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Prin telefon de la trimisul 
nostru VASILE CABULEA.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Președintele Consiliului de StatJ»

a primit pe ministrul culturii
și artelor din Iran

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușcscu, a primit la 8 
iunie pe ministrul culturii și ar
telor din Iran, Mehrdad Pahlbod, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire a fost de față 
Pompiliu Macovei, președintele

Scurtă consfătuire de pro
ducție in secția caxangerie 

a Uzinelor Vulcan 
din Capitală

Comitetului de Stat pentru Cul
tură ți Artă.

A participat Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

Convorbirea care a avut loo cu 
acest prilej l-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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CUVÎNTUL DE ORDINE AL GENERAȚIEI TINERE:

ȚARA ÎNTREAGA 
AL MUNCII

UN ȘANTIER

• Cum putem alege omul 
potrivit pentru un anume loc 
de muncă, e Un proiect de 
organizare a întreprinderiit 
200 de fișe ale posturilor 
tehnico-administrative cu ce
le 6 000 de cerinfe ale lor. 
o Durata calificării la locul 
de muncă a putut fi redusă 
cu 30%. o Un sistem infor
mational cu 20.000 de punc
te de culegere a datelor în- 
tr-o întreprindere.

PSIHOLOGIA 
PllNEA DE
FIECARE ZI

secretar al C.C. al U.T.C

CE-AȘ FACE

Interviu cu tovarășul IOSIF WALTER,
A DOUA SCRISOARE:

V

județul Constanța, sub identitatea

PATRIOTICE
A INDUSTRIEI

Ilia se trezește ca dintr-un 
vis urît, oamenii încă n-au 
uitat năvala pustiitoare a 
apei, deși aceasta» s-a retras 
mult. Plecați în aMe sate, lo
calnicii se întorc la casele 
lor — dar acesta este doar 
un fel de a spune căci mulți 
nu au mai găsit în locul lor 
decît terenul gol sau o gră
madă de moloz. Zilele de e- 
popee ale luptei cu apele au 
trecut, începe un nou episod, 
cel al reconstrucției, la fel 
de eroic.

Etelca Martonoș, se înfioa- 
ră și acum la amintirea cli-

OASPEȚII
Dl

Al ILIEI

Termeni pe care îi crezusem pentru totdeauna uitați au 
revenit într-o dureroasă actualitate: recuperarea pierde
rilor provocate de urgia apelor în aproape toate județele 
țării, refacerea patrimoniului național greu lovit, norma
lizarea vieții social-economice. Eforturile întregului p »oor 
se desfășoară sub această deviză. La chemarea partidului 
milioane de oameni sînt angajați in acțiunea vitală de re
dresare a situației, pentru crearea condițiilor cerute de în
deplinirea cu succes a sarcinilor prevăzute în acest ultim 
an al cincinalului.

într-o impresionantă unitate moral-politică în jurul 
partidului și guvernului, uteciștii, întregul tineret al pa
triei participă nemijlocit încă din primul moment al dez
lănțuirii apelor la acțiunile de mare amploare ce se desfă
șoară pretutindeni, în fiecare județ, în fiecare localitate. 
De-a lungul acestor zile dramatice ziarul a încercat să 
reflecte, în chenarul strimt al paginilor, abnegația, dărui
rea pînă la sacrificiu cu care tineretul din întreaga țară, 
în rîndul căruia Chemarea Biroului C.C. al U.T.C. a stîrnit 
un larg ecou, a fost prezent pe frontul desfășurat al mun
cii pentru a îngusta distrugerile, pentru a înlătura cît mai 
grabnic rănile adine gravate pe harta țării. L-am rugat pe 
tovarășul IOSIF WALTER, secretar ai Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, să înfățișeze ta
bloul preocupărilor organizațiilor U.T.C., ale tineretului 
din țara noastră în această perioadă de mare însemnătate 
pentru ca totul să recapete înfățișarea știută, ca viața să 
reintre pe făgașul normal.

NEAGU tDROIU

(Continuare in pag. a lll-a)

Mii de tineri muncesc cu elan și dăruire în aceste zile, constituiți 
în șantiere de muncă patriotică ale tineretului

Foto: ION CUCU

ALBA CIFRELE

BIBLIOTECAR, 
0 ZI PE LUNĂ. 
ZIUA PE SALARIU

pelor de groază trăite în mij
locul valurilor pe movila de 
moloz a fostei sale case. Și-a 
zis atunci că dacă o scăpa 
cu viață o să lase tot, și casă 
și sat, și o să-și găsească un 
alt loc în lume. Pînă la urmă 
a fost salvată de un elicop
ter, a dispărut din sat într-o 
vreme dar acum, cînd Mu
reșul s-a retras în matca ro
dind oamenilor teritoriul co
tropit, s-a reîntors și ea a- 
casă chiar * 
oferă tihnă 
voluntar a 
pată și a 
molozul cu ____

Lucra indîrjit de mai mul
te zile cînd a văzut oprindu-se 
in dreptul porții un grup de 
oameni. Nu-i cunoștea, nu-i 
văzuse niciodată. Oamenii 
i-au spus că au venit s-o a- 
jute, căci ea singură cu roa
ba nu va reuși nici pină la 
toamnă să care toate rămă
șițele fostei sale locuințe 
pentru a-și putea reclădi

In perioada 1964—1968, jumă
tate din muncitorii calificați în 
diferite meserii s-au reorientat 
profesional, au părăsit domeniul 
pentru care au fost instruiți și 
s-au îndreptat spre alte forme de 
activitate. Cauza principală a a- 
cestei instabilități o constituie 
lipsa unor criterii științific» psi- 
hoprofesionale de selecție.

Și aceasta fiindcă, în practica 
obișnuită după ce o uzină sau 
o fabrică este gata, după ce fie
care semn de pe planșetă s-a 
materializat, începe goana după 
personal. Sistemul obișnuit de or
ganizare a întreprinderii condu
ce în final la formarea unui co
lectiv destul de eterogen, fiecare 
salariat venind din domenii de 
activitate diferite, uneori fără 
nici o legătură cu profilul unită
ții respective. Experiența în mun
că diferă și ea de la caz la caz.

Un astfel de sistem, frecvent 
întîlntt, și consecințele sale au 
evidențiat necesitatea trecerii de 
la intuiție la procedeul științific

Stabilit în comuna Saraiu, județul Constanța, sub identitatea 
unui colaborator al Comitetului județean pentru cultură și artă 
unul din redactorii secției „viață de organizație" și-a propus să ne 
ofere o viziune interesantă, din interior, a activității organizației 

, U.T.C. din comună, dobîndită printr-o inedită experiență pe care 
o formulase astfel : „Ce aș face dacă aș fi secretar U.T.C. ?“ Prima 
scrisoare, publicată cu cîtva timp în urmă descria primirea nu toc
mai amicală de care avusese parte redactorul nostru precum și sur
priza de a o fi descoperit pe bibliotecara comunei ocupîndu-se. în 
plin program de funcționare a bibliotecii, cu achizițiile de ouă la 
magazinul alimentar. Astăzi, la un interval destul de mare, impus 
de motive obiective, publicăm •

Așadar, bibliotecara. Am ru
gat-o să-și întrerupă pentru o 
clipă ocupațiile sale extraprofe- 
sionale. Mi-a aruncat o privire 
tulbure. A dat liniștită restul u- 
nei cumpărătoare în timp ce so
țul ei, gestionar al magazinului, 
așeza ouă în suporturi de carton. 
Magazinul alimentar are un aer 
nesănătos, dușumelele impregnate 
cu petrosin strecoară în biscuiți, 
cel puțin de asta sînt sigur fiind
că i-am gustat, un miros și un 
gust de găzărie sau de puț de 
petrol. Bibliotecara își încheie 
socotelile, iese, și cu pași rari 
trece peste drum. O urmez în- 
cercînd încă o dată să descopăr 
programul de funcționare al bi
bliotecii, un anunț cu orele ei de 
lucru, o bucată de hîrtie lipită 
pe o fereastră, pe o ușă, ceva 
din care, ca cititor, să știu cînd 
îi pot deschide ușa și cînd nu. 
Nicăieri nimic. In sfîrșit, disting 
pe unul din pereții sălii de spec
tacole- un anunț obscur, greu de 
luat în seamă, din lectura că
ruia aflu că biblioteca este des
chisă toată ziua.

— Nu chiar toată ziua, mă 
corectează Flaut Constanța, bi
bliotecara, ci dimineața de la 8 
pînă la 12, iar după-amiaza între 
16 și 20.

Mă uit la ceas. E zece și ju-

cea de a doua corespondență.

IOAN VOICU
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UN SEMN DE 
ÎNTREBARE

de H. H. STAHL

I
s
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Obiective alI
a tineretuluiI patriotice

I în anul 1970

I

(Continuare in pag. a Il-a)

mircea tacciu

(Continuare în pag. a V-a)

PETRE DRAGU 
GH. FECIORU

• ȘANTIERE NAȚIONALE
— In construcții industriale
— în construcții de drumuri

AL. BÂLGRADEAN

aproane corn- 
din circulație, 
de cale tera

să fie refăcuți 
8,30 kilometri

• ȘANTIERE LOCALE
— Construcții de drumuri 
— Construcții căi ferate
— Activitatea în producție

dacă nu-i mai 
și căldură. In- 

pus mina pe lo- 
început să care 
roaba.

I

O DOMINANTA

INTELIGENTEI
și 24 la sută îi apreciază mediu. a 
Așadar, deși vorbeam de auto- W

(Continuare în pag. a Il-a)

Fabrica „Ardeleana" din Alba lulia: pe zi ce trece, ritmul 
producției revine la normal.

Foto: O. PLEC AN

REPARTIZAREA

INTELECTUAL 
B ORICE PRETZ

muncii voluntar-

Aceste rînduri sînt scrise 
la Alba lulia, în încăperea 
unei clădiri din centrul ora
șului, pe ai cărei pereți_ in
teriori la doi metri înălți
me, stăruie urma briului 
tragic lăsat de ape. în încă
pere totul este acum uscat, 
curat și la locul său. Prin 
ferestre se aude și se vede 
freamătul cetății și cu greu 
poți crede că numai cu cî- 
teva zile înainte pe aceste 
străzi se circula cu barca, și 
că toate aceste clădiri fuse
seră pline cu apă ca niște 
acvarii sinistre.

