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PROBLEMELE ECONOMICE ALE SATULUI I Sosirea tmarâsului Mi lata.

ÎN PREOCUPĂRILE ACTIVISTULUI U.T.C I
I secretarul general al Partidului

Poți acționa eficient I
I

[liberării și Socialismului

dacă nu cunoști I
I

din Maroc

realitatea ?
Cooperativa agricolă de producție în

trunește jnlăuntrul ei majoritatea covârși
toare a populației de Ia sate. Și, ca ori
unde în satele patriei, în rîndul membri
lor cooperatori din comunele județului 
SIBIU, locul tinerilor este important nu 
numai sub raportul numeric, ci și din 
punct dc vedere al răspunderilor ce le 
revin pentru evoluția ulterioară a unității 
din care fac parte. Aceasta și pentru că. 
prin firea lucrurilor, tinerii sînt aceia 
care suprapun unei experiențe tradițio
nale transmise din tată în fiu, betonul 
dens al cunoștințelor asimilate în școală, 
energia și elanul creator al virstcL Toc
mai de aceea, organizației U.T.C. — care 
are atribuții precise în informarea fi 

l pregătirea tinerilor — ii revine abliga-

De ce am amintit aceste lu
cruri, teoretic prea bine știute, 
mai cu seamă de activul sala
riat al aparatului U.T.C. ? Pen
tru că discuțiile avute în mai 
multe cooperative agricole. în

sate, ne-au prezentat nenumă
rate cazuri ci nd activistul 
U.T.C. era. practic, necunoscut 
iau. chiar dacă formal era cu
noscut, acesta nu știa pe ce axă 
ae învîrte unitatea, în general,

activiștii U.T.C.. membrii co
mitetelor sau ai birourilor or
ganizațiilor de bază U.T.C. nu

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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In Jurnalul nostru cuminte 
și firesc, a cărui temă gene
rală e tentativa spre maturi
zare — acest record absolut 
al fiecăruia dintre noi — ani 
neglijat pînă acum o proble
mă de prim ordin : prietenia. 
O eă-i dedicăm de-acum în
colo cîteva însemnări. Călă- 
tu£id în ultimele zile prin 
CÎtWa orașe, Timișoara. Arad 
si Alba-Iulia, unde își tră
iesc viața și destinul cîțiva 
din puținii mei prieteni, 
mi-am dat și mai bine sea
ma de greșeala de neiertat 
pe care aș fi facut-o uîtînd 
să vorbesc despre prietenie 
și prietenii mei. Notațiile 
care vor urma au fost com
puse aproape integral în fe
brilul tren rapid Decebal, 
care m-a adus la București.

• Importantă reuniune științifică

la Institutul politehnic din București

• Organizația de pionieri In ansamblul factorilor edacativi

• Prima sesiune Miityiiicd a cercurilor dc ciot

• Schimbare de orar la C.F.R

PREFAȚA
de GH. SUCIU

Transcriu deci din memoria 
gîndului iscat pe roți de fier. 
Rog cititorul să-mi îngăduie 
atunci cînd e cazul, să nu 
dau si numele prietenilor 
mei. Motivul e foarte sim
plu : nu le-am cerut mai in
tri lor permisiunea (poate că 
o dată numele lor vor putea 
fi rostite fără sfială, oricum, 
cîndva se va afla numele lor, 
ele sînt notate în „jurnalul" 
meu).

Am intitulat „prefață" a- 
ceastă notație nu pentru că 
ne-am permite cumva să 
dăm o definiție exhaustivă, 
valabilă in abstracto, asupra 
prieteniei, ci pentru că soco
tim necesar să spunem cîte
va cuvinte despre ceea ce 
înțelegem noi prin prietenie, 
de ce ne este întii și-ntîi ne
cesară prietenia nouă înșine. 
Cine are cel puțin un prie
ten ar^ libertatea de a da o 
„definiție" a prieteniei?

Încep prin a spune, fără 
teama de a fi acuzat de prag
matism, că prietenia e o ne
cesitate. tot așa de indispen
sabila nonă ca șl aerul pe 
care-1 respirăm, ca si apa pe 
care o bem și cu care ne 
spălăm în fiecare dimineață 
fața. Ea însă e o necesitate 
exclusivă a sufletului nos
tru. Acest element nobil care 
este sufletul nostru, netrecut 
încă în nici unul din tabelele 
chimice ordonate după pon
derea atomică, are o mulți
me de valențe, de posibili
tăți de sonorizare și ecou cu 
alte suflete. Frămîntul lui e 
continuu întru iubire și prie
tenie, întru idealul spre care 
aspirăm. Multe din mișcările 
lui ne ramîn vagi, dar asta

(Continuare în pag. a Il-a)

Jo: după-amiazâ a sorit în Capitală tovară
șei .Aii Yata, secretarul general al Partidului 
71:bertru și Socialism din Maroc, care, la 
invitația Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită în țara noai- 
trâ_

ILa sosirea pe aeroportul Băneasa. oaspetele 

a fost Intimpinat de tovarășii Nico’ae 
CeL’cțescu, secretar general ai C C. a] P.C.R-, 
Manea Mân eseu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.CJÎ_, Ghecrfghe 

Călin, Vasile Potop și Bujor Sion, șefi de sec

ție la CC. al P.CJÎ^ precum și de activiști de 

partid.
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(Agerpra)

La refacerea patrimoniului silvic, 

tineretul din județul Sălaj așează

SEMNA TURĂ 
VIGUROASE

Pentru Sălaj — această zonă a 
munților pitici — între care Me- 
seșul, Rezul și Plopișul se impun 
nu prin înălțime ci prin mîndra 
lor „haină" de păduri de fag și 
stejari seculari, de molizi, de

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit delegația 
Uniunii Democrate

a Poporului Finlandez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera! 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a primit, joi după-amiază, de
legația Uniunii Democrate a Poporului Finlandez 
(S.K.D.L.) formată din Ele Alenius, președintele 
Uniunii, ministru, și Bertil Stenins, secretar cu in
formațiile al S.K.D.L., care, la invitația Consiliului 
National al Frontului Unității Socialiste face o vi
zită în țara noastră.

La prîmîrr an participat tovarășii Mihai Leven
te. secretar, și Ion Mărgineanu, membru al Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste.

In cad nil convorbirii, care s-a desfășurat înti-o 
atn^sferă cordială, a fost relevată cu satisfacție 
evoluția pori ti. ă a lelațiilor de colaborare româno- 
FmktMie» și posibilitățile de intensificare * scllim
burilor !n diferite domenii, în interesul ambelor 
țări, precum și unele aspecte actuale ale situației 
internaționale. A fost sublimată dorința comună a 
României și Finlandei de a depune toate eforturile 
pentru asigurarea unui climat favorabil colaborării 
internaționale — în specia] între statele europene 
— pentru realizarea securității europene și instau
rarea unei păci trainice în întreaga lume.

plopi tremurători și mesteceni,, 
pădurile reprezintă o mare bo
găție naturală. Reprezentând nu
mai un segment în imensa „cu
nună" de aur verde a țării, pă
durile Sălajului constituie „mina* 
fără steni a unei industrii aflate 
într-un rapid ritm de dezvolta
re și perfecționare. Aproape un 
sfert din salariații județului sini 
forestieri, un plan de perspectiva 
lăstnd să se întrevadă o dublare 
în următorii 3—4 ani și o înzeci
ră pînă tn 1980.

In silvicultură diagrama core
lează pe zeci de ani tn perspec
tivă masa lemnoasa a fiecărui 
parchet, a esențelor și a specii
lor cu exploatarea și nevoile de 
consum. Orice abatere înseamnă 
o anomalie care o dată apărută 
devine greu de anihilat. Primă
vara aceasta, îndeosebi în prime
le două săptămîni ale lunii mai, 
la zumzetul jierăstraielor și ecoul’ 
loviturilor de topoare s-au adău
gat, în pădurile Sălajului, larma 
celor veniți aici să realizeze alta 
munci, al căror efect c de pers
pectivă, să împădurească, să e- 
jectueze degajări, curățiri, rărt- 
turi, tâieii de îngrijire, lucrări de 
substituire a arboretului slab dez
voltat și degradat. Să aplice o 
seamă de măsuri „curative" toc
mai pentru a asigura tn viitor

creșterea productivității păduri- 
lor.

Evident, în fruntea acestor ac
țiuni s-au aflat oamenii păduri
lor — forestierii. Alături de ei 
•au lucrat însă Aîn timpul lor li
ber peste 10 000 de tineri din o- 
■rașele și sitele județului. Mobili
zați de către organizațiile U.T.C., 
stimulați de propriile sentimente, 
uteciștii au dee ratat primele 14 
zile ale lunii țrnat „Săptămînile 
pădurii", cînd sțproape toate ac
țiunile de mancă voiuntar-patrio' 
iica au fot .orientate spre împă
duriri și reîmpâfdjuriri, amenajări 
de trasee turistice. Efortul tine
retului a fost, tastfel, finalizat în 
împădurirea a 114 hectare. Tine
rii din Mușcalău au scris tn gra
nitul stâncii din inima pădurii de 
10 hectare nou plantate: „noi, 
cei 500 de tineifi de la Fabrica 
de cărămidă, Școala de mecanici 
agricoli șl organizația sătească, 
am plantat în 1'369 acest versant". 
Și în încheiere^ ca o chemare că
tre celelalte generații: „urma- 
ți-ne exemplul l“.

Au lucrat două săptămîni, zi 
de zi, fiecare puet fiind așezai 
într-un loc cu cea mai mare gri-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 111-a)

PROIECTELE 
DE DIPLOMA -

O VALOARE MORALĂ MODERNĂ/-

SPIRITUL DE ORDINE,

„Timpuri 
a începui 
a electro- 

aer, tip 
2 W C 2, folosite la sistemul 
de frină de la locomotiva e- 
lectrica. In fotografie : contro
lorul de calitate Gheorghe 
Dobrt, efectuind recepția fi
nala la noul eledrocompresoi 

de aer

Colectivul Uzinei 
Noi" din Capitala 
fabricarea de serie 
compresoarelor de

„BIOGRAFII" ANTI
CIPATE ALE INDU

STRIEI NOASTRE
FEBRA „FINALIȘTILQR"

Zilnic cade cite o foaie din 
calendarul studențesc răsfoit 
cu febrilitate, dezvăluind griji
le si marile emoții ale sesiunii 
de examene. Studenții din anul 
V ai Institutului politehnic din 
Brașov au uitat parcă de săr
bătoarea luminii cu care soa
rele inundă vechea și moderna 
cetate. Deși proiectele de diplo
mă sînt terminate, cu toții sînt 
încă prezenți în fata planșete
lor, verificînd încă o dată totul 
de la primul punct de origine 
fixat pe calc și pînă la desfă
șurările savante ale subiectelor 
de examen rezolvate,

— Mal mult decît în ceilalți 
anî de absolventă, ne informa
se deja conf, univ.dr. ing. V. Stă- 
nescu, prorectorul institutului, 
subiectele actualelor proiecte 
de diplomă rezolvă o anumită 
cerință din producție. Ele nu 
preiau generalități, ci dezvoltă 
teme speciale de cercetare pe 
care însăși industria noastră 
Ie solicită. Multe proiecte de 
diplomă sînt de fapt amplifica
rea unor lucrări premiate sau 
evidențiate în mod special în 
cadrul sesiunilor științifice ale 
cercurilor studențești. Proiec
tele multor studenti sînt urmă
rite cu mult interes de anumite 
uzine și întreprinderi din tară. 
Șansele imediate ale aplicabili
tății lor fiind evidente. Aceasta, 
fiindcă studenții noștri nu re

zolvă prbieote didactice — ci 
de producție.

★
AP-12. A II-10. AP-2. Sînt

săli de lucru ale proiectelor. 
Aici mi s-a spus că voi găsi pe 
viitorii ingineri. Planșetele 
largi, luminate, par aripile unor 
păsări care poartă inscripții 
ciudate. Frunți îngîndurate se 
apleacă peste colile desfăcute. 
Cineva, o fată, a început să 
murmure o melodie discretă, 
care se rotește ușor printre 
studenți.

— Melancolie, Doinița ?
— Da,...
— Vezi că în perioada asta 

nu e recomandată...
Rîsete și iarăși tăcere. De 

fapt, pe toți îi încearcă același 
sentiment : nostalgia ultimelor 
zile de studenție și de studiu 
împreună. Poate de aceea, no- 
mărturisit. fiecare îsi prelun
gește lucrul în preajma plan
șetei. Cei 5 ani de studiu se 
încheie tot aici. în AP-2. în 
AP-12. în A 11-10... Aici, unde 
și noi am cunoscut cîtiva dintre 
studenții ..finaliști".

GHERMAN VIOREL

Nu numai curaj și răspun 
detre. cl. mai ales, cinste este 
pentru reporter să poată așeza, 
în loc de titlu, nume^t unui 
astfel de student. Fiindcă Vio-

GHEORGHE ISTRATE

(Continuare în pag. a 11-a)

DE ECONOMISIRE
în condițiile unei existențe 

lucide care este, prin excelen
ță, cea a omului modem, spi
ritul de economie a fost pro
movat din sfera valorilor oare
cum facultative, in coordona
tele absolut obligatorii ale unei 
personalități superior structu
rate. Dacă manea — cum spu
nea Voltaire intr-un consens 
general, nu numai cu Întreaga 
resurecție umanistă pe care a 
ilustrat-o iluminismul, dar și 
cu întreaga înțelepciune popu
lară asupra vieții — “ 
lează pe om de trei
— plictiseala, viciul
— economia, spiritul
zuință îi asigură. în 
societății moderne, ;______  __
folosirea roadelor muncii sale 
cu o eficiență superioară. Pu
nerea de o parte — nota George 
Că lin eseu în a ia „Cronică a 
optimistului* — na e avariție... 
Omul înțelept na itringe ea să 
string!, ci ca aă eheitniaseă în 
mod superior. Act de utilitate 
personală, economisirea are, 
prin fixarea ei în deprindere 
morală, largi efecte sociale. E- 
fectele educării în climatul exi
genței moderne a tinerilor prin 
și pentru '
cultivării . _ _____
ință, are un sens pozitiv, cu 
implicații 
realizării obiectivelor sociale și 
individuale. A radiografia locul 
pe ca^e îl ocupă spiritul de e- 
conomie e o operație — consi
derăm noi — utilă, la capătul 
căreia se vor reliefa cu mal 
multă pregnanță valorile con-

îl imuni- 
mari rele 
ți nevoi* 

I de chib- 
condițiile 

accesul la

muncă, cu ajutorul 
spiritului de chibzu-

multiple în planul

di ți o na te de acest semn modem 
al înțelepciunii.

