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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Regatului Hașemit al Iordaniei
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In ziua de 13 ma. to-
varășu. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republici: Soda
lisle România, a primi: pe 
Hani Khasawneh care și-a 
prezenta: scrisorile de acredi
tare in calitate de ambasador 
extraordinar și pienipoter.;.ar 
al Regatului Hașemit al Ior
daniei in țara noastră.

In cadrul solemnității de 
prezentare a scrisorilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ambasadorul iordanian Hani 
Khasawneh au rostit cuvin- 
ULu

După solemnitatea prezen
tării scrisorilor, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicoiae

Ceaușescu, a avut o convorbi
re cordială, prietenească cu 
ambasadorul iordanian Hani 
Khasawneh.

La solemnitate și la convor
bire au participat Constantin 
S âtescu. secretarul Consiliu- 
lu: de Stat, și Vasile Gliga, 
adjunct ai ministrului aface
rilor externe.

Actualitatea Programul partidului de educare comunistă a maselor, cadru
I

COLECTAREA
politică de referință pentru activitatea fiecărui cetățean, a fiecărui tînăr

PRIETENIE
TRAINICĂ

Eveniment remarcabil care 
ilustrează profunzimea ra
porturilor de bună vecinăta
te și frățească prietenie, vi
zita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
in Republica Populară Bul
garia, se inscrie ca un nou 
și semnificativ moment in 

W cronica tradiționalelor legă
turi dintre popoarele și ță
rile noastre. A fost o vizită 
scurtă, dar ambianța in 
care s-a desfășurat dia
logul româno-bulgar la ni
vel înalt a relevat in mod 
concludent evoluția pozitivă 
pe multiple planuri a rela
țiilor dintre cele două state, 
dorința reciprocă de a adinei 
o prietenie cu vechi rădă
cini in istorie și de a extin
de o conlucrare care s-a do
vedit a fi rodnică. Convor
birile tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
sint frecvente, au devenit o 
practică statornică, intîlniri- 
le conducătorilor partidelor 
și statelor noastre fiind me
nite să stimuleze raporturile 
româno-bulgare, in interesul 
celor două popoare, al cau
zei socialismului și păcii. A- 
clamațiile care au răsunat pe 
străzile orașului Varna, au 
dat expresie unor trainice 
sentimente de stimă, admira
ție și respect.

Convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au abordat o 
"amă largă de probleme. Cei 
'îioi conducători de partid și 
de stat s-au informat reci
proc cu privire la rezultate
le construcției socialiste in 
țările lor, la sarcinile pe care 
popoarele român și bulgar le 
îndeplinesc in actuala etapă 
și la realizările dobindite sub 
conducerea partidelor lor co
muniste. In mod firesc, o a- 
tenție deosebită a fost acor
dată examinării modului in 
care evoluează legăturile bi
laterale. în acest sens, după 

, cum subliniază comunicatul 
publicat la încheierea vizitei, 
s-a relevat cu satisfacție că 
relațiile multilaterale și co
laborarea rodnică româno- 
bulgară se dezvoltă cu suc
ces și că ambele părți sint a- 
nimate de dorința și hotă- 
rirea de a adinei in conti
nuare aceste relații in toate 
domeniile.

Turul de orizont al vieții 
internaționale — care a re
liefat mutațiile pozitive in
tervenite pe arena mondia
lă — a scos în evidență pre
ocupările comune pentru 
consolidarea procesului des
tinderii in Europa, pentru ac
celerarea și încheierea cu 
succes a conferinței general- 
europene, convingerea comu
nă a necesității de a se de
pune noi eforturi în vederea 
dezvoltării colaborării și re
lațiilor de bună vecinătate 
dintre țările balcanice. Țări
le și partidele noastre și-au 
exprimat, odată mai mult, 
hotărîrea de a contribui și în 
viitor, în mod activ, Ia afir
marea principiilor coexisten
ței pașnice între state cu o- 
rinduiri social-politice dife
rite, la întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale, la coeziunea tu
turor forțelor frontului anti- 
imperialist.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica Popu
lară Bulgaria reprezintă o 
contribuție importantă la în
tărirea prieteniei româno- 
bulgare, la aprofundarea le
găturilor ce unesc popoarele 
noastre.

E. OBREA

A TRĂI IN CULTUL MUNCIIA

DEȘEURILOR DE HIRTIE»
acțiune de amploare în care 
prezența tinerilor va deveni 

mai pregnanta
un înalt comandament moral de care

depinde contribuția noastră la progresul
material și spiritual al patriei

In pagina a IV-a Opiniile academicianului
Nicolae Teodorescu ți prof. dr. docent Tudor Bugnariu

Reporterul consemnează

La executarea lucrărilor agricole 
și pe șantierele unor importante obiective

0 impresionantă
participare a tinerilor

Duminica trecută a fost deci arată zi record a muncii pa
triotice în localitățile județului Dolj. Peste 20 000 de tineri au 
participat la executarea lucrărilor agricole și a ce'.or de pe 
șantierele unor importante obiective economice, sodal-cultu- 
rale și edilitar-gospodărești.

• 1 000 DE HECTARE PRĂ
ȘITE DE TINERI

Firește, cîmpul a concentrat 
o mare forță de muncă. F 
ploile din ultima parte a săptă- 
mînii, duminica trecută a fost 
prima zi In care s-a putut lu
cra la prășit. Mecanizatorii 
și-au pornit tractoarele în agre
gate cu cultivatoarele, iar tine
rii, antrenați de către organiza
țiile U.T.C., și-au dat intilnire 
pe ogoarele semănate cu sfeclă 
și porumb, cu floarea-soarelui 
și soia. Cooperatorii și mecani
zatorii au fost eficace sprijiniți

de către navetiști și elevi. îm
preună au săpat, pe rind, pes
te 1 000 dj hectare, cele îhâi 
bune rezultate fiind raportate 

_ . . de'către tinerii din Dâneți, Ho-
rezu-Poenaru, Moțăței, Țimbu- 
rești, Zănoaga, Băilești. Calo- 
păr și Amărăști. S-a ajuns ast
fel ca sfecla de zahăr și floarea 
soarelui să fie prășite pe supra
fețele cultivate, iar porumbul 
pe aproape zece mii de hectare.
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Duminică

in parcul Herăstrău:

80 000
DE VIZITATORI !
Duminică, in prima zi cu a- 

devărat frumoasă din această 
primăvară capricioasă, parcurile 
și locurile de agrement au fost 
luate cu asalt de zecile de mii 
de cetățeni, dornici să pe
treacă un week-end sau măcar 
citeva ceasuri în aer liber.

Numai in parcul de odihnă 
din Herăstrău — cel mai mare, 
de altfel, din Capitală și din 
țară — s-au Înregistrat circa 
80 000 de vizitatori. Principa
lele atracții: noua ediție a Ex- 
poflorei și, bineînțeles, debar
caderele. Vaporașele „au plim
bat" aproape 25 000 de vîrstnici, 
tineri și copii, iar cele aproape 
400 de bărci și hidrobiciclete au 
fost solicitate de peste 10 000 
de amatori. Ce cantități panta
gruelice de mici, bere, cico și 
pepsi a putut consuma această 
armată de vizitatori vă lăsăm 
pe dv., stimați cititori, să a- 
preciați.

Tot duminică, in pitoreasca 
stațiune din Poiana Brașovului, 
situată la o altitudine de peste 
1 000 m, s-a înregistrat cifra de 
100 000 turiști sosiți aici de la 
începutul anului.

(Agerpres)

TIBCO ’74 — Caracteristica domi 
nantâ a exponatelor românești:

PRODUS NOU.
Tîrgul internațional București de bunuri de 

consum 1974, manifestare menită să contribuie 
Ia schimbul mondial de valori materiale, se 
bucură de succes încă de Ia prima sa ediție. A- 
cest lucru este confirmat și de numărul mare al 
vizitatorilor, peste 20 000, al specialiștilor și repre
zentanților cercurilor de afaceri prezenți în a- 
ceste zile in Capitala României, incă din ziua 
deschiderii prefigurindu-se perspectiva realizării 
unor tranzacții fructuoase.

Noța dominantă a produselor românești, care 
dețin mai bine de jumătate din suprafața de ex
punere, o conferă inscripția „produs nou", pre
zentă de aproape 1 500 de exponate din cele circa 
5 000 prezentate de întreprinderile de comerț ex
terior aparținînd industriei ușoare. Din rîndul 
acestora rețin atenția diversitatea sortimentelor 
de cristal, stofele de lină, pantofii flexibili, co
voarele, articolele casnice și multe altele.

La ștandul întreprinderii de comerț exterior 
„Vitrocim", care prezintă peste 40 grupe mari de 
exponate se remarcă „Marmor-rockul" produs 
cu largi utilizări in construcții, care a fost reti- 
lizat de un colectiv de ingineri, condus de arh.

Organizațiile U. T. C. iși propun 
să preia de la populație 50 la suta 

din hirtia recuperabilă

•f.

• PATRU CĂMINE PENTRU 
NEFAMILIȘTI - OBIECTIVE 
UTECISTE

La întreprinderile agricole de 
stat Sadova, Dăbuleni, Rast și 
Mâcieșul de Jos blocurile pen
tru nefamiliști au fost adoptate 
de către uteciști, adică de viito-

Ir spiritul hotăririlor recent* ale Secretariatului C.C. al 
P.CJL cu privire la raționalizarea consumurilor de hîrtie, un 
colectiv format din reprezentanți ai C.C. al U.T.C. și ai fac
torilor interesați a analizat printre altele evoluția colectări
lor de deșeuri de hirtie din sectorul particular, precum și 
măsurile întreprinse în ultimul an în scopul reintroducerii 
ccestor resurse secundare în circuitul economic. Programul 
adoptat conturează pentru perioada imediat următoare o 
acțiune de amploare întreprinsă de tineri în acest domeniu. 

Despre obiectivele sale ne-a 
vorbit tovarășul Francise To- 
rok, adjunct de sef de secție 
la C.G al U.T.C.

Preocupare mal veche, colec
tarea deșeurilor de hîrtie Jo- 
bindește acum in ansamblul in
tervențiilor U.T.C. un conținut 
aparte. Ca să avem hîrtie sacri
ficăm păduri, adică un patri
moniu național a cărui 
cere 
Această imprejurare atrage 
tenția in modul cel mai serios 
asupra raportului dintre ceea ce 
producem și utilizăm ca apoi să 
se piardă și ceea ce poate fi 
recuperat. Se constată că zeci 
de mii de tone, aproximativ 
60—65 la sută din hirtia consu
mată anual se aruncă. Așa se 
și explică dezechilibrul care s-a 
creat intre consum și ofertă de 
hirtie pe plan mondial, intre 
creșterile continue a nevoilor 
de celuloză papetarâ și devan
sarea posibilităților tehnice și 
naturale de a le răspunde in 
aceeași măsură. In ceea ce ne 
privește numai 6 la sută din 
volumul de hirtie recuperat in 
România reprezintă contribuția 
organizațiilor de tineret. Fireș
te, ținînd seama de sectorul in 
care am intervenit cu precăde
re, preluarea deșeurilor de hîr
tie de la populație, atunci pon
derea recuperărilor efectuate de 
către organizațiile U.T.C. sporeș
te pînă la 20 la sută. Dar este 
tot ceea ce putem face ? Bi
neînțeles că nu.

O trecere în revistă a sur
selor de colectare a unor mari 
cantități de deșeuri de hîrtie 
direct accesibile tinerilor ne-a 
arătat că practic nu există or
ganizație U.T.C. care să nu 
dispună de posibilități aprecia
bile în domeniul acesta. In con
secință, sarcina de colectare a

• La Phenian a avut 
loc un miting al prie
teniei dintre tineretul 
român și coreean. In 
pagina a Vl-a infor
mații privind vizita de
legației U.T.C. în 
R. P. D. Coreeană

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 111-a)
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ElHtAȚlE, 
RĂSPIVUERI

H

Constantin Gurgui, de la întreprinderea „Mar
mura" din București. Tot aici sint expuse im- 
pislitura din fibră de sticlă armată și țesătura 
din fibră de sticlă, foliile de aluminiu bitumate 
și nebitumate, produse din P.V.C. fabricate la 
Buzău, noile modele de tapete realizate la Turda 
sau gama articolelor sanitare produse la noua in* 
treprindere de ceramică fină pentru construcții 
din Cluj. Toate aceste exponate au largi apli
cații în construcțiile industriale, hidrotehnice și 
civile, fiind termofonoizoiatoare sau îndeplinind 
diverse alte funcționalități.

Hărnicie și entuziasm tineresc la acțiunile de muncă patriotică, din cartierul Titan 
Foto: GH. CUCU

Unde ne sînt...
profesorii de engleză ?

...Intr-uri frumos apartament 
din cartierul Pajura stau de 
vorbă cu tinărul profesor de 
engleză Cristian Ionescu. Profe
sor, după diplomă, pentru că de 
fapt Cristian Ionescu n-a predai 
nici o oră la catedra școlii 
generale din Căianul Mic, jude
țul Bistrița-Năsăud unde a fosi 
repartizat anul trecut la absol
virea facultății. De ce ?

— Aflasem că voi avea doar 
citeva ore în specialitate urmind 
ca pentru completarea catedrei 
să predau limba franceză și 
muzica. Normal, nu mi-a con
venit. Apoi, tot trebuia să-mi 
satisfac stagiul militar, așa că 
nu m-am mai prezentai. La 
sfirșitul lunii martie am termi
nat armata și acum îmi caut un 
post...

ANUL XXX
Cea dinții

sarcină
de utecist

Un reportaj-anchetă des
pre dăruire și spirit revolu
ționar cu membri, din ge
nerații diferite, ai Uniunii 
Tineretului Comunist.

lim- 
care

este formulat 
siguranța omului 
proceda altfel. Și mai 
„Nu, nu m-aș fi dus 
mi se oferea o catedră

refa
cere ani îndelungați, 

a-

• Șeful I.R.A. „pro
vizorie" a fost captu
rat într-o vilă luxoasâ 
din Belfast. Descope
rirea „cartierului ge
neral" înseamnă, oa
re, sfîrșitul terorismu
lui ? La această între
bare își propune să 
dea răspuns comen
tariul nostru din pagi
na a Vl-a : „Durii" în 
pierdere de viteză

• Ambasadorul României 
in Guineea-Bissau și-a pre
zentat scrisorile de acredi
tare. Ceremonia a avut loc 
într-o regiune din teritoriul 
eliberat.

• O anchetă printre ele
vii francezi și alta printre 
tinerii elvețieni a dezvăluit, 
din nou, consecințele utili
zării drogurilor. Lupta con
tra „beției albe" este anga
jată în numeroase țâri. Des
pre această luptă relatează 
rubrica „PANORAMIC" din 
pagina a Vl-a"

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a IV-a)

Un nou sistem

• ORIENTUL APRO
PIAT: in timp ce incidentele 
continuă pe Înălțimile Golan, 
secretarul 
Kissinger, 
contacte 
Aviv.

de stat al S.U.A., 
desfășoară 

la Damasc
noi 

și Tel

coali-

Răspunsul 
pede. cu 
nu putea 
departe : 
nici dacă 
completă. Ce să caut la Căianul 
Mic cind eu sint din București ? 
Da. e adevărat că trebuie să 
restitui societății investițiile fă
cute cu studiile mele, dar n-o 
voi face oricum din moment ce 
voi munci, indiferent unde ?

Secția de engleză a Institu
tului pedagogic de 3 ani din 
București a dat invățâmintului, 
in anul 1973, 30 de absolvenți. 
Dintre ei. 4 repartizați in jude
țul Bistrița-Năsăud, nu s-au 
prezentat la posturi.

...La Liceul nr. 25 din Bucu
rești funcționează ca suplinitoa
re două absolvente de anul tre-

>
cut ale Facultății de limbi ger
manice. secția engleză : Doina 
Negroiu și Livia Disli Frincu. 
Ambele au obținut negație din

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a IV-a)

r

ȘCOALA
în pagina 2

Chimia și 
profesiile ei

(rețeaua liceelor 
de specialitate)

AȚI PUTEA CUCERI

SINGUR EVERESTUL?
Răspunde celebrul violonist ION VOICU

fin pagina a 4-a)

de irigații
Tn zona Icușești-Dămie- 

nești, din bazinul mijlociu al 
Moldovei, a fost dat in fo
losință unul dintre cele mai 
mari sisteme de irigații din 
această parte a țării. El se 
întinde pe 2 500 ha, aparți- 
nînd unităților agricole de 
stat și cooperatiste din jude
țele Bacău și Neamț. Noi 
sisteme de irigații au fost 
puse in funcțiune și la Tg. 
Trotuș, Mărgineni. Faraoani 
și Negri, acoperind laolaltă 
peste 1 000 hectare. Suprafața 
irigată, prin sisteme locale, 
in cele două județe 
mează, in prezent, 
4 500 ha.

• BONN : partidele 
ției guvernamentale au ajuns 
la un acord în problema 
componenței viitorului cabi
net și a programului de gu
vernare.

CLASICII
Șl 
RECEPTAREA 
LOR CRITICĂ

însu- 
peste

(Agerpres)

însemnări despre colecția 
„Biblioteca critică", de Z. Or- 

nea în pagina 2.

ALBASTRU
Expresia există totuși ; indiferent dacă 

vreunjia sau mai multora dintre noi ne 
place ori nu, și s-a înrădăcinat treptat mai 
adine decît o prejudecată. Cînd spunem 
sau auzim că se spune despre o anumită 
situație că este „albastră" știm foarte bine 
ce înțelesuri are afirmația însă din păcate 
nu protestăm împotriva ei, ci am ajuns s-o 
acceptăm fără raportarea necesară la sen
surile inițiale ale cuvîntului. Din mahalalele 

a

ta, senin, care înseamnă prietenos, ospita
lier, înțelept, nu are un alt loc mai potrivit 
decît atunci cînd îl așezăm lîngă albastru.

O situație oarecare poate fi, așadar, 
roză, pentru că culoarea roz sugerează

șurile inițiale ale cuvîntului. Din 
argoului de periferie expresia 
pînă în bulevardele principa
le ale limbajului, îneît as
tăzi îndrăzneala de a te 
război cu ei poate să pară un 
act de aventură donquijoteas- 
că. Cu riscul de a stîrni 
aceleași zîmbete îngăduitoare

pătruns

D. MATALĂ

„ ---------- sau rezis
tența opacă a unei categorii de oameni 
care o Jolosesc cu predilecție, voi încerca 
totuși să demonstrez de ce nu-mi place cu 
nici un chip expresia aceasta.

Albastrul este poate cea mai echilibrată 
dintre culori. Mai blîndă decît roșul, mai 
vie decît galbenul, mai tonică decît albul, 
culoarea albastră este corespondentul vi
zual al calmului interior, punctul de sprijin 
al meditației și lucidității care trebuie să ne 
însoțească orice gest ' și hotărîre. Sîntem, 
în fond, depozitarii unui tezaur unic în 
lume ai albastrului de Voroneț ale cărui 
nuanțe sînt de-a dreptul inimitabile. Avem 
un albastru care se deschide deasupra 
noastră ca un clopot sonor în zilele senine 
de primăvară și vară. însuși cuvîntul aces-

O situație oarecare poate fi, așadar, 
roză, pentru că culoarea roz sugerează 
exact satisfacția măruntă a unui trai obiș
nuit fără prea mare efort. O situație mai 
poate fi, cel mult, cenușie - și cred că nu 
există nimic mai trist decît o situație cr 
nușie. Treptele pe care coboară, eventual, 
o situație pot ajunge chiar pînă la negru 

însă numai lenea, fuga de 
muncă, necinstea te pot azvîrli 
într-un asemenea stadiu. Este 
însă albastrul mai dur, mai vio
lent, mai lînced decît cenușiul 

■sau negrul ?
Nu. Obișnuința care continuă să apele

ze la această culoare pentru a defini o si
tuație sau alta mi se pare că încurajează 
un moment de proastă inspirație. Expre
sia vrea să introducă, printr-o plasticitate 
poticnită, nesiguranța, neîncrederea, teama 
de neșansă ; de potrivirea întîmplătoare a 
unui concurs de împrejurări care poate 
sfîrși prost. Albastrul nu este capabil de așa 
ceva. Este prea sincer, prea primitor în nu
anțele sale larg deschise pentru a fi în sta
re de o asemenea perfidie. Iar dacă totuși 
m-aș înșela, dacă albastrul Voronețului și 
al cerului de deasupra capetelor noastre 
s-ar dovedi vreodată o simplă amăgire, 
atunci m-aș dezice de el. Sînt convins că 
albastrul îmi va fi întotdeauna credincios 
ca un prieten.

y
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OIKIAXIZAIIA U.T.C.

Ce și cum discutăm la punctul doi 
al ordinii de zi a adunării generale

Dacă adtinarea generală este cadrul cel 
mai larg de manifestare a vieții de organi
zație, dacă ei contribuie la educarea tineri
lor in spiritul .răspunderii și al combativi
tății revoluționare, cultivind critica și auto
critica drept instrumente de bază in apre
cierea lucidă și .responsabilă a propriei acti
vități, invățăminiul politico-ideologic U.T.C. 
are menirea de a înarma tinerii cu necesa
rele cunoștințe asupra politicii partidului și 
statului nostru, asupra sarcinilor ce stau in 
fața organizației revoluționare de tineret in 
cadrul efortului general de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, meto
da frecvent folosită fiind de asemenea dez
baterea. A apărut firească deci hotărirea de 
a lega aceste două activități, pornindu-se de 
la premisa că învătămintul politic U.T.C. va 
imprima adunării generale indispensabila 
legătură între viata diverselor colective de 
tineri și activitatea întregului tineret din 
România, noțiunile predate ciștigind în ace
lași timp în claritate prin ancorarea lor in 
concretul activității dintr-o organizație sau 
alta.

Iată însă că, participind adesea la aseme
nea activități, am fost martor la un feno
men ce denotă, din partea unora din mem
brii activelor U.T.C., nu numai o totală ne
înțelegere a acestei legături, ci și un de
zinteres vădii față de datoria lor de a fi 
primii care să dea exemplu pe linia anga
jării și a responsabilității. Invățămîntul po
litico-ideologic, în loc de a se desfășura în 
cadrul adunării generale, se desfășoară în 
asemenea cazuri in locul acesteia, dizlocind 
continuitatea necesară activității. Și, ca și 
cum desființarea practic a jumătate din nu
mărul adunărilor generale nu ar fi de ajuns, 
însăși desfășurarea „lecției" de învățămint

prilejuiește in asemenea situații mai curind 
niște monologuri, propagandiștii rezumin- 
du-se să citească in fața unei adunări pe 
bună dreptate plictisită un material copiat 
in grabă de prin vreo revistă sau ziar, in 
timp ce tinerii iși văd in liniște de altele. 
După care, deplin mulțumiți de faptul că au 
mai scăpat de o sarcină, secretarii anunță, 
răsufhnd ușurați, închiderea adunării. ,.ne- 
fiind nici întrebări, nici alte probleme".

