au început și întrece

rile preliminare ale probelor 
individuale. In primul tur 
jucătorul român Dorin Giur- 
giucă l-a eliminat cu 3—1 pe 
englezul Jarvis.

Loturi Ta odihna 
pc litoral! [

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară au 
pus in vînzare bilete ia odihnă pentru stațiunile de pe li
toral, în serii de 12 zile, cu începere de la data de 14 
mai a.c.

De la această dată pînă la 30 iunie, tarifele sint redute 
față de perioada următoare.

Posesorii biletelor la odihnă obținute prin oficiile jude
țene de turism beneficiază de reducere cu 50% la tariful 
de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor 
județene de turism din țară ți la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din București.

PUBLITURISM

■
■ DIN JOACĂ ■

Deseori citim în ziare și reviste despre 
oameni care numai sint în deplinătatea 
capacităților fizice... din joacă, din lip
să de atenție. De necrezut, dar s-au ju
cat în timpul producției în hala mașini
lor, printre aparate sau strunguri, cu 
substanțe inflamabile ți... această joacă 
periculoasă nu putea sfîrși decit tragic, 

lată cîteva cazuri elocvente : Gustav 
■ Turc a rămas invalid la numai 42 de ani 

pentru că a vrut să-i arate unui coleg 
cîteva figuri de judo. Ștefan Șerban a 
îndreptat furtunul de aer comprimat 
spre logodnica lui; aceasta aruncă spre 
el un obiect contondent ți-l accidentea
ză grav. Ion Vlaiculescu apropie bri
cheta de hainele îmbibate cu benzină 
ale lui Vasile Sandu, acesta i-a foc și 
sfîrșește tragic.

lată cum un act necugetat, joacă în 
locuri și cu obiecte nepermise pot lăsa 
în urmă victime și... numai pentru că 
acestora le-a lipsit o clipă de atenție 
și, de ce să nu recunoaștem, mai ales, 
simțul prevederii.

Nu știm dacă cei amintiți mai sus vor 
fi încheiat, în prealabil, la ADAS vreo 
formă de asigurare. Dacă da, atunci 
vor fi simțit binefacerile acesteia, dacă 
nu-., este lesne de înțeles ce a urmat. 
Celor care încă nu s-au gîndit 
cît de necesară este o măsură 
de prevedere în plus, le reco
mandăm ASIGURAREA DE AC-

J CIDENTE CORPORALE,
&■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■SBHaBBaBBBBBaaBBMBaiaBBBBBBaaaBIBBHl!!
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Forma de bază a acesteia se poate 
încheia pentru sume fixe sau pentru 
sume convenite. Asigurările de acciden
te pot fi încheiate de orice persoană în 
vîrstă de la 16 la 70 de ani, indiferentv 
de profesie și de locul de muncă.

Dintre numeroasele evenimente ne
prevăzute, ce se pot întîmpla la domi
ciliu, la locul de muncă, pe stradă, în 
călătorie - pentru urmările cărora 
ADAS plătește sumele asigurate - 
amintim :

EXPLOZIA, LOVIREA, CĂDEREA, A- 
LUNECAREA, PRĂBUȘIREA DE TE
REN, TRĂSNETUL, ELECTROCUTA
REA, ARSURA, ACCIDENTELE PRO
DUSE DE FUNCTIONAREA SAU FO
LOSIREA MAȘINILOR, INSTRUMEN
TELOR, SCULELOR SAU ARMELOR, 
CELE ÎNTÎMPLATE CA URMARE A 
CIRCULAȚIEI MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT SAU DIN CAUZA AC
CIDENTELOR ÎNTÎMPLATE ACES
TORA ETC.

La alegerea celor interesați, asi
gurarea de accidente cu sume fixe 
(10 000 de lei pentru invaliditate per
manentă totală și 5 000 de lei pen
tru deces, ambele din accidente) se 
încheie pe durate de 3 sau 6 luni 
sau pe durate constituind multiplul 
acestora, dar nu mai mult de 2 ani.

ASIGURAREA DE ACCIDENTE 
CU SUME CONVENITE pentru 
cazurile de invaliditate perma-

comuna Glodul 
jud. Sălaj (10 500

comuna Ban nr.

H
■■

■■

■■
■ ■

nentă și deces se incheie pe du
rate de la 1 la 5 ani, la alegerea 
cetățenilor.

Primele de asigurare, Ia ambele for
me de asigurare se stabilesc în funcție 
de mărimea sumei asigurate, de profesia 
și felul întreprinderii în care lucrează, 
precum și de durata contractului de asi
gurare.

Cei care au încheiat asemenea asigu
rări s-au putut convinge de utilitatea 
lor. lată numai cițiva dintre cei care au 
primit sume de bani în cadrul asigură
rilor de accidente :

• Cosma loan, 
Someșului nr. 229, 
lei);

• Breje Emeric,
183, jud. Sălaj (9 600 lei);

o Siclovan Alexandru, Arad, Piața 
Veche nr. 16 (6 250 lei) ;

• Voicu Tudor, comuna Vișina, 
jud. Dîmbovița (3 000 lei).

Lista aceasta ar putea continua, dar 
ne oprim aici, iar dv., stimați cititori, 
rămîne să meditați.