Dar, din păcate, realitatea 
este cea pe care o mărturi
sesc cifrele pagubelor. Le 
transcriem păstrînd în gîn- 
duri și gesturi ceva din în- 
dîrjirea pe tare o simțisem 
în glasul și gesturile tovară
șilor de la comandamentul 
județean atunci cînd ni le 
dictaseră. 237 429 000 lei pier
deri (din care 114 000 000 nu
mai în unitățile de Stat și 
cooperatiste). 8 localități 
inundate total și alte 43 par-

țial. 5 266 de case și un mare 
număr de alte construcții 
inundate, din care 1322 dis
truse sau avariate. 20 520 de 
persoane evacuate. 20 de uni
tăți productive cuprinse de 
ape, dintre care 7 avariate. 
22 500 de hectare, (dintre 
care 16.700 cultivate), lovite 
de valuri. Patru poduri dis
truse 
metri 
cinat 
metri 
metri 
complet 
plet 
4.66 kilometri 
tă vor trebui 
total și alți _____
parțial. 3.22 kilometri de li
nii electrice s-au aflat la pă- 
mînt și multe linii de comu
nicație telefonică amuțiseră... 
Este tabloul plin de majoră 
gravitate, al unor distrugeri 
ce par incredibile pentru 
timpul scurt in care s-au 
produs și, potrivit unei logici 
„obișnuite", imposibil de re
cuperat la termenele pe care 
și le-au propus oamenii a- 
cestui județ.

și 24 avariate. 34 kilo
de drum asfaltat mă- 
complet și alți 6 kilo- 
parțial. 50 de kilo- 
de drumuri pietruite 

sau
scoase

CONTEMPORANĂ
(Continuare în pag. a IV-a)
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Orientarea este astăzi dezbătută pe plan mondial : părerile 
abundă, teoriile se întretaie, soluțiile se contrazic. L. Fitzgerald 
scria recent că îndrumarea seamănă cu o harfă de vînt activată 
de ideile ce plutesc în aer la un moment dat. Intr-un unic punct 
există, însă, unanimitate : debutul orientării — care înseamnă 
autocunoaștere. La care societatea noastră adaugă, chiar de 
la acest start, înțelegerea nevoilor sociale. Ceea ce înseamnă, 
după cum precizează prof. D. Salade, simț de răspundere față 
de sine și conștiința scopului social. Numai astfel un tînăr poate 
descoperi în societatea noastră principalii parametrii ai viito
rului său.

INCONTESTABILA INTELI
GENȚA. Pedagogii școlilor in
vestigate ne-au asigurat că în
ceputul orientării e bine pornit: 
elevii sînt obișnuiți — prin 
teste, educație și autoeducație 
— să se cunoască. Rezultatul 
anchetei noastre, în această 
privință, a constituit o infir
mare aproape generală a opi
niei pedagogice : 65 la sută din
tre școlari s-au autoapreciat 
ca fiind categoric inteligenți, 32 
la sută considerîndu-se medii. 
După opinia dascălilor realita
tea ar fi egală însă cu rapor
tul total răsturnat; inteligenți

35 la sută dintre acești 
peste 50 la sută, medii, 

•aprecierile părinților:, 
sută își consideră copiii dotați 
cu o incontestabilă inteligență

cunoaștere, am alăturat imediat 
aprecierea familială — asemă- 
nările procentuale amintin- " 
du-ne din nou blocul copii-pă- 
rinți. Fiindcă în cazul nostru,^)

VIORICA TANANESCU

i......
III

încă nu știm unde vom pleca în practică cu studenții. 
Știm doar că, îndată după examene, vom pleca. Fată de 
asprele nevoi ale zilei de azi, cînd țara întreagă munceș
te la reconstruirea regiunilor inundate, vechiul nostru pro
gram de lucru trebuie schimbat. Se cade să dăm și noi o 
mînă de a|utor, oricît de modestă, la efortul general al 
țării. Deci vom pleca cu studenții în sociologie acolo unde 
va fi nevoie, pentru a face ceea ce face toată țara.

Totuși, ca dascăl și întrucîtva răspunzător de calitatea

îndeajuns, pe tinerii noștri ucenici, ca să poată fi la înăl
țimea chemării lor ? Desigur, dacă va fi nevoie de efor
turi fizice, oricît de grele, le vom face. Munca fizică e o 
bună școală a vieții. Cine n-a fâcut-o, nu știe ce înseam
nă a fi om de omenie. Dar străduința noastră, de ani de 
zile, a fost totuși să formăm profesioniști. Socotesc deci că 
s-ar cuveni să prestăm și muncă profesională. De aceea 
mă tot întreb : în ce fel vor putea tinerii noștri sociologi 
să ajute profesional la reconstrucția țării ?

Există o ramură a sociologiei care se ocupă cu proble
mele sociale ale vremurilor de criză, provocate de cala
mități naturale : inundații, cutremure, incendii. în această 
privință, oameni au o îndelungă și tristă experiență, pe 
care sociologii au studiat-o, semnalînd că în asemenea si
tuații se cade nu numai să „reconstruiești", ci și să con
struiești mai rațional, mai bine decît ce a fost înainte, 
ținînd seama în primul rînd de tehnicile „sistematizării și 
amenajării teritoriale". Ultima lege de reorganizare teri- 
torial-administrativă stabilește anume principii de bază, 
printre care imperativul de a scăpa de așezările minus
cule, de a le aglomera în formațiuni comunale mai ample, 
putînd fi dotate cu „centre civice" înzestrate cu „servicii 
sociale". Problema e mai ușor de rezolvat în vremuri de 
liniște, cînd restructurarea așezărilor omenești se poate 
face pe îndelete, desafectînd, cu răbdare și fără grabă, 
satele pitice rău amplasate geografic și social. Dar dacă 
o inundație a și apucat să șteargă de pe fața pămîn- 
tului asemenea sate, le vom reconstrui oare exact acolo 
unde s-a arătat că erau râu așezate ? Fără îndoială că 
nu ! £ necesar și cu putință să le reconstruim mai rațio
nal. în așa fel îneît să ținem seama de toate învățămin
tele „sociologiei calamităților" care ne arată cum, pe 

poate construi o organiza-locul unor vechi dezastre, se
re socială mai bună.

De aceea mă tot întreb : 
noștri sociologi cunoștințele și 
tru a fi de folos în asemenea ...,t__ _________________ _
de bine cum se amenajează un teritoriu, cum se reorga
nizează o populație dispersată, cum se rezolvă proble
mele familiilor dezorganizate, cum se grăbește reașeza
rea relațiilor sociale, dislocate și răvășite de dezastru ? 
Mă terrțcă nu I

. Am avea nevoie acum de numeroase echipe de so
ciologi, în stare să strîngâ informațiile necesare pentru 
a propune organelor de decizie programe locale de so
luții practice, realizabile, raționale, pentru construirea 
viitorului. Și, între timp, să reintegreze pe teren o viată 
socială cît de cît normală.

în lipsa lor, nu ne rămîne decît să lucrăm cu entu
ziasm, cu jertfire de sine.

Va fi totuși bine. Dar să ne gîndim, măcar într-un tir- 
ziu, la felul cum ar trebui pregătiți sociologii noii gene
rații, ca să poată contribui, la bine ca si la rău, la con
strucția unei societăți moi bune

am dat noi oare tinerilor 
deprinderile necesare pen- 
împrejurâri ? Știu ei destul
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iN STATISTICĂ DRUMUL
DE LA CANDIDAT LA ADMIS

POSTA RUBRICII

Oră de fizică în
laboratorul Li*
ceului din Buf

tea.
oto : PAVEh.

TÎNJAEĂ

Un candidat la studenție trebuie să știe totul — de la materia 
de examen pînă la riscurile de concurent alături de alți zeci 
și sute de concurenți. Ni se pare util să-l informăm pe cititorul 
nostru, candidat Ia studenție, cum s-au „cernut" valorile prin 
sita concursului în ediția din vara anului trecut. Am ales trei 
institute din București. •
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Electrotehnică 80 272 74 8.74 6
Energetică-
Electronică si

240 453 70 8,70 6
telecomunicații 290 834 254 9.55 6

Automatică 200 530 200 9.48 6.29
Mecanică 245 547 106 9.15 6
Mecanică agricolă 90 92 2 6.70 6.37
T.C Al. 265 645 83 8.33 6
Chimie industrială 165 453 108 8.58 6.03
Mefăl urgie 150 269 9 7.15 6,11
Transporturi 120 311

SUBINGINERI
30 8,36 6

Energetică
Electronică si

120 94 18 7,55 6

telecomunicații 40 55 18 8.93 6,04
Mecanică 40 11 1 6,59
T. C. M. * 140 78 5 7.85 6
Chimie industrială 80 231 12 8.96 6,04
Metalurgie 80 17 —
Transporturi
Institutul de

50 106 21 8 6

subingineri-Pitești 80 84 4
UNIVERSITATE

' 7,15 6,07

Matematică-mecanică 260 602 155 10 6
Fizică 135 297 137 10 6.66
Chimie 165 244 137 9,88 6,13
Biologie 60 646 62 10 8.33 '
Geologie-geografie 60 897 63 9 7.56
prept
Filozofie
Limba si literatura

150 1235 184 9.33 6.66
150 1362 166 9,16 6,16

româr.ă x
Limbi romanice

150 988 167 9,50 6,83

si clasice 175 477 192 9.83 6.33
Limbi slave 38 211 41 8 6
Istorie 75 671 81 9,50 7,33

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI
Matematică 70 236 73 8.66 6,33
Fizică-chimie 70 52 17 8.33 6
Științe-naturale 70 506 74 9.60 7,66
Istbrie-geografie 50 382 69 8.33 6.33
Filologie 150 453 95 9 6
Desen 50 162 62 8.50 6.50
Ed. fizică 101 396 100 8,58 6,60