— Am fost. de curfnd, La un 
colocviu științific internațional 
organizat de U.N.E.S.C.O. — ne 
spune tov. George Văideanu, 
director al Institutului de știin
țe pedagogice — și, discutind cu 
pedagogi, printre care se nu
mărau și reprezentanți din țări 
în care spiritul de ordine $1 de 
economie sînt proverbiale, toți 
recunoșteau nevoia inițierii, 
în cadrul școlii de cultură ge
nerală a unor cursuri de pre
gătire a adolescenților pentru 
viitoarea lor viață economică și 
viață de familie. Acolo 
ceste cursuri sînt deja 
tate. am aflat că 
primite foarte bine 
levi. Șl asta, încă 
repet, cu tradiții 
în acest sens. Cu atît mai mult 
la noi se simte necesitatea unei 
susținute activități educative în 
această direcție — prin școală, 
prin organizațiile de pionieri și 
U.T.C. Intr-adevăr, la noi pro
blema este de o acută actua
litate, deoarece noi am trecut 
de puțină vreme de la o anu
mită organizare a vieții sociale 
și de familie la o alta, incom
parabil superioară, care impune 
și exigențe pe măsură. Intr-un 
plan special, ce se circumscrie 
celui amintit, observați ce mari 
mase de tineri de la sate se 
integrează, prin procesul pro
fund al industrializării, în via
ța urba>nă ; observați în ce pro
porție tineri între 25 și 30 de 
ani primesc sarcini de mare

a- 
e-

că
unde a- 
o reali- 
au fost 
către e- 
țări, vâ

eîe 
de 
în 
recunoscute

răspundere socială 1 Observații 
care se pot face cu mare ușu
rință și potențează convingător 
rostul și rolul spiritului de or
dine și de economie în viața 
tinărului, a proaspătului adult.

— C.E.C.-ul este un barometru 
sensibil pentru exigențele cetă
țenilor în economisirile indivi
duale — ne-am adresat tov. dr. 
M. Popovici, președintele Con
siliului de conducere al acestei 
tradiționale instituții românești. 
Ce indică, ca să rămînem la 
ceastă metaforă, barometrul 
conomiilor ?

— Pe de o parte, faptul
an de an cresc veniturile fie
cărei familii, pe de altă parte, 
conștiința comună a marilor 
mase de cetățeni că, printr-o 
chibzuită gospodărire a bugetu
lui familial își pot satisface e- 
xigențele superioare ale con
fortului și bunăstării omului 
modern, au drept consecință 
continua lărgire a cercului a- 
celora care realizează economii 
prin instituția noastră. La sfîr- 
șitul lunii aprilie, numărul de
punătorilor era de 5 807 665, 
ceea ce înseamnă un libret la 
3 locuitori. Paralel cu crește
rea depunătorilor au crescut și 
sumele depuse : la sfîrșitul tri
mestrului I, soldul general al 
depunerilor a fost 
sută mai mare decît cel 
rioada corespunzătoare 
lui trecut.

— Un bogat material 
gandistic ne întărește 
gerea că instituția dv. 
laturii educative a acțiunii da

cu u 
dh» pe- 
> anu-

propa- 
convin- 
acordă

economisire o importanță deo
sebită.

— A gospodări, a economisi, 
a folosi totul cu maximă chib
zuință sînt azi acte cotidiene 
ale omului modern. Ne facem 
un punct de onoare nu numai 
din a populariza avantajele ma
teriale ale economisirii la CEC, 
ci și de a încerca, cu mijloa
cele noastre, educarea în acest 
sens. Aș aminti aici că. un loc 
important în această direcție îl 
acordăm celor mai mici care, 
deși nu pot depune decît sume 
foarte modeste, prin simplul 
act al acestor depuneri pot fi 
învățați eficient asupra unor 
valori morale absolut necesare 
viitorului om al societății mo
derne : căci munca, cinstea șl 
economia sînt factori determi
nant! ai succesului în viață. De 
curind. am introdus două seturi 
a cite 10 cartonașe — care re
prezintă fiecare în parte por
trete și scurte biografii de oa
meni de seamă din cultura și 
istoria poporului nostru — se
turi în valoare de cincizeci de 
Iei, economii modeste, dar cu 
influență educativă evidentă și 
cu satisfacții deosebite ; econo
misind astfel, pe lingă plăcerea 
de a călători în mica enciclo
pedie alcătuită de noi. ținînd 
seama de puterea lor de înțe
legere. ei deprind și catisfacția, 
confirmată de foloasele practice.

GAMPIONATttE EUROPENE DE

CU 24 DE ORE ÎNAINTEA .
GONGULUI INAUGURAL

' ÎN ..CARTIERUL GENERAL" 1
AL BOXULUI ROMAlVESt i

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Buletinul Europenelor
• JOI AU SOSIT în Capitali 

ultimele delegații de sportivi 
care vor participa cil Începere 
de slmbătă la cea dc-a 18-a e- 
dlțle a campionatelor europene 
de box. Au sosit boxeri din 
Bulgaria, Ungaria, Cehoslova
cia, Belgia, R F. a Germaniei, 
Scoția, Olanda, Spania, R. D. 
Germană șl Iugoslavia. La 
campionatele europene vor 
participa boxeri din 25 de țâri.

• ASTĂZI DIMINEAȚA are 
Ioc vizita medicală a partid- 
panțllor după care se va efec
tua tragerea Ia sorți pentru 
stabilirea programului compe
tiției. După-amlază de la ora 
16, în aula Institutului de Pe
trol și Geologie din Capitală, 
se va desfășura o conferință 
internațională de presă.

De mal multe zile ,cartierul 
general" aJ hoxplui românesc, 
s-a mutat, cu discreție, undeva 
în Parcul Herăstrău (păstrăm 
taina locului la rugămintea an
trenorului Ion Popa, care vrea 
să nu-i deranjeze nimeni bă
ieții). Intr-o postură mai puțin 
plăcută, cea de oaspeți... nepof- 
tiți. am făcut și nai o vizită 
inopinată, cu unicul scop de a 
vedea ce fac si ce gîndesc cel 
11 tricolori, cu 24 de ore înainte 
de gongul inaugural. La ora 
vizitei îndeletnicirile erau din 
cele mai diverse.

Pe ION MONEA. unul dintre 
„veteranii" ringului, l-am găsit 
la... vînătoare ; cu o a’rmă de 
sport, vina vrăbiuțe. O destin
dere plăcută, să recunoașteți, 
pentru un bun... ochitor. îi 
adresăm o întrebare fără 
tintă, anume ca să vedem 
ce-1 preocupă : „Cum e ?" „Șanse 
ar fi la categoria mea : mă 
simt bine, sînt într-o formă de 
zile mari. Să vedem ce decid șl 
sorții. Cine cu cine ? Asupra 
întrecerilor de la București

planează un necunoscut, ce ne 1 
poate aduce cele mai neaștep
tate surprize. Pentru mine etfte | 
însă un... cunoscut : Pozniak. I 
campion olimpic, a cîștigat cen- ’ 
tura europeană de 2 ori. Dacă • 
trec de acest obstacol, titlul.. I 
Dac-ați ști cit de mult aștept să > 
aud ultimul gong..."

Pe o alee. CONSTANTIN | 
CIUCA, cu un tranzistor. Par- • 
ticipînd la 3 ediții aie „europe- . 
nelor". Ciucă a ratat de puțin I 
marele triumf. El a cucerit de I 
2 ori medalia de bronz și o dată, 
ultima oară. în 1967 la Roma, I 
cea de argint. Experiența, im- | 
preș ion an tul său palmares, for
ma excelentă pe care o are la l 
ora actuală. îl acreditează pen- I 
tru un schimb valoros de me- ’ 
tale nobile : argintul pe aur. . 
„Aștept clipa cu nerăbdare șl I 
emoții, ne declară Ciucă. Am U 
adversari puternici în sovieti
cul Novikov și polonezul Olech. fli

VASFLE CĂBULEA
(Contim. pag. a 111-a) A
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CRONICA ORAȘE
ORGANIZAȚIA IMPORTANTĂ REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂSIMPOZION LA PLOIEȘ1I

DE PIONIERI IN ANSAMBLUL LA INSTITUTUL POLITEHNIC
FACTORILOR

DIN BUCUREȘTI
EDUCATIVI"

ELISABETA ISANOS

NOSTALGICE"
Impunătoarea sală de festi

vități jă Casei de cultură din 
Ploiești, \ găzduiește, în zilei- 
de 31 mai și 1 iunie, simpo
zionul cuXtema „Locul șl ro
lul organizație! pionierilor 
tn ansamblul factorilor edu
cativi". Manifestare științifi
că închinată «celei de-a XXV- 
a aniversări a Eliberării pa
triei noastre și Împlinirii a 
20 de ani de la înființarea

— 1 1

A APĂRUT:
, 'LUPTA

DE CLASĂ"
Nr. S, mal 1M9 

Butnarul cuprinde i
SERGIU TAMAS, ION IUGA : 

Unitatea socialist* a po
porului

LADISI.AU BA1NYAL RI
CHARD WINTER : Rezolva
rea problemei naționale — 
rezultat ai fteirtrfl societății 
socialiste

ION M1TRAN : Realism șl spi
rit creator In politică

GHEORGHE Ș1CJLOVAN 1 Re
lația dialectică investiții — 
eficiență

SERGIU VERONA 1 Politica 
blocului nord-ztlanfle ți noi
le realități ale vletfi Inter
naționale.
Tradiția „Sburătonilui" șl 

actualitatea vieții litertare (Co
locviu cu prilejul lmpțlinlril a 
56 de ani de la apariția1 primu
lui număr al revistei Partici
pă : VICTOR EFTIMIU, ȘER- 
BAN CipCULESCl’, TLADI- 
MIR STRE1NU, RADU BO- 
UREANU, CICERONE THEO- 
DOK.ESCU, IOANA POSTEL- 
NICU. URY BENADOR, SAN
DĂ MOVILĂ, ȘTEFAN ROLL. 
GAVRIL SZTRANYCZKI ; Ca

tegoriile de necesitate țl In
teres In sociologia marxistă.

Organizației pionierilor din 
Republice Socialistă Românii 
— ea este cu atlt mai meri
torie. cu cît a fost inițiată ți 
organizată pe plan local, 
chiar dacă a trezit interesul 
țl se bucură de participarea 
unor cercetători din Institu
te centrale.

Numeroasele comunicări și 
referate incluse în programul 
simpozionului îți propun ai 
abordeze, din unghiuri dife
rite, rolul organizației pio
nierilor ca factor permanent 
ți de bază în sistemul educa-* 
țional, să sintetizeze experi
ența acumulată prin practi
carea unor forme și procedee 
epecifice de influențare edu
cativă. lă pună în valoare 
contribuția școlii în reușite 
acțiunilor pionierești.

M. V,

Teri s-au daachia. ta 
aula Institutului politehnla 
„Gheorghe Ghearghlu-Dej" 
din București, lucrările celei 
de a seatuni științifics
a cadrelor didactice din ta- 
atitut Dedicată aniversării a 
25 de ani da la eliberarea 
patriei si a eakil de al X-lec 
Congres al P.C.R., seakmea 
prilejuiește un bogat bilanț 
al ultimelor rezultata obți
nute ta munca de cercetare 
Științifică de către cadrele 
didactice din institutul bu- 
euraeteaci. Participă, de ase
menea cadre didactica din

LA CRAIOVA: PRIMA SESIUNE

ȘTIINȚIFICĂ A CERCURILOR

DE ELEVI
în aula „Alexandru Buia" a Universității din Craiova a avut 

Ioc prima sesiune de referate a cercurilor de elevi din munici
piu. sesiune care ți-a desfășurat lucrările în cadrul «ecțiilor de 
Istoria literaturii române și folclor, Istorie, Geografie și obiecta 
de specialitate. „Peisajul românesc reflectat în literatura secolu
lui al XX-lea“, (referat Alexandra Pribeau cl. a Xl-a G, Liceul 
3) ; „Insurecția națională armată în Oltenia- (Rezeanu Llgia, cl. 
a XII-a E, Liceul ,,N. Bălceacu") • „Politica externă a României 
în cel 25 de ani de la eliberarea patriei" (Popa Aurel, cl. a XII-* 
E Liceul „Frații Buzești"), „Drumețlnd prin România ultimilor 
25 de ani" (Georgescu Elena, cl. a Xl-a B. Liceul nr. 3), sînt 
citeva din referatele prezentate care au demonstrat pasiune® 
elevilor craioveni pentru activitatea de cercetare, precum ți ni
velul ridicat al cunoștințelor dobîndite. V. R.

diferita toetitote da tavltl- 
mînt superior din Capitali 
ai din țară, cercetători din 
Institutele departamentale d 
ale Academiei, apedallști 
dta marile tatreprtoderi ai 
uzina

în cadrul celor 33 de aec- 
tfl de epeclalitata vor fi pre
zenta te comunic Ari din di
ferite ramuri științifice : ma
tematică. fizică. chimia, 
științe tehnice, filosofi*, ști
ința sociale etc.

Curtatul de deachidera al 
lucrărilor a foat rostit de 
prof. dr. tag. George Bără- 
nescu. membru corespondent 
al Academiei R.S.R.. recto
rul Institutului Politehnic, 
care a relevat Importanța 
sertunil In contextul dezvol
tării permanente a cercetării 
științifice în țara noastră, al 
apropierii continue a știin
ței de problemele produc
ției.

în cuvtatul său, tov. Nlco- 
lae Murguleț, președintele 
Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, a subliniat 
contribuția pe oara cadrele 
didactice universitare pot șl 
trebuie să o aducă la dez
voltarea frontului științific 
al tării.

Lucrările sesiunii, care se 
vor încheia aîmbătă 31 mal, 
continuă pe secții.

1 IUNIE ORA 0:

SCHIMBARE
DE ORAR

LA C. F. R
ta la l.M 8-a tatradsa <e a- 
■ emenea Rapid Tuna, care 
circulă fără •prlre pini la 
Constanța ca plecare la 1144 
șl saalrs ia 1S.11. Spre Saaea- 
va a-a bit rad ni rapida! „Ște
fan cel Mare*1, avind vagoa
ne directe spre Bices ei ple
care la erele <44 țl sosire la 
12.21. Din Bate Maro a foot 
Introdus rapidul Maramureș 
(46) care face legătura cu ra
pidul Decebal la Brașov, re- 
duclnd timpul la II ore șl 24 
minute pini la BaeureștL O 
altă știre sosită do la Arad 
privind punerea la punct a 
vagoanelor-bar ne face să 
sperăm că ac va rezolva si
tuația existentă în present.