Dacă v-ați convins de utilitatea și 
avantajele asigurării de accidente și 
vreți să o contractați, sau vreți să cu
noașteți mai mult decît am spus aici, 
adresați-vă responsabililor cu munca 
ADAS din unitățile socialiste, agenților 
și inspectorilor de asigurare sau - direct 
- oricărei unități ADAS.

■

■

B

întreprinderea de difuzarea
materialelor sportive

cu sediul în str. Batiștei nr. 11, pentru unitățile 
sale din București, în condițiile legii nr. 
12/1971 și legii nr. 22/1969, angajează urmă
toarele categorii de salariați :

ȘEF DEPOZIT ARTICOLE SPORTIVE 
CAMPING-TURISM
LUCRĂTORI GESTIONARI DE MAGA
ZINE PIESE SCHIMB AUTO-MOTO 
PRIMITORI-DISTRIBUITORI ARTICOLE 
SPORTIVE
TEHNICIAN PRINCIPAL PENTRU AUTO 
REVIZORI TEHNICI AUTO
MECANICI AUTO
ȘOFERI
PAZNICI
MUNCITORI NECALIFICAȚI 
Contabili.

Prezentarea zilnic între orele 8—15, la se
diul întreprinderii pentru angajare.

ti



Sesiunea extraordinară
a Adunării Generale a O.N.U

Pe agendă : Materiile
Marți la ora 21,00 (ora Bucu- 

rcștiului), la Palatul Națiunilor 
Unite din New York au început 
lucrările celei de-a șasea se
siuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., convocată 
din inițiativa Algeriei, sprijini
tă de numeroase state membre 
ale organizației, intre care și 
România. Delegația țării noas
tre la această sesiune este con
dusă de tovarășul George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor 
externe.

Pe ordinea de zi se află în
scris un singur punct, intitulat 
„Problemele materiilor prime 
și dezvoltării".

Lucrările sesiunii au fost des
chise de președintele celei de-a 
28-a sesiuni a Adunării Gene
rale, Leopoldo Benites (Ecua
dor). După numirea membrilor 
Comitetului de verificare a de
plinelor puteri ale delegațiilor, 
plenara l-a ales pe Leopoldo 
Benites in funcția de președin
te al sesiunii 
păstrind, 
alege în această 
președintele sesiunii 
precedente. Adunarea Generală 
a adoptat apoi, în unanimitate, 
agenda de lucru a sesiunii și 
măsurile procedurale propuse 
pentru organizarea lucrărilor 
sale, care urmează să dureze 
trei săptămîni.

Drept bază a dezbaterilor, 
„grupul celor 77“ a pregătit 
două documente de lucru : un 
proiect de „Declarație asupra 
creării unei noi ordini econo
mice internaționale" și un pro
iect de „Program de acțiune". 
Documentele vizează lansarea 
unei ample acțiuni de evaluare 
și revizuire a sistemelor exis
tente in relațiile economice, co
merciale și monetare interna
ționale. așezarea acestora pe ba
zele solide ale principiilor drep
tului internațional și Cartei 
O.N.U. pentru garantarea dez
voltării independente a statelor 
și asigurarea progresului eco
nomic și social al tuturor po
poarelor.

extraordinare.
astfel, tradiția de a 

calitate pe 
ordinare

prime și dezvoltarea
Evidențiind necesitatea spri

jinirii de către statele indus
trializate a tendințelor de însă** 
nătoșire a bazelor cooperării 
economice internaționale, zia
rul „New York Times" subli
nia. intr-un editorial, că „ar fi 
o dovadă de miopie politică din 
partea statelor industrializate 
dacă ar refuza să recunoască 
interesele legitime ale țârilor 
în curs de dezvoltare in efor
turile pentru elaborarea noilor 
norme ale interdependențelor 
din lumea contemporană".

Proiectul planului de acțiune 
conține, in exclusivitate, măsuri 
concrete pentru organizarea 
justă a acestor interdependențe, 
pentru _ facilitarea transpunerii 
în viață a principiilor Declara
ției, pentru asigurarea realiză
rii unor pași spre ameliorarea 
decalajelor eoonomice imense 
care separă, în prezent, statele 
în curs de dezvoltare de cele 
industrializate.

Condamnare fermă
TINERETUL LUMII

în universitățileapartheidului „Barierele sociale
Consiliul Națiunilor Unite 

pentru Namibia — organism 
însărcinat de O.N.U. cu admi
nistrarea acestui teritoriu — din 
care fac 
care și 
prezent,

parte 18 state, între 
România, dezbate in 

cererea conducerii Or-

PENTRU UN SISTEM ECHITABIL
DE REIAT» ECONOMICE 

ÎNTRE TARILE LUMII
UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI ALGERIEI, 

HOUARI BOUMEDIENE
într-un interviu acordat ziarului „Times", președintele Alge

riei, Houari Boumediene, a declarat, referindu-se la sesiunea 
specială a Adunării Generale a O.N.U., consacrată studierii pro
blemelor materiilor prime și dezvoltării, că țările nealiniate do
resc săse creeze un sistem mai echitabil de relații economice 
între țările bogate și cele sărace, bazat pe dreptate, în locul 
exploatării. Noi sîntem gata — a adăugat el — să luptăm pen
tru a realiza acest lucru, tot așa cum. nu cu mult timp în urmă, 
mulți dintre noi am luptat pentru obținerea independenței noas
tre politice. Declarația de la Alger — a spus în continuare șeful 
statului algerian — reafirmă dreptul țărilor din lumea a treia de 
a dispune de resursele lor naturale și de a le exploata așa cum 
doresc. Aceasta implică dreptul acestor țări de a naționaliza 
resursele lor, atunci cînd acestea sînt în miini străine, și de 
a supraveghea îndeaproape investițiile străine.