Și astfel adunarea generală se termină 
exact acolo unde ar fi trebuit să înceapă, 
prin renunțarea la punctul al doilea, in care 
trebuiau discutate, in fond, problemele pro
prii ale organizației, dindu-se posibilitatea 
tinerilor să-și manifeste opiniile și să ia ho- 
tăriri asupra activității proprii. In cel mal 
bun caz, am mai intilnit, ici și colo, cite o 
primire in organizație, sau o discuție asupra 
unui utecist, în vederea eliberării unei re
comandări de parcă nimic altceva, demn de 
discutat, nu s-ar mai fi petrecut in timpul 
scurs de la precedenta adunare.

Fenomenul nu este, bineînțeles, general. 
Dar, prin neajunsurile pe care le poate pro
voca apariția Iui, acolo unde se produce, de- 
formind tinerilor imaginea față de rosturile 
firești ale acestor activități, transformind 
educația in motiv de dădăceală plictisitoare 
și formală, anulind sensul profund forma
tiv al unei autentice dezbateri in jurul pro
blemelor puse in discuție, fenomenul nu 
poate și nu trebuie ignorat. în adunările ge
nerale in care se dezbat teme de invățămint 
politic, punctul al doilea trebuie să-și re- 
ciștige locul curent, fără de care, in fapt, 
nici nu am măi putea vorbi de o adevă
rată adunare generală.

MARIAN GRIGORE

0 întrebare adresată de reporterul nostru:

CE AVEAȚI PROGRAMAT PENTRU ASTĂZI?
Si un răspuns primit la Cooperativa „înfrățirea" din Blaj:

NIMIC, NICI PENTRU 0 LUNĂ UE ZILE...
Pentru că atit biroul, cit și 

tinerii organizației U.T.C. „Me
canică 1“. au rămas surprinși 
cind le-am adresat întrebarea : 
Ce aveați programat pentru as
tăzi ?. am vrut s-o extindem 
la perioada unei săptămini. Deci, 
ce a întreprins organizația 
U.T.C. intr-o săptămină ? Dar și 
acum cu greu s-a putut „desco
peri" ceva. „Mi se pare că sim
bătă va avea loc un concurs de 
popice intre „mecanică" și „ma- 
rochinărie". Nu sînt insă sigu
ră" — imi spunea Ana Barna, 
locțiitorul secretarului U.T.C. 
Nesiguranța pornea poate de la 
faptul că la acest concurs, care, 
chipurile, conta pentru „Cupa 
tineretului", ar putea participa, 
din cei 32 de membri, ciți nu
mără organizația. patru-cinci 
inși. „Avem foarte mulți nave
tiști" — mi s-a spus. Dar după 
ce am căutat să-i aflăm pe cei 
multi am constatat că de fapt 
navetiști sint in jur de 10-13.

„Știți — continuă Ana Barna 
— simbăta este ziua în care se 
joacă de obicei popice". Așa, 
după cum mi-au explicat și ti
nerii din organizație, am înțe
les că nu se știa dacă va fi sau 
nu concurs, dar că sigur, cîțiva 
dintre tinerii celor 10 organiza
ții U.T.C.. cite numără Coopera
tiva „înfrățirea", vor fi prezenți 
simbătă la arena de popice. Și 
cu aceasta s-au epuizat și acti
vitățile „întreprinse" sau „pro
gramate" a se desfășura intr-o 
săptămină. Ulterior am aflat, la 
comitetul orășenesc U.T.C.. că 
în acea săptămină. mai precis 
cu trei zile înaintea discuției, 
era programată să se desfășoare 
aici adunarea generală pe luna

în curs. Dar nici biroul, nici 
membrii organizației nu știau 
nimic. De unde se poate înțele
ge ușor că programarea nu apar
ținea organizației, ci cuiva din- 
•tr-un birou.

Dacă aceasta era situația in
tr-o săptămină. ne-am zis că ar 
fi bine să cunoaștem preocupă
rile organizației și pe o perioadă 
mai lungă : intr-o lună de zile.

• Doar sîmbâta se 
joacă, de obicei, po
pice • Programarea 
aparținea cuiva din- 
tr-un birou... • ...Iar 
programul e adus 
doar la ședințe

Și cum este greu să-ți amintești 
de toate acțiunile prbgramate 
într-un asemenea interval de 
timp am vrut să apelăm la pro
gramul trimestrial de activități. 
Nu a fost posibil pentru că pro
gramul este acasă la locțiitor (de 
fapt secretar, deoarece titularul 
se transferase cu serviciul la o 
altă întreprindere) și îl aduce 
doar la... ședință. Neavind a- 
ceastă planificare a muncii în 
față am încercat ca prin discu
ții să descifrăm cam ce-ar pu
tea conține el. Am plecat de la

ideea că dacă pentru o zi, sau 
pentru o săptămină, e mai greu 
să-ți propui niște acțiuni con
crete. incă de la începutul tri
mestrului. in schimb pentru o 
lună de zile acest lucru este 
posibil. Dar din păcate nu am 
aflat nimic, nici măcar data pre
cisă a desfășurării adunării ge
nerale și ordinea sa de zi. ..Poa
te vom ține o temă de învăță
mint politic U.T.C." — au pre
supus membrii biroului. A cita 
temă ? — am fost curioși să 
aflăm. Și din nou liniște. In cele 
din urmă se recunoaște că „de 
fapt invățămîntul politic U.T.C. 
nici nu s-a deschis".

In aceste condiții nu ne-a fost 
greu să constatăm că acel pro
gram trimestrial de activități era 
întocmit, dacă a fost întocmit, 
la general, fără termene și res
ponsabilități concrete. Că el iși 
propune o antrenare a tinerilor 
din organizație la înfăptuirea 
unor obiective, inclusiv a celor 
care vizează îndeplinirea sarci
nilor de producție, fără insă a 
indica formele și metodele pro
prii de acționare. Să fi gîiidit 
cei care l-au întocmit că o con
cretețe a acțiunilor impune de 
la sine o rezolvare și că dacă 
acestea nu se realizează există 
pericolul ca în orice moment să 
fie trași la răspundere de cei 
care vin să se intereseze de ac
tivitatea organizației ? Cei care 
au obligația să controleze, și 
acolo nu s-a simțit încă o ase
menea intervenție, au cumva 
aceeași părere ?

ION TOMESCU

TIMIȘOARA;
Cresc rîndurile 

organizației
La sfîrșitul săptăminii trecute, 

în Timișoara, din fața Consiliu
lui popular al municipiului, a 
pornit, în frunte cu fanfara Li
ceului industrial pentru cons
trucții de mașini, o coloană de 
tineri, unii în haine de lucru, 
alții purtînd uniformele albastre 
ale detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, alții în bluze albe pe 
care fluturau cravatele pionie
rești, îndreptlndu-se către Mo
numentul eroilor din Parcul 
central al orașului. Aici, sub 
drapelul organizației municipale 
a U.T.C., tovarășul Gheorghe 
Tache, secretar al comitetului 
municipal a inmînat celor 
mai noi uteciști din între
prinderile și școlile orașului, 
carnetele roșii de membri ai 
organizației, urindu-le să fie 
demni urmași ai celor ce și-au 
jertfit viața pentru eliberarea 
României, pentru apărarea inde
pendenței și a suveranității pa
triei. A urmat un program de 
cintece și poezii patriotice, sus
ținut de fanfară și de corul Li
ceului pedagogic „Eftimie 
Murgu".

DÎMBOVIȚA:
Schimb 

de experiență
Simbătă, activele comitetelor 

județene Prahova și Dîmbovița 
ale U.T.C. s-au intilnit, în ora
șul Pucioasa, într-un util dia
log pe problemele majore ale ti
neretului. O întilnire de răspuns 
la vizita pe care dimbovițenil 
au făcut-o vecinilor, excelentă 
tribună de popularizare a expe
rienței înaintate. Discuțiile s-au 
purtat pe trei secții : organiza
toric, probleme ale tinerilor 
muncitori și alte tinerilor de la 
sate. Au fost evidențiate for
me și metode folosite de acti
vele U.T.C. ale celor două ju
dețe în organizarea, desfășura
rea și urmărirea întrecerii „Ti- 
neretul-factor activ în indepli- , 
nirea cincinalului înainte de 
termen", pentru inițierea de 
acțiuni in sprijinul producției, 
construcția de cămine pentru 
nefamiliști, creșterea rîndurilor 
organizației, educarea multilate
rală a tineretului etc. După- 
amiaza a fost rezervată acțiuni
lor cultural-sportive. Schimbul 
de experiență face parte din 
metodele de lucru ale activelor 
U.T.C.. subordonate îndeplinirii 
sarcinilor ce le revin din docu
mentele de partid și ale organi
zației noastre. (P. LIDIA)

BACAU:
O garoafă 
pentru noul 

angajat
Clipe memorabile pentru Ir.că 

20 de tineri npu angajați de 
Combinatul petrochimic Borzești. 
In ziua venirii la lucru, odată 
cu primul pas făcut in între
prindere. fiecare dintre ei a fost 
prezenta? colectivului de muncă, 
tinerilor din organizația U.T.C. 
în acest cadru, noilor muncitori, 
tehnicieni și ingineri angajați 
la Borzești li s-au oferit din 
partea comitetului U.T.C. pe 
combinat flori și cite o felici
tare tipărită, odată cu sincere 
urări de succes în activitatea 
productivă, de fericire în viață. 
Această inițiativă a Comitetu
lui municipal Gh. Gheorghiu- 
Dej al U.T.C. a devenit deja 
o tradiție, ea aplicindu-«e în 
mod constant nu numai la 
Combinatul petrochimic ci in 
toate unitățile economice și 
instituțiile din localitate. Acți
unea „Prietenii noului angajat" 
nu se limitează la această căl
duroasă și emoționantă primire. 
Fiecare din tinerii care vin in 
întreprinderi beneficiază de la 
început de sprijin concret, mul
tilateral din partea organizații
lor U.T.C. ; ei sint ajutați să se 
integreze cit mai rapid în mun
că, să facă față sarcinilor pro
fesionale, să-și ridice neîncetat 
calificarea. De asemenea, sint 
sprijiniți în rezolvarea proble
melor personale (masă, locuință, 
pregătire școlară) și atrași de la 
început la toate celelalte acti
vități ale colectivului : seri 
cultural-distractive, muncă pa
triotică. competiții sportive, ex
cursii. (P. OVIDIU) ■

Debutul unei prestigioase 

manifestări cultural - artistice : v

Primăvara
bucureșteană

Programul primei zile * 
săptăminii „Primăvara cultu
rală bucureșteană". desfășu
rat sub deviza „București — 
anul XXX", a cuprin» evo
carea „Pagini de luptă dîn 
istoria mișcării muncitorești 
bueureștene", simpozionul 
„Insurecția națională antifas
cistă armată din august 1944. 
in București", spectacolul de 
estradă „Bucureștii de ieri — 
Bucureștii de azi", prezentat 
de Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" la clubul întreprin
derii „Republica", antologia- 
spectacol „Anton Pann — 
cronicar al cetății" (Muzeul 
de istorie a municipiului 
București), spectacole evoca
toare susținute de artiști a- 
matori la case de cultură, 
cluburi și cămine culturale și 
site manifestări. In Încheiere, 
un numeros public a partici
pat la vernisajul expoziției

documentare „București 14", 
deschisă în holul Teatrului 
Național, și la spectacolul 
festiv „București, oraș al îm
plinirilor", găzduit de aceeași 
prestigioasă instituție.

La Filarmonica: concerte 
pentru tineret — 

EDUCAȚIE Șl CULTURA
Participarea tot mai ferventă 

a tinerilor interprețl în viața 
noastră muzicală pune în evi
dentă. și pe această cale, preo
cuparea statornică a statului de 
a dezvolta in fiecare nouă ge
nerație un potențial intelectual 
multilateral, de a conferi pro
gramului de educație virtuți noi. 
Interesul crescând al tineretu
lui, prezența tot mai vizibilă la 
manifestările culturale probează 
receptivitatea și puterea sa de 
înțelegere matură a fenomenu
lui artistic, roade imanente ale 
procesului instructiv-formativ. 
Tineri, in dubla ipostază de 
spectatori și de interpreți, ni 
se impun atenției în sălile* de 
concert. Reluarea în actuala
stagiune a ciclurilor de con
certe educative pentru elevi șl 
studenți la Filarmonica „Geor
ge Enescu" și la Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, 
vine să răspundă unor reale ne
cesități de cultură, de comuni
care prin limbajul artei, de dia
log între generații.

Publicul de miine se formea
ză astăzi. Duminică. Filaug^k 

bucureșteană a 
concerte demne de 

considerația. Dimineața, pe

na Ateneului, corul și orchestra 
Liceului pedagogic de educatoa
re din Capitală au oferit un 
concert de piese corale și in
strumentale, în semn de omagiu 
adus celor două apropiate eve
nimente politice din viața țării 
— a XXX-a aniversare a Eli
berării și Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

Seara, în Sala mică, în ciclul 
După amiezile muzicale ale ti
neretului am ascultat recitalul; 
de pian al lui Tudor Dumitres
cu, elev al Liceului de muzică 
nr. 1. In program, lucrări de vir
tuozitate componistică : Fantezia 
cromatică și Fuga în re minor 
de J. S. Bach. Appassionata de 
Beethoven, Sonata nr. 6 in La 
major de Serghei Prokofiev. 
Cunoscut mai ales din concer
tele date la Ateneul tineretului, 
premiat cu medalia de aur la 
Festivalul mondial al tineretu
lui de lâ Berlin din 1973. Tudor 
Dumitrescu are astăzi în re
pertoriu celebre lucrări din li
teratura pentru pian, sonate și 
concerte de Haydn, Mozart, 
Scarlatti, Schumann, Enescu 
etc.

.ALINA POPOVICI

lor critică
Însemnări despre colecția ..biblioteca critică"

de Z. ORNEA
Biblioteca critică, colecție inaugurată de Editura Eminescu tn 

1971, părea la Început lipsită de o formulă coerentă și utilă. 
Treptat, fizionomia i s-a limpezit, formula s-a conturat (chiar 
și in ținuta grafică). Colecția iși propune să ofere cititorului 
interesat o imagine a personalității creatoare a unui scriitor 
așa cum s-a reflectat în conștiința criticii. Altfel spus, modalii 
tatea receptării unei creații. Pină acum, volumele colecției au 
fost consacrate lui Bolintineanu, Hașdeu, Căiinescu, Rebreanu, 
Sadoveanu, Goga, Arghezi, Lovinescu, Al. Philippide, Zaharia 
Stancu, Camil Petrescu. Viitoarele apariții anunțate de pe acum 
vor fi dedicate iul Eminescu, Creangă, Caragiale, Gherea, Ma
rin Preda, Eugen Barbu,

Cititorului i se oferă o imagine adecvată care a păstrat deo
potrivă punctele negre (șterse de vreme) ea și cele luminoase, 
lămuritoare. Pentru că, nu e exagerat sâ se spună, fiecare vo
lum se constituie ca un veritabil dosar al creației unui scriitor. 
Ultimele volume ale „Bibliotecii critice" sint uneori poate mai 
utile și mai revelatoare decit cutare stufoasă monografie. Ceea 
ce — cine nu știe ? — este mare lucru. Prefețele, adesea con
centrate studii. preocupate îndeosebi, cum e și firesc, de istoria 
receptării autorului in discuție, fixează cu discernămînt, din
tr-o frescă policromă, judecata care s-a impus.

Printre ultimele apariții ale Bibliotecii critice relevabile ni se 
par a fi volumele despre Octavian Goga (îngrijit de Ion Dodu 
Bălan), E. Lovinescu (îngrijit de Florin Mihăilescu), Sadoveanu 
(îngrijit de Fănuș Băileșteanu), Al. Philippide (îngrijit de 
George Gibescu), Bolintineanu (îngrijit de D. Păcurariu). Ceea 
ce le caracterizează este unitatea formulei care, dincolo de 
unele inevitabile variabile, le apropie sensibil. Să spunem mai 
iutii că editura a știut să apeleze, pentru alcătuirea acestor vo
lume, la colaboratori avizați.

De cele mai multe ori aceste volume (vezi cele despre Lo
vinescu, Goga, Sadoveanu) nu-și ordonează materia după un 
criteriu exclusiv cronologic. Cronologiei i-a prevalat criteriul 
sistematic, logicul reproducind, ca de obicei, istoricul. Structura 
logică a sumarelor e, firește, determinată de necesitatea organi
zării materialului pe citeva mari idei tematice. Volumele Goga 
și Lovinescu, de pildă, se deschid cu capitole memorialist-evo- 
catoare fie sub forma unor știute autoportrete, fie sub aceea a 
unor medalioane-portret datorate unor personalități care i-au 
cunoscut indcaproape pe cei doi scriitori. Urmează apoi capi
tolele consacrate exegezei. Selecția dovedește o bună metodă, 
riguroasă și științifică. Nici un comentariu esențial despre opera 
celor doi mari autori nu lipsește din sumar, incit imaginea este 
exactă și completă.

Nimerită ni se parc apoi modalitatea — intilnită in volumele 
despre Sadoveanu, Lovinescu, Philippide, Bolintineanu — de a 
nu fi redus imaginea scriitorilor Ia o singură dimensiune a 
exegezei. Vrem sâ spunem că în sumarele acestor volume nu au 
fost omise opiniile contestalare ale unor critici din epocă. Ast
fel, de pildă, in volumul despre Sadoveanu, aflăm fragmente din 
articolul lui Sanielevici din 1905 (cu vestitul tablou sinoptic), sau 
cronicile lui Lovinescu la primele volume sadoveniene. In vo
lumul despre Lovinescu întîlnim articolele lui Mihail Dragomi- 
rescu, G. Ibrăileanu, G. Căiinescu (se reproduce, astfel, pentru 
prima oară eseul „Masca apoloniană a lui E. Lovinescu"). N-am 
înțeles de ce nu s-au dat citeva fragmente, bine alese, din 
eseul lui Camil Petrescu „Dl. E. Lovinescu sub zodia senină
tății imperturbabile". După cunt mi se pare nimerită include
rea în sumarul volumului despre Philippide a articolelor și 
exegezelor negatoare din epocă datorate lui Lovinescu și Camil 
Petrescu.

Să spunem, in sfirșit, că la capitolul despre exegeza operelor 
respective se includ studii (integrale sau fragmentare) din în
treaga istorie a receptării. Capitole substanțiale nu numai în 
dimensiune selectează opiniile critice din ultimele trei decenii. 
Apare astfel elocventă contribuția istoriografiei noastre lite
rare de după 23 August 1941, altfel spus efortul remarcabil de 
a analiza opera personalităților ilustre ale scrisului românesc din 
perspectiva metodologiei marxiste.

La Mărțișor - 
Casa memorială 

„Tudor Arghezi"
In cadrul manifestărilor 

Săptăminii culturale bucure$te- 
ne. astăzi, 14 mai, la orele 11, 
Muzeul literaturii române inau- 
gnsează în colaborare cu Edi
tura Ion Creangă, Casa me
morială Tudor Arghezi de Ia 
Mărțișor. Personalități de sea
mă vor evoca figura poetului, 
actori prestigioși ai scenelor 
bucureștene vor citi și recita 
din opera sa. Oficiul de gazdă 
a festivităților va fi îndeplinit 
de pionieri din școlile Capita
lei, cîștigători ai concursului 
literar-artistic dedicat poeziei 
argheziene. Ca un prolog al 
acestei manifestări culturale 
Rotonda 13 de ieri a fost 
consacrată omagierii marelui 
scriitor. Sub președinția acad. 
Șerban Cioculescu și-au evocat 
amintirile despre Tudor Ar
ghezi î acad. Al. Philippide, 
Radu Boureanu, Eugen Barbu, 
I. Th. Ilea, Paul Anghel.

I

Pentru elevii cla
sei a Vlll-a, publi
căm astăzi rețeaua 
liceelor industriale 
de chimie, speciali-, 
tățile către care se 
pot îndrepta și nu
mărul de locuri pen
tru anul I al primei 
trepte de liceu.

CHIMIA 
Șl PROFESIILE El

Puține sînt ramurile producției moderne care să nu benefi
cieze de chimie. In ansamblul economiei noastre naționale, 
chim’a are un loc bine precizat. Ea servește industria minieră, 
forajul și extracția petrolului precum și industria de obținere a 
carburanților. Dar, de chimie nu se pot dispensa nici metalur
gia, energetica, industriile constructoare de mașini, electroteh
nică și electronică ; prelucrarea lemnului, producerea celulozei 
și a hîrtiei, a textilelor și pielăriei, a articolelor de uz casnic 
și a medicamentelor se realizează astăzi la indici calitativi su
periori cu ajutorul complexelor procedee chimice. In sfirșit, in 
agricultură se obțin producții vegetale sporite tot cu ajutorul 
chimiei, pe calea îngrășămintelor și a substanțelor de comba
tere a dăunătorilor. Tocmai de aceea pe harta țării noastre au 
apărut în anii socialismului puternice unități industriale de 
profil care asigură produsele chimice necesare ramurilor eco
nomice amintite. Tabloul, deși schematic, ilustrează largile po
sibilități de împlinire profesională pe care le oferă tineretului 
industria chimică, aflată în plin proces de perfecționare și dez
voltare.

In anul școlar viitor, la dispoziția absolvenților clasei a VIII-a 
vor sta 29 de licee de chimie industrială, dispuse in 26 de ju
dețe ale țării, in localități unde există platforme industriale de 
profil ori in apropierea acestora. în plus, pentru acoperirea unor 
zone care nu justificau înființarea unor licee de chimie, trei li
cee avind aite profile vor pregăti elevi și in specialitățile nece
sare industriei chimice : Liceul de construcții din Tg. Jiu va 
școlariza 72 elevi pentru mecanică și 108 pentru chimie indus
trială : Liceul de mecanică din Odorheiui Secuiesc va primi pen
tru mecanică 72 elevi, iar pentru chimie 108 ; Liceul de construc
ții din Focșani are prevăzute pentru aceleași specialități 72 și 
respectiv 76 locuri. Patru din cele 29 licee de chimie industrială, 
situate la Mărășești, Orăștie. Slobozia și Tecuci, iși fac debu
tul in toamna acestui an. răspunzind astfel nevoii de pregătire 
a cadrelor in zone unde se dezvoltă unități ale industriei chi
mice. Conform planului de școlarizare, treapta intii a liceelor 
industriale de chimie va putea fi urmată de 7 653 de elevi, o 
cifră cuprinzătoare, atestind posibilități de acces tuturor ado
lescenților care doresc să se pregătească in profesiunile 
chimiei.

Majoritatea liceelor aparținind Ministerului Industriei Chimice 
dispun de localuri proprii, corespunzătoare, cu săli de clasă mo
derne. cu pavilioane separate pentru laboratoare și ateliere. Toa
te liceele au cantine și internate, terenuri de sport și biblio
teci. Deși există aceste optime condiții de învățătură și viață, 
anul școlar viitor aduce noutăți și pe acest plan : cresc locurile 
în internate, cu 1 500. numărul lor total insumind 14 600 ; ate
lierele multor licee au fost dotate cu instalații de producție chi
mică, creindu-se astfel cadrul adecvat incit instruirea practică 
sâ se realizeze în paralel cu executarea unor comenzi ale pro
ducției ; aproape 5 000 de elevi de anul I vor fi bursieri — circa 
1 000 de burse fiind acordate de întreprinderi chimice, în ca
drul contractelor încheiate intre acestea și elevi ; in sfirșit, 
citeva sute de elevi vor putea locui la internate și servi masa 
la cantine contra cost, fiind insă scutiți de cheltuielile de re
gie, în timp ce altor elevi, locuind la distanțe mai mari de 5 km 
de școală, li se vor plăti cheltuielile de transport. Dacă adăugăm 
gratuitatea manualelor și a echipamentului de protecție, atunci 
putem conchide că un număr însemnat de tineri care vor urma 
învătămintul liceal cu profil de chimie vor beneficia de avan
taje materiale care nu sint de ignorat.