ACADEMIA

SECȚII |

Economia industriei

Economia 
agriculturii 

Statistică

Mecanizare
Cibernetică

Comerț interior
Comerț exterior

Merceologie
Finanțe
Contabilitate
Economie politică

nu e greu de

o

’2 ’u
5 o
Z .2

"O._

5 £ z 5 A
dm

iși « £

SE M
ed

ia
 

m
in

im
ă

300 908 (3,2 pe un 
loc)

210 9,33 6
70 155 (2.2 pe un 

loc)
17 8,11 6,05

200 266 (1,3 pe un 
loc)

87 9,15 6
120 502 (4,2 pe un 

loc)
119 8,89 6

90 409 (4.5 pe un 
iod

81 9,89 7
150 501 (3.3 pe un 

loc)
107 9,33 6

150 866 (5,9 pe un 
loc)

150 10 8,12
150 273 (1.8 pe un 

loc)
34 8,89 6

180 394 (2,2 pe un 
loc)

114 9 6
300 540 (1,8 pe un 

loc)
75 8,50 6

30 108 (3,6 pe un 
loc)

25 9,66 6

medita. Și
numărul de locuri și nici

în față se poate 
că hotărî tor nu e 
candidați. Observăm facultăți cu un număr 
matematica, de pildă — și un număr mare

Cu acest tablou 
ajuns la concluzia 
măcar numărul de 
mare de locuri — 
de candidați înscriși. Cu toate acestea, în prima sesiune aici 
nu s-au ocupat toate locurile. Nu s-au ocupat nici la Economia 
industriei, deși au candidat 3,03 pe un loc și nici la comerț 
interior. La mecanică agricolă, doar 2 candidați din 92 au fost 
admiși, iar la T.C.M. au rămas 182 de locuri, deși au fost 645 
de candidați, deși au fost 2,5 pe un loc. Și exemplele se pot 
înmulți și, mai ales, sînt de natură să convingă că nimic nu 
clintește exigența concursului de admitere în facultate. Deci 
facultatea trebuie aleasă în funcție de pasiune și pregătire. 
Numărul de locuri și aglomerația la înscriere nu sînt un criteriu 
orientativ.

Dumitru Tripon — Bocșa Ro- 
înă — Caraș Severin : Scri

soarea, ta mi-a plăcut mult pen
tru că mi-ai scris din toată ini
ma. Sînt încredințat că viața 
pe care o duci, profesiunea, oa
menii îți oferă multe subiecte 
interesante. Observă bine viața 
din jur și scrie ceea ce-ți rămîne 
în minte după trecerea timpului. 
Cît despre valoarea literară a 
scrierilor tale, o vor putea deter
mina cei ce se pricep. Te poți 
adresa oricărei reviste literare, 
Eu te-aș sfătui să te adresezi mai 
întîi ziarului care apare în jude
țul unde locuiești.

Glii Irina — Județul Brăila : 
In principiu, poți deveni zia
ristă cu orice tip de studii su
perioare, deoarece fiecare ziar 
are diferite secții de specialitate. 
Pentru profesiunea de ziarist, ca 
atare, facultatea de limbă și li
teratură română mi se pare cea 
mai potrivită

R. Ecaterina — Mangalia : 
Care liceu industrial din Cons
tanța dorești să-l urmezi, cel e- 
nergetic sau cel de construcții ? 
Oricare dintre ele — îți dă drep
tul să mergi în învățămîntul su
perior. Liceul energetic are sec
ții de electroenergetică și me- 
canoenergetică, cel de construc
ții pregătește în specialitățile : 
construcții civile și industriale, 
instalații pentru construcții. Și 
acum, alege ! Pentru întrebarea 
cu anul II adresează-te direct 
școlii. deQarece se cer examene 
de diferență. Succes !

P. L. Județul Ilfov : în numă
rul 6543 — marți 2 iunie — am 
răspuns Sabinei Gh. Augustina 
în legătură cu ceea ce te intere
sează. Dar aș vrea să-mi explici 
și mie ceva : dacă nu știi cu ce 
se ocupă filozofia și ce profesie 
vor avea absolvenții ei, cum se 
face că te-ai hotărît pentru' ea ?

V.B. Băzănești — jud. Ialo
mița : în ceea ce privește psiho
logia, numai Institutul pedago
gic de 2 ani îndeplinește condi
țiile ce le pui. Ar trebui să te 
adresezi inspectoratului școlar 
județean, care ți-ar putea da 
cele mai bune informații în a- 
ceastă privință — deoarece ele 
se stabilesc de la an la' an.

în ceea ce privește biologia, 
ea se cere la Școala postliceală 
pentru industria alimentară, Ga
lați — Bd-ul Republicii nr. 169 
— - specialitatea tehnician pisci
col.

S. D. Brezoaiele — jud. Ilfov : 
Dacă performanțele matematice 
se repetă și la fizică, te-aș sfă
tui să încerci la Liceul indus
trial energetic : București, str. 
Dristor nr. 222, sectorul IV. De 
fapt, eficiența Ia matematică îți 
deschide calea spre oricare liceu 
industrial.

Lupșe Vasile D. Comuna Ho- 
lod — jud. Bihor : Silvicultura 
se învață la secția ce funcțio
nează în cadrul liceelor indus
triale forestiere. Asemenea secții 
poți găsi la Liceul industrial fo
restier din Cîmpulung-Moldove
nesc, str. 7 Noiembrie nr. 65 și 
la cel din Rîmnicu-Vîlcea, str. 
Mihai Bravu nr. 43. Examene, 
ca la toate liceele : limba română 
(compunere și analiză gramati
cală), matematică (problemă de 
geometrie combinată cu algebră 
și un exercițiu din 
claselor V—VIII).

Semeniuc Elena — 
Deoarece îmi scrii că 
aștept cu nerăbdare 
dv ",
Școala ce te interesează se află 
în București. B-dul Hristo Botev 
nr. 17, telefon — 16.76.54 ; se 
numește Școala profesională 
„N. Kretzulescu" și pregătește

vînzători pentru specialitatea 
dorită : produse textile.

Neugu Simion — București : 
întrebările dv. îmi depășesc, din 
păcate, competența. Adresați-vă 
Inspectoratului școlar al Capita
lei. S-ar putea să vi se recu
noască studiile făcute. Dar, ori
cum, fiind absolvent al școlii 
generale și încadrat în producție, 
veți putea da examen de admi
tere la seral

Gina Vrabie — Galați : Da, 
există și o astfel de școala. In 
Cixlrul Institutului de arte plas
tice „N. Grigorescu", mai exact 
la Facultatea de arte decorative 
a acestui institut funcționează o 
secție de scenografie. Adresa

programa

București: 
„închei și 
răspunsul 

mă grăbesc să ți-1 dau.

VIATA
BATE

LA USA
de SEN ALEXANDRU

corectă : Intrarea lulia Hașdeu 
nr. 3, București. Examenul de 
admitere este însă riguros (desen 
și schițe după model viu, pic
tură în ulei sau modelaj — schi
ță . de compoziție) N. B. Con
cursul se ține pe facultăți, sec
țiile de arte decorative dau con
cursul la Cluj (Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu", str 
Roosevelt nr. 8).

Grigorescu Gh. Corn. Bucșani
— jud. Dîmbovița : După ce 
absolviți liceul vă puteți prezenta 
la Școala postliceală -pentru con
strucții de mașini (București, str. 
Zborului nr. 7—9, sectorul 4) 
care pregătește pentru speciali
tate montarea și reglarea apara
telor de radio și televiziune sau 
la Școala postliceală U.C.E.C.O.M
— str. Economu Cezărescu. nr. 
47, sectorul 7— București pen
tru specialitatea depanarea apa
ratelor de radio si televiziune

Coman Constantin — Com. dh 
Sima — jud Prahova : Citiți răs
punsul de mai sus. Calificarea 
ca subinginer se poate face la 
secția de electronică aplicată, 
radiotehnia funcționează ca sec- 
ție la ingineri. Vă puteți adresa 
Facultății de electronică și tele
comunicații — Calea Grivitei 
nr. 132. București

T. C. — Vișeul de sus — Ma- 
ramureș : Cea mai bună soluție 
ar li, cred eu, să termini totuși £ 
liceul (dacă ai făcut unsprezece w 
clase, nii-i bai să o faci și pe a 
douăsprezecea) și să te prezinți £ 
la o școală postliceală (de pildă : 
Școala postliceală pentru indus
tria construcțiilor de mașini din £ 
Arad sau cea asemănătoare din 
Cugir) în cadrul cărora strungă- 
ria se face, desigur, la nivel mai 0 
înalt. Nu de alta, dar e păcat 
să renunți la atîta muncă toc- _ 
mai acum la spartul tîrgului. 9 
Să-mi răspunzi neapărat ce hotă- 
rire ai luat. a

Mihaela Raghina și Petruțiu ™ 
Maria — com. Cuciu de sus — 
jud. Maramureș : Desigur că în- A 
tre timp ați putut lua cunoștință 
de lista școlilor profesionale 
care vă interesează deoarece, A 
probabil, ați citit cu regulari- 
late „Scînteia tineretului". Vă 
puteți prezenta la Școala profe- Q 
sională din Brașov, str. Castelu
lui nr. 2. unde se pregătesc țesă
tori sau la Școala profesională 
din Cluj str. Einstein nr. 12—14 
pentru specialitatea „confectio
ner inibracămite dip țesături".

Baicu Paul — Qopăceni — 
jud. Ilfov : Licee de specialitate 
sînt multe în București, dragă V 
Paule. Scrie-mi mai bine ce te 
interesează cel mai mult, ce A 
visezi să te faci în viitor și voi V 
căuta să-ți indic o școală potri
vită. Fără îndoială, printre mate- 
riile pe care le înveți la școală W 
unele-ți plac mai mult, le înveți 
mai ușor, obții la ele note mai a 
bune. Care sînt acele materii ? ™

Către corespondenții mei. U- 
nele scrisori primite demon- A 
strează că nu toți cei ce mă în- 
treabă urmăresc și răspunsurile 
date în materialele apărute în 
ziar. Deși au apărut liste cu 
școlile profesionale pe județe, o 
serie de scrisori primite recent 
se referă tot la școlile profesio
nale. Dacă acești corespondenți 
ar fi urmărit ziarul cu regulari- 
tate ar fi găsit răspuns la între
bările lor mult mai repede de 
cît Ie pot răspunde eu. db

SEN ALEXANDRU

Aspect din timpul orei de zootehnie la Liceul Agricol din Arad. 
Foto: IONEL BĂRBIERU

— Aparate de măsură și auto
matizări în industria chimicăÎNVĂȚĂMÎNTUL DE

Județul Alba
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Cugir.