Pămintui privit prin 
terestrele cerului (ui)

; Scrisoare din S.U.A. de la NEAGU UDROIU

Ultimul echipaj „Skylab" s-a 
întors pe Pămint. Odată cu re
venirea celor trei astronauți se 
încheie un principal capitol al 
zborurilor spațiale, cel privind 
echipajele umane. „Skylab 3“ a 
amerizat după mai bine de 500 
de om-zile în Cosmos, mai mult 
decit întregul program american 
de cercetare extraterestră de 
pînă acum. Parașutat in dimi
neața zilei de 8 februarie in 
Pacific, Ia 189 de mile sud-vest 
de San Diego, echipajul era re
cuperat Ia mai puțin de o oră 
și dus pe uscat. Aducea cu el o 
sută de fotografii ale cometei 
Kohoutek, 29 000 de fotografii 
ale Pămîntului și 75 000 de ima
gini ale Soarelui. încă de la 
10 ianuarie ora 9,10 p.m. 
N.A.S.A. anunța că trio-ul Carr- 
Gibson-Pogue au doborit recor
dul de ședere în Cosmos eu 59 
de zile, 11 ore și 9 minute („Nu 
e recordul nostru, e recordul tu
turor” — sublinia Gerald Carr 
in discursul său radiodifuzat). 
„Skylab" efectuase Ia acea dată 
858 rotații în jurul globului. La 
încheierea misiunii, ultimul 
echipaj „Skylab" revendica 
dreptul de titlu pentru recordul 
absolut — 84 de zile in spațiu, 
împreună, cele trei team-uri au 
petrecut in Cosmos 172 zile lu
crătoare, 32 in plus peste ce era 
inițial planificat. în total, 
zestrea fotografică pe care au 
depus-o in seifurile N.A.S.A. 
cuprinde 40 000 de imagini pri
vind resursele naturale ale Pă- 
mintului și 182 000 de poziții ale 
Soarelui. Poate și acest amă
nunt îl determina pe președin
tele Statelor Unite, in mesajul 
adresat astronauților. să califice 
misiunea „Skylab" drept „cea 
mai productivă activitate în 
istoria explorărilor umane". 
Dacă despre .,Apollo 17“ s-a 
spus că va fi ultimul ..Apollo", 
„Skylab" este considerat inchc- 
ietcrul de pluton pentru seria 
de echipaje spațiale, ineepută 
acum 13 ani de ..Gemini". în 
acest timp, de la Cap Canaveral 
au decolat 30 de nave cu oa
meni la bord dintre care 24 cu 
mai mult de un pilot. Nouă ve
hicule au zburat in jurul Lunii 
iar șase au alunizat. 12 ăstro- 
nauți au pus piciorul pe supra
fața Lunii. Cei 68 de „cavaleri 
ai cosmosului" au totalizat 21 851 
ore în spațiul extraterestru. Este 
miea statistică pe care „Skylab" 
o rotunjește, trâgind linia și 
adunînd.

de 
de 
se 
in

și stația „Skylab" văduvită 
manevrele directe și scutită 
greutatea astronauților. Ideea 
vintură și, simplificată, are 
vedere remorcarea în aer a la
boratorului și tractarea lui spre 
sol de un „shuttle", mai exact 
direcționarea acestuia in locuri 
nepericuloase. oricum in ocean. 
In cazul cind avionul-rachetă 
mult așteptat va intirzia să se 
pună pe roate. lucrurile se com
plică. Sint șanse evaluate la 99 
la sută ca stația să cadă deasu
pra oceanului dar 19 la sută 
poate fi pe uscat. De aceea pro
blema nu se consideră ineheiată.

Stoparea programelor de du
rată pentru explorarea cosmică 
a cerut explicații. S-au adus 
unele, clarificatoare. Costul intre 
altele. „Skylab" a necesitat 2.6 
miliarde dolari. Nevoia de per
sonal, nu in ultimul Ioc. 
Crîstopher Craft, directorul Cen
trului spațial din Houston, de
clara recent că proiectul 
„shuttle" absoarbe o bună parte 
din forțele existente. Restrin- 
gerea treptată a obiectivelor de

prafața unuia din sateliții pla
netei Jupiter și. respectiv, Sa
turn precum și intilnirea cu co
rn Ai Halley in 1985.

Activitățile consacrate cerce
tării Lunii, așa cum au lăsat să 
se înțeleagă și alte declarații 
anterioare, vor scădea in inten
sitate. rolul echipajelor umane 
urmi nd să fie încredințat roboți
lor. Ca începere din 1979 și piuă 
in 1991 stnt prevăzute opt ase
menea zboruri induzind vehicule 
electrice ca posibilități de 
deplasare pe sol eu viteză apro
ximativă de 199 km in decursul 
unui an. in stare să aducă pe 
Pămint mostre din orice punct 
al suprafeței lunare. Comunica
ția cu partea nevăzuta a Lunii 
va fi pasibilă prin intermediul 
sateliților eireumlunari.