O ultimă informație : prezența liceelor industriale de chimie 
în vecinătatea marilor unități chimice creează elevilor un dublu 
avantaj : instruirea practică în anii de școală se realizează la 
scara producției, sub îndrumarea competentă a specialiștilor ; 
după absolvirea studiilor tinerilor li se asigură încadrarea in 
muncă, în specialitatea pentru care s-au pregătit.

Publicăm astăzi rețeaua liceelor industriale de chimie, spe
cialitățile în care se pregătesc elevii și numărul de locuri pen
tru anul I al primei trepte de liceu.

M. VIDRAȘCU

Liceul de chimie Ind. Ocna 
Mureș (Alba) : chimie industri
ală : 152 de locuri ; mecanică 
38* de locuri 4 72** de locuri • 
Liceul de chimie ind. Arad : 
chimie industrială 114 locuri ; 
mecanică : 38 de locuri 4 108 
locuri ; electronică : 76 de
locuri • Liceul de chimie ind. 
Pitești (Argeș) : chimie indus
trială 152 de locuri 4 144 de 
locuri (72 C. Lung) ; mecanică : 
76 de'locuri + 144 de locuri (72 
C. Lung) ; electrotehnică : 114
locuri • Liceul de chimie ind. 
Orașul Gh. Gheorghiu Dej 
(Bacău) : chimie industrială : 
190 de locuri ; electrotehnică 76 
de locuri ; mecanică : 76 de 
locuri + 228 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Oradea (Bihor) : 
chimie industrială ; 76 de locuri ; 
mecanică : 76 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Făgăraș (Bra
șov) : chimie industrială : 180
de locuri ; mecanică : 72 de 
locuri ; electrotehnică : 72 de 
locuri • Liceul de chimie ind. 
Orașul Victoria (Brașov) : chi
mie industrială : 144 de locuri ; 
mecanică 72 de locuri ; electro
tehnică 36 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Codlea (Brașov): 
chimie industrială: 144 de locuri; 
mecanică : 72 locuri • Liceul de 
chimie ind. Brăila (Brăila) : chi
mie industrială ; 190 de . locuri 
+ 76 de locuri ; mecanică : 76 
de locuri 4- 16 de locuri ; elec
trotehnică : 76 de locuri • Li
ceul de chimie ind. nr. 1 Bu

zău (Buzău) : chimie industria
lă : 152 de locuri ; mecanică : 38 
de locuri + 76 de locuri • Li
ceul de chimie ind. nr. 1 Turda 
(Cluj) : chimie industrială : 152 
de locuri ; mecanică : 38 de 
locuri 4- 72 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Cluj (Cluj) : chi
mie industrială : 76 de locuri ; 
mecanică : 76 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Năvodari (Con
stanța) : chimie industrială : 152 
de locuri : mecanică : 38 de 
locuri -I- 144 de locuri ; electro
tehnică : 38 de locuri • Liceul

ceul de chimie ind. Slobozia 
(Ialomița) : chimie industrială : 
36 de locuri ; mecanică : 36 de 
locuri • Liceul de chimie ind. 
nr. 1 Iași (Iași) : chimie indus
trială : 266 de locuri : mecanică: 
76 de locuri ; electrotehnică : 
36 de locuri • Liceul de chimie 
ind. Tirnăveni (Mureș) : chimie 
industrială : 152 de locuri : me
canică : 38 de locuri + 72 de 
locuri ; electrotehnică : 38 de 
locuri • Liceul de chimip ind. 
Tg. Mureș (Mureș) ; chimie in
dustrială ; 76 de locuri 4 38 de

Rețeaua liceelor 
cu profil de chimie

de mec. Găești (Dîmbovița) : 
mecanică : 180 de locuri + 144 
de locuri • Liceul de chimie 
ind. Craiova (Dolj) ; chimie in
dustrială : 152 de locuri + 108 
locuri ; mecanică : 38 de
locuri + 72 de locuri ; electro
tehnică : 38 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Tecuci (Galați) : 
chimie industrială : 190 de locuri 
+ 36 de locuri ; mecanică : 37 
de locuri • Liceul de chimie 
ind. Orăștie (Hunedoara) ; chi
mie industrială : 76 de locuri ; 
mecanică : 38 de locuri • Li

locuri ; mecanică : 38 de locuri 
+ 72 de locuri ; electrotehnică; 
38 de locuri • Liceul de chimie 
ind. Piatra Neamț (Neamț): chi
mie industrială: 190 de locuri 4- 
108 locuri; mecanică: 76 de locuri 
4- 266 de locuri ; electrotehnică: 
76 de locuri • Liceul de chim, 
ind. Ploiești (Prahova) : chimie 
industrială : 418 locuri : me
canică : 228 de locuri ; electro
tehnică : 76 de locuri • Liceul 
de chimie ind. Copșa Mică (Si
biu) : Chimie industrială : 144
de locuri: mecanică 36 de locuri

+ 72 de locuri ; electrotehnică: 
36 de locuri • Liceul. de 
chimie ind. Tr. Măgurele 
(Teleorman) : chimie industria
lă : 190 de locuri 4 72 de locuri; 
mecanică : 76 de locuri 4- 72 de 
locuri ; electrotehnică : 38 de 
locuri '• Liceul de chimie ind. 
Timișoara (Timiș) : chimie in
dustrială : 190 de locuri : meca
nică : 76 de locuri ; electroteh
nică : 38 de locuri • Liceul de 
chimie, ind. Rimnicu Vîlcea 
(Vîlcea) : chimie industrială : 
190 de locuri + 72 de locuri ; 
mecanică : 76 de locuri 4- 72 de 
locuri ; electrotehnică : 76 de 
locuri • Liceul de chimie ind 
Mărășești (Vraneea) : chimie in
dustrială : 76 de locuri ; meca
nică : 76 de locuri • Liceul de 
chimie ind. nr. 1, București: 
chimie industrială : 216 locuri 
+ 108 locuri ; mecanică : 72
de locuri 4- 72 de locuri ; elec
trotehnică 76 de locuri • La Li
ceul de construcții Tg. Jiu 
(C.P.J.) : mecanică 72 de locuri; 
chimie Industrială ; 108 locuri 
• La Liceul de mecanică Odor
heiui Secuiesc (C.P.J.) : meca
nică : 252 de locuri • La Liceul 
de construcții Focsani (M.C, 
Ind.) : mecanică : 72 de locuri ; 
chimie industrială : 76 de locuri.

N.R. *) prima cifră reprezin
tă numărul de locuri la liceul 
de bază

**) a doua cifră reprezintă nu
mărul de locuri la clasele afi
liate
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▲MULIII
Tineri de ieri și de azi iși amintesc momentul

■—%

Ritmicitatea se masoara
„Grivița Roșie pe rampa de expediții

CINCINALUL iNAINTE DE TERMEN!

de început al activității lor politice pe patru luni: • 1 722 000 lei producție globală

CEA DINTÎI SARCINĂ DE UTECIST
Din realizările colectivului
suplimentară • 2 684 000 lei producție marfă in afara planului • La toate 
sortimentele sarcinile au fost realizate exemplar : oțel - 103,2 la sută ; uti
laje pentru industria chimică - 104,5 la sută ; utilaje pentru prelucrarea ți

țeiului — 108,6 ia sută; piese de schimb - 161,4 la sută

După primirea în U.T.C., tinărului i se încredințează o primă 
sarcină de organizație. El pornește pe un nou drum, alături 
de ceilalți tineri din organizație, urmind exemplul comuniști
lor, își pregătește ființa modelîndu-și simțirea și conștiința 
pentru a fi mereu la înălțimea încrederii ce i s-a încredințat, 
se autoeducă și educă, învață și muncește, la orice chemare 
a partidului răspunde prezent.

Prima sarcină de organizație, cum e și firesc, nu este una 
dintre cele mai dificile. Tînorul nu are încă experiență, pre
gătirea sa politică este abia la început, convingerile, chior 
ferme fiind, nu se sprijină pe înțelegeri adînci și nuanțate. 
Desigur, după cum vom vedea, aceasta e valabil numai cînd 
nu e vorba de împrejurări excepționale. Oricum, prima sar
cină are o influență hotărîtoare în evoluția tinărului.

Cuprinzînd în ancheta noastră mai mulți tineri (sau foști 
tineri), primul primit în U.T.C. în 1944, ultimul în 1974 cu deo
sebită pregnanță s-a evidențiat în cursul investigațiilor parti
ciparea tineretului la toate marile bătălii pentru socialism, 
desfășurate în acești 30 de ani de la eliberarea patriei. Mo
tivul primei sarcini de organizație ne-a prilejuit o călătorie 
instructivă pe numeroasele drumuri ale istoriei contemporane, 
ne-a pus în contact cu imagini vii ale dăruirii, unor generații, 
cu secvențe palpitante ale unei epoci de luptă și muncă pen
tru făurirea unei noi societăți.

Ilie Unu, locțiitor al se
cretarului comitetului de 
partid de la I.C.M.S.G. :

pe atunci, in 1956, 
in comuna ■ Băleni, ju- 

Galați. Prima sarej- 
să lucrez la construe-

..Eram
elev 
dețul 
nă :_  _____
ția noii școli din comună. Noi, 
elevii, am executat jumă
tate din lucrările de la 
cel obiectiv. La 3 zile 

, la primire am fost ales 
biroul organizației U.T.C. 
clasă". Iar mai tirziu avea 
devină activist al comitetului 
județean U.T.C.. iar pină acum 
citva timp a fost secretar al co
mitetului U.T.C. de pe platfor
ma Combinatului siderurgic 
Galați.

a- 
de 
in 
pe 
să

activist 
județean

Exploaiările mi
niere din Valea 
Jiului au expediat 
unităților beneficia
re a 89 000-a tonă 
de cărbune extras 
peste sarcinile de 
plan aferente pe
rioadei care a tre
cut de la începutul 
anului. Sporul de 
producție reprezin
tă depășire* cu 
30 900 tone a anga
jamentului asumat 
de minerii din a- 
cest important ba
zin carbonifer in 
cinstea celor două 
mari evenimente.

Acest remarcabil 
succes se explică 
prin îmbunătățirea 
sistemului de orga
nizare a muncii in 
subteran, utilizarea 
cu randament spo
rit a mașinilor și 
instalațiilor și ex
tinderea unor me
tode de lucru de 
mare produetivi-

acest harnic colec
tiv a reușit să în
deplinească angaja
mentele asumate 
pe anul in curs. 
Valoarea producției 
marfă suplimenta
ră. realizată pină in 
prezent, depășește 
suma de 30 milioa
ne let

Acestea au fost răspun
surile noastre la chemă

rile partidului:

Organizația a fost pen 
tru noi o școală a edu 

cației comuniste

Mantu Croitoru, șef de 
secție la Comitetul jude- 
țean Galați al P.C.R.:

„Am fost primit în U.T.C. 
în 1944. Imediat după insu
recție, partjdul ne-a cerut 
nouă, tinerilor, să intrăm In 
rindul forțelor armate pentru 
a contribui la eliberarea totală 
a patriei, la zdrobirea definiti
vă a cotropitorilor hitleriști. 
La apelul partidului au răspuns 
mulți tineri. Printre ei eram și 
eu, un tinăr muncitor de 17 ani 
din Galați. Prima sarcină de 
organizație pe care am primit-o 
a fost deci de a lupta cu arma 
în mină împotriva fascismului. 
Am plecat din Galați împreună 
cu alți 60 de tineri. Am ajuns 
pe linia frontului în Ungaria, 
unde am fost imediat încadrați 
in divizia „Tudor Vladimirescu". 
Am luptat și în Munții Tatra. 
Mulți nu s-au mai întors, au 
căzut pe front îndeplinindu-și 
prima sarcină de organizație. în 
ultima zi a războiului eram 
parcă mult mai în vîrstă, deve
nisem oameni maturi, deși nu 
trecusem pragul majoratului...".

in- 
ni- 
De

Gh. Nicoliță, 
al comitetului 
de partid :

„Prima sarcină am 
în comuna Clopodia. județul Ti
miș. în 1958. Mi-a plăcut foarte 
mult. Trebuia să înființez o for
mație de teatru. Am reușit. Una 
din primele piese puse în scenă, 
mult peste posibilitățile mele, 
dar nu și peste entuziasmul și 
dragostea noastră, — „O scri
soare pierdută". Concomitent 
luam parte la înălțarea unui nou 
cămin cultural in acea comună".

primit-o

Vasile Ciocîrlie, direc
tor al Intrepri: derii cine
matografice din Galați :

în organiza- 
in 1945. Pri-

a- 
Eram 

marinei", 
reparații.

„Am intrat 
ția de tineret 
ma sarcină ? ! E mult de 
tunci dar îmi amintesc... 
ucenic la „Arsenalul 
un șantier naval de 
Ne-am strîns cîțiva comuniști, 
am urcat într-o mașină împreu
nă cu alți ucenici și cu tineri 
muncitori și am plecat la sate, 
în județul Covurlui, să difuzăm 
ziarul partidului. Pe mine m-au 
lăsat noaptea în satul Vindirei, 
am dormit pe o bancă la pri
mărie și a doua zi am pornit 
din casă în casă, împărțind zia
re țăranilor ca să citească și să 
audă glasul și chemările parti
dului nostru". Tovarășul Vasile 
Ciocîrlie avea să devină, peste 
nici 10 ani, prim secretar al 
mitetului regional Galați 
U.T.C.

Co
al

dinGică Hîncu, țăran 
comuna Tudor Vladimi
reccu :

„Prima sarcină am primit-o în 
1946. Fiindcă se apropiau alege
rile, bătălia s-a încins puternic. 
Reprezentanții partidelor reac
ționare se dedau la o propagan
dă furibundă împotriva comu
niștilor. Am format o echipă de 
tineri agitatori.. Ne sculam îna
inte de a se lumina, ștergeam 
lozincile reacționare de pe gar
duri scrise în puterea nopții și 
scriam lozincile partidului nos
tru. în timpul alegerilor am 
avut misiunea de a supraveghea 
un centru de votare pentru ca 
fiecare cetățean să-și manifeste 
opțiunea liber". Mulți ani, pină 
prin 1956. Gică Hîncu a condus 
organizația comunală de tineret, 
în această funcție. în 1954, pen
tru activitatea lui avea să fie 
atacat pe o uliță dosnică, noap
tea tirziu, de către doi inși care 
încă mai sperau că istoria poate 
fi întoarsă înapoi.

Vladimir Burlov, tra
sator la Șantierul naval 
din Galați :

„Intrînd în organizația de 
tineret în 1947, spre sfîrșitul fi
nului, prima sarcină a fost să 
particip la un miting. Am ple
cat din șantier împreună cu alți 
tineri și in cadrul aceluiași mi
ting ce se desfășura într-o sală 
de cinematograf în oraș s-a a- 
nunțat detronarea regelui și 
proclamarea republicii. Mi-am 
dat seama că particip la un act 
istoric. Aveam pe atunci 16 ani". 
Un an mai tîrziu Vladimir Bur
lov avea să se numere printre 
nituitorii din echipa lui Vasile 
Roșea, echipă vestită pe atunci 
în toată țara pentru rezultatele 
excepționale obținute în cadrul 
întrecerii socialiste care pe a- 
tunci era la începutul începu
turilor.

Clement Bădescu, acti 
vist la Comitetul municl 
pal Galați al P.C.R.:

„în 1950, pe cînd am 
trat in organizație, eram 
tuitor la Șantierul naval,
fapt, nu am primit una, ci două 
sarcini deodată : să particip la 
întrecerea nituitorilor și să-mi 
continui studiile la liceul seral, 
în cadrul întrecerii am început 
să-mi îndeplinesc norma în 
proporție de 200%, iar odată cu 
venirea toamnei m-am prezentat 
la școală, la liceul seral". Tova
rășul Clement Bădescu, absol
vent al Facultății de drept, a 
fost și prim secretar al Comi
tetului municipal Galați al

Cinstim prin munca 
noastră 

tradițiile înaintașilor
Gică Moldoveanu, me

canic la Șantierul 21 
I.C.M.S.G.;

U.T.C.

Gheorghe Obogeanu, 
director al IJ.T. Galați:

„în 1952 eram elev în co
muna Stoiceni, județul Vil- 
cea. Prima sarcină ? Să merg 
la Vîlcea, pentru a mi se 
înmina carnetul. Și am par
curs pe jos, desculț, dru
mul de 25 km pînă la Vîlcea. 
Intrînd în oraș, m-am apropiat 
de un om și l-am întrebat unde 
iși are sediul organul la care 
trebuia să mă prezint. Era chiar 
primul secretar. S-a întors din 
drum, m-a invitat în biroul său 
și mi-a vorbit despre sarcinile 
tineretului de a învăța și de a 
contribui la construcția patriei. 
Cuvintele sale mi-au rămas a- 
dînc întipărite în conștiință. Am 
devenit inițiatorul și organizato
rul multor acțiuni, am fost pri
mit în partid pe cînd eram încă 
elev în școala profesională. Am 
fost apoi promovat în munca de 
activist U.T.C., apoi un timp se
cretar al Comitetului orășenesc 
Galați al U.T.C. Sînt azi licen
țiat în drept, dar socot că ade
vărata facultate am făcut-o în 
această completă și complexă u- 
niversitate care este organizația 
U.T.C. Aici am învățat primele 
noțiuni despre ceea ce trebuie 
să înnobileze pe om, aici am 
primit primele cunoștințe poli
tice, aici am găsit ajutorul ne
cesar pentru definirea 
personalități. Aici am .! 
că

..Elev fiind pe atunci la Școala 
profesională de mecanici din 
Birlad. în 1959, mi s-a dat ca 
sarcină să impulsionez activi
tatea sportivă. Am înființat o 
echipă de fotbal, am organizai 
un campionat intre clase, coi 
petiții de tenis și șah. De 
tunci și pînă azi, în toate orga
nele U.T.C. din care am făcut 
sau fac parte, am răspuns de 
activitatea sportivă. într-un fel, 
prima sarcină mi-a direcționat 
întreaga evoluție".

zaUfiKL
.v-

ea- T'e;

Iulian Lungu, secretar 
al comitetului U.T.C. de 
pe platforma Combina
tului siderurgic Galați :

„Prima sarcină primită a- 
tunci, în 1964, pe cînd eram elev 
la Liceul nr. 5 din Galați, a 
fost să pregătesc cîțiva colegi 
pentru a practica boxul. Am se
lecționat 6 băieți, și ne-am apu
cat de lucru. în fiecare zi. după 
orele de program, făceam an
trenamente".

Guță Frosiu, muncitor 
la U.P.S.R.S. :

elev în comuna 
județul Galați am 

la îndiguirea rîului 
care, primăvara, fă-

i unei 
învățat 

nimic nu este imposibil".

Iulian Niculescu, tehni
cian la S.hkG.:

„în 1953, cind am intrat 
în organizația U.T.C. din 
comuna Vernești, județul Brăi
la, ni s-a spus nouă, celor 
de curînd primiți, că trebuie să 
amenajăm imediat un teren de 
fotbal. Mulți ani ne-am mîndrit 
cu modul în care ne-am înde
plinit această primă sarcină".

lon Poalelungi, secre
tarul comitetului sindica
tului de la Combinatul 
siderurgic Galati:

„Pe atunci, în 1954, eram 
elev la Școala profesională de 
pe lingă Fabrica de rulmenți 
din Birlad. După adunarea de 
primire, am fost numit șeful 
clasei a Il-a. Era o clasă neo
mogenă, cunoscută în întreaga 
școală pentru indisciplină. Am 
reușit ca spre sfîrșitul anului de 
studii să devină una dintre cele 
mai bune clase atît la învățătu
ră, cît și la disciplină".

Gh. Naftan, mecanic 
auto la I.C.M.S.G.:

„La citeva zile după pri
mirea mea în U.T.C., iar
na lui 1955, s-a înzăpezit li
nia Ploiești-Nord-Tîrgoviște. Ca 
s-o redăm circulației, am muncit 
multe zile și nopți, împreună cu 
colegii mei de la o școală pro
fesională din Ploiești".

„Fiind 
Firțănești, 
participat 
Chinoja, ___  .
cea ravagii prin culturi. In a- 
numite locuri, i-am schimbat și 
albia. Cind mă întorc acum prin 
satul natal retrăiesc mereu en
tuziasmul acelor zile de muncă 
intensă din 1965".

Elena Stere, lăcătuș 
la I.M.A.I.A. Galati :

Mi
un

„Era în anul 1970. 
s-a spus să particip la 
concurs pentru cunoașterea 
patriei. Am intrat în unul din 
echipaje. Pregătindu-mă te
meinic, am cîștigat concursul".

Ștefan C. Ion, lăcătuș
la I.M.A.I.A.:

mi 
în

„Prima sarcină care 
încredințat atunci, 

fost să-mi ridic nivelul 
Am citit multe 
istoria patriei, 
clasei muncitoare,

s-a 
1971, a 
politic, 
despre 
luptele 
partidului. îndeplinirea acestei 
sarcini m-a schimbat foarte 
mult în bine. Am înțeles atunci 
că numai prin muncă și pregă
tire neîntreruptă ne situăm la 
înălțimea exemplului înainta
șilor".

cărți 
despre 

ale

Buțincu Victor, elev, 
clasa a Vll-a, Școala ge
nerală nr. 21 Galați :

în 
1974.

orga- 
Mi 
te
la 

Cu-

„Am fost primit 
nizație în ianuarie 
s-a cerut să mă pregătesc 
meinic pentru a participa 
concursul de șah din cadrul
pei tineretului și totodată să or
ganizez întrecerea la nivel de 
clasă. Am reușit să cîștig între
cerea al cărui organizator am 
fost".

Prima sarcină de organizație - chemare fierbinte la o par
ticipare entuziastă pentru edificarea unei noi societăți. Ea a 
deschis de fiecare dată o cale de afirmare, drumul spre înal
tele idealuri ale comunismului, ale umanității. Luptînd pe ba
ricadele războiului sau ale bătăliilor pentru cucerirea puterii 
politice, ale luptelor pentru făurirea unui nou om, pentru a 
învinge vechiul și a promova noul, pentru a înălța cu brațele 
și gîndul mărețele edificii economice de astăzi, pentru a se 
instrui și educa, pentru a se pregăti în vederea preluării res
ponsabilităților viitoare, iinerii au răspuns cu elan îndemnu
rilor partidului și pot fi mîndri de ceea ce au reușit să înde
plinească. Prima sarcină de organizație este, în acest sens, 
începutul unui drum neîntrerupt, acela al maturității politice 
și al că'lirii revoluționare.

ION CHIRIC

valoare de peste 75 
milioane lei.