Str. 11 Iunie, nr. 5. Telefon 76
— Tehnologia construcțiilor 

de mașini
— Mașini și aparate electrice
Liceul industria] forestier —

Blaj, Str. Dr. Petru Groza, nr. 
24 Telefon 192.

— Industrializarea lemnului

Ciunibrud.

și merceolo-

Arad

— Contabilitate și merceolo
gie agricolă.

Liceul agricol — Miniș
— Horticultură

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Arad, Str.

Paroșeni, nr. 9. Telefon 23 85
— Planificare-contabilitate
— Merceologie

de
25.

INSULA MARE A BRĂILEI
A FOST SALVATĂ!

Chemat de nemaipomeni
tele întâmplări ale acestui colț 
de pămmt, alerg toată ziua pe 
drumurile Insulei hăituit de 
gîndul că undeva ceva se în- 
tîmplă și ochiul meu e absent. 
Rareori am înconjurat cu gîn
dul atîta adevăr, atîta reali
tate, atîta, eroism.

Sînibătă și duminică culmi
nația maximă a apelor Dună
rii a atins țărmul sudic al 
Insulei Mari. Aici, puhoaiele 
de apă tulbure s-au despicat 
— o parte pe brațul Macin, 
o alta pe brațul Vîlciu, strîn- 
gînd astfel în cătușele lor, va
tra fertilă a acestui teritoriu 
eroic ancorat între ape.

Ne aflam în zorii zilei un 
grup de oameni acolo pe dig, 
la pragul de primire a viitu
rii. Nimic nu părea să justi
fice neliniștea noastră, fiind
că cei cîțiva centimetri pe 
care Dunărea îi cucerise în 
creșterea sa erau insezisabili. 
Nimic — fiindcă, într-adevăr, 
fermitatea cu care digul a re
zistat acestui... asalț, al apei, 
era însăși fermitatea celor 
peste 12 000 de oameni, care 
timp de 2 luni au întemeiat 
aici zi și noapte o redută ce 
s-a dovedit a fi invincibilă.

Neliniștea noastră are alt 
temei : nu culminația în sine 
instaurase în Insulă pentru 
încă o vreme starea de alar
mă, fiindcă toate măsurile de 
supraînălțare și consolidare a 
digului fuseseră luate din 
vreme — ci permanența ape
lor, stagnarea lor la o cotă a- 
menințătoare. Aceste îndelun
gate îmbrățișări și presiuni a- 
supra digului cumulînd tim
pul din urmă pe ‘ două luni 
și pe cel de încă două luni de 
acum înainte *— aceste pră
bușiri lente asupra cordonu
lui de apărare lung de 156 
km accelerînd ceas de ceas 
fenomenul de înmuiere a di
gului, constituia adevăratul 
pericol caie mențin treze în 
continuare, veghea și lupta.

— Digul s-a dovedit a fi cu 
adevărat la înălțime, mă în
curajează • directorul OFGAIF 
Brăila, ing. Teodor Cristea, 
alături de care zile de-a rin- 
dul am străbătut

asediat de ape al Insulei 
Mari. Apa nu mai are cum să 
ne fure Insula. Cel mult sa 
ne sîcîie iei, colo, primejdie 
de asemenea neesențială.

Intr-adevăr, lupta s-a con
centrat în interiorul Insulei. 
Se ține piept infiltrațiilor, gri- 
foanelor și izvoarelor, care își 
fac loc pe sub rădăcinile di
gului. Peste 100 de screpere, 
100 autobasculante și alte su
te de tractoare cu remorci, 
buldozere, dragline, remor
chere, șalupe sînt masa
te în zonele periclitate. Obi
ectivul principal al acestui 
front neîntrerupt de luptă cu 
Dunărea îl constituie execu
tarea în continuare a banche
telor adevărate contraforturi

sub umerii digului și înăbuși
rea definitivă a grupurilor de 
grifoane.

Cert e că am ieșit din pe
ricol îmi certifică Ștefan Ilieș, 
seoretar cu probleme organi
zatorice la Consiliul Popular 
Județean Brăila. încet, încet, 
pe măsură ce Dunărea scade, 
frontul de luptă se mută în 
incinta Insulei Mari pentru 
întreținerea culturilor. Nu mai 
putem întîrzia mult cu prași- 
la, altfel riscăm să apărăm 
un viitor teren sterp. Deja o 
parte din cei 6 000 oameni — 
cooperatori, fermieri, ostași 
au coborît de pe dig pentru 
muncile agricole de sezon.

GH. 1STRATE

OASPEȚII DE DIMINU A
(Urmare din pag. I)

alta. Femeia le-a mulțumit. 
Pe la prînz s-a despărțit de 
ei recunoscătoare. De sub 
dărîmături i-au s<os soba, 
dulapul cu haine nu l-a gă- 
șj-t. Nici patul. Au strîns și 
ceva lemnărie, ce poate fi 
încă utilizată. Grămezile de 
moloz le-au încărcat în ca
mion și l-au transportat la 
marginea satului. Terenul 
este pregătit pentru a găz
dui o nouă casă.

Asemenea brigăzi puteau 
fi întîlnite duminică și în 
alte colțuri ale satului, peste 
tot unde existau case dărî- 
mate. Cine erau acești oa
meni ?

— Veștile care au sosit la 
Hunedoara despre dezastrul 
de la Ilia ne-au zguduit — 
ne declara Ion Danciu, de la 
întreprinderea de construcții 
siderurgice. Nu puteam ră- 
mîne nepăsători la durerea 
acestor oameni. Apa s-a re
tras dar rănile pe care le-a 
lăsat sînt adinei, nu puteau 
fi șterse ușor, doar cu forțe
le lor. De aceea ne-am ho
tărî t, înțelegîndu-ne cu si-

derurgiștii, să preluăm noi 
o parte din sarcinile de re
facere a localității. Această 
acțiune o vom întreprinde 
în timpul nostru liber, adi
că duminica. Azi am venit 
în total 300 de hunedoreni 
însoțiți de mașini.

— O parte din noi, inter
vine în discuție un siderur- 
gist. i-am ajutat pe cetățenii 
particulari să-și înlăture ur
mările inundației, 
mulți au lucrat însă 
facerea instituțiilor și 
prinderilor avariate, 
dintre acestea și-au 
deja activitatea. Ceea 
început azi vom continua du
minica viitoare.

— Gestul hunedorenilor, 
ne spunea Teodor Vasiu, 
primarul comunei, a impre
sionat profund pe toți cetă
țenii. Simțind lingă noi bra
țele lor frățești, greutățile 
nu mai sînt atît de dificile, 
uităm mai repede durerile 
pricinuite de apă, avem 
certitudinea că vom înfăp
tui într-un timp record re
construcția satului atît de 
greu lovit. Nu știm cum să 
le mulțumim I

Cei mai 
la re- 
între- 
Unele 
reluat 
ce am

perimetrul

REPARTIZAREA
INTELIGENTEI

(Urmare din pag. I) 
autoaprecierea este în realitate 
aprecierea părinților. Faptul

Elevii declară că au :

devine și mai evident în răs- 
punĂurile- privind aptitudinile

Părinții sînt convinși că copiii 
lor au :

aptitudini intelectuale:
„ practice :
„ tehnice :
„ artistice :

aptitudini intelectuale: 72 la sută 
„ practice : 12 ,, ,»
„ tehnice : 6 „ „
„ artistice : 10 „ „

opineazăCadrele didactice 
au demonstrat:

aptitudini intelectuale: 25 la sută 
„ practice : 45 „ „

asupra acelorași copii

aptitudini tehnice : 
„ artistice

că opt ani

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol r- Blaj, Str.

Republicii nr. 9. Telefon 223 
— Horticultura
— Protecția plantelor.
— Contabilitate și merceolo

ge agricolă.

Liceul agricol
Telefon 236

— Horticultură
— Contabilitate 

gie agricolă.
Județul

LICEE INDUSTRIALE
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini — Arad, Ca
lea Armatei Roșii nr. 39—41. 
Telefon 10 91

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini.

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Arad, Str. 

Postăvarul, nr. 15. Telefon 27 78
— îmbunătățiri funciare
— Veterinară
— Zootehnie
Liceul agricol — Lipova, Str. 

Butariu, nr. 5. Telefon 298

Județul Argeș
LICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Pitești, 
Str. Traian, nr. 4. Telefon 
1 48 68

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini

— Automobile și tractoare
— Mașini și aparate electrice
Liceul industrial de chimie — 

Pitești, Str. Mircea Vodă, nr. 
42 Telefon 1 22 54

— Tehnologie chimică orga
nică

LICEE AGRICOLE
Liceul agricol — Curtea

Argeș, Str. Republicii, nr. 
Telefon 176

— Horticultură
— Veterinară ,
— Zootehnie
Liceul agricol — Bradu-Ștefă- 

nești, Telefon 80 13
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
LICEE ECONOMICE

Liceul economic — Pitești, 
Str. Teiuleanu, nr. 1. Telefon 
1 25 23

— Planificare-contabilitate
— Merceologie
— Statistică

Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Str. Chimiștilor nr. 
60. Telefon 17 40

— Tehnologia chimică orga
nică

— Aparate de măsură și au
tomatizări în industria chimică

— Utilaje în industria chi
mică.

Liceul industrial de construc
ții — Bacău, Str. Eliberării, nr. 
18. Telefon 1 22 37

— Construcții civile și indus
triale

— Instalații pentru construcții 
LICEE ECONOMICE

Liceul economic — Bacău,
Str. 9 Mai, nr. 104. Telefon 
1 30 31

— Planificare-contabilitate
— Merceologie

Județul Bacău
LICEE INDUSTRIALE 

Liceul industrial de chimie —

In numerele viitoare vom 
continua publicarea rețelei în 
celelalte județe.