în cursul acestui secol se In
tenționează vizitarea tuturor pla
netelor din sistemul nostru so
lar. mai puțin Pluton situat la 
prea mare distantă. înainte de 
1989. rachetele vor porni de la 
Cap Canaveral către Uranus și

® Ce va fi 
de acum încolo ?

Un nou „Skylab" nu este pro
gramat, declară oficialii, zboru
ri spre Lună nici atit și nici 
măcar o nouă conexiune cu sta
ția in care au lucrat ultimele 
trei echipaje. Această corabie 
plutitoare de 100 tone va rămine 
pe cer iacă aproape 10 ani. cînd 
apropiindu-se prea mult de Pă
mint se va expune dezintegrării 
în straturile dense ale atmosfe
rei. Legat de aceasta, specialiștii 
de la Centrul spațial „L.B. John
son" din Texas își pun serioase 
probleme : piesele rezultate prin 
spargerea stației ar putea deveni 
periculoase pentru zonele in care 
cad pe Pămint.

Următorul program spațial in
clude proiectatul zbor „Apollo- 
Soyuz" : la mijlocul anului viitor 
din U.R.S.S. și S.U.A. vor fi 
lansate simultan două vehicule 
care, întîlnindu-se in Cosmos, 
vor efectua imnreună o seamă 
de cercetări. Mai tirziu, prin 
1979. se țintește punerea in bă
taie a tipului nou de navă spa
țială, „Shuttle", o combinație 
între rachetă și avion prezentînd 
avantajul, enorm, de a reveni la 
scl după încheierea misiunii, 
ieftinind considerabil costul ex
pediției. Poate un asemenea 
„shuttle" va readuce din Cosmos

cercetare a determinat plecarea 
unora din cadrele calificate spre 
alte locuri de muncă. Dintre 
astronauți au plecat, de ase
menea. o bună parte (Net! 
Armstrong răspunde la titlul de 
profesor al Universității din 
Cincinatti-Ohio). Regimul de 
mare uzură din cursul acestor 
ani le justifică in mare măsură 
gestul. Pentru ei. ea si pentru 
personalul tehnic, lansările au 
însemnat o concentrare neobiș
nuită de efort. Unii au trebuit 
să lucreze 7# ore pe săpțămînă. 
fără timp de odihnă, in perioade 
de tensiune continuă. Se apre
ciază că circa 230 de persoane 
implicate in programul ..Skylab" 
au muncit in ultimele opt luni 
echivalentul a 18.

Ce turnură vor lua 
cercetările spațiale și 
fi rezolvate intrebările 
succesul lor avem incă timp să 
aflăm. Ce vrem să știm deocam
dată este, așa cum mai spu
neam. răspunsul la speranțele 
cu care ..Skylab" a fost lansat 
pe orbită anul trecut.

Noutățile, mari sau mici, me
rită cunoscute.

• N. A. S. A
se confesează

in viitor 
cum vor 
legate de

Imediat după sosirea mea Ia 
Washington am făcut o vizită la 
sediul central al Administrației 
naționale pentru cercetări aero- 
spațiale. Prin intermediul spe
cialiștilor angajați nemijlocit in 
desfășurarea zborurilor extra
terestre in perspectiva următoa
relor decenii, mi-au parvenit in
formații de natură să trezească 
interesul cititorilor. în linii ge
nerale. programul N.A.S.A. pen
tru viitor are in vedere plantarea 
camerelor de televiziune pe su-

Neptun. vw investiga atmosfera 
planetelor Jupiter. Uranus și Sa
toru preconizând u-se zboruri or
bitale in cazul lui Jupiter și 
Saturn. In perioada 1990-1991 
este prevăzută expedierea a 
două nave spațiale in greutate 
de circa 9 500 kg fiecare, care 
să se rotească in jurul unuia din 
sateliții lui Jupiter la mai pu
țin de 80 kilometri și să depună 
pe suprafața acestuia setul de 
aparate de observație științifică, 
incluzând camera de luat vederi. 
Numele satelitului nu a fost incă 
definitiv ales dar se va decide 
intre Ganymede si Io. Similar 
se va încerca să se procedeze 
in cazul lui Titan, satelit al pla
netei Saturn. în următorii zece 
ani este posibil ca două- nave 
cosmice să plece in direcția lui 
Venus, astfel incit, inscriindu-se 
pe orbită, să-i întocmească 
harta detaliată cu ajutorul ra
darului. Cit privește pe Venus, 
există planuri mai mari : prin 
1985 două rachete vor pluti in 
atmosfera sa iar m 1989 se aș
teaptă 
coboriri 
nătoare 
planeta
piați : 1984 — lansarea unor ve
hicule care să aducă pe Pămint 
mostre de sol de pe planetă ; 
1990-1991 — misiuni pentru
transportarea către laboratoarele 
de pe Terra a probelor de rocă 
din scoarța sateliților Phobos și 
Deimos.