Colectivul între
prinderii de indus
trie locală din ju
dețul Bacău, care a 
lansat chemarea la 
întrecere către toa
te unitățile similare 
din țară a îndepli
nit cu aproape 8 
luni mai devreme, 
angajamentele asu
mate pe întregul 
an. Bilanțul reali
zărilor consemnea- 

o depășire a 
plan 
mi-

Unitățile indus
triale din munici
piul Botoșani au 
înscris pină acum 
un avans de 6 luni 
in îndeplinire* an
gajamentelor asu
mate in întrecerea 
socialistă. S-au 
creat, astfel, condi
ții ca pină la 15 
iunie sarcinile eco
nomice pe primii 
patru ani ai cinci
nalului să fie înde
plinite integral.

Intre colectivele 
aflate in fruntea 
Bccstei ample com
petiții a muncii se 
situează cele ale 
întreprinderii de 
confecții. întreprin
derii textile „Mol
dova" și ale Între
prinderii pentru 
mecanizarea agri
culturii și industria 
alimentară.

Un avans de pes
te patru luni Înre
gistrează și oame
nii muncii din in
dustria 
Dorohoi, 
obținut, 
prezent.
ție suplimentară in

intr-un moment 
spune

al
și' prin hotărîrea

precizări șeful

Stăm de vorbă în turnătoria 
de oțel cu ing. Victor Mindru, 
șeful secției și Ștefan Nițules- 
cu, secretarul organizației de 
partid, despre treburile zilei.

— Păcat că n-ați venit ieri, 
ne spune tovarășul Nițulescu. 
Ați fi asistat la o adunare ge
nerală U.T.C. foarte intere
santă.

— Prin ce a fost interesantă ?
— Prin dezbaterile ce au avut 

loc în lumina indicațiilor secre
tarului general al partidului 
date cu prilejul întîlnirii cu 
membrii Biroului C.C. al U.T.C. 
și ai Biroului permanent 
U.A.S.C.R. ca ’ ’
luată.

Intervine cu 
secției :

— Ne aflăm 
_de eforturi maxime

ig. Mindru. Am inceput o in- 
Jstiție, în regie proprie a in- 
‘eprinderii, pentru moderniza

rea turnătoriei, care va spori 
capacitatea secției și va îmbună
tăți condițiile de muncă. Ne-am 
propus să-i ajutăm zilnic pe 
constructori și in paralel să 
susținem ritmul înalt al produc
ției. Uteciștii au hotărît in a- 
dunarea lor să se constituie în
tr-o brigadă de zece oameni — 
prin schimb — care să dea in 
fiecare zi după program o mînă 
de ajutor pe șantier. Ion Ro- 
șoiu. Dinu Drâgan și Ion Pir- 
câlab au primit sarcina să se 
ocupe de formarea brigăzii.

Deja 80 la sută din fundații 
(150 m.c.) au fost săpate de ti
neri și alți muncitori din tur
nători* Ei au turnat, de aseme
nea, 50 m.c. de beton și au fă
cut 5 tone de armături deși nu 
sînt de specialitate. In numai 
citeva zile s-au efectuat 
șantier lucrări in valoare 
peste 200 mii lei.

Șeful secției este chemat 
telefon. Fără să vrem, ascultăm 
convorbirea : „Ii ajutăm, cum 
să nu-i ajutăm. Să ne trimită 
insă repede documentația...".

— E vorba să preluăm o co
mandă de turnare a unor pie
se pentru boghiuri de la „Nico- 
lina“ Iași. Sintem și noi supra- 
încărcați cu sarcini — ne ex
plică șeful turnătoriei — dar 
avînd avans in realizarea an
gajamentelor, ne putem permi
te să-i ajutăm și pe alții din 
centrala noastră.

Unul dintre angajamentele 
cele mai importante ale colecti
vului secției este depășirea in 
acest an cu 1 200 lei a producti
vității muncii pe salariat. Pină 
acum s-a înregistrat o depăși
re de 750 lei. Un succes care 
explică celelalte succese.

A doua secție-cheie in fluxul 
întreprinderii este cea de ca- 
zangerie. Dominată de virole 
metalice de diametre variind 
pînă la 4—5 metri, uriașa hală 
iși ascunde parcă oamenii, a- 
proape nici nu-i vezi. Le simți 
însă imediat prezența scălBată 
în luminile de fulger ale apa
ratelor de sudură.

— Datoria noastră de fiecare 
zi ne obligă să măsurăm prin 
fapte fiecare minut de muncă 
— ne mărturisește ing. Gheorghe 
Șerban, șeful secției — presați 
de termenele scadente ale con
tractelor. Ritmul nostru nu se 
vede în secție, ci pe rampa de 
expediție a produselor,

— Aveți restanțe ?
— Una singură, dar nu din 

vina noastră ci a laminoriștilor 
gălățeni care ne-au trimis o 
tablă necorespunzătoare.

— Dar avansuri ?
— Un vas de evacuare pentru 

Pitești care avea ciclu de fa
bricație de 60 de zile a fost re
dus la jumătate. Toate comen
zile sînt în grafic datorită or
ganizării temeinice a activității 
la nivelul fiecărei brigăzi de 
producție și educație.

Sînt oferite exemplele bri
găzilor conduse de comuniștii 
Gh. Murgilaș, loan Nițu, Nico- 
lae Nicula, Gh. Ioan, în care 
majoritatea o formează tinerii 
și care în fiecare lună iși depă
șesc planul cu 20—25 la sută. 
A fost posibil astfel să se li
vreze în patru luni o sută tone 
de utilaj tehnologic pentru in
dustria chimică, rafinării și ce
luloză, peste prevederi.

pe 
de

la

ROMULUS LAL

ză 
sarcinilor de 
cu aproape 10 
lioane lei.

vîl-

Metalurgicii și 
ehimiștii din Baia 
Mare au înregistrat 
in prima parte a 
lunii mai cei mai 
înalți indicatori de 
productivitate din 
istoria întreprinde
rii. Printr-o mai 
bună organizare a 
producției și a 
muncii, prin intro
ducerea metodelor 
de mare randament 
in extracția mine
reurilor neferoase,

orașului 
care au 
pină in 

o produc-

Silvicultorii 
ceni anunță înde
plinirea planului a- 
nual. Celor 3 800 ha 
împădurite in acest 
an cu diferite spe
cii de rășinoase și 
esențe repede cres
cătoare li se vor 
adăuga alte 750 ha 
de plantații supli
mentare pe terenu
rile degradate și 
slab productive si
tuate în zone
le marginale ale 
cursurilor de apă. 
Din 
feței 
pină 
mult 
fost 
specii 
asigure lemnul pen
tru producția de 
celuloză, utilizată 
ca materie primă 
la fabricarea hir- 
tiei.

totalul supra- 
impăduriie 

acum mai 
de 1 000 ha au 
plantate cu 

menite să

Pe marile șantiere de con
strucții, tinerii purtători ai 
hainei militare sint o pre
zență obișnuită. Alături de 
inginerii, tehnicienii și mun
citorii din ale căror mîini 
hatnice răsar peste noapte 
platforme industriale, ma
gistrale, hidro și termocen
trale, militarii armatei noas
tre populare pun temelii de 
piatră și granit marelui edi
ficiu industrial al patriei so
cialiste. Lucrind cot la cot 
cu Întregul popor, tinerii 
purtători ai hainei militare 
înscriu pagini de eroism și 
bărbăție, de dăruire ostă
șească și responsabilitate pa
triotică în cartea de onoare 
a muncii și împlinirii.

Am fost oaspeții construc
torilor militari în care iși 
desfășoară activitatea loco- 
tenetul major Marin Dima.

Am deschis 
ție cartea de 
unității și am
plăcută satisfacție numeroa
sele scrisori de mulțumire și 
caldă apreciere pe care con
ducerea șantierului le-a a- 
dresat ostașilor constructori. 
Scrisori care atestă hărnicia 
acestori tineri, energia cu 
care acționează la efectua
rea lucrărilor ce le șînt în
credințate.

cu 
onoare 
răsfoit

emo- 
a 

cu

Foto : V. RANGA

V |< ■■Grădinarii

din Smîrdioasa
Vorbind despre asociația 

intercooperatistă din Smîr
dioasa, județul Teleorman, 
trebuie să precizăm că re
zultatele obținute anul tre
cut în sectorul legumicol au 
fost printre cele mai bune la 
nivelul zonei. O vizită în 
cîmp, la „grădini44, este edi
ficatoare în acest sens. Îm
preună cu tovarășul Mitu 
Constantin, președintele 
operativei „9 Mai44 din 
muna Izvoarele, zilele 
cute, într-o dimineață, 
cam la fermă. Ajungem 
cîmp după ce am privit ră
sadul de roșii timpurii — ră
sadnița a produs 600 000 fire 
— un răsad care ar merita 
să fie pus în ghivece orna
mentale. Cele zece hectare 
destinate a livra pieții tru
fandale sînt acoperite cu o 
plantație liliputană de copaci 

.plutesc44 
uni- 
de-o

Im-

co- 
co- 

tre-
ur- 
în

plantație lilipt 
ale căror frunze 
deasupra pămîntului, 
form, la înălțimea 
„șchioapă44. 240 de grădinari 
— „grădinari e mai adevărat, 
mai gospodăresc și chiar mai 
frumos44, ne convinge secre
tarul comitetului U.T.C. pe 
comună, Petcu Marin, șef de 
fermă la cultura mare dar 
tot atît de bine ar putea fi 
luat drept șef de fermă la 
„grădină44, el fiind prezent 
zilnic în calitatea lui de se
cretar care se interesează de 
munca celor 54 uteciști 
aici — așadar, 240 de oa
meni sînt prezenți în fiecare 
zi pe cîmp. Ei cultivă și spa
ranghel „plantă rară, nu ori
cine se încumetă44 pe care 
tocmai l-au cules — prima din. 
cele trei recolte anuale. " 
cu care stăm de vorbă, 
fapt cele — la legume lu
crează fete și femei — rîd 
de întrebările noastre: „cum 
stați cu planul „cînd li
vrați primele cantități de ro
șii ?“ și altele, 
să creadă că 
pentru asta 
dealul.

Mîinile lor 
țărînă udă, 
torii, ne facem că încer-

de

Cei 
de

nevenindu-le 
chiar numai 

am urcat noi

sînt pline de 
noi, vizita-

căm pămî ritul fi acum, cu 
mîinile la fel, putem sta de 
vorbă dar prea e neconvingă
tor simulacrul nostru, primesc 
din partea lor o legătură de 
sparanghel și-n ultimele cinci 
minute mă gîndesc ce fi 
cum să-l mai întreb pe tova
rășul președinte Mitu dacă 
toate se petrec la timpul lor ?

„Anul trecut am realizat 
planul 93 la sută cantitativ 
dar sută la sută valoric. Doar 
93 la sută din aceleași mo
tive ca și cei de la coope
rativa „7 Noiembrie'4 unde 
grindina a provocat mari pa
gube. Asociația noastră, ne-a 
spus tovarășul inginer Geor
gescu Mihai, are răsaduri 
foarte bune și în plus în 
toate unitățile au fost ferti
lizate terenurile, plantatul se 
face conform graficului, se 
execută cele mai bune lu
crări de întreținere. Așa, după 
cîte știm și după cît se ve
de, avem motive să credem 
„integral44 în plan — dacă 
vremea va fi cît de cît priel
nică44.

Doar de asta au nevoie și 
cei de la cooperativa agri
colă Smîrdioasa. Pentru că 
în rest situația nu diferă față 
de cea de la „9 Mai44 sau 
„7 Noiembrie44. Șase hectare 
cu tomate timpurii, 15 cu 
ardei, răsaduri „cum știm noi 
să facem!“, 29 hectare cu 
mazăre. Cele 6 hectare de 
pe care se va culege prima 
recoltă de roșii au fost plan
tate în întregime. Ce-i drept, 
oamenii s-au întors să înlo
cuiască firele rupte de un , 
vînt „de-am crezut că-i fur
tună și înțelegeți, ne ex
plică inginera Cristescu Di- 
dina, a bătut vîntul patru 
ore de-am crezut că nu mal 
rămîne în picioare nici un 
fir de răsad; șeful de fer
mă numai că nu

Bine, zic, aveți 
hectare de grădină, 
și de întîrziat cu 
legume, n-am întîrziat 
odată44.

plîngea44. 
deci 50 
„Avem, 

ceva la 
nici-

NICOLAE ADAM

0 inițiativă a Comitetului 
județean Brăila al U. T. C.:

Calificarea a 300 
de motopompiști

O informație scurtă ne 
deschide drum din nou spre 
Brăila, județ în care se iri
gă peste 120 000 hectare. Am 
aflat că aici săptămina tre
cută au început cursurile de 
calificare pentru un mare 
număr de tineri care vor să 
devină motopompiști. Acțiu
nea a fost declanșată din ini
țiativa comitetului județean 
U.T.C. și s-a bucurat imediat 
de un puternic ecou în rîn
dul tinerilor din agricultură.

După pregătirile ce se im
puneau, organizațiile U.T.C., 
împreună cu conducerile a 18 
C.A.P.-uri, au recrutat 300 
tineri. De menționat 
printre cel 300 sînt și 40 
tineri care nu participau 
muncile cimpului.

de 
că 
de 
la

participă la 
și practice, 

centre din

Acum cei 300 
cursuri teoretice 
organizate în 8 
județ, Ia stațiunile de mașini 
agricole 1 Mai, Suțești, Mo
vila Miresii, Ianca, Gropeni 
etc.

— Inițiativa comitetului 
județean U.T.C., ne spune in
giner Gheorghe Radu, direc
torul S.M.A. 1 Mai, ne ajută 
să adăugăm veriga necesară 
in procesul nostru de produc
ție : forța de muncă temei
nic pregătită pentru deser
virea sistemelor de irigații. 
Tocmai, de aceea, ne-am în
sușit-o imediat și o susținem 
zi de zi, creinfl condiții bune 
pentru înfăptuirea ei prac
tică.

ION CHIRIC

O impresionantă
participare a tinerilor

(Urmare din pag. I)

rii locatari, ca obiectiv princi
pal al muncii patriotice pe pe
rioada de pină la 23 August. 
Iar duminică au lucrat ca 
și într-o zi obișnuită. Au turnat 
betoane, au zidit, au finisat, au 
stivuit materiale și au făcut a- 
provizionarea punctelor de lu
cru. în total, 250 de participanți 
și un volum de lucrări executa
te însumînd peste 100 000 lei. 
Practic, a fost executat un vo
lum de lucrări echivalent cu 28 
de locuri în cămin.

• PE ȘANTIERUL NATIONAL 
AL TINERETULUI S-A LUCRAT 
ÎN 18 PUNCTE

în sudul județului, acolo unde 
ieri s-a aniversat un an de la 
constituirea Șantierului Națio
nal al Tineretului Cetate-Galicea 
Mare, purtătorii uniformelor al
bastre au lucrat în toate punc
tele principale. Au confecționat 
400 de dale și au căptușit 200 de 
ml de canale, au transportat și 
au montat 1,5 kilometri de con
ducte și au executat finisări la 
4 stații de punere sub presiu
ne. La sfîrșitul acestei a opta 
duminici lucrate, brigadierii — 
din rîndul cărora se evidențiază 
Ștefan Pîrvu, Ștefan Popescu, 
Virgil Cristescu, Dumitru Iovan, 
Marin Popa, Ștefan Dimitriu,

loan Bega, Gheorghe Truică, 
Marin Manea și Dumitru Iorgu- 
lescu — realizaseră peste 30 la 
sută din angajamentul utecist 
formulat în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, de 
a preda în devans beneficiarilor 
1 800 de hectare amenajate pen
tru irigații.

• 5 000 DE 
MENAJAREA 
CRAIOVITA Șl

UTECIȘTI LA A- 
PARCURILOR 

CORNITOIU

12 acumulări 
cadă, peste 100 
cu circa 2 000 
1 milion de mp de alei și 
ții de joacă pentru copii, 
mult peste un miliard de 
plantate și toate lucrările 
cutate în condiții de mlaștină și 
terenuri puternic erodate —iată 
o parte din ceea ce și-au pro
pus să realizeze uteciștii craio- 
veni în zona de nord-vest a mu
nicipiului. Sub îndrumarea spe
cialiștilor, aici au lucrat dumi
nică, peste 5 000 de uteciști de 
la întreprinderile „Electropu- 
tere", „7 Noiembrie", Combina
tul chimic și de la toate liceele 
și școlile profesionale. Pînă Ia 
orele 12,00, cînd am trecut pe 
la aceste șantiere fuseseră exe
cutate : 2100 mc terasamente, 
1 008 ml canale pentru drenarea 
apelor și se amenajaseră 802 mp 
alei.

de apă în cas- 
hectare plantate 
de arbori, circa 

spa- 
cu 

flori 
exe-
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ION VOICU
Renumitul artist s-a născut 

in București dintr-o veche fa
milie de muzicieni. După stu
dii ia Conservatorul din Bucu
rești urmează ani de speciali
zare la Conservatorul din 
Moscova, cu David Oistrach.

Talentul artistului este apre
ciat atît în țară cit și peste 
hotare. Turneele sale in Fran
ța, Anglia, Suedia, Austria, 
Italia, Israel, Japonia, Canada, 
S.U.A., Ungaria, Cehoslovacia 
etc. au fost însoțite de elogiile 
presei internaționale. Aflat în 
plină maturitate artistică, Ion 
Voicu conduce de mai mulți 
ani o orchestră de cameră 
ale cărei turnee în străinătate 
au fost deosebit de apreciate.

Marele artist este laureat al 
Premiului de Stat, fiind de 
asemenea, distins cu înaltul tit
lu de artist al poporului. Este 
director al Filarmonicii 
„George Enescu" din Bucu
rești.

A STI CE SĂ VREI»
de ION VOICU

Intimplarea face ca participarea mea în cadrul anchetei inter
naționale inițiate de ziarul tineretului nostru să aibă loc într-un 
moment semnificativ pentru biografia mea umană și artistică : 
Împlinirea a 35 de ani de activitate concertistică. Pentru mine 
acesta este un moment de reflecție asupra drumului de viață 
străbătut asupra împlinirii mele, cit și a perspectivelor deschise 
pe drumul fără de capăt al ascensiunii pe culmile Everestulifi.

au putem să realizam ceva in viață de unii singuri. însăși 
ascensiunea .nu și-ar avea rostul. Dar problema pe care eu 
vreau s-o ridic se referă la capacitatea oamenilor de a-și găsi 
încă din adolescență și din anii tinereții drumul lor in viață, 
căruia să-i dedice tot ceea ce este mai nobil și mai frumos.

Știm oare, intotdeauna la vreme, pe ce versant propriu să ur
căm înspre „Everestul nostru", ce drum să ne alegem in viață in 
așa fel incit aportul la viața societății, prin împlinirea noastra. 
să se facă deplin, cu participare totală personală ?!

înainte de a-mi exprima părerea. în genere, in legătură cu a- 
cest străvechi și fundamental raport dintre aptitudine și opțiu
ne aș dori să mă refer la citeva momente autobiografice, la 
citeva date ce au insemnat ceva pentru mine.

La șase ani îmi cunoșteam de-acum destinul : vioara din mina 
mea începuse să-și caute rezonanțe și ecouri care voiau să mă 
exprime pe mine pentru cei din jurul meu. Voiam să ajung un 
altist. înțelegeam acest lucru atit cit il putea pătrunde un copil 
de șase ani, dar In mine era deja trezită flacăra pasiunii pentru 
această carieră unică. In afara viorii nu mă mai puteam concepe.

Nu o dată am stat și m-am gindit cită influență a avut asupra 
mea familia de muzicieni din care provin și în care această artă 
sălășluiește — dacă stau și mă gindesc — de mai bine de 150 de 
ani.

Puncte cruciale in biografia mea artistică au fost marcate de 
începuturile mele de la Conservatorul din București cu profeso
rul George Enacovici, de îndrumările de o valoare inestimabilă 
primite in anii adolescenței și ai tinereții din partea lui George 
Enescu și a maestrului sovietic David Oistrach.

Cum pot eu oare uita vreodată inălțătoarea pildă a marelui 
meu îndrumător. George Enescu. care obișnuia să spună că se 
odihnește prin... muncă. Și acestea nu erau cuvinte spuse spre 
a impresiona pe cineva, ci reflectau însuși modul său de a 
concepe viața, conștiința sa artistică. La 16 ani. end debutam in 
primul concert public, cu Paganini, înțelesesem deja, prin nle 
și nopți de studii asidue, de reluări măsură cu măsuri a partitu
rilor, de căutări de noi sensuri și profunzimi a repertoriului pe 
care mi-1 formam — sensul deplin al cuvintelor marelui George 
Enescu.

Pe drumul impjinirii fiecărui om, el nu trăiește de unul singur, 
ei are nevoie să invețe de la cineva mai mare decit el— ea ex
periență. ca artă, ca ințelepciune. David Oistrach a insemna- | 
pentru activitatea mea artistică foarte mult : el m-a ajutat sâ-rn. 1 
desăvirșesc arta, să-mi maturizez talentul, să devin un artist cu 
privirea înspre public.

Vorbeam despre familia mea. mediul artistic și moral care m-a 
sprijinit la începuturile mele să-mi înțeleg aptitudinile de par
tea cărora să treacă și opțiunile mele. Atunci, in acei ani. am in. 
țeles cu profunzime că totul nu este numai a vrea, ci și a ști ce 
să vrei. Este vorba, în ultima instanță, de înțelegerea faptului 
că in viața oricărui om nu este suficientă voința de a te înscrie 
pe o orbită favorabilă împlinirii personalității tale, ci la fel de 
important este să știi să-ți alegi această orbită, drumul în viață, 
calea ce duce către „Everestul tău“.

Am să vă vorbesc puțin și despre cei doi copii ai mei care 
au crescut și se formează într-o familie in care muzica înseamnă 
totul — și muncă și recreere și pasiune... Băiatul meu. Mădălin. 
împreună cu care am executat nu de mult in fața publicului du
blul Concert de Bach va deveni, sper, un autentic artist. Aci 
opțiunea s-a făcut într-o deplină concordanță cu aptitudinile 
evaluate corect incă din copilărie.

în ceea ce o privește pe fata mea. Raluca, admisă direct in 
anul IV Ia clasa de pian a Conservatorului din Geneva, com
plexitatea vieții iși spune cuvintul. Vă dați seama că, fata, pen
tru a fi primită direct in anul IV al unui conservator de renume, 
pe semne că a dovedit examinatorilor talent, muzicalitate, un 
repertoriu format prin muncă. In același timp. însă, de pe la 
10—12 ani pictează cu un talent evident : are un colorit ales și 
o linie inspirată care, deseori, ne-a pus pe ginduri in legătură 
cu drumul ei in viață.

în acest punct vreau să remarc : oricit de bine intenționată 
ar fi familia, fiind vorba de destinul unui om tinăr, el este cel 
ce va decide în cele din urmă. De aceea, dacă mă veți intreba 
Pe mine ce carieră va îmbrățișa fiica mea. Raluca, sau pe mama 
ei. care cu atita grijă părintească și tandrețe o indrumă. con. 
știința părintească mă indeamnă să vă indrept s-o întrebați chia-, 
pe Raluca. Opțiunea o face in cele din urmă cel al cărui des: ir. 
și drum inspre împlinire se află in discuție. Familiei, celor d:n 
jur, le revine îndatorirea de a sprijini ca mlădița tinără de as- 
tâzi să găsească acel sol mănos specific pentru ca să înflorească 
și să rodească.