Nimic mai subiectiv și mai 
derutant decît această autocu- 
noaștere și cunoaștere. Mai ales 
cînd, nefiind științifică, rămîne 
doar o etichetă : aproape ma
tematic, eticheta copilului este 
identică cu cea pusă de părin
te, care firește, a sugerat și ap
titudinea. Și orice ar afirma 
unii — mai ales pentru captâ- 
tio benevolentiae juventutis — 
opinia didactică apare cel mai 
aproape de adevărul științific. 

A Nu numai prin experiența pro- 
fesională a cunoașterii eleviloi 
și obiectivitate (oricum mai 
lesne de presupus decît a pă
rinților sau adolescenților), dar 
chiar prin înscrierea perfectă 

£ a răspunsurilor date de profe
sori — și nu de alții — în 

1 curba lui Gauss : numărul ce- 
A lor investigați a fost redus, dar 

procentul de înscriere a inteli
genței lor este absolut identic 
cu cel stabilit, în cuantum, pe 
plan mondial.

ȘI NECONTESTANȚA TEH-
NIC A. Am alăturat intenționat 
autoaprecierea și aprecierea — 

“ ’ ‘ • ța jn.
urmă

toare de studiu, pentru a inves
tiga relaționarea lor de către 
părinți și copii, pentru a son
da deci o anume mentalitate. 
Mentalitate potrivit căreia toți 
elevii inteligenți se consideră 
îndreptățiți a fi apți numai 
pentru studii și profesii teore- 

A tice. Mentalitate pornită, desi- 
“ gur, din cadrul familial. Inte

ligența, firește, nu poate fi ex- 
• clusă din învățămîntul teoretic, 

din activitatea intelectuală 
Dimpotrivă, ea este implicit 

• presupusă. Dar — tot firește —
astăzi nu mai trăim clasificarea 
scolastică a studiului din Evul 
Mediu, cînd treapta cea mai 
înaltă era teologia și filozofia 
— unice absorbante ale înțelep
ciunii. Astăzi, civilizația tehni- 

A că presupune inteligență tehni- 
că, progresul contemporan pre- 
supunînd chiar o dominantă a 

• necesității unei asemenea inte
ligențe „Astăzi — avertizează 
și Yves Roger, teoretician al 
orientării — evoluția tehnică a 

9 lumii cere un învățămînt teh
nic perfecționat și cere, mai 
ales, elevi inteligenți. Structu- 

A rarea învățămîntului trebuie să 
conducă deci elevii dotați în 
primul rînd în această direc- 
ție. Se impune corectată vfe- 
chea mentalitate, se impune că 
tinerii cu adevărat inteligenți 

• să-și folosească potențialul în
inteligența tehnică".

O lume întreagă este preocu- 
_ pată astăzi să repartizeze inte- 
bb ligența în toate domeniile crea

toare. Cu atît mai mult în so- 
cietatea noastră care vizează 

W progresul general; ou atît mai

•
 inteligență, aptitudini — 
tenția față de treapta

mult la noi, unde învățămîntul 
și apoi profesiile nu sînt des
tinate să separe, ci să apropie 
pentru conlucrare, chiar și prin 
inteligența eficient și general 
direcționată.

„PEDEAPSA" A DESTINU
LUI. Dar părinții și — de ce 
să nu amintim — adesea chiar 
cadrele didactice, prevestesc 
perspectiva unei ocupații teh
nice, practice, ca o amenin
țare. chiar ca o pedeapsă imi
nentă pentru neaplicarea la 
Studiu, pentru necultivarea sau 
absența inteligenței. Sigur că 
posibilitățile oamenilor nu sînt 
egale și după ele, — dar și 
după înclinații, preferințe, ne
cesități — se aleg, iar apoi se 
practică, meseriile. Sigur că la 
noi startul egal a fost confun
dat uneori cu posibilitățile, care 
nu sînt egale. Dar e la fel de 
sigur că tot se mai apreciază 
inteligența ca pe vremea aris
tocrației sclavagiste, a înțelep
ciunii nobil sofiste. Și, în 
schimb, se consideră mult prea 
adesea — mai ales de către pă
rinți — tehnica, munca practi
că, ca o trudă la galere. într-o 
epocă în care ne place tuturor 
să ne considerăm moderni, 
există destui oameni deficitari 
tocmai la concepția modernă 
asupra muncii. Căci de prea 
multe ori munca e privită prin 
prisma trecutului și prea ara
reori în perspectiva viitorului. 
Părinții copiilor de astăzi nu 
văd în tehnică și activitate pro
ductivă linii automatizate, ci
bernetică generalizată, ci forje 
înecate în fum și cărbune, în 
care, odraslele vor trebui să 
bată fierul cu barosul, trudnic, 
silnic, chiar ca la galere.

OMUL ȘI MAȘINA IN CEL 
MAI APROPIAT VIITOR. De 
aceea, probabil, sau și de 
aceea, ei aleg în proporții de 
75 la sută profesii intelectuale. 
Uitînd sau ignorînd că astăzi 
procesul rapid de automatizare 
a producției creează un nou ra
port între om și muncă, că re
zultatul acestui raport este dat 
de cerința dominantă de activi
tate intelectuală în orice act 
din procesul muncii. Astăzi, în- 
tr-o industrie modernă așa cum 
e industria noastră — cum va 
fi preponderent în viitorul a- 
propiat, deci în acel viitor în 
care vor lucra . copiii de astăzi 
— omul nu mai acționează prin 
forța fizică. Sarcina aceasta 
trece mașinii; omul creează ma
șina, deci i se cere creativitate, 
inventivitate ; omul dirijează 
mașina, deci i se cere cunoaște
re, tehnicitate, gîndire. Intr-un 
cuvînt cultură. Cultură de spe
cialitate, cultură generală. Deci 
instrucție permanentă și inteli
gență.

~ și TOTUȘI, aproape jumăta
te dintre părinții investigați ■— 
48 lâ sută — au răspuns că își 
îndrumă fiii și fiicele către 
profesii intelectuale pentru 
următorul motiv : „sînt mai 
nobile", „mai ușoare". Relația 
dintre valorile muncii și mediul 
familial au. demonstrat stimă, 
considerație aproape una Mm a 
pentru meseriile intelectqKe. 
78 la sută dintre elevi au con
firmat această unică apreciere 
a părinților. Rolul cultural și 
social al unor asemenea ocu
pații este poate un reflex al 
vremii cînd accesibilitatea do
meniilor în speță era extrem 
de redusă. Aureola afirmării e 
întrevăzută, mai ales, în ceea 
ce se cheamă meserii „curate" 
— medicină, învățămînt, cerce
tare. Ambianța aceasta, cunos
cută prin ponderea în viața de 
toate zilele, impresionează însă 
și din pricina necunoașterii al
teia la fel de „curate", in ca
drul modern actual.

Ignorarea perspectivei pro
fesiilor direct productive e do
vedită și de procentul redus — 
doar 14 la sută a părinților, care 
Ie consideră „sigure și de vii
tor". Trebuie să recunoaștem 
că rădăcinile unei asemenea 
mentalități sînt adînc împlîntate 
în pămînt vechi, dacă după un 
sfert de veac în care muncitorul 
a intrat în istoria societății noas
tre că factor determinant, exis
tă încă impresia 
ciale insuficiente 
practice.

CIT DESPRE 
DIFICULTATE 
intelectuale, 
contemporană

uzura

realizării so- 
în meserii

LIPSA DE 
a ocupațiilor 

medicina socială 
demonstrează 

că uzura nervoasă, consu
mul de energie, de forță, e cu 
mult mai mare la cei ce mun
cesc exclusiv cu capul. Un ex
periment făcut lă un liceu din 
București, cu elevii clasei a 
Xl-a, a constatat că după cu
noașterea amănunțită a efortu
lui necesar unor munci inte
lectuale, 25 la sută dintre ele
vii care optaseră pentru astfel 
de profesii „ușoare" au renun
țat în favoarea unora tehnice. 
De altminteri, în ancheta noas
tră. afirmația lipsei de dificul
tate a profesiilor intelectuale 
aparține în majoritate absolută 
— 96 la sută — muncitorilor și 
tehnicienilor, care nu cunosc 
direct o asemenea activitate. 
Dar care afirmă adesea ..destul 
m-am trudit eu, acum să mun
cească copilul mai ușor", fiind
că trebuie din nou’ să recu
noaștem că modificările con
științei umane —■ iar mentalita
tea face aici parte integrantă — 
operează mult mai lent în ca
drul procesului de adaptare la 
condițiile noi.

Optarea pentru o direcție de 
activitate în viață fiind un act 
de mare răspundere — indivi
duală și colectivă — impune 
desigur o fondată motivație. 
Iată însă că 75 la sută dintre 
elevii anchetați, întrebați asu
pra cauzelor care le-au determi
nat alegerea unui drum viitor, 
deci a profesiei, au răspuns 
doar atît : „îmi place".

Despre complexitatea ce se 
ascunde în spatele unui răspuns 
atît de simplu — firește, sim
plu motivat — vom reveni în 
curînd.
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TARA INTRE AGĂ-
un șantier al muncii patriotice

APROAPE 100.000 ELEVI 
Șl STUDENȚI VOR PARTI
CIPA PE TIMPUL VACAN

TEI, LA EFECTUAREA 

DIVERSELOR LUCRĂRI
AGRICOLE

„Invitație" la munca voluntar-patriotică Foto: ION CUCU

Obiective ale muncii 
voluntar-patriotice a 

tineretului in anul 1970
Șantiere naționale 

în construcții industriale 
1.HI0R0CENTRALA LOTRU

Șantiere naționale pentru 
construcții de drumuri

1. AUTDSTRADA BUCURESTI-PITKTI
2. ȘOSEAUA MIERCUREA CIUC-GHERRGH1EIVI

Tineri din judeful Ilfov la punctul de lucru Movilița.