Două comete vor face obiect 
de cercetare specială in aceste 
decenii : Encke. care efectuează 
rotații complete in jurul Soare
lui odată la trei ani și celebra 
Halley care ne vizitează Ia fie
care 750 de ani și va fi aproape 
de noi in 1985.

materializarea primei 
pe sol ! Studii asemă- 
de prospectivă vizează 

Marte in termeni apro-

ganizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) de a 
se convoca Consiliul de 
ritate al O.N.U. pentru a 
discuție situația critică 
în Namibia ca urmare a 
val de arestări și 
deslănțuit de autoritățile mili
tare și polițienești ale regimu
lui de la Pretoria.

Reprezentantul României în 
Consiliul pentru Namibia, Petre 
Vlăsceanu, a caracterizat drept 
gravă situația din teritoriu, ară- 
tind că ultimul val de arestări 
confirmă intenția R.S.A. de a-și 
menține și întări dominația ile
gală asupra Namibiei prin te
roare, represiuni, arestări și tor
turări. Vorbitorul a arătat că 
România condamnă în cei mai 
severi termeni aceste acte bru
tale ale regimului sud-african 
și cere cu hotărîre retragerea 
tuturor forțelor armate și poli
țienești ale regimului rasist de 
la Pretoria de pe teritoriul 
Namibiei.

Evidențiind poziția de solida
ritate constantă a țării noastre 
cu lupta poporului namibian, 
reprezentantul român a subliniat 
că în cursul vizitei întreprinse 
în România de președintele 
S.W.A.P.O., Nujoma Sam, pre
ședintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a reafirmat senti
mentele de solidaritate ale po
porului român cu cauza justă 
a poporului namibian, asigurind, 
totodată, conducerea S.W.A.P.O. 
de faptul că România va conti
nua și în viitor să acorde miș
cării de eliberare națională un 
sprijin hotărit

Secu- 
lua in 
creată 
noului 

represiuni

O veritabilă și redutabilă ba
rieră socială continuă să funcțio
neze în universitățile britanice. Ea 
acționează acum, cînd asistăm la 
o proliferare a centrelor universi
tare, la fel de necruțător ca în 
perioada antebelică a învățămîn- 
tului universitar restrîns. Ea face 
ca faimoasa egalitate a șanselor 
să rămînă un simplu deziderat 
sau o formulă demagogică".

Această observație cuprinsă în raportul 
la recenta conferință a Uniunii Naționale a 
Studenților din Anglia relevă o situație 
care nu reprezintă o particularitate strict 
britanică. „Barierele sociale" consemnate 
in raportul amintit constituie o realitate 
dură în viața universitară a ansamblului 
țărilor capitaliste. O confirmă, în termeni 
clari si cu date semnificative, un document 
elaborat de Consiliul de cooperare cultu
rală de pe lingă Consiliul Europei (organism 
ce grupează reprezentanți ai majorității 
statelor din Europa occidentală).

Documentul este intitulat „Originea so
cială a studenților și educarea lor preuni- 
versitară". Autorii Iui, un grup de specia
liști și profesori universitari din opt țări 
vest-europene. remarcă de Ia început fap
tul că „in pofida creșterii generale accen
tuate a numărului studenților, numai un 
mic procent dintre aceștia provin din fa
miliile muncitorești și țărănești". Datele 
statistice reluate din surse oficiale și refe- 
rindu-se Ia anul universitar 1972—1973 sînt 
elocvente. Procentul studenților proveniți 
din familii de muncitori, țărani și mici me
seriași era, la data amintită : 5 la sută in 
Austria, 11 Ia sută in Belgia, 10 Ia sută în 
Danemarca, 8,5 Ia sută în R. F. Germania, 

sută in 
sută in 
sută in 
la sută

17,6 la sută in Finlanda, 6,2 la 
Franța, 7,2 la sută în Grecia, 7,5 Ia
Irlanda, 12 la sută în Italia, 6 la
Olanda, 7 Ia sută în Norvegia, 14 
in Suedia, 3,7 la sută în Elveția și 15,5 la 
sută in Anglia. Proporția celor proveniți 
din familii muncitorești — notează autorii

vest-europene
Un studiu elaborat

Consiliului Europei

sub egida

occidentale

ușor in ultimiidocumentului — a crescut
ani dar situația rămîne, așa cum o carac
terizează documentul, „UN SCANDAL PO
LITIC DACA SE TINE SEAMA CĂ, IN 
REALITATE, PĂTURI FUNDAMENTALE 
ALE POPULAȚIEI NU BENEFICIAZĂ DE 
DREPTUL ȘI POSIBILITATEA DEPLINA 
A UNEI INSTRUCȚIUNI SUPERIOARE, 
SPECIALIZATE". Fără s-o afirme direct, 
autorii documentului elaborat de Consiliul 
de cooperare culturală al Consiliului Eu
ropei lasă să se degaje, prin datele și con
statările lor de sinteză, concluzia netă că 
actuala structură a școlii superioare din 
Europa occidentală perpetuează inegalitatea 
si injustiția socială care prevalează, dealt
fel, in toate sectoarele vieții din respecti
vele țări. Dealtfel, autorii studiului, pu
blicat la Strassbourg, n-au putut să evite o 
concluzie în acest sens și ei au notat că 
„din punct de vedere al structurii sale so
ciale, universitatea (din țările vizate n.n.) 
diferă într-o manieră vizibilă de structura 
socială a populației". Este o formulă „ele
gantă" pentru a evita probabil să se relie
feze întregul adevăr și anume că structura 
socială a universității în Europa occiden
tală este, in cele mai multe cazuri, exact 
contrarul structurii sociale a populației.