8. G.

LA DOLCE VITA — rulează la 
Patria (orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20). 
AM DOUA MAME $1 DOI TAT1 
- rulează la Republica (orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21). PRIN
ȚUL NEGRU — ruleazfi ia Lucea- 
tărui (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16,15;
111.30 ; 21), București (orele 8 ; 11,15 ;
13.J0 ; 16,no ; 18.45 ; 21). VIȚE
LUL DE AL’R (ambele se
rii) — rulează la Festival (orele 
3 : 12,30 ; 16 . 19,45). A TRAI PEN- 
l’RU A TRAI - ruleaz* la Favorit 
(orele 10 ; 13 ; 15.30 . II . N.39I.
«OȘH Șl ALBII — rulează la 
Central (orele 19,30 ; 31). A trai 
PENTRU A TRAI — rulează la 
□rele 9.15 ; 11,45 : 14.15 ; 16,45).
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru- 
ează la Victoria (orele 1.45 ; 11 ; 
:3.30 ; ta . 18.30 : 20.45) : Melodia 
(orele 9 : 11,15; 13.20. 16 ; 18.15 ; 
?0,30) ; Modern (orele 9,M ; II.43 ; 
«4 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45) : Flamura
(orele 9 ; 11.15 ; 13.39 ; ÎS ; 11.13 ; 
"0.301. PENTRU ÎNCĂ PUT^» 
DOLARI — rulează la Lumina 
(orele 9,15—16 în continuare 
!fl 30 ; 20.45): PRINȚESA TRISTA 
(In programul de dimineață) ; 
Cosmos (orele 15,30 ; 20.15). adio 
GRINGO — rulează la Doina (ore
le 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 30.30).
Program pentru copil (orele 9--10 
dimineața ; Lira (orele 15.30 ; 18) ; 
Glulesti (orele 15.30 : 18 ; 30.39).
CONTFMPDRANUL TAU- (am
bele serii) — rulează la Union 
'orele 19). NOAPTEA (orele 16). 
pe PLAJELE LUMII - rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21). TN um
bra COLTULUI — rulează la Fe
roviar (orele 6.30 ; 10,45 : 13,15 : 
ic: iG.sn : 21) ; Excelsior (orele
1.45 : 12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20), Floreas-
ca (orele fi : 11 ; 13,30 1 19 ; 16,15 i 
?0.3fl) : Gloria (orele « ; 11,19 i
13.30 : 18 : 18,15 ; 20,30), Aurora (o-

rele 9 ; 11,15; 13,30: 1B; 18,15; 20.30) 
ASASINATUL S-A COMIS LUNI*
— rulează la Grivița (ore
le 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 18 ; 18,15 :
20.30) . Tnmii (orele 9,30—15,30
în continuare ; 18) ROLLS
ROYCE-UL GALBEN — rulează 
la înfrățirea (orele 15.15 ; 17,45 ; 
M). LA EST DE EDEN - rulează 
la Buzești (orele 15.30) ; ILUZII 
(orele 181. NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU— A VISA — rulaazi la 
Dacia (orele 9.15— 1C.15 In con
tinuare îajN . xe.io) , Arta (orele 
9— ÎS.45 îr: eontinuar* ; lAlSk 
COMEDIANTU - ruietd la Bu- 
cegl (orele » 4 m *.« «atinure;
17,39). CREMA TN WTIL PERSONAL
— rulează la Unire* (orele 1S-19 ; 
II). RĂUTĂCIOSUL ADOLES
CENT — rulează ta Drumul Slrti 
(Orele ÎS ; 17.30 . 39). RISCURILE 
MESERIEI — rulează la Ferentari 
(orele 19.39 ; 19 : 30.19). P1FEI.E — 
rulează la Catroeenl (orele 39.31) 
URLETUL LUPILOR — rulează la 
Cotroceni (orele 15,39 ; 11) ; Vii
torul (orele 31.39). ASTA SEARA 
MA DISTREZ — rulează la Viito
rul (orele 15.39 ; 11) PE URMELE 
ȘOIMULUI — rulează la Volga 
(orele 9—15.45 tn continuare ; 
18,15 ; ».38). Vitan (orele 11.39 : 19;
20.30) . PARADISUL INDRAGOS- 
TIȚILOH — rulează la Miorița 
(orele 9 ; 11 ț 13 ; II ; 17 ; 19 . 21). 
PAȘA — rulează la Moților (ore
le 15.M ; 18). CRACTUN CV FL1- 
SABETA — rulează la Moților 
(orele 20,»). REKF.T — rulează la 
Popular (orele 15,30 j 10). APELE 
PRIMĂVERII — rulează la Munca 
(orele IB); SPARTACUS (orele II). 
CĂSATORre PRIPITĂ — rulează 
Ia Flacăra (orele 1S,M ; H). COMI
SARUL X (orele 20,30). RIO BRA
VO — rulează la Rahova (orele 
15,30 J 18). VREMURI MINUNATE 
LA SPESSART — rulează la Pn>-

greșul — (orele 15,39 ; 19 ; 20.30).
MARELE ȘARPE — rulează la 
Pacea (orele 18 ; 20,15).' NUMAI 
O SINGURA VIATA — rulează la 
Crlngașl (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

GBADtNI-CIS'EMATOGBAra

PRINȚUL NEGRU — rulează la 
STADIONUL --------------
ÎS. 15) : Doina
DOUĂ MAME 
rulează Ia Festival 
TA1ZAN OMUL JUNGIX1 
laoaitia iare e 39.15) . 
be-tltM tore'e 3S.1H 
EDEN — La Bc
SS.1M- COtăBl»! ANTTI 
la 
8IO>îgTD
(□rele 3S.151 ADIO. GWNGO — ru
lează la Lira (orele M 1P. ÎN UM
BRA COLTULUI - rulează la Au
rora — /orele 39 IR. NOAPTEA ■- 
FACtTFA PENTRU... A VISA — 
ru'.eaxă la Arta (orele 39.151. VERA 
CRUZ — rulează la Vi lan (orele 
39.11). RIO BRAVO — rutaază la 
Rahova (orele 39,ÎS). TATA DE 
FAMILIE — rulează la Progresul 
(crete 3S.1S).

DINAMO (orele 
(orele 20.15) AM 
$1 DOI TAȚI - 

' (orele 39.15)
-------- Ex-
Ameta LI

LA FST Bl 
m (erele 

nsieate 
roreta 39). P9OFE- 

- r-_ *.eata ’« U-_re«

Opera Români : TRIPTIC DE 
BALET — ora 19 39 : Teatru] Na
tional . 1 L Caragiale" (Sala 
Studio) : CASTELIANA — ora 
19.39 : Teatrul „Lutli Sturdxa Bu- 
lar.dra" CSchltu Mlgureanu) : VIC 
TTMTLF DATORIEI — ora 99.99 ; 
(Sala St :dlo) : SFTNTUL MITICA 
SLAJTNU — ara 11.99 ; Teatrul de

Comedie : NICNIC — ora 20,00 ; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 
20.00 ; Teatrul ,,C. I. Nottara- 
(B-dul Magheru) t LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 19.30 ; (Sala 
Stlikio) : MATINEU LITERAR 
,,AS ’LA" — ora 18,00 : Teatrul 
Giulești : ULISE $1 COINCIDEN
ȚELE — ora 19,30 ; Teatrul ,,Barbu 
Deiavrancea" : BALUL FLORILOR
— ora 29.M ; Studioul LA T.C. : 
DISONANTA — ora 19.36 : Teatru! 
..Ion Creangi* : TOATE PTNZELE 
SUS — ora 11.39 : Teatrul ..TAndt 
ruta (Cal Vtetone. - ȘORICELUL 
SI PAEUSA — ora ITJB (Saia Sir
iiaiiri^H A F- T UN TREN

— ora 17.99 : TeairH laî-r.e-men
eai ..C Tăna**’ dtata Siva; < : 
TĂNAfiE REWE - ora 19 J9 ; 
(CaL Vietonn) : FEME! FEMEI. 
FEMEI — ora 19.39 . (La Gtadina 
Boema) NU TE LĂSA STROE — 
era 39 99 ; Teatrul de rari
Herftstrl-j : DE LA «ACH LA 
TOM JONES — m 39.19 : Anaaa- 
Mul U G-S. : BELECTIUNI «I — 
ora 31.99

Telex TV. 17,35 Lanterna magi
că. Filmul' pentru copii ; Bumini 
șl Maxi • 17,50 Limba spaniolă. 
Lecția a 60-a (reluare) • II, la 
Pentru școlari. Să ne cunoaștem 
patria. Vestigii milenare la Pon- 
tus Euxinus. Transmisiune de la 
Muzeul de Arheologie din Con
stanța « 18,35 Contrapunct. Emi
siune muzicală de Traian Buhlea 
• 11,M Tele-unlversitatea. Ciclul : 
Viața (I). Miracolul proloplasmel ■ 
Emisiune inaugurală a 19,31 Te 
lejumalul de seară • 21.M Seară 
ae operă ..Don Carlo** de Verdl. 
TransnUdone ta direct de la O- 
pe.-a dia TtmipMuni « In paud : 
Interviu cu KicoJLae Boboc, direc
torul O pe rd dta Tlmițoera Rmt 
dune Reflector < I.M Tlriel umi
lul de noapte e 9.M tarf-Jderea

Nbnta obscur m poeadt 
Eisabetei Isanos 1 Simplu p 
limpede, lirismul ei sa sustrage 
definiției lui Daudot asupra 
actului scriptic : wa pune no- 
nu peste alb*. Lesne desd- 
ttabtta aau gata descifrate, 
simbolurile nu șochează prin 
noutate, iar excesiva transpa
rență a versului pare să refu- 
ee, uneori, profunzime*. Salu
tară în sine, claritatea .mesa
jului” artistic nn trebuie ta 
strivească „corola de minuni a 
lumii", prin prozaism și reto
rică. Autoarea „Ora/elor noe- 
talgice“ nu evită pe tot par
cursul cărții aceste capcane, 
astfel tacit accesibilitatea de
vine, aici, rind pe rfnd. cali
tate ți defect, eșec ți izbîndi.

O operă trebuie prezentată, 
Insă, In primul rind, prin ceea 
ce este ți doar fn subsidiu 
prin ceea ce nu este. Proce
deul contrar ar putea fi ina
decvat, mai ales atunci cînd 
ie aplică debutanților. Așadar, 
cum se legitimează poezia E- 
lisabetei Isanos la pnma apa
riție editorială ? Ca o poezie 
da atmosferă, reunind multe 
elemente din recuzita simbo
listă. Una dintre cele mai con
centrate piese de această fac
tură, „Oraș", indică și măsu
ra talentului tinerei poete. Ci
tez : „Mie, după-amiaza săr
bătorilor limpezi, I țărmul de 
foc ce-și ridică / orașe-n al
bastru... / _
lui larg / unde, împinse d* 
lumină, / 
ieșit, / eu 
cum / absența lor ninge 
var, / rug sfîrșit". Și dacă ilu
zoria tentă ermetică a aces
tor instantanee ar putea deru
ta, oarecum, Ia o lectură su
perficială, versurile din 
toarcere" nu mai lasă nici un 
dubiu asupra formulei lirice 
la care face, deseori, apel Eli- 
sabeta Isanos. Nostalgia de
părtărilor, obsesia plecării, 
cromatica palidă a unui uni
vers situat dincolo de albas
tru în somnul zării sau în 
imperiu] unui soare stins, în
fiorat, nu în egală măsură, de 
„hoțită moarte" și de misterul

nunții, sînt certe „argumen
te “ simboliste. Nevrozele ba- 
coviene lipsesc, e drept ; în 
schimb, coșmarele există („Co
mentariu la o scenă de 
război"). Tragismul va fl, de
sigur, mult atenuat. Poeta nu 
viețuiește artistic într-un me
diu mutilant, apăsător și nici 
nu închide în suflet devasta
torul pustiu interior al „da- 
mnațflor* de altă dată. Viziu
nea sa pare mai apropiată, 
din acest punct de vedere, de

CLUJ

Țărmul imaginam-

atîtea corăbîî-au 
zeii la prove, §i-a- 

în

inefabilul lui Dimitrie Anghel, 
depărtat, cu mai multe petala 
de lumină, de perimetrul trau
matizat al arderilor bacovie- 
ne. Neliniștile Elisabetei Isa- 
no« sînt existențiale $î eroti- 
», însă senine, fără iz catas- 
Tofic. Ele contrazic repre
zentările mistice, rectificînd, 
n același timp, resemnările 
iataliste : „Tu nu poți fi a- 
iemeni lui Crist, icoane mint / 
sînd zugrăvesc alb trup în 
troița amiezii... / Și totuși, ca 
an abur, în preajma ta, pre- 
rimt / dureri ce vegetează în 
rănile livezii. / / Absențelt 
durerii cu marginea te-ating I 
ca unda unei ape, te arcuiesa 
senin ; / aș vrea, mușcîndu-țl 
gura într-un sărut, sa-alin ! 
această pace, malul departe 
lS-1 împing...- („Neliniște").

Lirica Elisabetei Isanos este 
de extracție citadină. Orașul

nu figurează, totuși, direct, cd 
decor, ci numai ca stare de 
«pirit. Metropola contempora
nă, cu marile ei aglomerări 
umane, stînjenește mai ve
chea comuniune dintre om șl 
natură și îl constringe pe cel 
dinții la ud spațiu mai re- 
strirw în acțiune. Natura și 
orizonturile largi rămîn reali
tăți permanente, dar numai 
în amintire și nostalgie. Ima
ginea lor are un contur amă
gitor, asemenea mirajelor i 
„Printre frunze, lumina / mă 
amăgește cu galbene poame, 
abisuri ce cad / în palme, pe
te de soare...- („Orașe nostal
gice"). Cînd nu ae cade în 
ientimentalism ți idilic (și «• 
cade adeseori), silabele posted 
sînt străbătute de o undă au
tentică de lirism. Din păcate 
Insă, între sentiment șl senti
mentalism autoarea bate cu 
pasul destule căi nefBriile din 
punctul de vedere al artei, 
numite : surogat folcloric (în 
„Balada" sau „Motio de 
basm“), versificare plată (în 
„Țărmur) mimarea profunzi* 
mii (în Jn loo d« epitaf). 
etc. O autocenzură mai seve
ră ar fi fost de dorit în „O* 
roșe nostalgice". Ea ar fi în
lăturat unele imperfecțiuni 
formale, unele versuri inex
presive ți ar fi dat, desigur, 
mai multă omogenitate valo
rică plachetei.

Acest prooei de decantare 
fl aștept de la viitoarele volu
me ale Elisabetei Isanos, poe- 
tă de o sensibilitate aparte, 
de un talent probabil, neșlo- 
fuit îndeajuns.

NICOLAE BALTAG

• 11,99 tj-m rusă. Lacțla a
M-* (reluare] • IM Pentn e- 
tevi. Conaultatii 1» Mm ha rowta- 
nă, ei. a XII-a. Tema : Universul 
lirle In crea pa arghanas* • 1L99 
Limba spaniolă Lecția a 98-a • 
11JB Monografii contemporana 
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rel Gherman îndreptățește e 
astfel de hotărîre. Primii trei 
ani de studii a fost secretar 
U.T.C. ; următorii doi. preșe
dinte AS. pe facultate, 
e candidat la un titlu 
nent — de inginer-auto. Fiindcă 
în cadrul facultății de mecani
că. Viorel Gherman si-a 
secția de automobile.

— Am ocolit mult Dină mi-am 
descoperit adevărata vocație. 
Revelația ei am avut-o în ar
mată. Crezusem, pînă atunci, 
că mă voi face inginer în con
strucțiile civile. Si de ce să nu 
mărturisesc ? N-am crezut nici
odată că politehnica este atlt 
de grea șl totodată atît de fru
moasă. Nu știu cum o fi la alte 
facultăți, dar aici simți. în- 
tr-adevăr. că pe brațele tale se 
sprijină cîteva din pîrghiile 
principale de comandă ale in
dustriei.