Și totuși in această chestiune a alegerii drumului de viață și , 
a parcurgerii sale. împreună cu ceilalți semeni, lucrurile sin: I 
destul de complexe. De aceea îmi voi expune citeva considerații , 
referitoare la aptitudine și opțiune în genere... Știm că școala 
de azi încearcă, într-o tot mai mare măsură, să depisteze pe 
baza unor teste, aptitudinile copiilor pentru a-i feri, pe aceștia, 
in epoca de maturitate, de decepție, datorită apariției dezacordu. 
lui dintre ce poale un tinăr și ceea ce i se solicită — mă refer 
la o profesiune, la o acțiune socială etc.

Evident este bine ca tradiția profesională din unele familii — 
cum este cazul unor artiști, arhitecți. mineri, învățători etc. — 
să fie continuată. Dar de aci nu trebuie generalizate lucrurile.

Nu înseamnă că, dacă un copil se naște intr-o familie avind o 
anume profesie, el trebuie să și aibă automat aptitudinile pentru 
aceeași profesie. In acest caz se ridică problema : numai cei cu 
aptitudini evidente pentru un domeniu trebuie să se înscrie pe 
un atare drum de viață? Am impresia că nu. Personalitatea u- 
nui om in formare, copil sau adolescent, dispune de mult mai 
multe posibilități. Dacă ar fi depistată numai acea aptitudine pe 
care dorește s-o identifice familia, atunci lucrurile sint decise in 
afara subiectului, chiar de la început.

Chestiunea trebuie abordată și în sensul formării de aptitudini 
necesare pe baza conștientă a stimulării unor înclinații care să 
țină seama și de necesitățile sociale. Ciți oameni celebri nu și-au 
început cariera, in copilărie abordînd un domeniu pentru care 
vădeau multe aptitudini — evidențiate mai cu seamă datorită fa
miliilor lor — pentru ca In cele din urmă, în anii tinereții ori ai 
jnaturitfiții, datorită unor necesități sociale ori condiționări com
plexe, să-și schimbe traseul stabilit — și prin aport personal, de 
valoare, să aducă o mare contribuție într-un anume domeniu al 
științei, culturii sau artei !

Oricare tinăr este ajutat de școală, ca și de familie să-și for
meze un potențial de cultură pe baza căreia, printr-un atent și 
permanent proces de autocunoaștere să-și găsească drumul, ți- 
nînd seama de înclinații, de nevoi sociale, de posibilități de afir
mare. In acest complicat proces apare atit capacitatea de selec
ție, cît și aceea de a renunța, de a sacrifica una ori alta dintre 
variante.

Nu este firesc să te decizi pentru un drum în viață pe calea 
descoperirii ușuratice a ceea ce poți face cu o anumită ușurință 
în copilărie ori adolescență, renunțind la febra căutărilor și a 
înarmării permanente pentru viață, care-ți poate trezi, în cuno
ștință de cauză, chemarea spre domeniul in care, in mod real, 
vei putea să te realizezi. în acea categorie a dezamăgiților — 
fenomen uman firesc — se află, mai cu seamă, după părerea mea, 
aceia care au dat crezare primei înclinații ori aptitudini desco
perite la vîrstă fragedă, n-au perseverat pe drumul cunoașterii 
atit al lor cit și al societății în mijlocul căreia trăiesc.

îneît mă intreb dacă alegerea drumului înspre Everestul per
sonal nu include, mai degrabă, o hotărîre lucidă, conștientă, de
cit o oarecare opțiune. Și cum în ultima instanță această hotări- 
re individuală este rodul colaborării dintre individ și mediu — 
în drumul său spre Everest, fiecare om are nevoie de ceilalți 
semeni ai săi.

Anchetă realizată de CAROL ROMAN

Abnegație și devotament din
partea fiecărui cetățean al țării

Acad. NICOLAE TEODORESCU
Programul partidului de dezvoltare eco- 

nomico-socială a patriei noastre prevede ca 
în următorii 10—15 ani să lichidăm cu desă- 
vîrșire răminerea în urmă pe care am moș
tenit-o de la vechea orînduire, astfel încit 
România să devină o țară socialistă puternic 
dezvoltată. Partidul nostru concepe progresul 
societății într-o viziune dialectică, dovedind 
o preocupare deosebită atît pentru moderni
zarea structurilor economice, ridicarea po
tențialului industrial șl agrar, pentru creș
terea venitului național, cit și pentru lărgi
rea democrației socialiste, pentru 
carea participării maselor la viața 
litică, pentru ridicarea gradului de 
a întregului popor.

Toate aceste creșteri presupun 
mari, presupun abnegație și devotament in 
muncă din partea fiecărui cetățean 
triei. Iată de ce 
pat ca tineretul

Cultul muncii, 
duale și sociale, 
rii noastre în viața cotidiană în raport cu 
societatea in care trăim, cu fiecare dintre 
membrii acestei societăți. Este, în același 
timp, și un factor motor de importanță ca
pitală al acțiunilor noastre, atit a celor ini
țiate de noi, cît și a celor care răspund unor 
comenzi sociale, care ne angajează indivi
dual sau colectiv ca membri ai societății.

în societatea noastră, care se găsește in 
stadiul construcției socialiste multilateral 
dezvoltate, cultul muncii creează conexiuni, 
interdependențe care cheamă și leagă in

intensifi- 
social-po- 
conștiință

eforturi

al pa- 
preocu- 
muncii.
indivi

partidul este astăzi 
să crească în cultul
ca factor al eticii
este regulator al comportă-

In societatea

,, Salonul 
bucureștean 
al cărții"

Retrospectivă
scopuri și acțiuni comune atît grupuri mai 
mici, formate din cei ce duc împreună o ac
țiune. cît și întreaga masă de oameni care 
trăiesc și muncesc în această țară. Pentru 
că munca în folosul societății stă la baza 
tuturor scopurilor, acțiunilor, perspectivelor 
privind dezvoltarea rapidă și multilaterală 
pe care o numim progresul țării cu un ter
men ce dobindește rezonanță esențială în 
conștiința fiecăruia.

Desigur, nu numai conștiința că fiecare 
trebuie să muncească și încă să muncească 
foarte bine asigură acest progres. Mai sint 
numeroși alți factori ca forțele de producție, 
mijloacele de producție, potențialul uman 
profesional, pregătirea, competența, organiza
rea. conducerea acestui potențial, puterea de 
muncă, productivitatea muncii, pregătirea 
ideologică, nivelul cultural. Dar în toti acești 
factori este, trebuie să fie, prezentă con
știința muncii ca motor și regulator ale sis
temului. Fiindcă progres înseamnă depășire, 
ieșire dintr-un ritm care asigură o mișcare 
uniformă, accelerarea ritmului și realizarea 
unor rezultate vizibile mai bune decit cele 
dinainte.

Astfel de rezultate cer eforturi, iar efor
turile. adesea aproape de limitele capacită
ții, cîte o dată dincolo de aceste limite, nu 
se pot realiza și dărui unei cauze comune, 
unui ideal de progres, decit din fondul ines
timabil al conștiinței individuale și sociale 
ale cărei adîncuri ascund comori care înso
resc prezentul și viitorul țării.

noastră nimic
nu poate fi realizat fără muncă

Prof. dr. docent TUDOR BUGNARIU
Acțiunile omenești. îndreptate către rezul

tate pozitive, sint puse în mișcare de stări 
de conștiință. înțelegem astăzi tot mai bine 
acest adevăr cu cît ne dăm seama că. tot 
mai mult, atitudinea înaintată față de mun
că, convingerea că nimic nu poate fi realizat 
în societatea noastră fără muncă, devin fac
tori ai progresului social.

Ținind seama de faptul că. în general, 
orice progres se realizează în unitatea dintre 
obiectiv și subiectiv, dintre spontan și con
știent. conștiința, ca formă a subiectivului, 
a avut întotdeauna un rol activ și, Ia marile 
cotituri ale istoriei, și hotâritor. Revoluția 
soc.alistă însăși, ca act conștient al clasei 
muncitoare și al maselor, sub conducerea 
Fartidului Comunist Român, călăuzit de te
oria marxistă, care a deschis calea construc
ției conștiente. atestă rolul activ și hotâritor 
al conștiir.tei ia edificarea noii societâti. 
Cacistrocția aociaLstă. care, ia țara noastră, 
coincide cu iacepoturile revoluției științifice 
și tehnice pe plan raondiaL și etaoa nouă 
in care a intrat această construcție, nece
sită un efort incomparabil mai mare, mai 
cor.’tr.uu și mai perseverent din partea întregii 
societari. d.n partea fiecărui cetățean, decîl 
acțiunea, cu caracter mai mult sau mai pu
țin mocnentană. a cuceririi puterii de către 
clasa muncitoare. O astfel de amplă acțiune 
socială, cum este construcția noii societăți.

fCrmșr» din pag. I) 
partea Inspectoratului școlar 
Dîmbovița. De ce ?

— Am fost repartizată la 
Brăneșri Vulcana — Pânde
le — spune profesoara Doi
na Negrotu. Dar in școala 
din comună nu se predă engle
za. Inspectoratul școlar Dîmbo
vița mi-a dat dezlegarea să mă 
angajez în altă parte. Sigur, nu 
e ușor să găsești o catedră in 
București, dar suplinesc o pro
fesoară aflată in concediu me
dical. Ce voi face mai departe ? 
De ce să mă gindesc acum ?

Județul Dîmbovița * primit 
din promoția 1973 — 15 profesori 
de englezi. Inspectoratul școlar 
județean a dat negație unui nu
măr de 13 dintre ei. care, evi
dent. se află m București. Sint 
de semnalat două aspecte ale 
problemei : dacă in școlile ju
dețului Dîmbovița nu se predă 
engleza de ce a cerut inspecto
ratul un număr atit de mare de 
profesori de specialitate ? Și 
daeâ totuși engleza figurează in 
profilai școlilor unde au fost 
repartizați absolvenții atunri pe 
ce bază a aereptat Inspectoratul 
școlar județean să se dispense
ze de serviciile celor mai mulți 
dintre ei ?

...în cancelaria Liceului „C. A. 
Roseiri". desigur tot din Bucu
rești. am intilnit trei absolvente 
de anul trecut pe posturi de su
plinitoare : Liana Levițchi,
Monica David și Luminița Ivan. 
De ce ’
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FELIX SI OTH.IA : Central
(orele 9.30: 12.45: ÎS: 19 30).

IARNA FIERBINTE: Victori»
(orele 9,15; 11.39: 13,45; 16; 18 15;
20.30) .

ARBUȘTII: Doina (orele 15.30 ;
19.30) . Program de desene anima
te (ora 17.39).

LA EST DE JAVA: Patria (o- 
rele 9,39; 12.15; 15; 17.45; 20,30).

RĂSUNĂ VALEA; Lumina (o- 
rele 9: 11.15: 13.30; 16; 18 30; 20,45).

LUMINILE ORAȘULUI : Casa
Filmului (orele 15; 17.30: 20), Ca
pitol (orele 9: 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16.15: 18.45: 21).

FRAȚII JDERI: Grivița (orele 
9; 12; 16; 19,15): Gloria (orele 9; 
12.30: 16,15; 19.39); Flamura (orele 
»; 12.30: 16: 19.30).

LADY CAROLINE: Festival (o- 
rele 9.30: 12.15: 15.15: 18: 20,30).

BANI DE BUZUNAR: București 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16,30; 18.45; 
21); Excelsior (orele 9: 11,15; 13 30; 
16; 18,15 : 20 30).

CAT BALLOU: Luceafărul (ore
le 9; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 20.45); 
Favorit (orele 11,30; 16; 18.15;
20.30) , Melodia (orele 9: 11,15: 13,30; 
16; 18,30: 20.45) Modern (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Buzești (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 16 15; 30,30).

articulațiile ei. nu se

editoriala

armonioasă în toate 
poate înfăptui in mod satisfăcător fără cu
noașterea științifică a legilor obiective de 
dezvoltare a societății de către conducătorii 
acestui proces și 
fără antrenarea 
a tineretului, in 
muncă avir.tată.
potrivit cerințelor unei producții corespunză
toare actualului nivel al tehnicii, fără insta
urarea și generalizarea unor relații inter- 
umane cerute de transformările înfăptuite 
in baza economică a societății, ceea ce pre
supune creșterea nivelului de cultură gene
rală și profesională a tuturor membrilor so
cietății. dezvoltarea științei și a celor lai te
componente ale culturi:, menite să irr.bega-^^Mferii 
tească spiritualitatea umană. însușirea largă ^^Huri 
fi â 
care 
socialismului: in primul 
fiecare om. fiecare tinăr 
o muncă utilă societății.

în 
cind 
țării 
țârii

de către mase cit mai largi, 
tuturor oamenilor muncii, 
cunoștință de cauză, la o 
fără ridicarea pregătirii lor

ea

i spirit
mai aprofundată a conștiinței socialiste, 
trebuie să integreze noile valori ale 

rind. principiul că 
trebuie să presteze

felul acesta, apare
al conștiinței în realizarea
noastre și, totodată, necesitatea imbogă- 
conștiinței socialiste sub toate aspectele,

pentru a-și manifesta eficiența in dezvolta
rea armonioasă a societății noastre.

evident rolul cres- 
progresului

Azi, la orele 13, are Ioc în 
sala Muzeului de Istorie a 
Republicii Socialiste Româ
nia vernisajul „Salonului 
bucureștean al cărții" (14— 
28 mai), manifestare inclusă 
în ciclul „Primăverii cultu
rale bucureștene". Acest sa
lon prilejuiește o amplă re
trospectivă a producției edi
toriale de la cel de al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român. într-o scurtă 
convorbire, tovarășul Virgil 
Oltean, directorul Centrului 
de librării București ne-a re
latat următoarele :

— Un loc deosebit in ca
drul salonului se acordă lu
crărilor social-politice care, 
după Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 și Confe
rința Națională din iulie 
1972, au dinamizat întreaga 
viață a țării. în perioada la 
care ne referim, s-au tipărit 
peste 1 500 de titluri de lite
ratură rocial-politică, într-un 
tiraj de aproape 22 000 000 e- 
xemplare, iar pentru tineret 
și copii au apărut circa 500 
titluri. însumind un tiraj de 
21 500 000. In limbile naționa
lităților conlocuitoare au a- 
părut peste 1 370 titluri, re
prezentând un tiraj de 
8 300 000 exemplare. In an
samblu, producția editorială 
a anilor 1970—1973 se cifrea
ză la 15 000 titluri, într-un 
tiraj ce depășește 256 500 000 
exemplare.

Tot azi, la orele 10, se 
inaugurează la Universitatea 
București — Facultatea de fi
lozofie și la orele 11, la Aca
demia de Științe Economice, 
cite o expoziție de carte so- 
cial-politică, respectiv lucrări 
de filozofie și economie.

Expoziții tematice de carte 
cu vinzare, organizate în 
numeroase instituții, Între
prinderi, școli, prezentarea in 
parcurile Capitalei, Herăs
trău, Cișmigiu, a aleilor căr- 

intilniri in librării intre 
iiteri. redactori din edi

turi și cititori cind var avea 
loc și lansări de lucrări noi, 
standurile stradale sint 
doar numai citeva acțiuni ea- 
re completează acest eveni
ment cultural al Capitalei și, 
dacă ținem seama de inalta 

.lui valoare prin participarea 
tuturor editurilor, de interes 
național.

OLIMPIADA
Recent, s-a desfășurat la 

Mediaș, sub egida Comitetu
lui județean Sibiu al U.T.C., 
faza finală pe țară a olim
piadei sticlarilor. Au partici
pat 50 de tineri reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret din județele Cluj, 
Satu-Mare, Timiș și Sibiu. 
Județul Sibiu a fost repre
zentat de cei mai buni tineri 
sticlari de la întreprinderea 
Vitrometan Mediaș și Sticla 
Avrig. La faza de masă a 
olimpiadei au participat a- 
proape 500 de tineri din ju
dețul Sibiu. Pe echipe locul 
I a fost ocupat in urma 
disputării probelor teore
tice și practice de repre
zentanții întreprinderii Vi
trometan Mediaș. Locul II 
a revenit tinerilor de la In-

STICLARILOR
treprinderea Sticla din Turda 
iar locul III celor de la 
întreprinderea Sticla din 
Avrig. Echipa de sticlari 
ciștigătoare este formată din 
Ilie Neamțu, Ilie Cristea, 
Lazăr Moca. loan Borcoivian, 
Hans Simonis, Iosif Cher- 
teș și Andrei Langa. Pre
miul I Ia categoria pictori 
sticlari a fost decernat lui 
Helmut Benning de la Vitro
metan, iar premiul I la ca
tegoria șlefuitori a fost de
cernat, de asemenea, unui 
medieșean, tânărul Nioolae 
Tarnu. Premiul pentru cei 
mai bun sculptor în sticlă a 
fost atribuit utecistului loan 
Szekely de la Sticla Turda.

J. LUCIAN

SOLUȚIILE NU SÎNT
GREU DE GĂSIT

Școala generală nr. 8 din 
Tg. Mureș. Eva Oros, co
mandantul instructor de plo. 
nieri ne informează că aici 
ș-a obținut un prim succes 
in acțiunea de recuperare a 
deșeurilor de hirtie. In pri
mele patru luni ale anului, 
elevii școlii au predat între
prinderii de preindustriali- 
zare și achiziții o cantitate 
de 1 000 kg. Colegii lor din 
Sîngiorgiu de Mureș i-au în
trecut insă. Andrei Moscvi- 
ciov, comandantul unității 
de pionieri, ne spunea că 
întrecerea declanșată in 
școală pentru obținerea titlu
lui de fruntaș în acțiunea de 
colectare a deșeurilor de hir
tie s.a soldat cu un adevărat 
record — 3 000 kg predate 
numai pînă în prezent. Pre
ocupări pentru asigurarea 
destinației cuvenite hîrtiei 
provenite din ambalaje am 
întâlnit Ia Fabrica de con
fecții „Mureșul", ea și la Ma
gazinul „Mercur" unde sint 
rezervate spații adecvate de 
depozitare. S-au epuizat, 
insă, posibilitățile de recu
perare a hîrtiei în Tg. Mu

reș ? Nici pe departe. Con- > 
semnăm o singură opinie in 
acest sens.

Idor Botzo, muncitor la 
întreprinderea județeană de 
gospodărire comunală și lo- 
eativă :

— In resturile pe care ie 
transportăm zilnic de la ce
tățeni și din unitățile de ali
mentație publică se găsesc 
tone de hirtie. In coșurile de 
gunoi se risipesc zilnic can
tități importante de hirtie 
care ar putea fi revalorifi
cată. Cu un plus de bună
voință și de responsabilitate 
ele ar putea fi redate circui
tului economic. Soluția nu 
este greu de găsit. Unul sau 
mai multe din coșurile desti
nate gunoiului, să fie rezer
vate hirtiei care, periodic, să 
fie preluată de către I.P.A. 
Tot așa stau lucrurile și cu 
hirtia neutllizabiiă aruncată 
de locuitorii din cartierele 
Tudor Vladimiresou, Ady En. 
dre, Cornișa, Dimbul Pietros.

M. BORDA

Colectarea
deșeurilor de hirtie

H. LEREA

(Urmare din pag. 1)

U.T.C. prevăzută pentru anul 
1974 a fost dublată. Aceasta în
seamnă că prin acțiunile în
treprinse de organizațiile U.T.C. 
se va realiza in acest an a- 
proape 50 la sută din cantita-

— Mi-a lipsit curajul să în
frunt dificultățile — mărturiseș
te cu o sinceritate dezarmantă 
Liana Levițchi. Am fost repar
tizată la Grupul școlar de chi
mie din Făgăraș. Urma să fiu 
departe de familie și prieteni, 
să trăiesc într-un oraș necunos
cut. să iau, într-un fel. viața de 
la început. Am obținut negație 
pe baza unui certificat medical. 
Și am promisiuni de titularizare 
pe o catedră, chiar în acest li
ceu...

Luminița Ivan începe prin a 
descrie foarte frumos localita
tea unde a fost repartizată — 
Vulcana ..zonă intrecind în pito-

piului București a numit pint 
acum 11 suplinitoare dintțe ab
solventele de ia engleză care nu 
s-au prezentat la posturi ; alte 
10 cereri n-au putut fi rezolva
te. Cele 21 cazuri — reprezintă 
aproape 16 Ia sută din întreaga 
promoție — iar aici s-au adresat 
doar profesorii care au obținut 
negații din partea inspectorate
lor școlare.

Dar s-au reîntors sau nici 
n-au plecat din București mulți 
alți absolvenți care acum, cu 
negație ori fără, bat la porțile 
oficiilor de turism, a editurilor, 
redacțiilor sau unor unități 
economice în speranța găsirii

Din datele pe care le deținem 
rezultă că absolvenții Facultății 
de limbi germanice — și cu 
deosebire cei ai secției de en
gleză — au atins recordul in a 
nu se prezenta la catedrele unde 
au fost repartizați. Asupra cau
zelor acestui fenomen l-am 
consultat și pe prof. dr. Dumi
tru Chițoran, decanul facultății.

— Am fost și președintele co
misiei de repartizare și, curios, 
atunci n-am înregistrat nici un 
refuz. Absolvenții primesc re
partizările. Ulterior însă începe 
lupta pentru obținerea negați
ilor și un număr destul de mare 
le primesc. Eu găsesc că și in-

Unde ne sînt... profesorii de engleză ?
resc chiar și Valea Prahovei.,.". 
N-a rămas, cu toate acestea. 
Motivele ? „De sănătate. cum 
altfel ?“ se miră Luminița Ivan.

Monica David a obținut nega
ție din partea Inspectoratului 
județean Teleorman, tot pe 
motive de sănătate. De citeva 
săptâmini are o suplinire. Mai 
departe ? Probabil se va căsă
tori. probabil va merge împreu
nă cu vuitorul soț, tot cadru 
didactic, la o școală aproape de 
Ploiești — de unde e soțul, ori 
pe lingă București... Nimic nu e 
sigur, totul pare o improvizație 
de moment.

Inspectoratul școlar al munici-

unui „post". Acceptă orice — 
două ore suplinire pe săptămî- 
nă, o colaborare ca traducător, 
o eventuală muncă de transla
tor in timpul verii — numai să 
nu plece din București ; pentru 
această răminere în București se 
pretează la orice : iși procură 
acte medicale dezvăluind mala
dii îngrijorătoare la cei 23—24 
de ani pe care îi numără (și 
care, ciudat, devin inofensive in 
aerul Capitalei, făcindu-i aici 
apți pentru muncă), fac apel la 
sentimentele filiale care ii îm
piedică să se despartă de pă
rinți, pun în mișcare un întreg 
sistem de intervenții (funcțio- 
nînd încă, cu mai mult sau mal 
puțin succes !).

spectoratele școlare fac jocul 
absolvenților, acceptind cu des
tulă ușurință motivele invocate, 
dispensindu-se de profesorii de 
care au totuși imperioasă ne
voie.