Chengshan, provinciaR. P. CHINEZA: Flota de pescuit ancorată in golful 
kiang.
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Intilnire prietenească 
la ambasada României 

din Ankara
• CU PRILEJUL VIZITEI OFI

CIALE pe care o întreprinde in 
Turcia, delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Mihai 
Dai ea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. la ambasada 
tării noastre din .Ankara a fost 
organizată o intilnire priete
nească. Au participat Sadik 
Side, secretar general al Con
federației Sindicatelor Muncito- 
rilor din Turcia. Abdullah 
Basturk. președintele Uniunii 
sindicale a lucrătorilor din servi
ciile publice, președinți și con
ducători ai altor uniuni sin
dicale de ramură, deputați, ac
tiviști sindicali. întilnirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

lupta pentru îndeplinirea acor
dului de la Vientiane și a pro
tocolului anex. Declarația subli
niază că forțele patriotice neu- 
traiiste vor intări unitatea cu 
Frontul Patriotic Laoțian și cu 
întregul popor in vederea rea
lizării păcii, independenței, de
mocrației. neutralității, unității 
și prosperității în Laos.

încheierea lucrărilor 
primului Congres 

al Tineretului 
Muncitoresc Peronist

In ultima ședință a lucră
rilor primului Congres al Ti
neretului Muncitoresc Pero
nist (J.T.P.), care a avut loc 
in capitala Argentinei, dele
gații au ales componența Se
cretariatului Național provi
zoriu și au stabilit convoca
rea unei reuniuni speciale a 
J.T.P., pentru 11 mai a.c.

• POSTUL DE RADIO PAT- 
HET LAO a difuzat o declara
ție a Alianței forțelor patriotice 
neutraliste din Laos în care sa
lută formarea Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională și 
a Consiliului Politic de Coali
ție Națională ca o victorie im
portantă a poporului laoțian în

Negocierile de la Viena
• ÎN CAPITALA AUSTRIEI 

a avut loc, marți, cea de-a 32-a 
ședință plenară a negocierilor 
privind reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa cen
trală. Cu acest prilej, au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite. 
Participanții au convenit asu
pra stabilirii unei pauze in 
desfășurarea lucrărilor, ședințele 
plenare urmînd să fie reluate în 
săptâmîna care începe la 
6 mai a.c.

La negocierile de la Viena 
participă, în prezent, delegațiile 
a. 19 state ; România este repre
zentată de o delegație condusă 
de Dumitru Aninoiu, ambasado
rul țării noastre la Viena.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA ADN, guvernul Re
publicii Democrate Germane și 
guvernul Republicii Federale 
Germania au căzut de acord ca 
protocolul din 14 martie 1974, 
privind înființarea reprezentan
telor permanente ale celor două 
țări in capitala celeilalte, să 
intre în vigoare la 2 mai 1974.

Citind surse autorizate, agen
ția ADN arată că reprezentan
țele permanente își vor începe 
activitatea la începutul lunii iu
nie 1971.

FORȚELE KHMERE DE ELI
BERARE au cucerit pozițiile 
inamice de la Anluong Chan și 
Prek Ampil, situate la 10, res
pectiv, 6 kilometri de Pnom 
Penh.
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,,Sânte du Monde" despre:

CONSUMUL EXCESIV DE MEDICAMENTE
Publicația lunară 

„Sânte du Monde", 
editată de Organiza
ția Mondială a Să
nătății (O.M.S.), a- 
trage atenția, în nu
mărul său din luna 
aprilie, asupra peri
colelor consumului 
excesiv și necontro
lat de medicamente. 
Pe baza studierii sta
tisticilor, revista a- 
junge la concluzia 
unei creșteri foarte 
mari a folosirii me
dicamentelor. Revis
ta inserează o listă 
de produse, printre

care la loc special se 
află produsele psiho
trope și antibiotice, 
al căror consum abu
ziv este foarte peri
culos.

După studii efec
tuate în Anglia, s-a 
constatat că mai 
mult de jumătate 
dintre persoanele a- 
dulte și o treime din
tre copii iau un me
dicament în fiecare 
zi. Se indică, totoda
tă, faptul — confir
mat de sondaje și 
din alte state — că 
femeile au o înclina-

ție mai pronunțată 
pentru această prac
tică și că fenomenul 
se accentuează cu 
vîrsta. Cele mai mari 
consumatoare de me
dicamente sînt fe
meile care au depă
șit G5 de ani.

„Sânte du Monde" 
sugerează necesitatea 
inițierii unui studiu 
pe scară mondială 
asupra acestei situa
ții pentru a preveni 
efectele ce le-ar pu
tea avea accentuarea 
mai departe a feno
menului amintit.

Reuniți în capitala india
nă pentru a examina o serie 
de probleme nesoluționate 
de acordul de la Delhi asu
pra problemelor umanitare, 
miniștrii de externe ai In
diei. Pakistanului și Repu
blicii Bangladesh — Swaran 
Singh. Aziz Ahmed și Ka
mal Hussein — au ajuns, 
după cinci zile de convor
biri, la încheierea unei în
țelegeri în legătură cu care 
agenția de presă Press Trust 
of India apreciază că „mar
chează încheierea unei ere a 
conflictelor și confruntări
lor".