Și, visător. Viorel Gherman 
privește planșeta ca ți cum ar 
privi printr-o fereastră. Tema 
proiectului său : ..Automobil de 
salubritate care execută mătu
rarea și încărcarea-descărca- 
rea mecanică a reziduurilor 
stradale". Un asemenea proiect 
l-a cerut aproape un an de mun
că. Probleme dificile s-au aliniat 
tînărului candidat încă de la 
primele trasări pe calc. Se ce
rea în primul rînd. ca automo
bilul utilitar să răspundă cîtor- 
va caracteristici ale Brașovului: 
străzi înguste și în pante accen
tuate. Se impuneau, de aseme
nea. viteze mici $i proiectantu
lui I se indicase să echipeze 
autoutilitara cu un motor IMS 
cu viteze ridicate. Au fost ne
cesare mii de calcule de adap
tabilitate la viteze lente, deci 
o modificare a cutiei de viteze 
folosindu-se diverși reductori 
81 llmitatorî. A fost nevoie, pen
tru a crea un gabarit redus ca 
tnotorul să fie așezat transver

Acum 
perma-

alei

tai deci și sistemul de trans
misie a vitezei să tuporte adec
vările necaaare. Rentabilitate* 1 
Citeva cifre : dacă acum îngri
jirea străzilor se face manual, 
cheltuindu-se 12 lei pentru cu
rățirea a 10M metri (nemaiadău- 
gînd faptul că Torta de munci 
e incompletă), prin mineral în 
aplicare a proiectului mențio
nat se vor cheltui numai 2-51 
lei pe 1000 metri, putîndu-se 
obține astfel, anual economii 
de cel nutin MO MO lei Se pare 
că astfel s-s realizat mașina 
autoutilitară ideală pentru Bra
șov.

— Am lucrat mult, ritmic.

■ costului «4. 1 V9KOTX1
utilajului etc.

V. Tirano etae tef de promo
ție- Originar din comuna Fundu 
Moldovei — Suceava. dinți-o 
familie In care toți ream brii, 
prin tradiție, sîrti kxcrăten fo
restieri. venit la studii dintr-o 
zooă cu Donderea eea mai mare 
în cherestea, ti nărui absolvent 
îmi mărturisește că pădurea a 
fost cin totdeauna mediul cel 
m>i intim copilăriei $i adoles
centei sale ți că meseria p« 
care ri-a a’es-o a fort determi
nata de acest factdr.

— Citesc mult citesc țl aeum. 
iar de curind Am îectxxrat mal

— S-ar tine eă lucrați cu 
Derspactive adinei șl creați 
•metil viitorului mileniu, bu ?

— Emoțiile le trăieac șl eu 
Preconizez prin proiectul meu 
refaearea zonei pădurilor gră
nicerești din jurul Biatrițel- 
NătaudL Pentru aceasta, propun 
mai multe soluții de refacere a 
ar bore tel or. introducerea goru- 
netelor si a speciilor exotice în 
această zonă, căreia i-am făcut 
un studiu amănunțit tacă din 
vara anului trecut cînd am fost 
In vacanță. Din calculele mele 
reiese că peste un secol, prin 
soluțiile pe care le-am avansat 
în acest proiect, capacitatea de

prins ii exprimat ta acest pro
iect

★
— Temele pentru proiect. îmî 

explică conf. dr. ing. Aurel 
Radu, decanul ” 
Industrializarea 
fost date în funcție de aptitu
dinile șl contribuția fiecărui 
student la cercurile noastre 
științifice. Anul acesta trimi
tem în producție cam 100 de 
ingineri-forestlerl. Sugerăm
ministerului de resort ca acești 
absolvenți să fie repartizați mai1 
întîi în C.I.L.-uri cu un profil 
complex, unde vor avea posibi
litatea să desfășoare o ac tiv it a-

ing. 
FacultfitH 
lemnului.

de 
au

înviorează — șl lucrul 
mal stimulatorii!.

și dumneavoastră.

PROIECTELE DE DIPLOMA
am lucrat și duminica. De aceea 
l-am șl s’riit enorm pe șeful 
nostru de lucrări, dr. ing. V. 
Cîmpeanu. care ml-a 
ajutor prețios- Idee* 
proiect o consider 
Exam emu] de diplomă. In sinea 
mea. l-am trecut. Acum alte 
ginduri mă preocupă : Delta. 
Acolo sînt necesare pentru ex
ploatarea stufului niște trac
toare cu senile speciale, care 
să permită avansarea lor si pe 
terenuri mlăștinoase — chiar și 
pe apă. Poate voi reuși să fiu 
repartizat acolo. Vreau lă tră
iesc între mașini. să le văd si 

le aud respirația mecanică, 
Ie creez și să le 
■"iare că dorința 

un vis hazardat.
puterea noastră 

șanse pentru

dat un 
aceatul 

încheiată.

vraau să-1 continui. O aseme
nea întreprindere îți angajează 
Întreaga viață, iar eu sînt 
conștient de reepoosabilîtățile 
mele viitoare.

FOȘNETUL CODRILOR 
DIN CRONICI

da 
Mă 

It

să 
să 
se 
n 
în 
mult© 
tineri.

*
Și alte nume pot

înțeleg. Ml 
aceasta nu 
Totul este

51 
că

avem 
slntem

așezatefi
cu aceeași îndreptățire în frun
tea unui articol. Bunăoară :

sala A 11-10. Facultatea 
industrializarea lemnului, 
aplec peste planșete. Iată 
citeva proiecte „lirice" : proiec
tul unei viori, al unul xilofon 
etc. Iar aici : „Proiectul unei 
instalații de transport pneuma
tic Ia o fabrică de ~ “
tor : Vasile Tăranu. 
ce înseamnă : PAL.

— „Prelucrarea 
lemnoase". E o operație 
necesita Instalații cu complica
te fluxuri tehnologice. A trebuit 
să execut studiul economie al 
mal multor variante de organi
zare șl să aleg dintre ele pe 
cea optimă în ceea ce privește 
economisirea forței de muncă, 
a consumului de energie elec-

PAL-. Au- 
II întreb

așchiilor
care

atent eroaiearli moldoveni Am 
vrut că aud cum sunau codrii 
Moldovei de odinioară — ii pa
ginile cronicilor mi-au împăr
tășit vibrațiile lor vechi. Tema 
proiectului meu de diplomă a 
fost generată de o lucrare la 
care In anul IV am luat pre
miul I Ia una din sesiunile 
cercurilor noastre științifice. 
In curind, profesorii noștri lțl 
vor «pune verdictul. Să vi. mal 
spun că am emoții tot 
violente ca ta anul I ?

★
— Dacă proiectul meu 

plomă ar avea sanse de 
bllltate. lucru de care 
aproape sigur, rezultatele care 
decurg din acest fapt eu nu 
le-aț putea vedea, îmi spune 
Petru Papp, de la Facultatea 
de silvicultură. M-a interesat 
..Refacerea arboretelor slab 
productive", iar ciclul acestei 
refaceri durează 120 de ani șl o 
continuitate maximă de lucrări. 
In acest sens, spuneam că eu 
nu voi vedea rezultatele.

atît da

de dt- 
apllca- 

stat

exploatabili tata a arborertelul 
va fi de 3 ori mai mare, com
parativ ou cea actuală.

★
Dragos Străjeru. aceoați fa

cultate : O problemă deosebită 
In acest domeniu o constituie 
tehnologia ți mecanizarea ex
ploatărilor forestiere. Ea face 
obiectul proiectului meu de di
plomă oare, de fapt, reprezintă 
un itudiu concret al exploatării 
lemnului într-un parchet (zonă, 
perimetru) de la I.F. Gura Hu
morului. Factorii de care am 
ținut cont au fost pe rlnd : 
aprecierea rolului special de 
protecție «I de agrement al pă
durilor. protejarea semințișu- 
lui utilizabil, exploatarea cu 
ajutorul funlcularului pasager 
în ceea ce privește adunatul și 
apropiatul materialului lemnos 
si dovedirea prin calcul econo
mic a rentabilității acestei va
riante propuse de mine în ra
port cu alte variante posibile 
dar mai puțin efiefonte. Tot 
ceea ce vă spun acum este cu

te completă, șl după un an de 
zile, să fie din nou repartizați 
la întreprinderi mal 
funcție de necesarul minis tem* 
lui.

mici. în

dar si al absolvenților.

M1CRO-1NTERVIU 
CU UN PREMIANT

Răsfoind primul număr al re- 
vlitei ..Sigma", editată de con
siliul A.S. din Institutul politeh
nic Brașov, atenția ne-a fost 
atrasă de portretul unui student 
absolvent : Gheorghe PamfiL 
Nu l-am găsit în nici una din 
sălile AP-2. AP-12 etc ci acasă, 
unde-șl verifica proiectul îm
preună cu colegul său. Radu 
Suliman.

— De vreme ce am condiții 
de lucru și aici, prefer să ră- 
mtn între cărțile și amintirile 
mede. De altfel, prietenul meu. 
Radu, un mare ajpator al artei 
dramatice, adeseori premiant al 
diverselor festivaluri «tudeai-

testi. mă 
în doi e

— Dar
după cîte am aflat, sîntetl po
sesorul unor premii valoroase...

— Incepînd din anul II. ce-1 
drept, am luat de fiecare dată 
premiul I pentru diverse lu
crări prezentate Ia cercurile 
noastre studențești. Dar cea 
mai mare satisfacție am avut-O. 
nu demult, cînd am primit re
zultatul ..Concursului Interna
țional de Rezistentă a Materia
lelor". organizat la Moscova, 
concura la care am participat 
șl eu. obținînd premiul II.

Proiectul de diplomă al stu
dentului Gheorghe Pamfil .„Ma
șină de alezat si găurit cu co
mandă după program și cu 
schimbarea automată a scule
lor". este, de asemenea, o în
cercare temerară, eare. în ciu
da bibliografiei extrem de re
duse. dezvăluie calitățile ex
cepționale de constructor ale 
tînărului absolvent al Facultă
ții T.C.M. — secția Mașini 
Unelte și Scule. Despre toate 
acestea îmi argumentau șl ma
sivele tratate. în diverse limbi 
străine, din biblioteca persona
lă. teancul proiectelor premiate 
așezate în rafturi speciale, dic
ționarele șl... confesiunea luci
dă a absolventului Gheorghe 
Pamfil. confesiune care nu se 
voia altceva decît un adaus 
modest la caracterizarea pe 
care nrofesorii sfii o făcuseră 
cu atîta căldură.

S-ar mal fl putut vorbi șl 
de proiectele de diplomă ale 
altor studenți eminenți dar ele, 
cu certitudine, vor fi aduse în 
atenția tuturor nu peste mult 
timp. în cadrul diverselor ra
muri ale industriilor unde va 
lucra această valoroasă promo
ție de Ingineri-absolvenți aî 
Institutului politehnic brașo
vean. Ele însele vor fi o ..bio
grafie" anticipată a viitorului 
acestor ramuri industriale.

bb Inifamni ei na! nu itiiR 
că avem un suflet, că au a- 
vem dreptal să ne mindrim 
ca el. Iată eeva ci care ne 
putem mîndrl ți în pe jumă
tate cunoștință de cauză. Am 
spus că vom evita să denu* 
mim prietenia. Fapt e eă a- 
vem prieteni. Și mal știm 
încă ceva destul de precis : 
că nu ni l-am programai 
acești prieteni, eă nici chiar 
nu ni i-am „ales", ei au fost, 
în cîteva zile bune, inspirați 
pur țl șimplu sufletului nos
tru. NI se pare că alei e o 
similitudine între prieteni®și 
dragoste. Ca și în dragoste, 
tot asa șl în prietenie, numai 
post factum putem încerca o 
explicație a opțiunii noastre. 
Nu ne flllețte nimeni să fim 
prieteni cu cutare om, se
men al nostru. Dar odată 
prieten cu el, almțim • res
ponsabilitate, una din cele 
mai pure din lume, căci e 
complet dezinteresată. Nu
mai clnd dorim din toată 
inima flă-l meargă bine prie
tenului nostru, chiar dacă ■- 
ceasta presupune un sacrifi
ciu personal, numai atunci 
putem spune cl avem prie
teni. Numai atunci respec
tăm morala nescriiă, dar el 
atit mal tulburătoare, a prie
teniei. Sinceritatea muinlL 
cred ca toată convingerea, eă 
e premisa de bază a acestei 
morale. Cînd sinceritatea 
noastră merge pln& la limita 
de luciditate a slngelul ce ne 
curge In vene și care izvo
răște necontenit din Inimă, 
e semnul dinții eă eel eărnla 
l-o destăinuim ne e prietenul 
inspirat. Basmele noastre 
vorbesc despre frații de cru
ce, litersturile lumii ne dau 
alte destule pilde de amici
ție carată. Să observăm că 
totuși numai in basmele 
noastre — să observăm aceas
ta cu orgoliu, dar și cu res
ponsabilitatea sporită pe care 
o Implică acest orgoliu — cei 
doi se leagă prieteni schim- 
bînd, intr-un ceremonia] sa
cru, cite o picături de singe, 
tșl înțeapă cu curaj Venele 
de la mîlni țl lasă, pentru 
o elipită, să pătrundă singe 
prin singe, sa bată Inimă 
prin Inimă. Premiza e abso
lută. ca nu mai implică nici 
măcar umbra trădării : prie
tenia este astfel un cult. în 
acest sens, care vine din an
cestral, ș! o dovedește că ața 
e basmul, trebuie să ne an
corăm propria noastră prie
tenie. Declanșată odată, prie
tenia trebuie cultivată atent, 
cu mnltă deferentă, cu o res
ponsabilitate tot timpul trea
ză. abia cînd șilm s-o culti
văm ca pe o floare rară, carp 
înflorește odată la mal mulți 
ani, avem dreptul să snunem 
că avem prieteni. Prietenia 
nu-f o clipă sau o zi, ea e 
tlmn cu devenirile lui nebă
nuite.

N-am 
totu«î ; 
relația 
nobilă, 
tot atît 
nn mai 
iubirea

VÎrsta s-o spun eu, șl 
cred că prietenia r 
internmană cea mal 
dacă nu mai presus 
oît *1 dragostea, dacă 
nrejos, tot atlt cit «I 
IncidM sl deci legiti

mă de sine. Da. în 
putem fj flingnrl 
două feluri : fără 
sau fără prietenie.

lnme nn 
decît în 
dragoste

LADISI.AU
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A 36-a sesiune a ELE

Comitetului Executiv al F.S M.
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Apostol

in cea de-a doua ri a lucră
rilor celei de-a 36-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale, care 
se desfășoară la București, au 
continuat dezbaterile pe margi
nea proiectului documentului 
de orientare și de acțiune sindi
cală. ce urmează să fie supus 
spre aprobare celui de-al VlI-lea 
Congres sindical mondial.