Cauza principală rămine însă 
faptul că in componența stu
denților noștri se află foarte 
puțini tineri din alte locuri de
cit Capitala. Și aici intrăm în
tr-un cerc vicios : atita timp cit 
în școlile sătești ori din locali
tățile mici nu există profesori 
calificați care să predea limba 
engleză, facultatea nu-și va pu
tea recruta candidați din alte 
zone decit București și marile 
centre. Și cum cei din Bucu
rești refuză să-și exercite pro
fesia acolo unde e nevoie de ei,

nu se întrevede nici in următo
rii ani posibilitatea echilibrării 
compoziției studenților noștri 
din punct de vedere geografie. 
Cred eu că trebuie instituit un 
regim aparte privind reparti
zarea profesorilor de limbi 
străine, care să se apropie mai 
mult de principiul de repartiza
re al medicilor și care să 
constea din : obligația de a 
profesa trei ani in școlile din 
mediul rural, ocuparea, prin 
concurs, după efectuarea sta
diului de trei ani, a unei cate
dre în București ori alt oraș, 
centru de județ.

Pînă cînd se va aplica un 
asemenea sistem — propunerea 
am făcut-o mai de mult M.E.I. 
— noi, în facultate, am început 
o acțiune mai hotărită cu actua
lul an IV. Grupa de partid și 
asociația studenților comuniști 
duc o susținută muncă politică 
pentru preinftmpinarea surpri
zelor de după repartizare, in 
sensul convingerii viitorilor ab
solvenți să se prezinte la pos
turi. Munca noastră trebuie 
sprijinită de toți ceilalți factori 
implicați, inspectoratele școlare, 
de fapt, care să fie mai circum
specte față de motivele invocate 
pentru obținerea negațiilor, alte 
unități care cer schimbări de 
repartiții și. în ultimă instanță, 
chiar de către Ministerul Edu
cației și Invățămîntului care să 
se situeze pe o poziție mai fer
mă în ceea ce privește respec
tarea propriilor sale decizii pri
vind repartizarea absolvenților.

tea de deșeuri de hirtie prelu
ată de la populație. Acțiunea 
de amploare declanșată în 
aceste zile urmărește cuprinde
rea tuturor organizațiilor, a 
tuturor tinerilor intr-o activita
te permanentă pentru recupe
rarea deșeurilor de hirtie de la 
populație pentru sprijinirea uni
tăților economice în valorifica
rea rezervelor de care dispun. 
Comitetele județene ale U.T.C?, 
organele și organizațiile U.T.C. 
de la orașe și sate vor acționa 
pentru constituirea unor co
lective de tineri care se vor de
plasa în cartierele orașelor pen
tru a prelua deșeurile de hirtie 
existente in imobilele cetățeni
lor. Cantitățile obținute vor fi 
depozitate și transportate ope
rativ, cu mijloacele întreprin
derilor de preindustrializare și 
achiziție, la centrele de prelu
are. împreună cu conducerile 
școlilor. organizațiile U.T.C. 
vor iniția acțiuni specifice pen
tru recuperarea caietelor de 
teme folosite de elevi în anii 
anteriori, știind că acestea con
stituie o rezervă importantă țse 
consumă circa 20.000 tone caiete 
anual). în unitățile economice 
și în instituții organizațiile 
U.T.C. vor sprijini conducerile 
acestora în colectarea deșeuri
lor de hirtie și ambalajelor de 
carton pentru realizarea planu
lui stabilit în acest sens.

Nu este vorba de o campa
nie de moment. Această iniția
tivă urmărește îndeosebi să im
prime un caracter unitar și mai 
consecvent uneia din preocu
pările noastre permanente, să 
sporească în conștiința tinerilor 
trăsătura răspunderii patriotice 
și cetățenești pentru tot ceea 
ce reprezintă o avuție de preț 
a patriei.

lor de televiziune din R. D. Ger
mană. Episodul V. 20.45 Panoramic 
științific. 21.15 Muzică populară. 
21.30 Telex. 21.35 Roman-toileton : 
„Educația sentimentală". Episo
dul IV.

AFACEREA PRINȚUL NEGRU:
Floreasca (orele 15.30; 18; 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE; Co- 
trocenl (orele 14: 16: 18; 20); Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI; Pacea (orele 16; 18;
20); Popular (orele 15,30: 18; 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ: 
Bucegi (orele 11; 15 45; 18; 20 15); 
Ciulești (orele 10; 15.30; 18; 20.15); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30 15,45; 
18: 20,15).

PĂCALĂ; Drumul Sării (orele 
11; 15,30; 19); Vitan (orele 15.30; 
19).

RIO LOBO: Dacia (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18 15; 20,30).

DESFĂȘURAREA : Munca (orele 
16; 18; 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

CIDUL: Arta (orele 12; 15,30;
19): Lira (Orele 11; 15.30; 19).

CE DRUM SĂ ALEGI: Flacăra 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

CIPRIAN PORUMBESCU: Raho
va (orele 10; 16: IM-

UN COMISAR ACUZĂ: Moșilor 
(orele 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15) ; Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

LE MANS: Unire» (orele 15.45; 
16).

HOȚUL DE PIERSICI: Unirea 
(orele 20).

SAMBIZĂNGA: Crîngași (ora 16).
TARUL IVAN IȘI SCHIMBĂ 

PROFESIA: Crîngași (ora 18).
MARELE MAESTRU: înfrățirea 

(orele 15,30; 18; 20 15).
ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI; Viitorul (orele 
14: 16: 18).

CAZUL MATTEI: Viitorul (ora 
20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA: Cosmos (prele 15,30; 18).

SALUT ȘI ADIO: Cosmos (ora 
20,15).

CAZUL PARADINE (ora 14,30); 
ALBA REGGIA (ora 16.30) : FU
NIA (orele 18.45; 20.45), rulează la 
Cinemateca „Union".

„W“ _ ora 19,30: Teatrul , C. I. 
Nottara" (Sala Magheru): HOTE
LUL ASTENICILOR — ora 19,30; 
Teatrul Mic: SUBIECTUL ERA 
TRANDAFIRII _ ora 19,30: Tea
trul Giulești; OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19 30; 
Teatrul ..Ion Vasilescu": EU SINT 
TATĂL COPIILOR — ora 19,30 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Victo
ria): GROAPA — ora 19.30: Tea
trul „Ton Creangă": OMUL INVI
ZIBIL — ora 9.30: Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria): PETER
PAN — ora 17: A.R.I.A. (Sala Pa
latului) : CONCERT DE MUZICĂ 
UȘOARĂ — ora 20; Studioul 
I.A.T.C. : HANGIȚA — ora 20.

Opera Română: LAKME — ora 
19; Teatrul de Operetă: OKLA
HOMA — .ora 19.30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): BECKET — 
ora 19,30: (Sala Mică): NĂPASTA: 
CONU LEONIDA - ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): PYGMALION 
— ora 19.30; (Sala Studio): NOILE 
SUFERINȚE ALE TlNĂRULUI

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. Matematică 

(Consultații pentru elevii cla
sei a VIII-a). 9.20 Extempo
ral la limba română. 9.35 Chi
mie. Reacții organice (I). Ci
clu In sprijinul candidaților la 
concursul de admitere In învăță- 
mîntul superior. 10.00 Curs de 
limba germană. Lecția 91. 10.30
Curs de limba franceză. Lecția 92.

11,00 Film pentru copil „Barbara". 
Regla Maria Kaniewska. 16.00 Curs 
de limba rusă. Lecția 91. 16.30— 
17.00 Curs de limba engleză. Lec
ția 90. 17,30 Telex. 17,35 Vîrstele 
peliculei _ magazin de cultură 
cinematografică. 18,30 Legile țării 
— legile noastre. îndatoriri social- 
juridlce determinate de generali
zarea primei trepte a învătămin- 
tului liceal. Interviu eu Romeo 
Dăscălescu. director adj. în Minis
terul Educațiet și Invățămîntului ; 
Codex — Informații cu privire la 
generalizarea primei trepte liceale. 
18,40 Lecții TV. ^pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,25 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Revista eco
nomică TV. 20.30 Seară de teatru : 
..A cui e vina de Paolo di Vin
cenzo. Adaptare pentru televiziu
ne de Matei Alexandru. Tradu
cerea Adriana Lăzăreseu. In dis
tribuție : Matei Alexandru. Mi- 
haela Dumbravă. Marga Barbu, 
Chirii Economu, Mihai Fotino, Dl- 
dona Popescu. Constantin Bărbu- 
lescu, Ion Henter, Victor Moldo
van. Constantin Dinulescu. Ga
briel Dănciulescu, George Ulmenl 
Traian Zecheru, Petre Nicolau.’ 
22,15 24 de ore.
programul n

20.00 Film serial : Jule. Julia, 
Juliana — producție a studiouri

gram de varietăți muzicale. 9.45 
Urcăm îndrăzneți către soare — 
cîntece. 9.55 Melodia zilei : „OA
MENI" de Marius Țeicu. 10.00 Fe- 
mina-club. U.oo Profil pe portativ
— Ana Tălmăceanu-Dinescu. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului
— muzică corală. 12,00 Știri. 12.05 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17.00 știrile după-amiezii. 17.05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cerere. 17,50 Slăvită fii. Republică
— cîntece. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Teatru. 18,10 Fragmente din 
opera „Stejarul din Borzești" de 
Th. Bratu. 18,55 Melodia zilei. 19.00 
In direct... Festivalul „Primăvara 
culturală bucureșteană". 19.30 Știri.
19.35 Casa de discuri „Polydor". 
20.00 Biografia unei capodopere. 
„Garda civică" de Rembrandt.
20.35 Muzică de balet. 21.00 Con
cert de muzică populară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Radu Selejan. 23,20 
Jâzz-ul pentru toți. 23.56—24,00 
Ultimele știri.
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tuni, tovarășul Dumitre Po* 
peacu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., «-« initial* eu delegația 
Partidului Comunist Mexioan, 
condusă de tovarășul Arturo 
Martinez Nateras, membru al 
Comisiei Executive a C.C. al 
P.C.M., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., fiice 0 vizită de priete
nie in Republica Socialistă 
România,

A participat Constantin Va- 
Siliu, adjunct de jet de lecție 
la C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii, desfâ- 
(urată într-o atmosferă de prie
tenie tovărășească, a avut loc 
un schimb de informații asupra 
unor probleme de intere» comun 
privind activitatea actuală a 
P.C.R. (1 a P. <3. M., dez
voltarea, in continuare, a le-

tfturfleg de prieteni» ți solida
ritate dintre cele două pamde.

★
In după-amiaza zilei de luai, 

tovarășul Ștefan Andren secre
tar al C.C. al P.CJL, »-a ta- 
tilnit cu delega'.s comună a 
partidelor T.A.N.l'. ț-; Afro-Shi - 
razi din Tanzania, care a 
făcut o vizită de schimb de 
experiență ta țara noastră, la 
invitația C.C. al P.CJL

A luat parte iov arăți. Nscotae 
Gumă, membru ai C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat 
un schimb de informații și de 
vederi in legătură cu preocu
pările P.C.R. și ale TAN.U. (î 
Afro-Shirazt. extinderea, ta 
continuare, a raporturilor bila
terale de prietenie și colabo
rare.

Așa arată astăzi Bucureștiul

de altă dată

_ _ _ _ _ _ CURTEA VECHE» _ _ _ _ _ _ _

HPOIUITHISM

UNIVERSITARELE ATLETICE

PLECARE

Luni după-amiază, a părăsit 
Capitala delegația guvernamen
tală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de 
Kim Iăng Ju, membru al Co
mitetului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, care a întreprins o 
vizită in țara noastră.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost , condusă de Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Dumitru Turcuș, 
rdjunct de șef de secție la C.C. 
a? P.C.R., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Petre, secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului popular 
municipal, alte persoane ofi
ciale.

A‘ fost de față, de asemenea. 
Li Min Su, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

înainte de plecare, Kim Iăng 
Ju a oferit un dejun care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, prietenească. în timpul 
dejunului, Kim Iăng Ju și 
Gheorghe Rădulescu au rostit 
toasturi.

VIZITĂ

Din delegație mai fee parte
E. Deeastiaux-Hugo’, ambasador 
ta M.A.E.. P. O’.vslager, inspec
tor general la Oficiul belgian 
pentru comerț exterior, trec
tori ai unor cunoscuta firme 
belgiene, consilieri.

PRIMIRE

Luni dumneata. delegația eco
nomic* belgian* a far. pramt* 
de Mihail Florescu, m.r..i~_l 
industriei chimice.

ANIVERSARE

In cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii pe anul 
1974. luni cupi-anuaz*. a avui 
loc. ta București, o manifestare 
dedicată implmini a 100 de ani 
de la nașterea poetului aaen- 
can Robert Frost (1274—193E).

♦
în aceeași zi. ia sediul B-- I 

bliotecu americane din Bucu- j 
rești a avut ioc spectacolul Ro
bert Frost — ta meznoriam*. la i 
care și-au dat concursul actorii ' 
Radu Beligan. Val Săndulescu. 
Lucia Mureșan. Emil Hossu ți 
Traian Stănescu.

SESIUNE

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. 
George Macovescu, va efectua 
în zilele următoare o vizită ofi
cială de prietenie in Republica 
Populară Bulgaria, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Petar Mladenov,

SOSIRI

A sosit în Capitală o delega
ție de specialiști britanici în 
domeniul nuclear condusă de 
Sir John Hill, președintele 
Autorității pentru energia ato
mică a Marii Britanii, care, la 
invitația Comitetului de stat 
pentru energia nucleară face o 
vizită in țara noastră.

în cursul zilei de luni, dele
gația de specialiști britanici a 
avut convorbiri la Comitetul 
de stat pentru energia nucleară 
și a vizitat unele laboratoare 
ale Institutului de Fizică Ato
mică. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme referitoare 
la dezvoltarea colaborării din
tre Comitetul de stat pentru 
energia nucleară și Autoritatea 
pentru energia atomică a Marii 
Britanii, dintre specialiști ro
mâni și britanici în domeniul 
cercetării și aplicațiilor pașni
ce ale energiei nucleare.

Seara, ambasadorul Derick 
Rosslyn Ashe a oferit o re
cepție.

★
O delegație a Federației In

dustriei Chimice din Belgia, 
condusă de H. Janssen, preșe
dintele federației, a sosit în Ca
pitală, la invitația Ministerului 
Industriei Chimice.

La Școala g-r. erata sr. 2K din 
Capitală, a avut ioc o sesnaae I 
de referate a certurilor <5e ști
ințe sociale cin liceele sectoru
lui 7. Organizat* ta cinstea ce
lei de a XXX-a aniversăm a 
eliberării patriei de sub jugul . 
fascist și a celui de al XI-’.ea 
Congres al P.C.R.. sesiunea s-a 
bucurat de o largă participare. 
Cei peste 80 de elevi au audiat 
referatele „Cunoașterea legilor 
sociale, fundamentul teoretic al 
politicii partidului nostru-' pre
zentat de Hariton Anca de la 
Liceul de arte plastice. „Creș
terea rolului conducător al 
P.C.R. în etapa actuală" de 
Neagu Daniela de la Liceul 
Tudor Vladimirescu, „Contribu
ția P.C.R. la dezvoltarea con
cepției marxist-leniniste" de 
Stanciu Gabriel de la Liceul 
nr. 33, ..Creșterea nivelului de 
trai, țel suprem al politicii j 
P.C.R." prezentat de Socol Irina 
de la Liceul „N. Bălcescu' ete. ' 

Referatele au fost urmate de 
discuții, elevii apreciind valoa
rea și nivelul lor precum ș: ac- ț 
țiiinea In ansamblul ei. E-. au ■ 
făcut numeroase propuneri pri
vind îmbunătățirea activității 
cercurilor în viitor precum ți 
necesitatea organizării unor a- 
semenea activități.

A apârut

MUNCA
DE PARTID

Nr. 9-1974

Fa*e. £ HN7AL1

Timp ile dota zii» stadionul 
> „Republicii* din Capital* a 
I găzduit finalele campionatului 
I republican universitar de atle- 
I tism. Organizată (excelent 1) ce 
•Clubul Atletic Universitar 
I București (sub egida MEI

CNLFA și UJLS.CJLL eom- 
I petiția a reunit un ntanăr mare 

de atlep studenți (227'. repre
zentând 26 de institut» de inv*- 
țămtat superior. Am nota*, re
zultatele de except-.» obținute 

i de Ibe Claes (IP Oradea), rf«- 
j tigător detașat la S.M* m plai 
I (cu un timp — 14 mm. 24 see. 
I — care coboară cu X de sectm- 
j de vechiul record universitari 
1 ți la 1900 m obstacole (TST** —

de asemenea record universi
tar). de Aadrei Diaesca (Unr.
BJC*uren> tavtagitor h «I p 
L9M m. piat sau de N atali* A» 
drel (Unrr. Craiova). prima ta 
e-rseje de IN g 1-38» m. pita: 

I rezervate feselor. Performante 
' bune au obțtan: F Ctaadra $e-

seleecu (I.E.F.S.), autor al unui 
t.mp de 10"3 10 la 100 m. plat, 
I»n Iaru (63.56 m. la ciocan), 
Fits Rafir* (I. Ped. Galați) — 
M 31» la 400 m. plat — etc.

In total s-au stabilit, in acest 
concurs, nu mai puțin de 14 noi 
recorduri universitare. unele 
reprezentind performanțe de ni
vel național. Din păcate, intr- 
un naze număr de probe s-au 
reelixat" rezultate mediocre și 

submediocre. în special la a- 
r-aocări ș ta sărituri s-au ob
ținu: -performanțe" a căror
asas^i* transcriere pe hirtie în
seamnă risipi de spațiu și de 
• —g» Cieva exemple : săritura 
eu prijma a fost ciștigată cu 
un rezultat de 4 metri (! I). tri- 
pi-asaltul eu 14.69 m- aruncarea 
hacului eu 44.88 tn_ ta băieți și
C 74 m. la fete. La alte probe 
tatre prunul »i al doilea clasat 
au existat d.ferențe de rezultat 
cere dovedesc c*. pentru unii 
sport.", participarea ta concurs

a fost un gest onorific, rezumîn- 
du-se la... prezență. Bunăoară, 
la aruncarea ciocanului cîștigă- 
torul l-a lăsat în urmă cu 17 
metri (!!!) pe ocupantul locu
lui secund. Cum era de aștep
tat, majoritatea titlurilor au re
venit sportivilor de la I.E.F.S., 
dar cu bune recolte de medalii 
s-au Întors acasă și atleții de 
la I. Ped. Oradea. Univ. Bra
șov, I. Polit. Iași. „U“ Cra
iova. I. Ped. Galați, Univ. 
București. Sub așteptări e- 
voluția unor centre cu tradiții 
în atletism : Clujul și Timi
șoara. Și un alt lucru care tre
buie să dea de gindit : absen
ța quasi totală a spectatorilor, 
afiați pe stadion In număr mai 
mic decit concurenții de pe 
pistă ! E ușor de înțeles că tri
bunele goale nu pot stimula 
concurenții in obținerea unor 
performanțe autentice.

OVIDIU PĂUN
ț

TENIS: Cupa Federației Internaționale

AZI, MECIUL FEMININ 
ROMÂNIA - ARGENTINA

Italta »: România. întrecerile au 
tac ta Neapcie. tatre 13 și 19 
mai. Azi. în primul tur. echipa 
țării noastre, akătnită din cam- 
paoeaa repttaHeană Virginii Ra
sta*. Indii Diber-Gehn > Msris-

peezentativa Argentinei. Amin
tim c* la ediția de anul trecut, 
echipa feminmă a României s-a 
canat pe tacsl X

Pe micul ecran
Miercuri 15 mai se dispu

tă sferturile de finală ale 
..Cupei României" la fotbal. 
Toate jocurile încep la ora 
16.39. Pe micul ecran se vor 
transmite, alternativ, parti
dele U.T.A. — Steaua și 
Jiul — A.S.A. Tîrgu Mureș,

Si mbit* 18 mai, vom ur
mări pe micul ecran, de la 
or* 17, meciul de la Cluj, 
C.F.R. — Universitatea Cra
iova. iar duminici 19 mai. se 
transmite, de la Timișoara 
(ora 15.15) meciul de rugbi 
România — Spania, contind 
pentru campionatul euro
pean FI.R.A.

PENTATLON. La Budapesta 
a început un mare concurs in
ternațional de pentatlon mo
dern, la care participă sportivi 
din zece țări, printre care 
România. Austria, Franța, R. F. 
Germania. U.R.S.S. și Ungaria.

în prima probă a competiției 
— călăria — victoria a revenit 
concurentului român Constantin 
Călina, cu 1 100 puncte. Pe locu
rile următoare, cu același nu
măr de puncte, s-au clasat 
Collandant (Franța), Topay 
(Austria). Dumitru Spîrlea 
(România), Borlav (Ungaria) și 
Mozolov (U.R.S.S.).

BOX. Două mari surprize au 
fost înregistrate în finalele tur
neului internațional de box de 
la Budapesta. La categoria 
„pană", maghiarul Badari l-a 
învins prin KO, în repriza a 
doua, pe campionul european 
Forster (R. D. Germană). Leme- 
șev (U.R.S.S.), campion euro
pean la categoria „mijlocie", a 
debutat fără eucces pe plan in
ternațional la categoria semi
grea. El a pierdut la puncte în- 
tllnirea cu Sachse (R. D. Ger
mană). La categoria „cocoș", 
Babuchin (U.R.S.S.) a dispus Ia 
puncte de Dinu Condurat 
(România).

FOTBAL. Pesta 95 000 de 
spectatori au urmărit la Rio de 
Janeiro ultimul meci de verifi
care, pe teren propriu, al echi
pei de fotbal a Braziliei, care 
se pregătește in vederea turneu
lui final al campionatului mon
dial din R. F. Germania. Fotba
liștii brazilieni, care n-au exce
lat nici în acest joc, au învins 
cu scorul de 2—0 (2—0) echipa 
Paraguayului.

Valorificarea potențialului turistic local ILIE HĂSTASE lHTR-0 NOUA CONFRUNTARE

Lipsa de acăpcsrizi. refaci 
șt cabane ta tBU3h- cn deoseti- 
re in w*»» oe medie (i mare 
altituduu. care să ofere tarș- 
tiicr posiZxlităU ~Minata de p>- 
pas și cazare este o riăfiiate pe 
cue. dm păcaie. o tatuihm ta 
aauite aooe ata țării.