Acordul, al cărui text inte
gral urmează să fie dat pu
blicității miercuri, prevede, 
în esență, potrivit agenției 
United Press International, 
eliberarea celor 195 prizo
nieri de război pakistanezi 
deținuți de Bangladesh și 
acuzați că ar fi comis crime 
de război, precum și revi
zuirea, de către oficialitățile 
pakistaneze, a cazurilor ce
tățenilor nebengalezi care 
doresc să părăsească Repu
blica Bangladesh, pentru a 
se stabili in Pakistan.

Selecția socială operează, dealtfel, în în
treg sistemul de învățămint. De exemplu 
(cităm iarăși din documentul Consiliului de 
cooperare culturală de pe lingă Consiliul 
Europei) în anul școlar 1971—1972, existau 
în Belgia 12,5 Ia sută fii de muncitori în 
ultima clasă de liceu și numai 4,2 la sută 
în facultăți. Principalul „motor" al acestei 
„selecții sociale" îl reprezintă, așa cum no
tează și documentul citat, „costul ridicat 
al studiilor universitare și politica aproape 
generală de reducere a alocațiilor statului 
peijtru universități". Familiile de muncitori, 
țărani și mici funcționari sînt, evident, di
rect lovite atunci cînd trebuie să înfrunte» 
cu mijloacele lor materiale modeste costul 
continuu sporit al studiilor universitare. 
Date statistice, din aceeași sursă, relevă că 
în perioada 1962—1972 r.umaî 48 la sută din 
studenții înscriși inițial în universitățile 
franceze și-au terminat studiile. Cifra pen
tru aceeași perioadă a fost de 40 Ia sută 
în Olanda și 50 Ia sută în Italia. Și este 
ușor de înțeles că fiii de muncitori și ță
rani, care au de luptat cu cele mai serioase 
dificultăți materiale sînt printre primii ne- 
voiți să abandoneze, pe parcurs, studiile 
universitare.

Documentul-studiu elaborat sub egida 
Consiliului Europei ne oferă, mai ales prin 
datele lui de ansamblu, o privire asupra 
barierelor sociale, din țările vest-europene, 
care împiedică accesul la studiile universi
tare al majorității tinerilor proveniți din 
păturile muncitorești.

EM. RUCAR

Franța înaintea alegerilor prezidențiale
• Plenara C.C. al P.C. Francez ® Declarația 

premierului francez, Pierre Messmer.
După cum s-a anunțat 

luni a avut loc la Paris 
o plenară a C.C. al 
Partidului Comunist Fran
cez, care a audiat și a- 
probat un raport al se
cretarului general al 
P.C.F., Georges Mar- 
cliais, cu privire la ale
gerile prezidențiale din 
Franța.

Comitetul Central al P.C.F. 
— se arată în rezoluția adopta
tă de plenară — aprobă acti
vitatea desfășurată de Biroul 
Politic, care a. permis să se a- 
jungă la o hotărîre a celor trei 
partide de stingă cu privire la 
prezentarea unui candidat unic. 
Comitetul Central cheamă pe 
cetățenii Franței să voteze pen
tru primul secretar al Partidu
lui Socialist Francez. Francois 
Mitterrand, -- candidatul unic 
al forțelor de stingă la postul 
de președinte al Republicii, 
pentru a se crea condiții în ve
derea transpunerii în viață a 
programului de guvernare al 
forțelor de stingă. în continua
re. în rezoluție se arată că 
P.C.F. va depune toate efortu
rile pentru ca oamenii muncii 
francezi, forțele patriotice și 
democratice să susțină candida-\ 
tul celor trei partide de stînga 
în alegerile prezidențiale.

cil. Decizia mea este irevoca
bilă".

Pe lista oficială a candidaților 
Ia alegerile prezidențiale figu
rează, pînă în prezent, Jacques 
Chaban-Delmas, fost prim-mi- 
nistru, Valery Giscard d’Estaing, 
ministru al economiei și finanțe
lor în actualul guvern, și Fran
cois Mitterand, prim-secretar al 
Partidului Socialist, candidat u- 
nic al stingii.

l

• COTIDIANUL TAILAN
DEZ „The Nation", reluat de 
agenția France Presse, anun
ță, în numărul său de marți 
că, pînă la —

an, 
militare 
retrase

Primul ministru al Franței, 
Pierre Messmer, care și-a anun
țat' marți dimineața candida
tura la alegerile prezidențiale, 
cu condiția retragerii celorlalți 
candidați ai majorității, a reve
nit în aceeași zi asupra hotări- 
rii sale.

într-un comunicat dat publi
cității marți după-amiază, pri
mul ministru a declarat : ,,Ne- 
fiind întrunite condițiile puse, 
am decis să nu-mi depun can
didatura fa președinția republi-

ca, 
cestui 
baze 
vor fi 
toriul Tailandei, paralel 
reducerea personalului mili
tar al Statelor Unite, stațio
nat în această țară. Potrivit 
ziarului, primele baze care 
vor fi închise, începînd de la 
jumătatea lunii mai, sint 
cele de Ia Korat, Takhli, 
Ubon și Udron, situate în re
giunea de nord-est 
Concomitent, vor fi 
din Tailanda 52 de 
diere de tip „B—52".