Au luat cuvîntul Ramon Freire 
Pizzano (Uruguay), secretar ge
neral al Centralei oamenilor 
muncii, Lutchmeeparsad Bardv 
(Insula Mauritius), secretar ge
neral al Federației Muncii Ho 
Tchang Son (R.P.D. Coreeană), 
vicepreședinte al Consiliul al 
Central al Sindicatelor, Rvszard 
Pospieszynski (R.P. Polonă), se
cretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, Henri Krasucki 
(Franța), secretar al Confedera
ției Generale a Muncii — C.G.T., 
Davingin Jadamsuren (R-P. 
Mongolă), președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Andrees Ziartidis (Cipru), se
cretar general al Federației na
ționale a oamenilor muncii — 
Peo, Remi Rakobote (Republica 
Malgașă), vicepreședite al Fe
derației sindicatelor muncito
rești, Dagobert Krause, secretar 
general al Uniunii internaționale 
a sindicatelor lucrătorilor din 
funcțiuni publice și similare, 
Nguyen Cong Hoan (R. D. Vi
etnam), vicepreședinte al Fede
rației sindicatelor, Gheorghe 
Apostol (România), președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Craz 
Villegas (Venezuela), președin
tele Centralei unitare a oameni
lor muncii și Tran Hoal Nam» 
membru al Sindicatelor pentru 
eliberarea Vietnamului de aud.

In cuvîntul lor, vorbitorii au 
subliniat o serie de probleme 
referitoare la conținutul docu
mentului de orientare și de ac
țiune lindicelâ, au făcut propu
neri pentru completarea și Îm
bunătățirea. Ini, pentru activita
tea viitoare a Federației Sindi
cale Mondiale. A fost relevat! 
necesitatea dezvoltării unității 
ide acțiune a centralelor «indicale 

naționale și Internaționale — 
Indiferent de afilierea si orienta- 

a rea lor politică. în inter eenl ge- 
neral al luptei oamenilor 
Ue pretutindeni pentru a vtațl 
mai bună, pentru progres tocdal 
|i pare.

Concluziile asupra dezbateri 
for 11 primul punct de ne ordi
nea de ri a sesiunii an fort for
mulate da Louis Saillant, aeero- 
tnr general al F-S-ML

în cuvîntul aiu. tovarășul 
Gheorghe Apostol a arătat că 
proiectul Documentului de 
orientare si de acțiune sindi
cală conține aprecieri fi obiec
tive care demonstrează că se 
fac eforturi pentru adaptarea 
Federației Sindicale Mondiale 
la realitățile contemporane, ci 
se caută soluții pentru întă
rirea unității interne a FS.M. 
și dezvoltarea legăturilor sale 
cu alte organizații.

Vorbitorul a subliniat nece
sitatea de a stabili și lărgi con
tactele cu organizații sindicala 
internaționale și centrale na
ționale. indiferent de afiliere, 
de a discuta cu acestea și de a 
iniția Împreună cu ele acțiuni 
unitare pentru realizarea unor 
obiective de comun acord ac
ceptate.

Viața, experiența internațio
nală — a spus vorbitorul — 
demonstrează ci plasarea In 
centrul activității F.S.M. a 
problemelor specifice sindicale 
și abordarea lor ținfnd seama 
de diversitatea de condiții In 
care acționează fiecare centra
lă. răspunde mai bine rolului 
F.S.M., intereselor oamenilor 
muncii și organizațiilor lor 
sindicale.

In legătură cu constatarea 
cuprinsă în document că fie
care centrală națională îșl de
termină liber propria orienta 
re, vorbitorul a subliniat im
portanța aplicării principiilor 
egalității in drepturi șl 
neamestecului în treburile In
terne.

Abordînd problema securită
ții europene, tovarășul Gheor-

ghe Apostol a spus i Cercuri 
tot mai largi ale opiniei pu
blice, inclusiv organizații sin
dicale oe alte afilieri se pro
nunți pentru găsirea unor so
luții care să permită popoare
lor europene sâ trăiască In 
pace ți securitate. pentru re
cunoașterea realităților de 
după cel de-al doilea război 
mondial, pentru înfăptuirea u- 
nor mĂsuri cum ar fi : lichi
darea blocurilor militare, reali
zarea dezarmării generale, re
tragerea trupelor străine în li
mitele granițelor naționale, 
renunțarea ia demonstrațiile 
de forță care Înveninează at
mosfera internațională, acce
lerează cursa înarmărilor și 
pun în pericol pacea în Europa 
și In lume.

Reprezentantul «indicatelor 
din România a subliniat însem
nătatea organizării unei întâl
niri a reprezentanților tuturor 
organizațiilor sindicale din 
Europa, care să discute pro
blemele economice și sociale 
actuale interesfnd pe oamenii 
muncii de pe continent ți care 
ar crea premise pentru apro
pierea pozițiilor sindicatelor In 
problema securității europene 
șl în alte probleme.

Referindu-se Ia 
revizuirii statutului 
varățul Gheorghe
relevat importanța egalității Ia 
vot a organizațiilor membre și 
a exprimat speranța că m va 
ajunge la 
cep Labile, 
principiile 
tocești.

problema 
F-S-M. to- 
Apostol a

soluții unanim ar
in concordanță cu 
democrației nrand-

SPORT
• ÎN CADRUL concuuu- 

lui intemițlona] de atietter 
da la Geaeka (R. F. a Gtrmi- 
nial), sportiva române* Lda 
Manollu, campioană olimpică 
la Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico, a clftigat 
proba de aruncarea diacului eu 
rezultatul de 33,77 m. Campioa
na olimpică ia pentatlon, atle
ta vest-germană Ingrid Becker, 
șl-a adjudecat victoria în probe 
de săritură In lungime eu 5.M 
m, lntrectnd-o pe recordmana 
mondială a probei. Viorica 
Viscopoleanu (România), eu 
numai un centimetru.

• CONCURSUL INTERNA
TIONAL feminin de sărituri 
de la trambulină desfășurat la 
Leningrad a revenit tinerel 
înotătoare Christa Keler (R. D. 
Germană), în vîrstă de Ifi ani, 
cu un total de 129,81 puncte. Pe 
locul secund s-a clasat cana
diana Beverley Boys — 127,7fl 
puncte, iar locul trei a fost 
ocupat de Tatiana ștlreva — 
(U.r.s.s.) — 127,32 puncte.
Sportiva româncă Melania De- 
cuseară a ocupat lacul patru 
cu 124,83 puncte.
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jă, pregătit pentru o bună ger
minare. Procentul de prindere a 
întrecut orice așteptări — peste 
99 la sută.

Străbatem județul și în foarte 
multe puncte ne întâlnim cu în* 
semnele muncii voluntar patrio
tice a tinerilor. La Șimletd Silva
niei, Ileanda și Cehul Silvaniei, 
în preajma suprafețelor plantate 
de ei, tinerii au așezat plăcuțe in
dicatoare. Nu e vorba de o lau
dă, ci de o precizare concretă, 
pentru oricine dorește să afle 
ceea ce au făcut: plantat 7, 9 ?l 
12 hectaie. La Criștolț, secretarul 
organizației U.T.C., tovarășul Va
sile Coslea se arată nemulțumit 
pentru cele 5 hectare plantate. 
„Se putea realiza mai mult — 
conchidea dumnealui într-o dis
cuție. Timpul nu ne-a permis. în 
toamnă insă... și privirea secreta
rului organizației U.T.C. se în
dreaptă către un grafic ce redă 
stadiul îndeplinirii propriilor an
gajamente în întrecerea socialis
tă, apoi pronunță : încă 5 hecta
re. Nu departe, la Bălan, și Bo- 
bota, același climat de nemulțu
mire pentru ceea ce s-a realizat,

Joi dimineața s-au deschis 
Capitali lucrârlla aes^unll de 
munleârl tehnlco-gtilnUflce prile
juită de împlinirea a 21 de ani de 
activitate a Institutului de cerce
tări pentru materiale șl prefabri
cate de eonatrueții <Mb București. 
Participi camem ae gtrintâ. cadre 
dm sectertil de cercetare din 
I.CJtP-C. si tostltute cmllirf, 
spedalisti din întreprinderi.

Intr-o atmosferă de putandeft 
însuflețire, pemcipeatîl au adre
sat a telagTxxr-ă Cneaitetizlixl C«fi- 
trai a! FarOtaM OwM 
RooAn torirtritirf XICOt-AE
CZAOSracC ha care, printre al
tele. ae ao_ee : Calacttvnl de 
tar fi te it tialM laperteexă
Paradeiai || CaaiKetalwl ale Caa- 
tnj realizarea planelel da cerce
tară fi a angaja men tel ar luate, 
pentru teii cînd lenl ale anului

Ne exprimăm, de aaemenea, da
lii na încredere șf itapmenhil 
■astru față de politica partidului.

Sesiunea științifică

LUDVIK SVOBODA, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, GUSTAV HUSAK, prim-secretar al Comite
tului Centrial al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
OLDRICH CERNIK, președintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, au transmis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comuniat Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele “ .......................................
al Republicii Socialiste România, o 
apur.e :

Dragi tovarăși
în numele Partidului Comunist 

guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al întregului 
popor cehoslovac, primiți mulțumirile noastre sincere pentru 
salutul frățesc și felicitările cordiale transmise cu ocazia 
relei de-a 24-a aniversări a eliberării patriei noastre.

Și noi să urăm, din toată inima, dumneavoastră și 
întregului popor român, succese continue și ne bucurăm de 
rezultatele abținute de poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în construcția societății 
socialiste.

Sîntem convinși el prietenia noastră tradițională, relațiile 
frățești și colaborarea multilaterală se vor dezvolta și în 
continuare cu succes, in interesul popoarelor noastre, al 
unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste și munci
torești internaționale și al ploii In lumea întreagă.

Consiliului de Miniștri 
telegramă In care se

din Cehoslovacia, al

l CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI
* UNIUNII SCRIITORILOR

I
I
I
I
I
I

0 delegație a U.T.C. condusă de tovarășul | 
Ion Iliescu a plecat spre Stockholm

Joi dimineața a părăsit Capita
la îndreptindu-se spre Stockholm 
o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Ion Iliescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.CL, ministru pentru pro
blemele tineretului care va. face 
o vizită oficială în Suedia, la 
invitația Uniunii Tineretului So
da!-Democrat din această țară.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fort ae față Mircea An- 
gelescu. Floarea Ispas. Vasile 
Nicoldoin, Ian Popescu. Gheor
ghe Stoica, Iosif Walter, secretari 
ai C.C. al U.T.C, Traian Ștefă- 
nesm. președinte al U.A.SJU, 
membri ai Biroului CC al U.T.C 
și activiști ai CC al U.T.C

ttumi a XXin-a aceculâ a Cee- 
■inaSoi de Ajutor Ecooomlc Reci
proc. Comitetul Executiv a apro
bat modul de organizare al lucră
rilor pentru dbarerea la tndepiim- 
re a măsurilor concrete privind 
realizarea Lotâririlor i eu unii Con- 
atiiuiui.

Ședința Comitetului Executiv a 
foct prezidat! de F. Jaroszewlcz, 
vicepreședinte a! Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Pclone, reprezentantul permanent 
ai Poloniei la C.A.E.R.

i^.,mERVL m/iL“ 
/ll BOXULUI ROMANESC

-tar, neam alat la atena ocosâ . 
VI»» 1 mea dla MrtdeaoAa. să fia 
«amplasai metis est» Ivi. pasta 
ae tb Inaplia! mbe^ *

11 dorim. din inimi *
V«;el jf exuberant ea un na

pi] — si este de fapt — AUREL 
DUMITRESCU, maree revelație 
a „napofnareîor- ’■ rfșugac titlul 
la categoria pe care c domina 
autoritar eacnptontul european. 
Nicolae Gîju) a început eu 1n- 
drăzoeală șl na in ta ta ii se pre
zinte singur, fără să mal aștepte 
vreo întrebare : ^a 2t de aal 
aint călătorit ca a spertirâ. a- 
tieta Mine* Dv mit rears aaal 
trecut am ah țin ai primai titlu 
la juniori, anal acesta la semiari 
ll peste elteva zile, cine ftie. .“ 
De față, antrenorul tău. Lu
cian Popescu. cu care se 
aseamănă în maniera de box 
pînă la identificare, temperează 
zelul puștiului : „N-am văzut 
niciodată nn camplanat euro
pean. dar îmi Închipui eă-1

foarte grea. Poate iâ apari ou 
■brm neeanoieat la care nici 
■■ te MtepU- Iri privește ele
vul : Tw ești Inel tinâr, n-al 
experiența riaraloL Apoi către 
noi : 8-a pregătit foarte bine fl 
ni utept să faci e figuri 
bnoi"

Maeotrui Ioc Pope, pe care 
1-nm făxfa pe malul lacului ..tră~ 
gmd" la pegte. ne-a conturat ta- 
bioul «tării de ap irit.

Atei la noul domiciliu, după 
cren am aflat, băieții se odih
nesc și se recreează, volumul 
Lueruhii e redus pînă la pro
centul necesar menținerii for- 
tneL Exercițiile de gimnastici, 
alergările, sprinturile, reprizele 
cu... imbna tint alternate eu 
D rogram e de tetovi z ar. aud iții 
muzicale la tranzistoare iau 
magnetofonul Iul Cuțov ; băieții 
joacă șah. ping-pong, table, ci
tate. se plimbă. Cadrul natu
ral — o împărăție a liniștii. 
Ieri au ieșit In oraș și au vizio
nat filmul .,A trăi pentru a 
trăi"...

— Acum ae bate flecare 
adversarul necunoscut, ne spune 
antrenorul principal Ion 
Pînă vor vedea șl ei 
terților, se luptă cu un 
sar care le dă atîta de 
greutatea. Cînd ajung la dife
rențe de ordinul sutelor de 
grame... sar tn sus de bucurie. 
Ci|ot — care mereu mă întreabă 
de partenerii Iul, ha de frfrbul 
Vajln. ba de polonezul Petek — 
a Început de la 64 de kg... Acum 
are 61.

— Pe 
dhim ?

— As 
Bl bb e 
data aceasta, cit mal mulțf ro
mâni. Șanse mari an Ciucă, 
Cutov. Mihai Aurel, Monea, 
Alexe, Antonio... Să mal aștep
tăm însă pînă după primele 
focuri...

...Cu douăzeci șl patru de ore 
înaintea declanșării „ostilități
lor". în tabăra română domnește 
un optimism robust, calmul șl 
liniștea, luciditatea și speranța.

eu

Popa, 
decizia 
adver- 
furcă :

care-i vedeți pe po-

prefera să-l văd pe toți 
Imposibil să vedem, de

DIN CLUJ

IU.T.S.D., și de alți conducători 
ai acestei organizații.

A fost de față ambasadorul Ro- ■ 
mâniei la Stockholm, Eduard Me- I 

zincescu, și membri ai ambasadei.

Sala de festivități a Bibliote
cii Centrale Universitare din 
Cluj a găzduit joi adunarea ge
nerală de constituire a Asocia
ției Scriitorilor din Cluj, la care 
au aderat prin opțiune ecriitori 
din județele Bihor, Aflba, Sa tu 
Mare și Maramureș. Au luat 
parte scriitori, poeți, critici lite
rari. dramaturgi, conducători al 
filialelor de creație, ai Instituții
lor locale de cultură, cadre di
dactice universitare, redactori 
ai unor reviste literare și e- 
dituxi.