De data aceasta i*aai ta ~e 
Boastre pnvesc jadeșad Argeș. 
jadeș ale tăria tmofeși sa* 
rurale se buc ac* de • larg* a- 
pnoere. jodeț care dJpg-e aa 
m pateagiai taatabe deaaabct. 
fat ce nbcor* este aresta 
rificat T Ce coetui material» 
sint asigurate îubatoritar de dru
meții montane ?
, De Ia bun ir.ceput trebuie 
spus că nimic din ceea ce s-ar 
putea numi condiție pentru 
practicarea drumeției n-ai să 
inrilnești in zona montană a 
Argeșului. E drept, la ora ac
tuală sint amenajate trei ca
bane — Voina. Ciimpina, BXua- 
turet — proprietatea oficiul-' 
județean de rurtsm. dar acestea 
sint situate ta zona de Joasă 
aitirjdîne șt nu slujesc ta acri 
un fel drumeția montană pm- 
pr.u-zisă. Singurul adipos*. <5* 
creastă — refugiul de ia Iezer 
— bice administrat de LG.O. 
Cîmpuiung pin* in 18® — se 
află acum părăsit ». intr-o *are 
ce-1 face inunl zab L Dacă-ti 
propui *ă parcurgi traseul Ca
bana Utaaa Tilrt Rea-P*pnfa- 
Frăcea-Bătrina-Piaiul lui Petru- 
Cabana Voma, ngti să mergi 
citeva ceasur. bune fără si ta- 
tilneșt: in cuie măcar un um
plu refugiu ta care să te odih
nești. să bei un ceai, să te adă
postești de ploaie sau n r.snu.-e. 
de viscol sau furtună. La fel 
stau lucrurile șî pe traseul Vot- 
na-Văcărea-Crucea Ateneului- 
Iezerul Mare-Virful Ros-i-Bâ- 
trina-Plaiul lui Petru-Voina. Si
tuații similare poți tatilni șt pe 
alte trasee, marcate sau r.u. 
căci ți marcajul, cu toate efor
turile adesea lăudabile ale or
ganizațiilor de pionieri ți cercu
rilor de turism, sint incă defi
citare.

De ce această «tare de lu-

tocmai accstm prusaci p actcal 
satoecr : anatcț a mc.--arta.■druaută redacta»* tarartgai lao 

tocescu. -mgprty dirne al Cse- 
c'—Ira pnț»-'v .-tahryos Argt7

Proiecte 
promițătoare 
în județul 

Argeș

în acest context preocupările 
Comitetulin județean Argeș a! 
C T.C. ale agenției B.T.T. de 
aici mc se par de reținut. — 
rem ta județul nostru, ne spu
nea lovarăsul Gheorghe Ma’.ees- 
cu. secretar al comitetului ju
dețean U.T.C. — cercuri de tu
rism foarte puternice, eu o bo
gat* activitate. Aș aminti, de 
exemplu, pe cele de la între
prinderea de autoturisme. Trus
tul de construcții industriale. 
Fabrica de stofe „Argețana". pe 
cel al întreprinderii meeaniee- 
Museel ți ine* multe altele".

C—iri» de sport, turism ți

ei. Pe scurt- acest pian mciade 

amenajarea cabanei forestiere 
din MMRd Caca : umisu ataca 
unui adipos: metalic ia punctul 
numit SL Die ; construirea unei 
cazane cu 60 de iocuri in ace
lași punct ; efectuarea tuturor 
marcajelor de creastă in masi
vul lezer-Păpuța ; construirea 
unui adăpost metalic cu 20 lo
curi in căldarea Lacului Iezer.

Am stăruit asupra comisiei și 
a ședinței la care am participat, 
asupra proiectelor ți realizări
lor acesteia, fixdcă mi se pare 
că am găsit răspunsul la cele 
ce ne scria vicepreședintele con
siliului popular județean. Adică 
organizațiile U.T.C„ cercurile de 
turism — agențiile B.T.T. in 
ceie din urmă — ar putea pre
lua sarcina organizării ți asigu
rării, din toate punctele de ve
dere, a drumeției montane. E- 
srident, primind un sprijin sub
stanțial — îndeosebi de ordin 
material — din partea tuturor 
factorilor : Ministerul Turis
mului, C.N.E.F.S., U.G.S.R., con
siliile populare județene, mi
nistere și instituții centrale și 
locale, interesate ți cu sarcini 
•rasate de conducerea partidu
lui in promovarea drumeției, a 
mișcării in aer liber, a recreării 
tuturor oamenilor muncii. Ex
periența de la Argeș, sprijinul 
pe care unele instituții au con
tenit să-l acorde acestei iniția
tive a comitetului județean 
U.T.C. vine să aducă un nou ar
gument în susținerea acestei 
inițiative ți nu ne îndoim că va 
găsi toată înțelegerea din par
tea celor chemați s-o analizeze 
ți să decidă.

AL. DOBRE

Pesta eleva zile va în
cepe rjrbeu! mteraațioaai de 
tana be ia Bosimensouth. Orga- 
zizaioru au alcătuit următoarea 
1st* a farsciutar : L Lie Năs- 
tase (Romăr.ta) ; X Adriano 
Banana (italia) ; 3 Paolo
Ber-nlacc (Italia) ; 4. Vijay 
Amntra; tlnd-a) ; 5. Enk t an

OINĂ: Jocurile zonale
De două zsJe au început jocu

rile din etapa zonali a „Cupei 
României* ta oină, reunind cele 
mai bune formații, campioanele 
pe județe. Primul turneu pro
gramat Ia Arad a oferit între
ceri de un bun nivel tehnic, cu 
acțiuni dinamice create de 
competitoare atît in reprizele 
la „prindere" ’rit ți la „bătaia 
mingii". Dintre participante s-au 
detașat echipele Combinatului 
Poligrafic București, pregătită

Dil'.en (S.U.A.) : 6. Onny Parun 
(Noua Zeelar.dâ) ; 7. Patrice 
Dominguez (Franța) : 8. Juan 
Gisbert (Spania). Paralel vor 
avea loc și întrecerile turneului 
feminin. In care principalele fa
vorite sint Virginia Wade (An
glia) fi Julie Heldman (S.U.A.).

ale „Cupei României"
de maestrul emerit Costel Ian- 
cu. ți Tricolorul-Baia Mare. Al 
doilea turneu zonal s-a desfă
șurat la Focșani, avind ca pro
tagoniste principale formațiile 
Biruința Gherăiești (Neamț), 
Gloria București și Avîntul 
Frasin (Suceava). Sîmbătă și 
duminică 19 mai, la Călărași și 
Predeal se desfășoară alte două 
zone ale „Cupei României" iar 
etapa finală este programată la 
Mangalia, intre 5-9 iunie.

însemnări despre

Tot despre educație
• Dinu, Deselnicu, Pîslaru

• La Craiova, au explodat petarde 
pe stadion. Arbitrul Limona a oprit partida 
cerind asigurarea unor condiții normale de 
joc. La stația de radioamplificare s-au auzit 
imediat apeluri... Și petardele n-au mai ex
plodat pe teren, ci... in spatele tribunelor 
• Tot la Craiova : arbitrul Limona il aver
tizează pe Deselnicu — se pare pe nedrept 
— acesta ripostează pentru sancțiune, condu
cătorul jocului II admonestează din nou. pro- 
mițindu-i că dacă nu se cumințește îl elimi
nă din joc. Ce reacție are apărătorul craio- 
vean ? în mod protestatar iese de pe terea. 
iși aruncă ghetele in văzul lumii ți se duce 
la cabină ! Cum calificați acest gest ? Clubul 
e dator să sancționeze sever indisciplina și 
atitudinea de frondă și vedetism a jucăto
rului Deselnicu ! • Și incă o dat* la Craiova : 
La ieșirea arbitrilor de pe teren aceștia au 
fost intimpinați cu o... piatră ! Cine este hu
liganul ? • în această etapă s-au „distribuit" 
8 cartonaje galbene, dintre care 5 numai la

TENIS. Turneul final al Cir
cuitului WCT, desfășurat la Dal
las, a fost ciștigat de tenismanul 
australian John Newcombe, care 
l-a învins în finală cu 4—6, 
6—3, 6—3, 6—2 pe tînărul jucă
tor suedez Bjorn Borg. După un 
Început promițător, Borg a ce
dat în fața experienței fostului 
triplu campion de la Wimble
don, care a jucat excelent în 
ultima parte a intîlnirii. 
Newcombe este în vîrstă de 29 
de ani. Intîlnirea a fost urmă
rită de peste 9 000 de spectatori. 
După meci, Borg, care este în 
vîrstă de 17 ani, și se anunță 
o mare speranță a tenisului 
mondial, a declarat : „M-am 
simțit foarte obosit după primul 
set. Am jucat prea mult în a- 
cest sezon. Acum trebuie să fac 
o pauză de cel puțin trei săptă- 
mîni pentru a mă reface".

etapa '

și disciplină
— trei cartonașe galbene |

Craiova ! _ Printre cei avertizați : Deselnicu 
— are 3 in total — ți Dinu — idem • Vor 
juca etapa viitoare stilpii apărărilor echipe
lor candidate la titlu ? în acest concert al 
indisciplinaților pasibili de suspendare pe o 
etapă — Pislaru de la A.S.A. • Cel mai in- 
disciplinat jucător al Politehnicii Iași — 
Marica —este și cel mai util ți eficace ju
cător al echipei sale. Chiar nu pot face ni
mic conducătorii clubului ți antrenorii pen
tru educarea lui ? Nu de alta, dar ca să nu 
mai primească avertismente — în retur a 
ispășit o suspendare — care să-i pericliteze 
răminerea in unsprezecele de bază. acum, 
in situația precară, in care se află formația 
lui Ilie Oană ! Dar la Iași foarte mulți jucă
tori — 11 mai exact — au avertismente. Așa 
că-i vorba de o problemă mai generală ! Un 
semnal de alarmă și pentru organizația 
U.T.C. ai cărei membri sint fotbaliștii ieșeni.

V. CABULEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚAMTNTULUI

LICEUL DE MECANICĂ 
Nr. 5

eu sediu! în București, șoseaua Berceni, nr. 104

face Înscrieri pentru
ANUL ȘCOLAR 1974-1975

pentru i

A. Secția mecanică cu specialitățile t
• strungar de înaltă precizie
• frezor, rabotor, mortezor
• rectificator
• lăcătuș mecanic montator agregate energetice
• lăcătuș de întreținere și reparații
• lăcătuș construcții metalice
• sudor

B. Secția electrotehnică cu specialitățile :
• electrician întreținere și reparații
• electrician construcții mașini electrice speeiale
• bobinator echipamente termo-energetice.

Se pot înscrie tineri care absolvă clasa a Vlll-a în 
anul 1974.

Elevii beneficiază de burse, cantină și locuri tn căminul 
liceului conform reglementărilor legale în vigoare.

tnțorinafii suplimentare la secretariatul liceului și la telefon 
83 40 20/119.

Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului 
București și Agenția Română de Impresariat Artistic 

prezintă la Teatrul de vară „HERĂSTRĂU", vineri, 17 mai 1974, ora 20 un 

Concert de muzica ușoara
cu : ANGELA SIMILEA, AURELIAN ANDREESCU, COR- Prezentarea : RADU ZAHARESCU.

NEL CONSTANTINIU, NICU CONSTANTIN ; Concert organizat în cadrul Festivalului „PRIMĂVARA
formațiile vocal-instrumentale SFINX și MONDIAL. CULTURALĂ BUCUREȘTEANĂ".

Intrarea generală 10 lei.
Biletele se vînd la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 63-70. tel. 13 53 75 și la difuzorii voluntari din întreprinderi și 

instituții, iar in ziua concertului și la casa de bilete a teatrului de vară „Herăstrău".

întreprinderea de prelucrare 
mase plastice

str. Ziduri Moși, nr. 23 (Piața Halele Obor), sectorul 3,

organizează

CONCURS
potrivit Legii nr. 12/1971, pentru ocuparea postului de 

economist principal III, în probleme de preț cost.
Cererile de înscriere se depun la sediul întreprinderii, in 

termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
Sclicitanții trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute 

de Legea nr. 12/1971, și să aibă vechimea necesară de ac
tivitate în problemele prețului de coif.

Liceul electrotehnic nr. 2 București, str. Butuceni nr. 10, 
sectorul 8 (Giulești) pregătește in anul școlar 1974/1975 cadre 
calificate în următoarele meserii :
1. Electrician pentru telecomenzi feroviare — 324 locuri (144 

locuri liceu, 180 locuri școala afiliată nr. 166).
2. Electrician pentru instalații de telecomunicații — 72 loeuri 

(36 locuri liceu, 36 locuri școala afiliată nr. 166).
3. Electrician pentru mașini ți aparate electrice — 36 locuri 

(36 locuri liceu).
Se primesc absolvenți ai claselor a VIII-a și ai seriilor mai 

vechi, cu condiția să nu depășească vîrstă de 17 ani împliniți 
pină la 31 decembrie 1974, din municipiul București și din 
întreaga tară.

Liceul asigură cazare și masă pentru toți elevii, beneficiind 
in procent de 25’» de burse de merit, precum și burse de 
întreprindere.

Tuturor absolvenților treptei a I-a și a II-a li se asigură 
locuri de muncă in cadrul unităților de exploatare de cale 
ferată.

Relații suplimentare se pot lua de la secretariatul liceului, 
telefon 17 59 81 sau telefon C.F.R, 17 20 60. 17 18 80 interior 
30 ti.

LOCURI ÎN STAȚIUNILE
BALNEO - CLIMATERICE

PENTRU UUNA MAI
Oficiile județene de turism vă ofer® 

bilete la odihnă și tratament în 
pitoreștile stațiuni balneoclimaterice:

Amara, Borsec, Bușteni, Borșa (jud. Maramureș), Balva- 
nyos (|ud. Covasna), Băltești (jud. Neamț), Căciulata, Că- 
limanești, Covasna, Cheia (jud. Prahova), Izvoarele (jud 
Maramureș), Lipova (jud. Arad), Lacu Roșu, Moneasa, Mai- 
naș, Ocnele Mari, Ocna Sibiu, Păltiniș, Pîrîul Rece, Pu
cioasa, Predeal, Sîngeorz, Slănic Prahova, Slănic Moldova, 
Stîna de Vale (jud. Bihor), Săcel (jud. Gorj), Sinaia, Ținea 
(jud. Bihor), Timiș, Vața (jud. Hunedoara), Vîleele (jud. 
Covasna).

Posesorii biîetelor beneficiază de reducere cu 50% la 
tariful de transport pe C.F.R. sau I.Ț.A.

★
Oficiile județene de turism organizează In luna mai nume

roase și variate excursii în cele mai frumoase zone tiuisiiee 
din țară.

Informații și înscrieri la toate oficiile județene de tariem 
ți Ia filialele întreprinderii de turism, hoteluri ți restaurante 
din București.

„P UB LITURI 8 M“
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Vizita delegației
U. T. C. în

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 13 (Agerpres). 

- Cu prilejul vizitei pe care 
delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de 
tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, o 
efectuează în R.P.D. Co
reeană, la invitația C.C. al 
Uniunii Tineretului Munci
tor Socialist din această 
(ară, la Phenian a avut loc, 
duminică seara, un miting 
al tineretului și studenților 
din capitala R.P.D. Coreene 
-transmite agenția A.C.T.C.

La miting au luat cuvin- 
tul Li long Bok, președin
tele C.C. al U.T.M.S., și Ion 
Traian Ștefănescu. A fost 
prezent Dumitru Popa, am
basadorul României la Phe
nian.

★
Delegația U.T.G, condu

să de Ion Traian Stefănes- 
cu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, care se 
află în vizită în R.P.D. Co
reeană, a avut convorbiri 
la C.C. al Uniunii Tineretu
lui Muncitoresc Socialist cu 
o delegație condusă de Li 
lonn Bok. președintele C.C» 
al U.T.M.S. De asemenea, 
delegația U.T.C. a vizitat 
școala revoluționară „Man- 
ghiongden", Muzeul revo
luției și Palatul pionierilor.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
ÎN GUINEEA BISSAU 

ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE 
DE ACREDITARE

GUINEEA-BISSAU 13 (Agerpres). — Ambasadorul României 
în Republica Guineea-Bissau. Valeria Georgescu, și-a prezentat, 
scrisorile de acreditare președintelui Consiliului de Stat, Luis 
Cabrai. La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, care 
a avut loc intr-o regiune din teritoriul eliberat, au mai parti
cipat Nino Vieira, membru al Comitetului Executiv de Luptă 
(C.E.L.), vicepreședintele Adunării Naționale. Victor Saude Ma
ria, membru al C.E.L., ministrul afacerilor externe, precum și 
comisarii politici ai Fronturilor de Sud si de Nord.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială intre pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau și 
ambasadorul României.

Președintele Luis Cabral a 
subliniat că este fericit că poate 
situa România printre primele 
țări care au recunoscut noul 
stat manifestindu-și dorința de 
a stabili relații diplomatice cu 
Republica Guineea-Bissau. El a 
subliniat că această luare de 
poziție a guvernului român 
este o urmare firească a prin
cipiilor fundamentale ale poli
ticii externe a României, a a- 
jutorului consecvent ne care 
partidul și guvernul român l-au 
acordat Partidului African al 
Independentei din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.).

Președintele Luis Cabral a 
remarcat că poziția României 
este, de asemenea, o urmare 
firească a evenimentului istoric 
al semnării, in 1972. a Comuni
catului comun de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R.. și regre
tatul conducător al P.A.I.G.C., 
Amilcar Cabrai.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bis

sau a evidențiat că acest comu
nicat. primul de acest gen sem
nat de P.AJ.G.C. cu un stat 
european, a încurajat P.A.I.G.C. 
in toate inițiativele politice lua
te ulterior. Luis Cabral a dat o 
înaltă apreciere sprijinului ne
condiționat și ajutorului pe care 
România l-a acordat și-I acordă 
Guineei-Bissau pentru desăvir- 
șirea independentei și elibera
rea întregului teritoriu de sub 
dominația portugheză. De ase
menea. el a apreciat eforturile 
Partidului Comunist Român și 
ale guvernului român, sub con
ducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prieten al poporului 
din Guineea-Bissau, pentru 
contribuția importantă Ia crea
rea unei lumi a înțelegerii șl 
cooperării intre toate popoarele.

Referindu-se la succesele în
registrate de România in dez
voltarea economică și în poli
tica externă. Luis Cabral a 
menționat că în acest fel Româ
nia contribuie la dezvoltarea ță
rilor neindustrializate în rîndul 
cărora ea se bucură de un mare 
Si binemeritat prestigiu. în în
cheiere. el a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. familiei 
sale, cele mai sincere urări de 
sănătate, viață lungă, pentru fe-

și programul viitorului cabinet
La încheierea celor două run

de de negocieri dintre comisiile 
special create ale partidelor care 
alcătuiesc coaliția guvernamen
tală in R. F. Germania — Par
tidul Social-Democrat (P.S.D.) 
și Partidul Liber-Democrat 
(P.L.D.) —, candidatul ambelor 
partide la funcția de cancelar

ULSTER „Durii" in
pierdere de viteză

GENEVA: Problemele 
dezvoltării cooperării economice

Orcanele de lucru ale Conferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, care examinează problemele cooperării econo
mice, au luat în discuție noi propuneri menite să contribuie la 
lărgirea și intensificarea acestei cooperări între toate statele

ricirea și prosperitatea poporu
lui român.

participante.
în subcomisia privind schim

burile comerciale sînt exami
nate prevederi care să asigure 
expansiunea raporturilor in 
acest domeniu, să permită un 
ritm accelerat de dezvoltare in 
comerțul exterior al țărilor par
ticipante. atit pe cale bilatera
lă, cit și pe o bază multilate
rală. Sint discutate, de aseme
nea, propuneri care să ducă 
la stabilitate și continuitate in 
domeniul schimburilor, prin 
evitarea unor fluctuații brusce 
cantitative de preț.

Au fost luate în discuție, de 
asemenea, și unele prevederi în 
care se menționează necesita
tea soluționării, prin eforturi 
comune, a unor probleme eco
nomice de interes major, cum 
sint : materiile prime, energia, 
știința și tehnologia, relațiile fi
nanciare și monetare. Este evo
cată, de asemenea, importanța 
stabilirii de relații economice 
pe termen lung, menite să asi
gure dezvoltarea armonioasă a 
tuturor țărilor.

• ÎN SALA „AVERY 
FISHER" a Centrului cultu
ral „Lincoln" din New York, 
a avut loc, duminică seara, 
concertul de încheiere a 
Festivalului coral interna
țional, la care au participat 
ansambluri corale din 13 
țări, intre care și corul Con
servatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", din București.

Festivalul a fost închinat 
promovării înțelegerii, prie
teniei și colaborării intre ti
neretul din întreaga lume.

Corul Ciprian Porumbes- 
cu, apreciat de presa locală 
drept cel mai bun ansamblu 
dintre cele participante la 
festival, a ținut concerte la 
New York. Washington, pre
cum și in centrele univer
sitare ale Statelor Pennsyl
vania și New Jersey.

Odată cu arestarea lui Brendan Hughes, 
șeful aripii „provizorii* a I.R.A. (Armata Repu
blicană Irlandeză) din Belfast, „Special 
branch" (poliția secretă specială britanică din 
Ulster) consideră că a descoperit cartierul ge
neral al celei mai extremiste grupări catolice 
care activează în Irlanda de Nord.

Luptei cu „beției albă"

Potrivit unui comunicat 
dat publicității de către 
Organul internațional de 
control al stupefiantelor 
(O.I.C.S.), cu sediul la 
Geneva, consumul de 
droguri în rîndul tinere
tului rămîne în conti
nuare o problemă so
cială serioasă în nume
roase țări occidentale.

Raportul constată că deși 
abuzul de stupefiante se află — 
s-ar părea — în declin, se în
registrează, însă, o creștere a 
consumului de substanțe psiho
trope periculoase cum ar fi am-

• 0 anchetă printre elevii francezi*Opinii 

elvețiene: „este mult mai ușor să previi"
• Consecințele nefaste pentru tineret ale

unui business de proporții gigantice

caută cele mai diferite mijloace 
de combatere.

După aplicarea unor măsuri 
individuale de la țară la țară, 
s-a trecut la acțiuni comune 
care dau rezultate mult mai efi
ciente, în condițiile in care căile 
pe care se efectuează traficul 
sint vaste și diversificate. în 
mai multe state au fost adopta
te legislații care prevăd chiar 
pedeapsa cu închisoarea pe viată 
și au fost organizate servicii 
speciale de depistare a principa
lelor rețele ale traficului de stu
pefiante. Aproape în fiecare zi 
agențiile de presă informează 
despre capturarea a importante

„A învăța pentru a nu depinde de droguri" - aspect din 
timpul unei intilniri cu tinerii organizată de Comisia pre

ventivă din Geneva.
fetaminele, halucinogenele și 
barbituricele. In această situație 
este îngrijorător faptul că sta
tistici oficiale din Statele Unite, 
de exemplu, arată că principala 
cauză a creșterii criminalității o 
reprezintă utilizarea narcotice
lor. Astfel, mii de tineri care 
recurg la droguri pentru a ve
dea „viața în roz" se trezesc în 
saloanele clinicilor speciale pen
tru dezintoxicare sau în spatele 
gratiilor sub acuzația de crimă. 
Se știe cit de greu poate fi vin
decat cineva care este atins de 
„beția albă", cum mai este nu
mit consumul de stupefiante. De 
aceea guvernele țărilor în care 
traficul și consumul de droguri 
reprezintă flagelul numărul 1,

cantități de droguri. Cu toate a- 
cestea, in S.U.A. intră anual in 
țară 10—12 tone de heroină 
(estimarea aparține unui raport 
oficial), valoarea medie a canti
tății de heroină vindute ZILNIC 
pe piața americană ridicindu-se 
la 17 milioane dolari. Și prin
cipalii consumatori ai „prafului 
alb" sint tineri intre 16 și 30 de 
ani.