Ziarul „The Nation" relevă 
că vor fi menținute pe teri
toriul tailandez bazele U-Ta- 
pao și cea de la Nakom Pha- 
nom, unde staționează esca
drile de bombardiere „B—52". 
Totodată, vor fi menținutți 
pe teritoriul tailandez 29 000 
de militari americani.

sfîrșitul a- 
mai multe 

americane 
de pe teri- 

cu

a țării, 
retrase 

bombar-

/

După insuccesele social-de- 
mocraților la ultimele alegeri 
de land și comunale un fruntaș 
provincial al liberalilor (partid 
care, după cum se știe, este 
partenerul de coaliție al P.S.D. 
la nivelul federației și în mai 
multe landuri) apreciase într-o 
declarație publică că „P.S.D. 
trece prin cea mai grea criză 
din întreaga sa istorie". La a- 
ceasta, revista „Einblick", or
gan al P.S.D. anunța prompt 
că oferă personalității respec
tive o bursă „pentru a studia 
istorie Partidului Social-De
mocrat" (și a se convinge, adi
că, de faptul că au existat 
crize mult mai grave).

entru cunoscătorii 
istoriei mai vechi 
și mai noi a 
P.S.D.G., este clar 
că dreptatea era 
de partea redacției 

„Eînblick", afirmația fruntașului 
liberal în cauză trezind critici 
aspre, inclusiv din partea unor 
reprezentanți avizați ai propriu
lui partid. Schimbul de replici 
amintit este simptomatic pen
tru starea de îngrijorare provo
cată în tabăra guvernamentală 
de pierderile principalului par
tid al coaliției de la Bonn la 
scrutinele desfășurate luna tre-

Acțiunea redresare"
cută. Căci, dacă nu se poate 
vorbi nicidecum de „cea mai 
gravă criză", tot atît de adevă
rat este faptul că P.S.D. traver
sează în prezent o perioadă de 
pronunțate dificultăți.

Regresul de zece procente și 
pierderea majorității absolute la 
Hamburg a fost un șoc. Rezulta
tele alegerilor comunale ulte
rioare au constituit semnalul 
trecerii la o analiză aprofundată 
a situației. Era nevoie de o cu
noaștere cit mai exactă a cau
zelor reorientării atît de bruște 
a electoratului. (în iunie 1972 
sondajele de opinie situau una
nim în frunte P.S.D. cu aproxi
mativ 5(1 la sută din opțiuni. Cî- 
teva luni mai tirziu, în noiem
brie. procentajul scăzuse la 42.6 
la sută, iar în ianuarie 1974 co
bora chiar sub 40 la sută). în
trebare firească: ce evenimente 
pe plan general și în interiorul 
P.S.D. au produs reorientările 
din cadrul electoratului ? Cele 
de natură politică și economică 
generală sînt îndeobște cunos
cute. Este vorba de repercusiu
nile crizei monetare și ale celei 
energetice asupra întregii lumi 
occidentale: valul inflaționist, 
tendințele de creștere a șoma
jului, perspectivele de stagnare 
economică și grevele nu au mai 
ocolit R.F.G. La acestea s-au 
adăugat elemente specifice. 
Printre acestea se numără difi
cultățile apărute în colaborarea 
în guvern cu liberalii (divergen
țe în problema „cogestiunii" în
treprinderilor mari, a dreptului 
funciar etc.), precum și disensiu
nile din sinul P.S.D. însuși. în 
această privință, presa vest-ger- 
mană de toate culorile semnala

unele neînțelegeri ivite în ulti
mul timp în cadrul prezidiului 
partidului și disputele intre 
P.S.D. ca atare și organizația sa 
de tineret, „Tinerii socialiști", 
care se menține în continuare 
pe poziții de stingă mai radi
calei cum a confirmat și ultimul 
său congres in ianuarie a.c.).

în prezent, P.S.D. pare să fi 
declanșat ceea ce s-ar putea 
numi o amplă acțiune de redre» 
sare. După cîteva luni de ex
pectativă și oarecare resemnare, 
Willy Brandt a adoptat din nou 
poziții ferme și tranșante, suge- 
rind celor care păruseră să fi 
uitat aceasta că sarcina direc
ționării activității guvernamen
tale este de competența exclusi
vă a cancelarului. Tonul sceptic- 
resemnat a dispărut din decla
rațiile publice ale reprezentan
ților guvernului, care încearcă 
acum să convingă opinia publi
că de hotărîrea de a face totul 
pentru a reduce la minimum e- 
fectele condițiilor generale de
favorabile. în discuții deschise 
cu partenerul de coaliție s-a re
venit la linia stabilită în decla
rația guvernamentală. „Tinerii 
socialiști", păstrîndu-și punctele 
de vedere proprii, par a fi ac
ceptat să pună oarecare surdin- 
revendicărilor care aparent îi 
îndepărtează de programul în
tregului partid. Dacă situația e- 
conomică și socială generală va 
evolua în limite acceptabile, ac
țiunea de redresare ar putea 
avea, succesul scontat, căci pină 
la viitoarele alegeri de land mai 
sint cîteva luni, iar pînă Ia cele 
generale mai bine de doi ani.
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