Adunarea a foat deschisă de 
Laurențiu Fulga, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor din Ro
mânia. Scriitorul Dumitru Radu 
Popescu, secretarial filialei clu
jene. a prezentat apoi darea de 
seamă. în care a relevat prin
cipalele realizări pe tărimul 
literaturii, spiritul creator, de 
respond abilitate cetățenească 
șl patriotică de care au fost 
animați scriitorii clujeni în 
activitatea lor. S-a subliniat, 
intre ajftele. că oamenii de litere 
din acest important centru cul
tural all țării au publicat. în 
ultimii ani. peste 300 <le volu
me de proză, poezie și critică 
literară. Scriitorii clujeni au

pacrtifrioat, de asemenea, la di
ferite manifestări culturale șl 
Îndeosebi la intî'Lnlrlle ou citi
torii.

în cadrul discuțiilor, nume
roși scriitori și-au exprimat 
satisfacția pentru condițiile 
deosebite create oamenilor de 
litere, pentru posibilitățiâe și 
perspectivele pe care le deschi
de asociația.

Au transmis saluturi Romeo 
Ghircoiașiu, președintele Co
mitetului județean pentru cul
tură șl artă. Dumitru Pop, de
canul facultății de filologie, 
Ianoso Elemer, de la Faculta
tea de filologie, Daniel Popes
cu, rectorul Institutului de arte 
plastice „Ion Andrees ou", Me- 
Husz Iozef, în numele Cons Uliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din Republi
ca Socialistă România, șl Ion 
Arcaș, din partea Filialei Uniu
nii Ziariștilor.

Iziind cuvîntul. Aurel Duca, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele 
Consiliului popular județean. 
a subliniat că scriitorii din 
această parte a țării au 
adus o prețioasă contribuție la 
dezvoltarea literaturii noastre. 
Vorbitorul ■ arătat că As o c ta
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I$i propun o cunoaștere apro
fundată a problemelor econo
mice. prin activitatea desfășu
rată nu se păstrează în mijlo
cul problemelor pe care satul, 
prin unitatea sa economică de 
bază, le ridică și alături de 
care își justifică întreaga exis
tență rețeaua celorlalte unități 
social-eeonom ic e. Om ițind, 
sau fără știință, aceste 
me cardinale, 
că pe agenda 
râtului U.T.C. 
ne predomină 
ral-sportlve.
col tura! -aperitive ți ie vorbește 
ea «tita patos, de parcă numii 
cm realizarea lor depinde atin
gerea importantelor obiective 
amintita mai rus. Am vrea al 
fim bine înțelegi Locul fi ro
tai acestor acțhinl aderența ti
nerilor fa'4 de ele ne sînt ab- 
aolu2 limpezi Credem chiar, cl 
ele pot fi organizata cu mai

4-

cu 
proble- 
mirare 
a apa- 
comu- 
cultu-

nu e de 
da lucru 
din uneia
acțiunile
Despre acțiunile

Macarie. După două ceasuri de 
căutări, salvarea : tovarășul 
LI viu Jondrea. secretarul comi
tetului comunal da partid, ne 
îndrumă către Gertrud Bordon.

— Dînsa este.
Roșind pentru dînșll, am ca

nalizat discuțiile pe alte teme 
decît cele ale cooperativei a- 
gricole la care, cît de cît, pu
tem primi răspunsuri fără ca 
ghidul nostru, activistul Dumi
tru Rău lesa, să rețină iarăși ore 
In șir telefonul sau pe alți oa
meni.

...La Cristian, am fost singur 
în cooperativa agricolă. Secre
tara comitetului comunal 
U.T.C., tovarășa Maria Piper- 
nea. era contabila cooperativei.

— Activistul care răspunde 
de comun® noastră. Traiul 
Schean. avlnd drumul pe aici 
(se destăinuia secretara). In na
veta ce o face zilnic la Sibiu, 
trece din rfnd In cînd și pe la 
mine. Analizăm munca patrio
tică, cultural-artistică, spor ti -

Poți acționa eficient dacă
nu cunoști realitatea ?

deși angajamentele 
mult depășite.

Pădurile Sălajului 
ra aceasta au crescut in suprafa
ță cu cele 114 hectare plantate 
de tineri. La prima vedere s-ar 
putea ca cifra să nu impresio
neze, in multe județe ea fiind în
trecut. Această cifră ascunde

au fost cu

In primăva-

nală hectarele de pădure pe care 
noi le plantăm acum cu puieți 
Am organizat nenumărate intil- 
niri între localnici reprezentanți 
ai inspectoratului silvic, au fost 
prezentate filme documentare. A- 
poi, în perioada campaniei (prin 
activiștii comitetului județean am 
urmărit mereu situația îndeplini-

insd poate cel mai mare ookim 
de efort.

„Încă din iarnă — ne mărturi
sea tovarășul IOAN MORARU, 
prim secretar al comitetului jude
țean U.T.C. — am pornit la pre
gătirea acțiunii de împăduriră 
discutând concret aproape cu fie
care tânăr din județ. Am căutat 
sâ-i lămurim că plantînd fac o 
treabă utilă. Cu creionul în mi
nă le-am explicat ce importanță 
prezintă pentru economia națio»

ril angajamentelor h împăduriri) 
la organizații s-a creat o opinie 
colectivă ce a avut ca rezultat 
— în ziua următoare — executa
rea unui volum de muncă mai 
mare. Aș vrea, de asemenea, să 
spun că in majoritatea organiza
țiilor U.T.C. din Zalău, Șimleul 
Silvaniei, Cehul Silvaniei și din 
unele sate și comune, în cadrul 
„săptămînilor pădurii* au fost 
organizate excursii in păduri, 
concursuri de orientare turistică,

întreceri sportive, care i-au atras 
și mai mult pe tineri în acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică.

Cu toate că angajamentul nos
tru pentru anul acesta a fost 
îndeplinit cu o depășii e de 14 
hectare, pentru toamnă ne pro
punem ca, dezvoltînd experiența 
acumulată, să deschidem noi șan
tiere".

Acțiunile tinerești din județul 
Sălaj au cuprins în primăvara a- 
eeasta, pe Ungă împăduriri, o 
teamă de alte obiective. Au fost 
plantate aproape 4 800 pomi fruc
tiferi, 6 100 plopi în aliniament, 
au fost efectuate lucrări de cu
rățire pe 2900 hectare pășuni $i 
s-au amenajat pentru 
proape 100 hectare.

Valoarea lucrărilor 
depășește cu mult 
700 000 lei, ceea ce 
mai mult de 80 la sută din an
gajamentul anual. In cinstea ce
lui de al X-lea Congres al P.C.R., 
comitetul județean U.T.C. va 
deschide încă două șantiere lo
cale, unul la conducta de aduc- 
țiune a apei, pentru orașul Zalău, 
iar celălalt la modernizarea dru
mului Crasna — Zalău, cu o par
ticipare d ’ peste 1 500 de tineri.

trigații a-

executate 
cifra de 
reprezintă

multă fantezie, devenind cu atît 
mai atractive, mai interesante. 
Dar ele rămîn, totuși, activități 
derivate, subordonate obiectivu
lui principal — educarea prin 
muncă și pentru muncă a tine
retului de la sate.

La Comitetul județean Sibiu 
al U.T.C. ni se și declară că e- 
ducația prin muncă și pentru 
muncă e problema centrală a 
întregului aparat. Unde se află, 
însă, terenul de desfășurare al 
acestei munci la sate, dacă nu 
în însăși perimetru] și preocu
pările unităților agricole, 
la care li se mai adaugă sec
țiile I.M.A. și fermele între
prinderilor agricole de stat ? 
„In chiar aceste unități" — ni 
se răspunde de către tovarășul 
Iile Berghea, șeful secției or
ganizatorice a comitetului ju
dețean U.T.C. Ce ne confirmă, 
însă, terenul ?

Un prim popas l-am făcut la 
Șellmbăr. împreună cu Dumi
tru Răulea, activist salariat al 
U.T.C.. am mers la cooperativa 
agricolă. Dar, surpriză...

— Stați să aflăm cine e se
cretarul organizației U.T.C. pe 
cooperativă, se scuză, pentru 
cîteva minute, tovarășul Răulea.

— Dar dumneavoastră nu sîn- 
tețl activist și pentru această 
comună, nu treceți șl pe aici ?

— Da, dar...
Au început căutările. Tele

foane peste telefoane, oameni 
trimiși într-o parte șl în alta. 
Zadarnic se încearcă și la se
diul Consiliului popular, unde 
lucra secretara Comitetului co
munal U.T.C., tovarășa Dorina

vă, turistică. A venit și două 
zile la rînd, chiar șl azi mi-a 
dat un telefon. - 
Despre C.A.P. ? 
pentru că stnt 
mai importante.

Sînt, deci, alte ,__  ___  ___
importante. Cooperativa agrico
lă este, după părerea dînșilor, 
locul unde, dacă poți trece să 
le dai bună ziua celor de aici, 
aste suficient. Unde trebuie, 
însă, să acționeze tinerii în pro
cesul de producție, care sînt 
problemele pe care aceștia, în 
numele lor șl al cooperativei, 
le ridică, sîait chestiuni ce pri
vesc doar... alte organe.

— Noi ? Serbări, baluri, ex
cursii. fler vechi — că este sta
bilit pe kilograme în plan — 
astea sînt problemele ce încer
căm să le rezolvăm — 
ne precizeze secretara 
tulul comunal U.T.C.

Cu cărțile pe masă, 
apune, împreună din 
șeful secției organizatorice 
Comitetului județean Sibiu 
U.T.C., am încercat descifra
rea acestei stări de lucruri.

— La Șellmbăr, activistul des
pre care eu nu am o părere 
bună, este al municipiului care, 
are în raza sa și această co
mună. La Cristian ? S-ar pu
tea să fie și acolo la fel. E a- 
devfirat, problemele sînt mul
tiple, unde să se împartă mal 
întii activistul ? Mai mergeți șl 
în alte comune.

ȘI am mers. La Șnra Mică, Ia 
sfîrșitul zilei, cu Suzana Elișer. 
activista comitetului județean 
U.T.C. care răspunde de aceas

tă comună, n-am putut însăila

Ce altceva ? 
A, nu ! Nu, 

alte probleme

probleme mat

ținea să 
comite-

cum 
nou

n
r.?

a 
al

o discuția despre coordona
tele cooperativei agricole, 
despre ce există acum, ce 
va fi mîine In această unlbaite. 
A apelat și la caietul în care 
spunea că a însemnat princi
palele probleme ce le are de 
rezolvat, la carnetul de evi
dență a membrilor, la tot felul 
de procese verbale și dări de 
seamă. Dar... zadarnic. De la 
1913 hectare, cîte are în reali
tate cooperativa (apelînd la u- 
nele date generale sau pe care, 
probabil, le știa cine știe de 
<5nd și din ce comună), dînaa 
a extins suprafața la peste 
3 000 hectare ; de La 17,33 lei, 
valoarea zilei-muncă... a ridi
cat-o la 26 lei etc., etc.

— în comună există si o în
treprindere agricolă de stat. 
Ați trecut prin ea ?

— Da. Este printre întreprin
derile bune ale județului. $î-a 
încheiat anul, n-aș putea spu
ne exact cu cît, dar, în tot ca
zul, cu beneficii mari.

Toate, absolut toate erau fneă 
Improvizații. întreprinderea A- 
țricolă de Stat din localitatea 
Șura Mică și-a încheiat activi
tatea pe anul 1968 cu peste 
700 000 lei pierderi. Directorul 
întreprinderii, tovarășul ingi
ner Leonid Foida, nu-șl amin
tea ca vreodată sfi fi avut vreo 
discuție, sau să o fi întîlnit 
pe activista comitetului jude
țean al U.T.C.

— Nu o cunosc, nu știu nici 
cum o cheamă. Este singurul 
reprezentant al unui organ ju
dețean cu care conlucrăm — 
sau, mai bine-zls, cu care ar 
trebui să conlucrăm — pe care 
nu-1 cunosc.

La o asemenea cunoaștere a 
realității, evident, urmează o 
îndrumare a organizațiilor 
U.T.C. pe măsură. Ne oprim 
aici. Nimic nu acuză mai mult 
decît faptele. Sigur. Implicații
le la care dau naștere ar putea 
comporta comentarii pe diverse 
aspecte. Deocamdată, însă, un 
lucru ținem să-l subliniem : 
absența unităților economice 
din mediul rural din pre
ocupările aparatului județean 
al U.T.C. este Inadmisibilă. 
La sate există școli, cămine 
culturale, dispensare, magazine 
etc., etc. pentru că, în primul 
rînd există cooperative de pro
ducție. întreprinderi agricole de 
stat și pentru mecanizarea a- 
griculturil. adică locuri în care 
muncesc și-și realizează venitu
rile cea mal mare 1
populațla rurală. Or. 
nități care constituie 
nomică a satului — 
se subliniază în toate 
tele organizației noastre de ti
neret — trebuie să stea în pri
mul rfnd în atenția șl preocu
pările activului și organizații
lor U.T.C., pentru că ele sînt 
baza pe care trebuie grefată în
treaga activitate. Somnalînd a- 
cesrte deficiențe, constatate în 
județul Sibiu, lăsăm deschisă 
dezbaterea : „în munca dumnea
voastră de activist, ce loc o- 
cupă problemele economice ale 
satului"?

parte din 
aceste u- 
baza ec*o- 
așa cum 
docwnen-
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țiel îl revine sarcina de a strln- 
ge si mai mult legătura dintre 
scriitori și cititori, de a apropia 
pe oamenii de litere de viață, 
în ficopul reflectării veridice și 
la un înailt nivel artistic a rea- 
litătMcr socialista din patria 
noastră. pentru îmbogățirea 
continuă a patrimonlidiui cul
tural.

în încheiere a vorbit acad. 
Zaharia Stancu. președintele 
Uniunii Scriitorilor, care a adus 
salutul conducerii Uniunii 
a urat succes Asociației.

Comitetul Asociației este al
cătuit din : Dumitru Radu Po
pescu, Ion Vlad. Adrian Marino. 
Vasile Rebreanu, Foldes Laszâo), 
Kantor Lajos, Huszar Sandor, 
Augustin Buz ura, Kanyady 
Sandor. Laszloffi ALadar, Szabo 
Gyula. Ca secretar a fost ales 
Dumitru Radu Popescu.

în încheiere. într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, cei pre
zent! au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general 
al C.C. al P.C.R., următoarea 
telegramă :

Asociația scriitorilor din 
Cluj. întrunită în ședința ple
nară de constituire, în ziua de 
29 mal 1969, adresează Comite
tului Centra] al Partidului Co
munist Român, dv. personal, iu
bite tovarășe Nicolac Ceauș es
eu. cele mai vii mulțumiri pen
tru grija neobosită ce o purtațl 
scriitorilor si tuturor oamenilor 
de cultură din patria noastră.

în contextul măsurilor înnoi
toare ce privesc ansamblul ac
tivității politice și sociale ini
țiate de partid, pe linia trans
punerii în practică a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea. consti
tuirea Asociației teritoriale a 
scriitorilor din Cluj se înscrie 
printre acțiunile Importante 
ale vieții literare din orașul 
nosiru. Obștea scriitoricească, 
indiferent de limba In care se 
scriu operele literare, se pre
zintă în aceeași unitate fermă, 
animată de principiile călăuzi
toare ale politicii partidului 
nostru. Adoptînd în creația ar
tistică criteriile diversității sti
lurilor si viziunilor prtlstiee 
proprii fiecărei personalități 
creatoare. înlăturind dogmele 
și prejudecățile de orice fel, 
literatura noastră de astăzi, în 
spiritul democratismului larg 
preconizat de partid, proclamă 
cu fermitate telul el suprem, 
anume de a răspunde cît mal 
deplin comandamentelor socia
le și naționale ale poporului 
nostru.