(Urmare din pag. I)

— Ne sînt cunoscute tuturor 
paginile pline de eroTSm pe care 
tineretul patriei, alătdri de între- A 
gul -nostru popor, le-a înscris în 
cronic^ .acestor clipe grele, ne- . 
obișnuite prin duritatea, prin 
forța lor distructivă. încercăm 
un sentiment dc profundă satis
facție, de înaltă' mîndrie în fața 
acestor fapte care, prin dimen- W 
siunea, prin semnificațiile lor, 
merită cele mai fierbinți elogii. 
Acționînd din înaltul indemn al 
conștiinței socialiste, animat dd- 
un fierbinte patriotism, tineretul 
s-a aflat zi și noap.te pe. bara- Jk 
jele ridicate împotriva apelor. “ 
împotriva forței sale distrugătoa
re. în zonețe inundate, tinerii’.au 
participat la acțiunile de prote- V 
jare a unităților economice, a 
terenurilor agricole, la evacua- _ 
rea produselor, la salvarea popu- 0 
lației. In această perioadă, in 
timpul și după retragerea ape
lor, am fost martorii a numeroa- 
se -i; .țiative, a nenumărate ac- 
țiuhi in cadrul cărora tineri 
muncitori, țărani, intelectuali, e- 
levi și studenți, au muncit fără " 
întrerupere, pentru repunerea 
grabnică fn funcțiune a uzine- 
lor și fabricilor avariate de inun- 
dații, pentru repararea drumu
rilor și căilor ferate și grăbirea 
scurgerii apelor de pe terenurile A 
agricole.

în prezent, țara întreagă par
ticipă la acțiunea de reconstruc- a 
ție, de înlăturare a urmărilor ca- • 
lamităților naturale, de recupera
re a pierderilor care într-un nu- _ 
măr însemnat de județe insu- 
mează valori incalculabile. Or
ganizațiile U.T.C., tineretul din 
patria noastră, are datoria de 
a-și înzeci eforturile, de a-și in- 
tegra organic capacitatea, pu
terea lui de muncă, întreaga a 
energie în bătălia care se duce ™ 
pentru a apropia momentul nor
malizării în toate sectoarele ac- —. 
tivității economice. M

Anul acesta, mai mult ca bricînd, munca noastră, a celor tineri, 
este așteptată la fiecare obiectiv aflat in construcție său reconstrucție

ȘANTIERE LOCALE PENTRU
CONSTRUCȚII DE DRUMURI

— Către ce obiective 
este orientată activitatea A 
organizațiilor U.T.C., a ti- w 
neretului, 
rioadă, in 
mează ?

in această pe- 
lunile care ur-

— Obiectivele 
a tuturor, au fost f___  __
formulate în mai multe rînduri 
in acest interval de timp? sînt 
cuprinse în chemările partidului A 
și statului, sînt exprimate cu- W 
prinzător in indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia vizitelor efectuate intr-o 9 
serie de județe ale țării. In in
dustrie, întreaga muncă se des
fășoară acum pentru repunerea A 
în funcțiune a obiectivelor eco- 
nomice oprite temporar, iar după 
aceea pentru recuperarea de că- A 
tre acestea într-un termen cit " 
mai scurt a pierderilor de pro
ducție cauzate de perioadele de 
stagnare. Totodată, pretutindeni 9 
in țară, se depun eforturi pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, colectivele u- 
nităților economice, analizind cu A 
exigență resursele interne, soli- 
citind la maximum propriul lor 
potențial, suplimentează angaja- a 
mentele luate în întrecerea so- 
cialistă pe anul 1970. In agricul
tură se poartă fără întrerupere 
ofensiva contra apelor revărsa
te. fiecare hectar de pămînt este 
urmărit în vederea recuperării 
lui. Pe șantiere are loc o mare 
concentrare de forțe în vederea 
realizării cu succes a planului 
de stat în domeniul investițiilor 
în acest ultim an al cincinalu
lui. Sînt sarcini fundamentale 
ale momentului în care ne a- 
flăm, sînt jaloanele întregii ac
tivități ce trebuie desfășurată de 
organizațiile U.T.C., de tineretul 
din toate județele țării, de la 
orașe și de la sate.- Rezultatele 
consemnate în bilanțul fiecărei 
zile de muncă pe care o încheiem 
exprimă dorința fierbinte a ti
neretului patriei noastre de a 
face tot «e depinde de el pen
tru a înlătura urmările nefaste

muncii noastre, 
foarte clar A 
llfp rîndnri

— Nehoiaș — Prejmer
— Mîneciu—Cheia
— Autogara Rîmnicu-Vîl- 

cea
— Bîrgău—Vatra Dornei
— Signet—Borșa
— Aeroport Sibiu
— Turnu Severin — Tg. 

Jiu
— Șantier Naval Orșova
— Calafat—Poiana Mare
— Caransebeș — Timi

șoara
— îablonița—Moravița
— Moldova Veche — So- 

col
— Autogara Timișoara
— Aeroport Arad
— Băița—Cîmpeni

ȘANTIERE ALE TINERETULUI PENTRU
CONSTRUCȚII DE CAI FERATE

— Cîmpulung Muscel
— Bumbești—Livezeni

— Buzău—Nehoiaș
— Orșova

muncă însoțite de activiști ai 
U.T.C. și ai asociațiilor studen
țești, de cadre didactice. La re
partizarea acestora s-a ținut 
seama ca unitățile in care ur
mează să lucreze, să fie situate 

• pe cit posibil, in aceeași zonă
geografică cu unitățile de învă- 
țămînt.

VA FI SPRIJINITA PRIN MUNCA VOLUNTAR
PATRIOTICA ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE

ÎN FABRICILE
DE CONSERVE

„Refacerea" Arad, Zag- 
na-Vâdeni, „Avîntul" O- 
radea, „11 Iunie" Dej, 
„Fructonil" Giurgiu, „Va
lea Roșie" Oltenița, Buf
tea, „Mureșeni" Mureș, 
„Fructus" Timișoara, „Du
nărea" Tulcea, Fetești, 
fândărei, Caracal.

— Programul de lucru 1
— El va fi întocmit diferen- 

• țiat, în funcție de programul u- 
nității. Comitetele județene aie 
U.T.C. împreună cu inspectora- 

• tele școlare vor îndruma unită
țile de învățămînt pentru a 
stabili legături cu unitățile eco
nomice beneficiare în care sînt 

• prevăzute condițiile de muncă 
și viață oferite participanților la 
munca voluntar-patriotică.

•
 întreaga acțiune este condusă 
de organele U.T.C., avind ca or
gan operativ comandamentele de 
muncă voluntar-patriotică. Aces- 
tor comandamente trebuie să li 
se adreseze orice problemă ce se 
va ridica pe întreaga durată a 

A activităților anunțate.
Recent, la Comitetul Central 

al U.T.C., unde s-a ținut ședin- 
• ța Comandamentului central de 

muncă voluntar-patriotică. au 
fost, perfectate în amănunt toate
chestiunile legate de munca ele- 
vilor și studenților, a celorlalți 
tineri in vara acestui an.

— Din cile știm, 
mare număr de tineri 
întreaga țară, de cele __
diferite profesii, au solici
tat ca în cadrul concediu
lui lor de odihnă să se 
deplaseze în zonele sinis
trate, și-au exprimat do
rința de a lucra acolo 
efectiv pentru reintegra
rea in circuitul economiei 
naționale a unităților eco
nomice care au avut de 
suferit din cauza inunda* 
fiilor.

un 
din 
mai

pe șantierele locale ale tineretului
Obiective ale muncii voluntar-patriotice

Harghita : Construcția liceelor din Miercurea 
Ciuc și Toplița; Construcția de locuințe în Miercu
rea Ciuc și Toplița; Construcția spitalului din 
Miercurea Ciuc; Construcția casei de cultură 
Gheorghieni , Construcția filaturii Odorheiul Se
cuiesc, Brașov : Construirea și modernizarea tele
fericului Tîmpa; Amenajarea drumului de acces pe 
Warthea; Curățirea și repararea străzilor din loca
litățile inundate. Bacău : Participarea pe șantiere
le reconstrucției; Construirea complexului sportiv 
din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej; Construirea 
bazei sportive Gherăești și a bazei nautice Șerbă- 
nești. Botoșani : Lucrări de desecare la C.A.P. 
Curtești ; Construcția liceului nr. 2 Botoșani ; 
Lucrări de îndiguiri pe malul Prutului și 
Șiretului. Argeș : Construcția fabricii de con
serve Topoloveni. Sălaj : Lucrări de îndiguiri, 
refaceri și amenajări în zonele calamitate ; 
Amenajări de drumuri , Lucrări de construc
ții la diferite obiective industriale, gospo
dărirea comunelor și orașelor. Cluj : Șantierul 
întreprinderii de construcții hidrotehnice Cislău; 
Alimentarea cu apă a orașului Cîmpia Turzii; Par
cul Gherla, Cîmpia Turzii. Huedin ; Baza sporti
vă Dej. Covasna: Construcția teatrului de vară și 
a tipografiei din orașul Sf. Gheorghe; Construcția 
fabricii de amidon și a fabricii de șuruburi Tg. 
Secuiesc; Construcții de locuințe Baraolt. Constan
ța : Fabricate conserve „Munca" Ovidiu; Lucrări 
de refacere in zonele inundate Cernavodă. Hîrșova, 
Medgidia; Patinoarul și stadionul tineretului Con
stanța. Tulcea : Șantiere arheologice; Lucrări în 
C.A.P. Vaslui : Aducțiunea apei oraș Vaslui; Fa
brica de cărămidă; Construcția de locuințe Vaslui, 
Birlad. Bistrița Năsăud : Construcții de școli, Ta
bere de drumuri Năsăud — Nimigea, Nimigea — 
Beclean: Sîngeorgiu Bâi, Bistrița. Hunedoara : 
Șantier pentru reamenajarea canalelor de irigații 
Lăpușnic; Șantierul de la școala generală Mintia;