Revista LE NOUVEL OBSER- 
VATEUR publică rezultatele u- 
nei anchete oficiale făcute de 
Institutul național pentru sănă
tate și cercetări medicale 
(I.N.S.E.R.M.) printre tinerii din 
liceele franceze : 13 la sută din
tre ei au luat cel puțin o dată 
un drog oarecare și cel puțin

jumătate din aceștia au conti
nuat să consume droguri.

In Elveția, deși se considera 
că situația nu are aceleași di
mensiuni alarmante, s-a consti
tuit un comitet special Însărci
nat eu intocmirea unui raport 
care să examineze cu precizie 
stadiul in care se găsește utili
zarea drogurilor. Și rezultatele 
nu au fost lipsite de surprize : 
40 la sută dintre tinerii de 20 
ani. 15 la sută dintre cei de 
16 ani și 10 la sută dintre cei ce 
au 14 ani au „gustat" drogul. 
Se apreciază că din aceștia, un 
procent de 5 pină la 10 la sută 
vor apela la drogare permanen
tă in viitor. S-a observat, astfel, 
că numărul real al consumato
rilor de stupefiante nu este 
același cu numărul celor care 
se prezintă la centrele speciale 
de dezintoxicare (in cursul anu
lui trecut s-au prezentat la ase
menea centre doar 150 de per
soane. majoritatea pină la 25 de 
ani). Același comitet a constatat 
că din 100 de cazuri, doar 20 
sint de acord să urmeze un tra
tament și dintre aceștia numai 
jumătate, in medie, se mai află 
in stadiul in care pot fi vin
decați. După publicarea rezul
tatelor anchetei in ziarul TRI
BUNE DE GENEVE, au fost 
luate o serie de măsuri. Pomin- 
du-se de la ideea că este mult 
mai ușor să previi deeit să 
combați, au fost organizate nu
meroase intilniri in școli eu 
cadre de specialitate, au fost 
proiectate filme iar la Geneva 
a fost deschisă ..Expo-drog" 
care prezintă in sute de imagini 
efectele necruțătoare ale stupe
fiantelor.

Alături de această propagandă 
preventivă, esențială rămîne 
lichidarea factorilor ce generea
ză consumul de stupefiante. 
„Dar nici reprimarea dură a 
traficului și consumului și nici 
ameliorarea mijloacelor de tra
tament nu vor putea ataca de 
la rădăcini problema — se arată 
intr-un raport al Comisiei 
O.N.U. pentru narcotice. Pentru 
aceasta, ar trebui să existe o 
preocupare mai serioasă in le
gătură cu cauzele profunde — 
sociale, economice și culturale 
— care favorizează recurgerea 
la drog".

RODICA ȚEPEȘ

Descinderea operată intr-o elegantă vilă din cartierul rezi
dențial Matone ai capitalei nord-irlandeze (descindere efec
tuată, pare-se, in urma unui denunț) a permis descoperirea 
nu numai a unei mari cantități de materiale pentru fabri
carea bombelor ci și — ceea ce este mai important — a unor 
documente și hărți de stat major apreciate de un purtător 
de cuvint al armatei britanice ca fiind „cea mai importantă 
captură reușită vreodată in Ulster". La mai puțin de 24 de 
ore de la operația de ia Matone, poliția l-a arestat intr-o 
vilă din Myrtlefield Park, la sud de Belfast, pe Denis Loifc. 
ghlin bănuit a fi ,jir. 2" al aripii -provizorii" a I.R.A. O des
cindere efectuată simbătă dimineața iotr-o suburbie a Lon
drei. la Maidenhead, a dus la descoperirea unui mare depozit 
de explozibil și arme al ULA.

Cit de importantă se va dovedi a fi fost operațiunea de 
la reședința Ini Hugbes (operațiune care a urmat capturării 
recente a altor doi prena*agi șefi ai IJLA. ..provizorii" — 
Momanus și Beii) rămîne desigur de vârât. FRANCE PRESSE 
nota că I.R.A. „provizorie" acționează ca o „organizație sub
terană descentralizată și suplă", că in numai trei ani și-a 
schimbat cei puțin de șapte ori șefii din cauza capturilor 
succesive și că -pierderea unor șefi ar putea si nu aibă o 
importantă decisivă". Ceea ce trebuie, insă, remarcat este 
faptul că loviturile primite de I.R.A. jn ultimele zile se in
secta in contextul „pierderii de viteză" înregistrate de orga
nizațiile extremiste catolice și protestante din Ulster, în con
textul unei erescinde izolări a extremiștilor din ambele 
comunități.

De la alegerile din iunie 1973 pentru Adunarea provincială, 
alegeri care au conturat o clară majoritate moderată in 
Ulster, ascensiunea moderaților din cele două 
vădește m< 
pronunțată 
inițierea, 
locale de 
in cadrul 
aa acces _ . _
O asemenea evoluție este privită cu vizibilă ingrijorare de 
„durii" și ultraextremiștii din ambele comunități care, evi
dent își văd periclitată influența lor politică. Intr-o cores
pondență din capitala nord-irlandcză, trimisul agenției 
FRANCE PRESSE. Yves de Saint Jacob, sublinia că în ac
tivitatea organizațiilor extremiste „din ambele tabere" se 
vădește ..iritare, nervozitate și nesiguranță". E semnificativ 
că, potrivit unor informații, la Long Kesh a fost negociat un 
„armistițiu" intre aripa „provizorie" a I.R.A. (principala or
ganizație ultraextremistă catolică) și Ulster Volunteer Force 
(una dintre cele mai extremiste organizații protestante). Ac
țiune care pare să indice tendința „durilor" catolici și pro
testanți de a realiza un front comun conjunctural, de a 
acționa impreună pentru menținerea unei stări de tensiune 
și pentru a face să eșueze politica moderației și a concilierii.

Se va transforma actualul impas al organizațiilor extremiste 
din Ulster intr-o criză mortală pentru ele ? Totul depinde 
nu atit de numărul raziilor polițienești și militare, cit de 
rapiditatea și eficiența cu care se va acționa pentru izolarea 
definitivă a extremismului prin soluționarea problemelor de 
ordin economic și social care stau la rădăcina tensiunii din 
Ulster. Tensiune in care disputa confesională nu face decît 
să mascheze nemulțumiri profunde sociale — in primul rind 
frămintările generate de statutul social și economic al mino
rității catolice.

federal. Helmut Schmidt — care 
a. condus, in această calitate, 
consultările — a anunțat, intr-o 
declarație televizată, realizarea 
unui acord de principiu in ce 
privește componența viitorului 
cabinet și programul de guver
nare al acestuia.

în ce privește viitorul pro
gram de guvernare a coaliției, 
P.S.D.-P.L.D., care urmează a fi 
prezentat Bundestagului vineri, 
candidatul la funcția de cance
lar federal a menționat că o- 
biectivul principal al politicii 
interne a noului cabinet îl va 
constitui rezolvarea problemelor 
economice ale țării. „îmbunătă
țirea întregii politici economice 
vest-germane va sta în centrul 
declarației guvernamentale" — a 
declarat Helmut Schmidt. Pro
gramul viitorului cabinet va avea 
drept bază documentul prezen
tat de fostul cancelar. Willy 
Brandt, in 1972 — a menționat 
Schmidt.

In ce privește coordonatele 
politicii externe ce va fi pro
movată de guvernul vest-ger- 
man, intr-o declarație făcută 
agenției D.P.A.. secretarul de 
stat Riidiger von Wechmar a 
precizat că noua echipă minis
terială „va continua cu răbdare 
și calm politica de destindere a 
cabinetului Brandt-Scheel. „Vom 
rămine fideli Comunității econo- 

- mice vest-europene" — a spus 
Riidiger von Wechmar, adăugind 
că „noul guvern federal conside
ră politica R.F.G. față de R.D.G. 
și celelalte țări est-europene ca o 
parte integrantă a eforturi
lor desfășurate in întreaga lu
me in favoarea destinderii".

TINERETUL LUMII

Dezvoltarea 
invățămîntuiui 

în R. P. Congo

comunități se 
ce în ce mai 
făcut posibilă 
a unei forme

ra mai puternică. Afirmarea din 
a curentelor politice realiste a 

pentru prima oară după 50 de ani, 
guvernare (Consiliul Executiv al Irlandei de Nord) 
căreia reprezentanții populației minoritare catolice 
la putere alături de cei ai majorității protestante.

EM. RUCĂR

ansamblul Africii. 
Congo este una din

tre țările cu cel mai inalt 
nivel de școlarizare — scrie 
revista „Jeune Afrique", 
menționind că peste 95 la 
sută din populația congo
leză de virată școlară este 
cuprinsă intr-o formă sau 
alta a sistemului de învăță- 
mint, comparativ cu procen
tul de 70 la sută, înregistrat 
în 1960.

In invățămintul primar, 
unde s-a înregistrat o creș
tere de 33 la sută între anii 
1965 și 1970, numărul elevi
lor este de aproximativ 
300 000. Invățămintul secun
dar și cel tehnic sint, de a- 
semenea, în plină expan
siune, datorită, in primul rind. 
construirii a numeroase insti
tute de invățămint general 
(53 in 1970) și de școli teh
nice și profesionale. Referi
tor la cele din urmă, a fost 
aproape atins obiectivul sta
bilit de guvern privind con
struirea unei școli profesio
nale în fiecare district.

Paralel, se 
scară largă 
alfabetizare 
așa fel, 
neștiutorilor 
R. P. Congo

Pe 
R. p.

continuă 
programul 

a adulților, 
incit numărul
de carte din 

descrește rapid.

pe 
de 
in
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Consultările generalului 
de Spinola

• GENERALUL ANTONIO 
DE SPINOLA, șeful juntei mi
litare portugheze s-a intilnit, 
luni, ca o serie de personalități 
politice in vederea formării gu
vernului provizoriu intre care 
Mario Soares, secretar general 
al Partidului socialist portughez, 
Alvaro Cunhal, secretar gene
ral al Partidului comunist por
tughez, prof. Adelino da Palma 
Carlos — despre care se presu
pune că va fi desemnat în func
ția de prim-ministru și alții. 
Agențiile de presă relatează că 
noul guvern provizoriu va 
cunoscut peste cîteva zile.

rența provinciilor Siciuan și 
Iunnan.

Cuttemurul, care a înregistrat 
amplitudinea de 7,1, a fost ur
mat, duminică, de o serie de 
mișcări seismice de o intensita
te mai mică. Au fost semnalate 
pagube materiale și victime 
omenești.

R.F.G., Olanda și Anglia, a efec
tuat, duminică, un zbor de în
cercare între Paris și Toulouse. 
Aparatul va intra in serviciu la 
23 mai, în cadrul companiei 
,.Air France" și va executa zil
nic două curse între capitala 
Franței și Londra.

fi

Cutremur in sud-vestul 
R. P. Chineze

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA CHINA NOUĂ, un 
puternic cutremur de pămînt 
s-a produs simbătă dimineață 
în partea de sud-vest a Chinei, 
într-o zonă situată la interfe-

Rodney Arismendi a fost 
arestat

• SECRETARUL GENERAL 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Uruguay, 
Rodney Arismendi, a fost ares
tat, miercurea trecută, la Mon
tevideo — anunță agenția Pren- 
sa Latina. Autoritățile urugua- 
yene nu au dat publicității nici 
un element cu privire la reține
rea conducătorului comunist, a- 
flat in clandestinitate de la 28 
noiembrie 1973, cînd partidele 
și organizațiile politice de stin
gă au fost scoase in afara legii.

• PRIMUL AIRBUS VEST-' 
EUROPEAN, realizat de un con
sorțiu de firme din Franța,

Suspendarea convorbiri 
lor de la Celle Saint 
Cloud

• delegația g.r.p. 
Republicii Vietnamului de Sud 
a anunțat, luni, că suspendă 
convorbirile consultative 
suburbia pariziană 
Cloud dintre cele 
sud>-vietnameze atit 
Administrația de la 
pune capăt sabotării 
rilor și nu adoptă _ ______
serioasă în negocieri. într-o de
clarație difuzată la Paris, se a- 
rată că, în intervalul ce a tre
cut de la semnarea, in ianuarie 
1973, a Acordului privind Viet
namul, Administrația de la Sai
gon a încălcat în mod perma-

al

din 
Celle Saint 
două părți 
timp cit 
Saigon nu 

convorbi- 
o atitudino

b

semnat 
Tratatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală — alianță cu caracter de
fensiv a unor state socialiste din 
Europa, suverane și egale în 
drepturi, printre care și Româ
nia. Tratatul de la Varșovia a 
fost conceput drept un răspuns 
la apariția și acțiunile blocului 
Atlanticului de Nord (NATO), 
bloc constituit încă în aprilie 
1949. Fondatorii Tratatului de la 
Varșovia au subliniat că acest 
tratat are un caracter vremel
nic, istoric, că rațiunea sa de a 
fi este aceea de a constitui un 
instrument de apărare împotri
va unui atac imperialist dezlăn
țuit pe continentul european. 
Semnind Tratatul de la Varșo
via, statele membre au reliefat 
năzuința lor fermă de a acționa 
statornic pentru ca în Europa 
să se instaureze o pace dura
bilă, ca problemele relațiilor 
dintre state să fie soluționate 
doar prin modalități pașnice. Do
cumentul semnat cu 19 ani in 
urmă consfințește hotărirea de 
a fundamenta relațiile dintre 
țările ce fac parte din alianță 
pe principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului so
cialist. pe scrupuloasa respecta
re a independenței și suverani
tății naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării tovără
șești.

Acționind in spiritul unei înal
te responsabilități față de des
tinul națiunii noastre socialiste, 
România își îndeplinește consec
vent obligațiile ce-i revin în ca
drul Tratatului de la Varșovia 
întărind continuu capacitatea sa 
defensivă, dezvoliind colabora
rea militară cu statele membre 
ale alianței, cu toate statele so
cialiste, militînd in moil consec
vent pentru promovarea cauzei 
securității și colaborării în Eu
ropa. pentru viitorul pașnic al 
umanității.

Anii care au trecut de la sem
narea Tratatului au fost ani de 
mari și profunde prefaceri in 
viața internațională, de succese 
răsunătoare ale cauzei socialis
mului și păcii. România so
cialistă a adus și aduce o pre
țioasă contribuție la afirmarea 
tendințelor pozitive din arena 
mondială, la accentuarea cursu
lui pozitiv, la instaurarea unor 
relații noi, democratice, între 
state, indiferent de mărimea lor, 
la asigurarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, 
potrivit voinței sale suverane. 
Justețea deplină a politicii rea
liste, principiale, a țării noas
tre, indisolubil legată de neobo
sita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a vădit prin 
întregul curs al evenimentelor.

Această politică a României 
reprezintă un aport valoros la 
destinderea în Europa, la pro- 
jnovarea actualului curs care a 
îngăduit convocarea conferinței 
generai-europene și a deschis 
largi perspective securității și 
cooperării pe continent. Presti
giosul aport al țării noastre și-a 
găsit expresia in numeroase ini
țiative, demersuri 'și acțiuni pen
tru intronarea principiilor secu
rității in practica vieții inter
naționale, prin normalizarea re
lațiilor, dezvoltarea și diversifi
carea colaborării României cu 
celelalte state europene, prin 
dinamica activitate de contacte 
și intilniri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu șefii a nu
meroase state și guverne euro
pene, prin înscrierea obiective
lor securității europene în do
cumentele comune elaborate cu 
aceste prilejuri, prin rolul con
structiv, substanțial, pe care 
România l-a avut și îl are în 
desfășurarea conferinței general-

europene. Concepția țării noas
tre cu privire la rolul acestei 
conferințe a fost cu claritate ex
primată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Este in in
teresul tuturor popoarelor euro
pene ca această conferință să 
pună bazele unor relații noi pe 
continent, întemeiate pe încre
dere, egalitate și respect reci
proc, să asigure cadrul unor 
largi și neîngrădite colaborări — 
economice, tehnico-științifibe, 
culturale și umane — între toa
te țările, fără deosebire de o- 
rinduire socială, dind, totodată, 
fiecărei națiuni sentimentul de
plinei securități, certitudinea că 
se poate dezvolta Ia adăpost de 
orice ingerințe, amestec sau a- 
gresiune din afară". în prezent, 
problema nr. 1 este aceea de a 
accelera dialogul european, de a 
se asigura ținerea in acest an 
a fazei a treia a conferinței, fază 
care — după părerea țării noas
tre — ar fi util și necesar să 
aibă loc la nivelul cel mai înalt.

Evoluția situației pe continent 
evidențiază necesitatea comple
tării destinderii politice in Eu
ropa cu destinderea militară. In 
acest sens are o importanță deo
sebită ideea exprimată in de
clarația de la Fraga, din ianua
rie 1972, a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului și re
afirmată în aprilie 1974 în co- 
muhicatul consfătuirii de la Var
șovia, potrivit căreia toate sta
tele europene sint chemate să 
contribuie la înfăptuirea măsu
rilor de dezarmare, iar soluțio
narea acestor probleme nu tre
buie să fie o prerogativă a a- 
Hanțelor militar-politice existen
te în Europa.

Pașii înainte pe drumul des
tinderii, ai aprofundării conlu
crării intre statele Europei, e- 
vidențiază mai pregnant anaqc - 
nismul împărțirii artificiale a 
continentului in blocuri opuse, 
demonstrează faptul că verita
bila securitate nu se poate baza 
pe blocurile militare, ci printr-o 
politică de pace și cooperare, de 
respectare a drepturilor tuturor 
națiunilor, indiferent de dimen
siunile lor. Este de mare însem
nătate politică și practică fap
tul că statele socialiste partici
pante Ia recenta consfătuire de 
la Varșovia au reafirmat în mod 
public și deschis că sînt gata 
să desființeze organizația Trata
tului de la Varșovia simultan cu 
dizolvarea NATO sau, drept prim 
pas, să lichideze organizațiile lor 
militare. Firește, luînd în con
siderație împrejurările create 
prin existența NATO și absența 
unor efective măsuri de dezar
mare, România — alături de ce- . 
lelalte state socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșo
via — apreciază drept necesară 
întărirea capacității de apărare 
și dezvoltarea colaborării reci
proce in această direcție.

Țara noastră consideră că in 
condițiile profundelor schimbări 
ce au intervenit in cele aproape 
două decenii de Ia înființarea 
Tratatului de la Varșovia, este 
necesară și se impune accentua
rea tot mai mult, prioritară, a 
caracterului și laturii sale poli
tice, inclusiv perfecționarea sis
temului de informări și consul
tări reciproce in toate proble
mele importante pentru pacea in 
Europa și in lume.

România este hotărită să con
tribuie prin toate mijloacele la 
făurirea unei păci trainice in 
Europa, pentru ca fiecare națiu
ne a continentului să dobin- 
dească garanția securității sale 
reale, pentru ca popoarele să-și 
realizeze aspirațiile pașnice ce 
le animă, intr-un climat de în
credere, înțelegere și cooperare.

i

I

M. RAMURA

Orientul Apropiat
Convorbirile secretarului de stat al S.U.A.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
După convorbirile de duminică 
seara cu primul ministru Golda 
Meir și cu alți membri ai gu
vernului, secretarul de stat a- 
merican, Henry Kissinger, a 
avut, luni, două noi runde 'de 
convorbiri cu oficialitățile israe
liene consacrate problemei rea
lizării unui eventual acord de 
separare a forțelor siriano-isra- 
eliene pe înălțimile Golan. în 
cadrul convorbirilor de luni, in
terlocutorii israelieni au expus 
secretarului de stat american 
poziția Israelului la propunerile 
siriene, care s-au degajat în ca
drul reuniunii extraordinare a 
cabinetului.

La încheierea convorbirilor de 
luni, un purtător de cuvînt al 
delegației americane care îl in-

șoțește pe Henry Kissinger, a 
declarat — potrivit agenției 
Reuter — „că distanța care se
pară cele două părți pare să se 
li micșorat acum substanțial". 
La rîndul său, Henry Kissinger 
a arătat că va rămîne în regiune 
„atîta timp cît există speranța 
realizării unor progrese".

Marți dimineața, Henry Kis
singer- urmează să aibă o nouă 
rundă de convorbiri cu membri 
ai cabinetului israelian, după 
care va pleca la Damasc.

nent prevederile acordului, a 
intensificat acțiunile sale mili
tare și represive în Vietnamul 
de sud, a sabotat convorbirile 
dintre cele două părți sud-viet- 
nameze.

DAMASC 13 (Agerpes). — 
Ciocnirile înregistrate în cursul 
nopții de duminică spre luni pe 
versanții Muntelui Hermon s-au 
extins, în cursul zilei, pe toată 
lungimea frontului înălțimilor 
Golan — anunță un comunicat 
militar sirian. Forțele siriene — 
arată comunicatul — au lansat 
tir de rachete asupra concen
trărilor inamice ; de asemenea, 
au avut loc bătălii de tancuri și 
puternice dueluri de artilerie.

*

• ANSAMBLUL „DUNĂREA" 
din Giurgiu a prezentat, la 10 
mai, un spectacol la Casa Arma
tei din Ankara.

La spectacol au asistat Bu- 
lent Ecevit, primul ministru al 
Turciei, Turan Guneș, ministrul 
afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului, senatori, depu- 
tați, generali, ofițeri, funcționari 
superiori din aparatul de stat.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
în cursul zilei de luni au con
tinuat schimburile de focuri si- 
riano-israeliene în zona Mun
telui Hermon, precum și în re
giunile învecinate — a anunțat 
un purtător de cuvint militar 
israelian. în cursul aceleiași zile, 
avioane israeliene au atacat 
concentrări ale forțelor de re
zistență palestiniene din 
Liba'nului — a 
de cuvînt.

sudul
arătat purtătorul

R.F.G.: ziarele și-au 
sporit prețul

• CA URMARE A UNOR DI
FICULTĂȚI crescînde in ce pri
vește aprovizionarea presei vest- 
germane cu hirtie, ziarele de 
largă circulație din R.F.G. și-au 
sporit prețurile : prețul ediții
lor obișnuite este cu 10 pfennigi 
mai ridicat, iar cel al edițiilor 
de simbătă — de obicei mai vo
luminoase — cu 20 pfennigi.

(Agerpres) în- 
acordat ziarului 

Nahat", i primul 
Iordaniei, Zeyd 

declarat că țara sa 
israelian

ma-
Iordanului,
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AMMAN 13 
. tr-un interviu 

libanez „An 
ministru al 
Rifai, a <’ ’ 
a respins un plan 
privind retragerea de pe 
Iul de vest al _____ ,
cu păstrarea unor poziți milita
re israeliene de-a lungul riului 
și în condițiile amînării pro
blemei Ierusalimului — trans
mit agențiile Associated Press 
și Reuter. „Cînd ne referim la 
dezangajarea forțelor pe frontul 
iordanian, a subliniat premierul 
Rifai, noi înțelegem retragerea 
Israelului de pe cursul riului, 
de la nord pină la Marea Moar
tă și la o distanță spre vest ce 
urmează a fi stabilită".