Asociația teritorială a scrii
torilor din Cluj, pe aceste te
meiuri solide ale politicii cul
turale a partidului nostru de
pune eforturi susținute organi
zatorice și ideologice în vede
rea mobilizării tuturor scrii
torilor la realizarea unui climat 
favorabil creației literare. Scrii
torii din Cluj, români și ma
ghiari, într-o frățească șl strln- 
să colaborare, si-au adus aportul 
la înflorirea literaturii întregii 
târî, dovadă fiind cărțile apă
rute, precum și conținutul va
riat si bogat al revistelor li
terare din Cluj. Participarea 
scriitorilor Ia viața obștească 
este generală șl fructuoasă, 
aceștia îndeplinindu-și In mod 
demn sarcinile lor de artiști 
cetățeni ai României socialiste, 

“i conducerea parti- 
-------pe dv. personal, stima
te tovarășe Nicolae Ceaiișescu, 
că și pe viitor vom depune 
maxime eforturi pentrn a fi la 
înălțimea sarcinilor trasate tu
turor oamenilor de litere, pen
tru ca toți scriitorii să fie In 
primele rîndurl ale muncii de 
făurire a socialismului, pentru 
măreața cauză a poporului el a 
partidului nostru.

I
 cetățeni ai 

Asigurăm 
dului și pe
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economisirii. Pot să vă spun că 
astăzi învață astfel. Ia școala e- 
conomiei, peste 500 000 de elevi 
și numărul lor crește continuu.

★

Am fost contrariat de o în- 
tîmplare petrecută într-o gară. 
O femeie cu un aspect modest 
se afla în așteptarea unui tren, 
alături de băiatul ei, de vreo 
15 ani. Băiatul contraria prin
tr-o anume aroganță pe care 
n-o poți defini prin surprinde
rea numai a unui gest sau de
taliu. Cineva — mama, parcă 
— a propus să mânînce ceva. 
Dlntr-un coș de rafie, bătrîna 
a scos o gustare simplă... Bă
iatul a strîmbat din nas, a fă
cut un semn de o semnificație 
pe care o atribuim, în genere, 
șperțarului, mama s-a confor
mat și. cu un oftat, a scos fiu
lui o bancnotă de 25 lei, ca 
iatul să servească masa, pe 
triva pretențiilor sale, la 
staurantul gării. Au trecut 
teva minute bune și fiul și-a 
făcut apariția în holul de aș
teptare, unde s-a tolănit pe o 
bancă aflată mal departe de 
mama sa. aprinzîndu-și o țigare 
și aștemîndu-<se pe siestă. Niel 
un gest — mai mult sau mai 
puțin costisitor — de mulțumi
re pentru bătrîna sa mamă. Și 
atunci mi-am amintit de măr
turisirea unui adolescent care, 
în prima sa vacanță în care a 
muncit, din primul salariu a 
cumpărat mamei sale un obiect 
vestimentar al cărui preț i-a 
acoperit practic întreaga sumă. 
Nu intenția de a scoate efecte 
lacrimogene m-a Îndemnat să

bă- 
po- 
re- 
cî-

alătur aceste două întîmplări, 
ci descifrarea distanțelor gra
duale existente în conștiința a- 
dolescenților asupra faptului că 
banul e simbolul unor eforturi 
de muncă, că prețuirea lui e 
semnul unei chibzuințe ce se 
apunță ca o promisiune pen-tru 
evoluția viitorului matur. Am 
povestit aceste lucruri tov. 
George Văideanu, rugîndu-I să 
ne facă cunoscută opinia dom
niei sale despre prejudecata u- 
nor părinți a căror tinerețe 
fiind greu muncită, consideră 
că odraslele lor trebuie să fie 
scutite de orice griji, să lase 
spiritul de economie să se dez
volte la aceștia atunci „cînd se 
vor lovi cu capul de pragul de 
sus al primilor ani de căsăto
rie".

— Pregătirea pentru viața e- 
conomică și pentru viața de fa
milie — ne-a spus domnia sa
— este astăzi deosebit de strin
gentă, mai ales că, pe fundalul 
acestei realități generoase cu 
oamenii — e un lucru ușor de
monstrabil că veniturile fami
liilor cresc de la un an la altul
— unii părinți țin cu încăpă- 
tfnare să-și scutească copiii de 
grija de a prețui banul, de e- 
fortul de a economisi, care să 
devină încă de la vîrsta pregă
tirii pentru viață o deprindere 
morală care condiționează nu 
numai ordinea în bugetul vii
toarei familii, dar și spiritul de 
ordine în toate actele sociale 
ale maturului de mîine. Așa se 
face că o parte din unele ti
nere familii intră repede In 
criză, pentru că n-au fost pre
gătite pentru spiritul de ordi
ne, pentru spiritul de a econo
misi ban cu ban tn vederea a-

slgurării unui 
fiecare dintre 
simtă bine. Da. foarte mulți ti
neri fac primul pas al căsăto
riei făcînd o evaluare a zestrei 
lor afective, dar neglijînd total 
evaluarea posibilităților 
riale și 
decurge 
ani de 
familia 
pfindită 
dar este afectaț însăși aportul 
social al partenerilor, grevat de 
griji ce puteau fi evitate prin 
deprinderi bine fixate.

— De fapt, atingem astfel o 
arie mult mai largă în care ac
ționează spiritul de 
sire.

— într-adevăr, o 
modernă presupune 
slujitori cu o pregătire profe
sională superioară, dar și oa
meni cu o exersată deprindere 
de a economisi. Nu acesta e 
sensul randamentului social des
pre care se discută atît de mult 
în societatea modernă : să chib- 
zuiești cit mai bine eforturile 
pentru o finalitate cît mai mare 
a producției ? Manca, plus spi
ritul de ordine șl de economie 
sînt factorii hotăritarl ai belșu
gului șl Implicit, ai calităților 
pe care Ie presupune o perso
nalitate modern constituită. în 
unele școli există un sistem de 
a realiza economii pentru ac
țiuni interesante : excursii, a- 
menajarea de terenuri sportive, 
achiziționarea de costume pen
tru dansuri populare și instru
mente muzicale etc. Ce lipsește 
însă, e orientarea desfășurării 
lor ca un proces educativ ri
guros urmărit pentru formarea 
Integrală a elevilor, dim care

confort în care 
parteneri sa se

mate- 
a liniei de conduită ce 
de aici, pentru primii 

căsnicie. Nu numai că 
astfel constituită este 
de criza de încredere,

economi-

economie 
nu numai

nu poate lipsi deprinderea a- 
cestora pentru chibzuirea pro
priului buget. Această educație 
ar trebui să se desfășoare ca 
o activitate dublă în care școa
la. organizațiile de pionieri și 
U.T.C. să angajeze pe aceeași 
linie educativă elevii și fami
lia. Dacă pledoaria primului 
termen al acestei acțiuni — 
școala și organizațiile amintite 
— este contrazisă de către fa
milie. eforturile în a-i deprinde 
pe elevi cu spiritul de econo
misire vor fi ratate.

★
Semn al germinației ideii de 

a economisi. libretul C.E.C, este 
un instrument de o mare va
loare educativă, o oglindă fi
delă în mina pedagogului și a 
părintelui asupra felului în 
care educația pe care o fac ei 
în această direcție cade pe un 
teren fertilizat. Copilul econom 
de astăzi este cetățeanul matur 
de mîine. care trebuie să fie 
cumpătat, răspunzător de bunu
rile obștești și personale. Spi
ritul de economie e, astfel, o 
problemă majoră de educație în 
care combaterea risipei naște 
și crește virtutea ordinii Inte
rioare cu adînci implicații în 
prezența socială a adultului. 
Căci, a fi econom cu bunurile 
tale este primul pas spre a nu 
fi risipitor cu bunurile obștești 
și. în acest echilibru ce se sta
bilește astfel printr-o concer
tată activitate educativă — a 
părinților, a școlii, a organiza
țiilor de pionieri și U.T.C. — se 
află însuși sensul modem al 
străvechii înțelepciuni că tim
pul vieții trebuie să fie munca 
cinstită și bine rîndultă.



□
Sint necesare eforturi
pentru reinstaurarea

Declarațiile ministrului de exterue itali

Ministrul afacerilor externa al ItaKaâ. Piatra 
făcut o vizită oficială in Iugmlan 
cînd spre patrie.

In comunicatul comun cu pri
vire la convorbirile purtate m 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei. Muta 
Tepavaț, se arată că cele două 
părți considera că rezolvarea 
unor probleme importante cmn 
ar fi securitatea Europei nn tre
buie să fie încredințați numii 
marilor puteri. Soluția acestei 
probleme trebuie căutată cu par
ticiparea tuturor țărilor europene, 
indiferent dacă aparțin sau nu 
vreunei grupări. De asanenea. 
s-a constatat că politica de des
tindere nu are altă alternativă 
și că pentru îmbunătățirea situa
ției din Europa și remstamrea 
climatului de încredere este ne
cesar ca toate țările să depună 
eforturi pentru înlăturarea a tot 
ceea ce constituie factor de tul
burare în relațiile reciproce- De 
asemenea, este necesară abțmezza 
de la exercitarea de preeanm. 
amenințări sau folosirea forței.

Cei doi miniștri și-iu exprimi 
satisfacția în legătură cu evolu
ția relafilor reciproce. S-a cănrf 
de acord sa fie format un comi
tet special iugostavo-itahan cam 
sa urmărească evoluția n4aț Lr 
economice și să facă propuxcri 
guvernelor în vederea extinderii 
colaborării economice.

Secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei a 
acceptat invitația de ■ face • 
vizită în Italia.

«te.

Campania pentru
președinția Franței

DE OPINIESONDAJREZULTATUL UNUIe u Canada a hotâril independent (2 la

acestui ultim sondajsa recunoască

R. P. Chineze

Primul ministru
a! Sudanului despre politica

noului guvern

OTTAWA 29 (Agerpres). — 
Canada a hotărit să recunoas
că guvernul R. P. Chineze ca 
unic guvern al Chinei, a de
clarat joi ministrul de externe, 
Mitchell Sharp, într-o cuvjn- 
tare ținută la Institutul Cana
dian al Afacerilor Externe din 
Toronto. El a arătat că această 
recunoaștere ,se încadrează în 
logica noii politici externe in
dependente- a guvernului ca-

CU 48 de ore înaintea pri
mului tur de scrutin al alegeri
lor prezidențiale din Franța, 
un sondaj al opiniei publice ii 
indică din nou pe Georges 
Pompidou (41 la sută din cai 
interogați s-au pronunțat în 
favoarea sa) și Alain Poher (27 
la sută), drept principali favo- 
riți, față de ceilalați candidați î 
Jacques Duclos, candidatul 
Partidului Comunist Francez 
(16 Ia sută), Gaston Defferre, 
candidatul Partidului socialist 
(8 la sută), Michel Rocard, de
semnat de partidul P. S. Uni
ficat (4 la sută), Alain Krivine, 
candidat al „Ligii comuniste- 
(2 la sută) și Louis Ducatel,

Libertate lui

candidat 
sută).

Datele 
au constituit, după aprecierea 
agenției France Presse, un nou 
stimulent pentru candidatul 
P.C.F., care și-a văzut sporite 
șansele cu încă 2 la sută. în 
cadrul unei dezbateri radio
televizate, Jacques Duclos a 
cerut tuturor alegătorilor de 
stingă să voteze în favoarea 
sa, arătînd că orice vot dat 
celorlalți candidați ai stingii, 
clasificați în urma sa în son
dajele de opinie, 
un vot pierdut 
P.C.F. încearcă 
astfel, în ultimul moment, o 
unitate a stîngii, care nu a pu
tut fi obținută în perioada de
semnării candidaților prezi
dențiali, pentru a ocupa unul 
din primele două locuri în pri
mul tur de scrutin.

ar Însemna 
Candidatul 

să realizeze

din viata tineretului lumii
Segregația 
in școlile
americane
• NUMĂRUL NEGRILOR ADMIȘI 

iN UNIVERSITĂȚI CONTINUĂ 
SĂ FIE FOARTE REDUS

• REZULTATUL UNUI STUDIU
„Lichidarea segregației în colegiile și univer- 

sî*dTÎle publice dîn S.U-A. sa menține la un ni
vel nesațisf acelor în comparație cu raportul 
oifltre popylcțra alba și neagră a țârii". Aceas
ta esAe principala concluzie a unui studiu, pri
mul de acest fel, elaborat pe scara întregii țâri 
de Asociația națională a universităților de 
stat, în co'aborare cu Serviciul pentru educa
ție din sud și Funda’ia sudistâ pentru educa
ție. Potrivit raportului, examinarea numărului 
studenților de culoare înscriși în 80 de Univer
sități de stat cu preponderență albă, indica 
faptul câ mai puțin de 2 din 100 de studenți 
și 1 la fiecare 100 de absolvenți sînt negri. 
Aceste cifre oferă o imagine a situației exis
tente în acest domeniu, dacă se ține seama de 
faptul câ 11 la suîă din populația Statelor U- 
nite este alcătuită din negri 1

Rezultatele anchetei, difuzate la Washington 
de John Egertcn, conducătorul acestui studiu, 
relevă faptul că nici unul din cele 80 de insti
tute de învățămînt superior analizate nu are un 
procent de studenți negri care să se apropia 
măcar de procentajul populației 
țârii.

•Problema desegregârii școlilor 
mericane preocupă de decenii 
gresiste și antirasiste ale acestei

de culoare a

superioare o- 
cercurile pro
feri. Ea nu a

putut obține însă nici o rezolvară ca urmare a 
opoziției coaliției ultraconservatoare din Con
gresul S.U.A., alcătuită, în principal, din con
gresman! democrat! și republicani sudiști. Prij 
ma acțiune concretă în această direcție a fost 
întreprinsă în urmă cu 15 ani cînd Curtea Su
premă a S.U.A. a declarat ilegală segregația 
în sistemul național al educației. Dar hoțârîrea 
Curții Supreme a fost aplicată „într-un ritm ui
mitor de încet" și a primit „o atenție surprinză
tor de redusă", după cum se subliniază în ra
portul difuzat de John Egerfon. Astfel s-a ajuns 
ca la 15 ani dupâ ce segregația în școlile ame
ricane a fost scoasă în afara legii, în cele 80 
de universități de stat analizate, rezervate în 
trecut „numai pentru albi", în momentul de față 
să existe 1 222 382 studenți albi și numai 23 630 
negri, ceea ce reprezintă un procent de nu
mai 1,93 la sută din total. Situația cea mai 
gravă este întîlnițp în 28 institute de învâțâ- 
mînt superior stabilite în 17 state sudiste unde 
dintr-un total de 398 249 sfudenji numai 6 004 
sînt negri, ceea ce înseamnă un procent de 1,76 
la sută față de procentul de 20 la sută repre
zentat de populația de culoare a statelor res
pective.