Fabrica de cărămidă Pricaz, Vața; Construcția de 
drumuri — Hațeg, Șantier arheologic cetatea Deva; 
Șantierul pentru desecări și irigații Orăștie. Vran
cea : Casa de cultură Focșani; Ștrandul tineretu
lui Focșani. Dolj: Șantiere ia fabricile de cărămidă 
Mofleni. Băilești, Calafat : Complexele porcine Giu_ 
bega, Cerăt, Maglavit, Galicea Mare. Iași : Con
strucția școlii generale Grozești și G. Bohatin; 
Construcția conductei Timișești — lași; Refacerea 
străzilor inundate; Șantierul arheologic Hîrlău. 
Gorj : Fabricile de cărămidă Cărbunești, Bilteni, 
Iormănești; Construcții social-culturale. Mehedinți: 
Producerea de cărămidă pentru zonele sinistrate 
(I.I.L. Strehaia); Amenajarea spațiilor verzi — 
Orșova. Olt : Construcția spitalului Slatina; Șan
tiere de locuințe Balș — Slatina. Ilfov : Șantierul 
de irigații Valea Comanei; Complexul avicol Ma- 
nasia. Dîmbovița : Șantiere de irigații la C.A.P. 
Băleni, Tîrgoviște, Broșteni: Șantiere pentru recu
perat conducte casate din schelele de extracție 
Moreni, Găiești, Tîrgoviște. Maramureș : Șantiere 
de întreținere a pădurilor. Mureș : Reconstruirea 
grădinițelor de copii din-str. Voinicenilor Tg. Mu
reș și str. Lebedei; Sprijinirea lucrărilor de rea- 
menajare și modernizare a străzilor afectate de 
inundații; Refacerea liniei forestiere Valea Gur- 
ghiului ; Reamenajarea bazelor sportive distruse 
de ape. Alba : Repararea șoselei Aiud —
Ghimbaș; Lucrări pe șantierele de locuințe. Arad : 
Complexele porcine Semland, Nădlac; Ocoale sil
vice — Căsoaia, Sebeș, Săvîrșin. Drumul Arad — 
Curtici. Neamț : Șantier de irigații C.A.P. Dum
brava Roșie; Șantier de construcții străzi Roman: 
Șantier de construcții Piatra Neamț. Suceava : 
Șantiere de irigații și desecări la C.A.P. Moara, 
Roșcani, Suceava; Reamenajarea parcului natural 
„Dumbrava minunată" Fălticeni; Complexele spor
tive Arini și Lunca Sucevei.

ale inundațiilor, pentru ca totul 
să redevină așa cum a fost.

— Ne aflăm cu puține 
zile înaintea începerii va
canței de vară a elevilor, 
a studenților. Este cunos
cută de-acum hotărirea 
unei părți însemnate a 
tineretului studios din 
țara noastră de a partici
pa Ia ample acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică 
pe durata vacanței. Ce ne 
puteți spune în legătură 
cu desfășurarea acestora ?

— Munca voluntar-patriotică a 
elevilor și studenților în vacanța 
de vară a intrat în tradiție. Ca 
și în anii precedenți, în răs
timpul vacanței un număr în
semnat de elevi și studenți vor 
sprijini prin muncă patriotică 
unitățile agricole, întreprinderile

de construcții industriale, vor 
participa la lucrări de drumuri, 
irigații, în unități ale industriei 
alimentare și forestiere, contri
buind astfel la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor economice, 
la realizarea unui volum cît mai 
mare de bunuri materiale. în 
mod deosebit însă participarea 
tineretului studios pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice ale 
verii capătă în acest an semni
ficații aparte, ea desfășurindu-se 
sub semnul solidarității cu popu
lația din zonele sinistrate, sub 
patronajul ideii generoase de a 
contribui într-o cît mai mare 
măsură la reconstrucție, la vin
decarea rănilor provocate de ape 
în furia lor. Pe lingă eficiența 
educativă a activității pe șantie
re tot atit de importantă va fi 
eficiența economică a muncii 
desfășurate, aportul efectiv adus 
de zecile de mii de tineri în

contul recuperării pagubelor la 
care am fost martori în numai 
citeva zile.

— V-am ruga, tovarășe 
secretar, să ne înfățișați 
mai pe larg tabloul parti
cipării elevilor și studen
ților în vara acestui an 
la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică.

— In colaborare cu instituțiile 
centrale interesate — Ministe
rul învățămîntului, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, Mi
nisterul Transporturilor, Minis
terul Industriei Alimentare — 
Comitetul Central al U.T.C. a 
întocmit planuri de măsuri pri
vind participarea elevilor și stu
denților la întregul complex de 
activități preconizat. Planul, de- 
iinitivat în concordanță cu ce
rințele impuse de amploarea

la efectuarea
lucrărilor agricole din întreprinderile- agricole de stat

Județul Alba : Alba Iulia, Aiud, Blaj, Jidvei, Pe- 
tresti; Județul Arad : Barațca, Fîntînele, Scînteia, 
Arad, Lipova, Mureș, Sagu, Pecica, Criș, Ineu, 
Utviniș. Județul Argeș j Costești, Cîmpulung, 
Curtea Argeș, Tzvoru-, Leordeni, Ștefănești.
Județul Bacău : Traian, Sascut, Bacău. Județul 
Bihor : Oradea, Biharia, Ținea, Salonta, Nojorid, 
Valea lui Mihai, Marghita. Județul Bistrița — Nă
săud : Lechința, Teaca, Beclean, Bistrița. Județul 
Botoșani ; Cotămărești, Dorohoi. Județul Brașov : 
Prejmer Rupea, Codlea, Homorod, Făgăraș, Fel- 
dioara. Județul Brăila : Surdilă, Greci. Dunărea, 
Baldovinești, Dudești, însurăței, Tichilești, Mircea 
Vodă, Siliștea, -------
Buzău : Cilibia, 
Buzău. Județul ------, —------- -------- . . . ..
nari. Măureni, Răcăjdia. Județul Cluj : Cămăraș, 
Aoahida, Cluj, Cîmpia Turzii, Dej, Gherla.Județul 
Constanța : Dorobanții, Agigea. Pețreni, Mangalia, 
Hîrsova, Independența. Medgidia, 'T 
navoda, * 
Neptun, 
Crucea, 
Peștera.
Județul ------------ ---- ------- -
nățel. Județul Dolj : Giubșga, Goești, Rastu, Ro- 
hănești, Moțăței, Sadova. Băilești, Segarcea, 
Breasta, Filiași. Județul Galați : Bărboși. Bădălan, 
Berești, Brateș, Dealul Bujorului, Ivești, Matca, 
Smîrdan, Nicorești, Țigănești. Județul Gorj: Tg. 
Jiu, Cărbunești. Județul Harghita : Miercurea Ciuc, 
Lăzarca, Odorheiul Secuiesc. Județul Hunedoara : 
S. Orlea, Bîrcea Mare, Orăștie. Județul Ialomița : 
Mircea Vodă. Fetești, Călărași, Vlădeni, Slobozia, 
Lehliu, Drumul Subțire, Ciocănești, Malu, Mur- 
geanca, Burdușani, Piscu, Ograda, Stelnica. Jude-

Măxineni. Urleasca. Județul 
Cislău, Rm. Sărat, Cîndești, 

CaraȘ’Severin : Berzovia. Grădi-

____r___ , ________ „ . , Nazarcea, Cer. 
Amzacea, Mihail Kogălniceanu, Băneasa, 
Cobadin, Ostrov, Cogealac, Poarta Albă, 
Murfatiar, Adamclisi, Nicolae Bălcescu, 
Județul Covasna : Cătălina, Sf. Gheorghe. 
Dîmbovița : Găești, Tîrgoviște, Titu, Cor-

inundațiilor, eșalonează exact în 
județe, pe obiective, necesarul de 
forță de muncă, posibilitățile de 
acoperire.

— Care sînt aceste o- 
biective ?

— Chiar la începutul vacanței, 
peste 15 000 de elevi din învăță- 
mîntul de cultură generală sînt 
așteptați în întreprinderile agri
cole de stat pentru a participa 
la campania agricolă de vară, la 
stringerea recoltei ; lor li se vor 
adăuga două săptămîni mai tîr- 
ziu 8 000 de studenți din primii 
ani de facultate necuprinși în 
activități profesionale în acest 
interval. In cursul vacanței a- 
proape 5 000 de elevi vor pleca să 
lucreze voluntar în diferite fa
brici de conserve din țară. In 
campania agricolă de toamnă, la 
recoltarea porumbului și cartofi-

țul Iași : Popricani, Broșteni, Copou, Iași, Tg. 
Frumos, Bucium, Galata, Cotnari. Județul Ilfov : 
Borcănești, Uzum, Sărulești, Bragadiru, Mogoșoa- 
ia, Buciumeni, Popești-Leordeni, Fundeni, Pie- 
trișu, Giurgiu, Tărtășești, Chirnogi, 30 Decembrie, 
Buftea, Mînăstirea, Belciugatele, Dudu, Prundu, 
Urziceni. Județul Maramureș : Satulung, Seini, Si- 
ghet. Județul Mehedinți : Corcova. Gîrla Mare, Ro
gova, Dealul Viilor, Tr. Severin, Tîmna, Dobra. 
Județul Mureș : Albești, Acățari, Sighișoara, Re
ghin. Batoș, Zagăr, Seuca, Iernat, Zăul de Cîm- 
pie, Sîncrai, Reghin, Teuca. Județul Neamț : Dum
brava, Roman, Girov, Secuiu. Județul Olt : Iancu 
Jianu, Redea, Corabia, Piatra Olt, Studina. Bre- 
beni, Corbu, Drăgănești Olt. Sîmburești. Județul 
Prahova : Movila Vulpii, Tohani, Măgurele. Dealul 
Mare, Valea Călugărească, Urlați. Județul Satu 
Mare : Ardad, Cărei, Dorolț, Odoreu, Tășnad, Satu 
Mare. Județul Sălaj : Zalău. Zimleu. Județul Si
biu : Mediaș, Sibiu, Sura Mică, Dealul Ocnei. Ag
nita, Ruja, Axente Sever, Apoldu de Sus, Moșna, 
Dumbrăveni. Județul Suceava : Fălticeni, Rădăuți, 
Suceava. Județul Teleorman : Alexandria, Piatra, 
Drăgănești, Blejești, Lița, Roșiori, Toporu, Vi- 
tănești. Zimnicea. Județul Timiș : Gătaia, Beciche- 
rec, Banloc, Grabați, Șag, Iosifalău, Periam, Bu- 
ziaș, Jimbolia, Variaș, Lugoj, Tomnatic, Carani, 
Liebling, Timișoara, Recaș, Sînnicolau, Cenei, Pe- 
ciul Nou, Deta, Voiteni, Giarmata, 
deștii Vechi, Lata. Făget. Județul 
Tulcea, Casimcea, Ghecet, Mihail 
Niculițel, Traianu, Baia, Rohneanu.
Bîrlad, Bogești, Huși, Zorleni, Vetrișoaia. Județul 
Vîlcea : Drăgășani, Rm. Vîlcea, Măldărești. Județul 
Vrâncea : Cotesti, Panciu, Focșani, Odobesti.