Lucrurile se prezintă relativ asemănător și în 
ce privește lichidarea segregației rasiale in li
ceele și școlile medii americane. Datele publi
cate sînt luate dinlr-o anchetă întreprinsă în 
anul 1967, ultima de acest fel, care indică fap
tul câ într-un număr de 1 400 asemenea școli, 
la un total de 4,7 milioane elevi există numai 
245 410 negri, ceea ce reprezintă 5,5 la suta. 
Dar 150 000 dintre acești elevi de culoare frec
ventează școli rezervate în trecut numai pentru 
negri în timp ce pumai 95 000, adică 2 la sută 
au fost admiși în școlile cu preponderentă albă.

Studiul difuzat la Washington reprezintă un 
semnal de alarmă, afrâgînd atenția că, în ciuda 
tuturor măsurilor luate, problema desegregă
rii școlilor americane rătnîne deschisă. în fapt, 
dupâ cum s-a subliniat, în ultimii ani s-a asis
tat la un simulacre BJe desegregare, pentru a 
se arăta că „se face ceva* în acest domeniu. 
Acest mit este însă spulberat de cifre.

P. NICOARĂ

u

POBTIIGHEZA“
Lucrările plenarei 
C. C. al P. C. I.

KHARTUM. — Primul mmM- 
tru al guvernului sudanez Abo- 
bakr Awadallah, a acordat un is- 
terviu corespondentul ni de la 
Khartum al agenției ta
care a subliniat că gnvtm
instaurat în Sudan sprijină regi
murile progresiste din fcitreagi 
lume".

Referindu-se la •c+naU situa
ție din Orientul Apropiat, primei 
ministru al Sudanului a 
că guvernul său consideră pro
blema palestiniană drept cea rraj 
importantă problemă arabă, că
reia este necesar să i se acorda 
atentia cuvenită.

Horacio Fernandez
cl to win «a fi

Inguanzo!
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PARTIDELOR

APELUL PARTICIPANJILOR 
COMISIA PREGĂTITOARE 
CONSFĂTUIRII 

COMUNISTE Șl
MUNCITOREȘTI

ROMA 29. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puirea, trans
mite : Miercuri după-amiază 
au luat sfîrșit lucrările Ple
narei Comitetului Central și 
ale Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Co
munist Italian, care au audiat 
și au discutat raportul; „Pozi
ția și inițiative ale P.CJ. pen
tru dezvoltarea luptei anti- 
imperialiste și pentru unitatea 
mișcării 
fionale*,,
Longo, secretar general al 
P.C.I.

Participanții la lucrările ple
narei C.C. și ale C.C.C. au a- 
doptat în unanimitate o rezo
luție prin care aprobă rapor
tul secretarului general și dă 
mandat delegației care va re
prezenta partidul la Conferin
ța de la Moscova a partidelor 
comuniste șl muncitorești să 
ilustreze și să sprijine cu acest 
prilej pozițiile conținute tn 
raportul tovarășului Longo, a- 
doptind o linie de conduită in 
conformitate cu acestea. Co
mitetul Central își exprinîa 
speranța că conferința de la 
Moscova, printr-o discuție sin
ceră și deschisă în jurul pro
blemelor obiective care stau 
în fața mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și 
printr-o confruntare deschisă 
și constructivă a pozițiilor, va 
ști să găsească terenul cel mai 
eficace de luptă împotriva im
perialismului și de unitate de 
acțiune între partidele comu
niste și toate forțele antiimpe- 
naliste.

La Dar Es Salaam a â- 
vnt loo o conferință de 
presă în cadrul căreia A- 
milcar Cabrai, secretar 
general al partidului In
dependenței din Guineea 
portugheză și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
a vorbit despre succesele 
obținute de mișcarea de 
eliberare națională din a- 
ceste teritorii.

eliberare, se creează unități ale 
miliției populare. Activitatea po
litică desfășurată de P.A.I.G.C., 
a arătat Amilcar Cabrai, deter
mină participarea Ia lupta jmpo- 
triva colonialiștilor a populației 
băștinașe din cele mai diferite 
regiuni ale țării, ceea ce consti
tuie o mărturie a eșecului gu
vernului portughez de a lichida 
mișcarea națională de eliberare 
din Guineea (Bisau). Colo
nialiștii înregistrează înfrîngeri 
în ciuda ajutorului militar mul
tilateral pe care îl primesc din 
partea unor țări membre ale 
Blocului N.A.T.O. In sprijinuț 
acestei afirmații, Amilcar Ca
brai a citat rezultatele luptelor 
desfășurate de patrioți în pe
rioada ianuarie-aprilie, cînd 300 
de militari portughezi au fost 
uciși, șase nave scufundate și 
zece aparate de zbor doborîte.

Suferind eșecuri pe cîmpul de 
luptă, colonialiștii portughezi se 
răzbună asupra populației paș
nice lansînd acțiuni represive. 
Astfel, în ultimul timp s-au în
mulțit bombardamentele cu na
palm asupra unor localități si 
se intensifică acțiunea teroristă 
în vederea lichidării fizice a u- 
nor lideri ai mișcării de elibe
rare națională.

Aceste represiuni însă nu vor 
fringe hotărîrea de a continua 
lupta pentru eliberarea Guineei 
de sub jugul colonialist. După 
ce a subliniat că P.A.I.G.C. nu 
luptă împotriva poporului por
tughez, ci împotriva colonialis
mului portughez, Amilcar Ca
brai a spus : „sîntem gata să 
răspundem Ia orice inițiativă de 
pace a Portugaliei cu condiția 
recunoașterii dreptului inalie
nabil al poporului guineez la 
libertate și independență națio
nala*.

• PREVEDERILE inechitabi
le pentru Venezuela în acor
dul comercial cu Statele Uni
te constituie o piedică în calea 
dezvoltării industriale a tării, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă ministrul ad
junct al dezvoltării economice. 
Antonio Casas. El s-a pronun
țat Dentru revizuirea acestui a- 
cord dezavantajos pentru Ve
nezuela si s-a declarat în fa
voarea stabilirii si dezvoltării 
relațiilor 
socialiste.
liniat că 
întrețină
toate statele lumii. în confor
mitate cu interesele sale na
ționale.

muncitorești intema- 
prezentat de Luigi

După ce a arătat că două tre
imi din teritoriul Guineei 
(Bisau) sînt controlate de pa- 
trioți, Cabrai a relevat că în a- 
ceste regiuni se afla peste 400 000 
de locuitori, ceea ce reprezintă 
50 la sută din populația țării. In 
regiunile controlate de detașa
mentele P.A.I.G.C. iau ființă 
organe ale puterii populare, sînt 
luate măsuri în vederea dezvol
tării rețelei de școli și spitale 
pentru ridicarea economiei.

în lupta împotriva colonialiști
lor portughezi participă tot mai 
multe pături ale populației, 
înființează noi detașamente

comerciale cu statele 
Antonio Casas a sub- 
Venezuela trebuie să 
relații comerciale cu

Pozițiile rămin depărtate
de-a în

poliției secrete

partea 
luptă în

tuturor
Spania

retragerii 
pe terito-

se 
de

Conferința asupra Vietnamului

CB ȘASE- ? .CB It"

JAPONIA. Vedere dia cnrirel

Participanții la Comisia pre
gătitoare a Consfătuirii in
ternaționale a partidelor co
muniste și muncitorești de Ia 
Moscova au adoptat joi urmă
torul aj>el intitulat : „Liber
tate tovarășului Horacio Fer
nandez

„Noi, 
partide 
torești, 
rile Comisiei pregătitoare 
Consfătuirii 
aflînd despre 
către poliția franchistă a to
varășului Horacio Fernandez 
Inguanzo, membru al Comi
tetului executiv al Partidului 
Comunist din Spania, cerem 
cu hotărire eliberarea lui ime
diată.

Chemăm pe toți comuniștii, 
pe toți democrații din întrea
ga lume, să se manifeste în 
mod solidar în apărarea unuia 
dintre conducătorii cei mai 
reputați ai oamenilor muncii 
din Asturia, pentru a-1 smulge 
pe acest erou revoluționar 
din miinile 
franrhiste.

Sîntem de 
acelora care 
împotriva dictaturii fas2iste a 
hii Franco.

Liberta:» tovarășului Hora- 
rio Fernandez Inguanzo

Inguanzo-. 
reprezentanții a 70 de 
comuniste și munci- 
participante la lucră- 

a 
internaționale, 
arestarea de

Joi s-a întrunit cea 
19-a ședință plenară a Confe
rinței în patru de la Paris în 
problema Vietnamului. în ca
drul dezbaterilor reprezentan
tul administrației saigoneze, 
Pham Dang Lam, a repetat re
fuzul de a recunoaște dreptul 
legitim al F.N.E. de adevărat 
reprezentant al populației 
sud-vietnameze.

Relevînd dorința guvernu
lui său de a se ajunge la o re
glementare. șeful adjunct al 
delegației R. D. Vietnam, Ha 
Van Lau, a respins afirmațiile 
care pretind că între planul 
in zece puncte propus de 
F.N£. și pjanul în opt puncte 
al președintelui Nixon ar 
exista „puncte de similitu
dine^. Aceste două planuri — 
a subliniat Ha Van Lau

sînt fundamental diferite, 
special în ceea ce privește 
două probleme esențiale : cea 
a retragerii trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud 
și cea a autodeterminării po
porului sud-vietnamez. Repre
zentantul Frontului Național 
de Eliberare, Tran Buu Kiem, 
a insistat, în cuvîntul său, a- 
supra necesității înlăturării 
actualei administrații de la 
Saigon, ca o condiție preala
bilă a oricărei discuții asupra 
yiitorului politic al Vietnamu
lui. Ambasadorul S.U.A., 
Henry Cabot Lodge, a reluat 
propunerile americane privi
toare la „o abordare cu su
plețe- a problemei 
trupelor străine de 
riul Vietnamului de

• ÎN CURSUL unei ședințe 
care a avut loc miercuri după- 
amiază, Parlamentul turc a ho- 
tărît ca cele două Camere ale 
sale să intre în vacanță cu două 
săptămîni mai devreme decît se 
prevedea inițial, anunță agen
ția Anatolia. Observatorii po
litici apreciază că această hotă- 
rîre se datorează dorinței mem
brilor Parlamentului de a evi
ta urmările dezacordurilor in
tervenite in Adunarea Naționa
lă cu prilejul prezentării pro
iectului 
tuțional 
politică 
partid 
menționat a dat naștere unor 
puternice polemici 
politice turcești.

de amendament consti- 
privind reabilitarea 

a demnitarilor fostului 
democrat. Proiectul

în cercurile

REMANIERE LA DAMASC

iar generalul Hafez Assad 
cea de ministru al apărăm. 
Portofoliul afacerilor externe 
a fost încredințat lui Mousia- 
pha El Sayed, care ia locul de
ținut în vechiul guvern de 
Mohamed Eid AshawL în afa
ra acestuia, au mai fost ialo
cuiți, printre alții, miniștrii 
informațiilor, economiei și fi
nanțelor.

S-a precizat că noul 
urmează să organizeze 
parlamentare.

Plenara C.C. al P.C,

a fost dată

guvern
alegeri din Cehoslovacia

• La Damasc 
publicității lista noului cabi
net sirian, remaniat printr-o 
hotârîre a. partidului de guver
nământ Baas. Din vechiul ca
binet au fost demiși nouă mi
niștri. Președintele Republicii, 
Noureddin El Atassi, își păs
trează in continuare și funcția 
de președinte al guvernului,

• LA NAHODKA, In 
mul Orient sovietic, au 
semnate noi contracte în cadrul 
comerțului riveran între 
TJ.R.S.S. șl Japonia. Valoarea 
contractelor, semnate între în
treprinderea unională de ex
port-import ,,Dalintorg“ și firma 
japoneză „Mitsuma Gomu“, se 
cifrează Ia 200 000 dolari.

Comerțul riveran între 
TJ.R.S.S. și Japonia se desfășoa-

Extre- 
fost

DUPĂ cum transmite agen
ția C.TJC la 29 mai, la Praga 
s-a deschis Plenara Comitetului 
Central al P. C. din Cehoslo
vacia.

Raportul la primul punct al 
ordinii de zi : ..Sarcinile prin
cipale ale partidului în situația 
politică actuală" a fost prezentat 
de Gustav Husak. prim-secretar 
al Comitetului Central

Plenara va dezbate, de ase
menea. probleme legate de pre-

• OONSILJUL Eterul al 
Fatn s-a Întrunit
Dectru a Dune Ia punct Dori
ca _reior sase- în negocierile 
de reînnoire a Tratatului de a- 
racwre a 11 state africane ia 
C LI Acest tratat expiră pes
te ctera zile. Se anunță din 
Bruxelles că miniștrii nu au 
putut cădea de acord asuura 
tuturor punctelor unui acord de 
reînnoire a asocierii. Se men
țin Încă divergente privitoare 
ta amploarea si modul de fi
nanțare a ajutorului de dez
voltare De care „cei sase* ar 
urma să-I acorde țărilor aso
ciate. Drecum si asuora unor 
tratamente preferențiale la a- 
n urnite produse provenite din 
aeesxe țări.

acord ca corderința cu privi
rea la asigurarea securității 
europene, propusă în apelul 
da ta Budapesta al țărilor 
raerrdjre tda Tratatului de la 
Vtarfocia, să aibă loc la Hel- 
tinki. Intr-o scrisoare adresată 
gucemuhu finlandez, dată 
publicităfu miercuri la Viena, 
sg arată că guvernul Austriei 
pnoeyte cu interes propune
rea ca această conferință să 
aibă loc ta capitala Finlan
dei. Guvernul austriac va a- 
proba, la timpul cuvenit, o 
hotârîre a statelor interesate 
ta facoarea propunerii guver
nului finlandez, s« adaugă In 
scrisoare.

• MISA MilosevlcL conslde- 
rat ca martorul nr. 1 în ca
zul asasinării lui Stefan Mar
kovich fostul secretar al cu
noscutului actor de cinema A- 
lain Delon, a fost arestat la 
Paris. în noaptea de marți 
spre miercuri. Milosevici era 
urmărit de opt luni.

Tn urma reuniunii de 
miercuri a Consiliului națio
nal al securității, președintele 
Argentinei, Juan Carlos On- 
gania, a ordonat armatei sa-și 
asume răspunderea pentru 
menținerea ordinii în întrea
ga țară. Această măsură a fost 
luată după ce Confederația 
Generală a Muncitorilor din 
Argentina a chemat Ia o gre
vă generală de 24 de ore pen
tru vineri. Pe întreg teritoriul 
țării vor fi instituite curți 
marțiale, care vor judeca da 
urgență pe toți cei care vo' 
tulbura ordinea publică. Tru
pele armatei terestre, marinei 
și forțelor aeriene vor fi pusa 
la dispoziția guvernatorilor 
provinciilor pentru a menți
ne ordinea.

R. P. D. COREEANA. Aspect de muncă la Uzina de motoare 
electrice din Daian
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