Sînandrei, Du- 
Tulcea : Chilia, 

Kogălniceanu, 
Județul Vaslui:

lor, a legumelor și fructelor vor 
participa circa 74 000 
din liceele de cultură 
și agricole, din școlile 
nale.

Vreau să menționez 
lungul vacanței, un număr în
semnat de elevi și studenți vor 
lucra pe șantierele naționale ale 
tineretului inaugurate in primă
vara acestui an, in irigații, la 
construcțiile hidroenergetice, la 
construcția de drumuri.

de elevi 
generală 
profesio-
că de-a

— Sc are în atenție și res
tul tinerilor din învăță- 
mint care nu sînt cu
prinși în cifrele citate an
terior ?

— Elevii și studenții necu
prinși la acțiunile menționate 
vor participa la activitățile or
ganizate pe șantiere locale de 
construcții, la refacerea localită-

» • • • e e
ților care au avut de suferit din 
pricina apelor, la reconstrucția 
caselor, la redarea în folosință 
a terenurilor agricole, în irigații, 
la înfrumusețarea orașelor și .sa
telor. Pe aceste șantiere vor fi 
prezenți și alte categorii de ti
neri, muncitori, țărani, intelec
tuali care, în timpul lor liber 
vor sprijini cu forțe proprii ac
țiunea de refacere. Organizațiile 
U.T.C., cu sprijinul instituțiilor, 
al organelor administrative, vor 
lua toate măsurile de organizare 

desfășurare a întregii acțiuni.Și
— Credem că ar fi utile 

citeva precizări de ordin 
organizatoric.

— Elevii și studenții vor fi 
organizați în brigăzi și echipe de

•
 . — Ca in atitea alte domenii, 
tineretul a manifestat și în a- 
ceastă direcție un înalt spirit de 
solidaritate, sacrificind propriile

•
 interese în folosul intereselor so
cietății, ale țării. Această miș
cătoare dăruire nu poate decit

•
 sa se bucure de cea mai inaită 
apreciere din partea noastră, a 
tuturor Este de la sine înțeles 
msă. că- dacă acest lucru este 
A posibil, în cazul tinerilor ce își 
desfășoară activitatea in vecină
tatea zonelor calamitate, Ia un

•
 număr restrins de muncitori, de 
specialiști, satisfacerea cererilor 
masive formulate devine dificilă, 
mai- greu de realizat. Desigur.

•
 însă, că este de cea mai mare 
importanță ca fiecare tînăr, la lo
cul său de muncă, in afara pro
gramului, cînd este nevoie, să 
A participe cu întreaga lui capacl- 
tate creatoare la înfăptuirea mă
surilor stabilite în cadrul orga-

•
 nizațiiloi- economice, în raza lo
calității respective, astfel incit 
rezultatele preconizate să fie în- 
_ deplinite și depășite.

9 Vrea, în încheiere, să sub
liniez că tineretul patriei noastre,

•
 muncitori, țărani, elevi, studenți, 
intelectuali, alături de întregul 
popor, sub conducerea partidu
lui. este hotărit să muncească 
fără preget pe marele șantier de 
refacere a economiei, pentru în
lăturarea cît mai urgentă a ur
mărilor inundațiilor, ca viața 
să-și reintre cit mai repede pe 
făgașul normal. Să-și pună in 
valoare întreaga lui capacitate 
de muncă în vederea încheierii 
cu bine a acestui an. să militeze 
neobosit pentru aplicarea progra
mului stabilit de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român. Prin munca ce o desfă
șoară acum, in zilele grele prin 
care trecem, tineretul din întrea
ga țară — romani, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
fac, ca de altfel întotdeauna, do
vada că sînt gata oricind să 
facă orice sacrificiu, să-și dă
ruiască întreaga energie pentru 
interesele scumpei noastre patrii,.
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EPICENTRUL GRAFICA
CALAMITĂȚII OWBî--

•L, ■ DE „SALON *)
în epicentrul calamității, situat 

în munții Năsăudului, acolo unde 
— ne-au arătat meteorologii — 
a fost desferecat șipotul norilor, 
totul s-a desfășurat cu o repezi
ciune greu de închipuit; apele 
s-au năpustit cu 130 km pe oră l 

Au fost afectate în special căi
le de acces. Inginerul Vlad Tra
ian, șeful unui sector de exploa
tare forestieră, pe care l-am întîl- 
nit la Bistrița Bărgăului, mi-a 
spus că principalul efort trebuie 
îndreptat pentru reconstrucția 
drumurilor. Chiar în locul unde 
ne-am întîlnit — centrul comu
nei amintite — apa deteriorase 
rambleul liniei ferate, înalt de 
doi metri și lung de mai bine 
de o sută de metri, croindu-și o 
nouă albie. Dar inginerul silvic 
mă încredințează că ceea ce văd 
nu suferă comparație cu cataclis
mul care a avut loc sus, în munți, 
către obîrșia torenților. Ploile 
formidabile l-au surprins chiar 
acolo. Două zile și două nopți 
apa a curs într-una. Norii se lă
saseră jos, grei și compacți, în- 
tunecînd lumina zilei. Torenții 
gemeau la vale antrenînd stînci 
și bolovani, arbori smulși cu tot 
cu rădăcină. Cu cît coborau la 
vale, șuvoaiele se făceau mai 
mari, mai puternice, își pără
seau albiile sărind în zig zag din- 
tr-un perete în altul al defileu
lui, pentru a ocoli obstacolele pe 
care tot apa și le crea din lem
nele și pietrele ce le împingea 
înainte. Brazi înalți de 20—30 de 
metri erau purtați cu viteza unui 
accelerat. Unii din ei, întîlnmd 
vre-o piedică, erau ridicați de 
șuvoie în picioare și purtați ast
fel un timp, pentru ca apoi să 
fie din nou prăvăliți în torent.

Continuîndu-mi drumul mai 
departe prin Bistrița Bîrgăului, 
am văzut ravagiile acestei formi
dabile puteri distructIVe care e 
apa de munte. Satul părea bom
bardat de o stihie geologică. E- 
lementul esențial, apâ, se retrăse
se, lăsînd însă urma cea mai te
ribilă, prin dezordinea pe care o 
crease. La munte, inundația a a- 
vut un aspect mai „curat". Vreau 
să spun că nu a lăsat, ca în lo
curile de șes, bălți stătute și mari 
întinderi de nămol verzui, prin 
care orăcăie broaștele. Nimic din 
toate acestea pe unde trec acum. 
Apa a „spălat" totul. Dar cu 
cîtă furie si oarbă putere î

La un moment dat sînt nevoit 
să cobor din „GAZ“. Căci nu 
mai există drum. Pe mari por
țiuni, doar o simplă cărare, cît 
să treacă un singur om. Cei care 
mă însoțesc, mă încredințează că 
pînă nu de mult pe aici se cir
cula cu autobuzul. Acum, prin 
mijlocul drumului curge apa. Mi 
se arată, din timp în timp, cîte 
un loc acoperit cu pietriș și 
bolovani mari, și mi se spune : 
„Aici a fost o casă. Dincoace o 
grădină cu floii, o livadă..." Vii
tura a schimbat relieful și struc
tura localității pentru multa 
vreme.

Și totyși, ceea ce m-a surprins 
încă mai puternic a fost reacția 
acestor oameni care au primit, 
primii, lovitura neprevăzută a sti
hiei. Ei nu s-au descumpănit, au 
acționat imediat, cu hotărîre și 
singe rece, într-o încleștare pe 
viață și pe moarte. Și asta înce- 
pînd chiar cu muncitorii fores
tieri din creierii munților. Ei au

DIN CRONICA 
ACELOR ZILE
NEOBIȘNUITE

de VASILE NICOROVICI

trebuit să zmulgă din ghiarele 
viiturii tractoarele, ducînou-le în 
lochri ferite, să apere de ape ca
banele, săpînd în junii lor șan
țuri de scurgere. Și asta în timp 
ce le fugea totul de sub picioare ; 
pămîntul, stîucile, iar de sus se 
prăvăleau arborii.

încă de cu noapte, tractoriștii 
aflați în Bistrița Bîrgăului au 
intrat în șuvoiul năpraznic pentru 
a salva pe consătenii lor surprinși 
de cataclism. Pentru a răzbi îm
potriva curentului ei se remorcau 
doi cîte doi. Un singur tractor ar 
fi fost luat imediat la vale. Dar 
nici „cuplurile0 motorizate, în
sumând la un loc cîteva tone și 
sute de cai putere, nu puteau 
răzbi ușor. Fiindcă drumul prin 
apă era nesigur. Xu puteai ști 
peste ce dai : stîncă sau groapă. 
Tractoriștii lucrau hărțuiți, în
cordați, în apa care le ajungea 
pînă la piept. Numele acestor bă
ieți curajoși este rostit cu recu
noștință : frații Miron și Toader 

«Bortă, Grigore Soldan, Nicolae 
Moisan. Tot ei, mai tîrziu, au fost 
aceia care au pornit în fruntea 
acțiunilor de refacere și de nor
malizare a vieții. Au transportat 
alimente, au așezat punți peste 
ape, ca oamenii să poată veni la 
lucru iar copiii la școală. în a- 
celași timp, buldozerele au por
nit la luptă împotriva apei, pen
tru a o ieaduce în albia ei fi
rească. Pietrișul, adunat în mor
mane dealungul cursului ei, con
stituie noul ei mal, dealungul că
ruia se repară și se refac drumu
rile. Pentru cei rămași fără adă
post vor fi montate, în primă ur
gență, cinci cabane, a cîte 4 apar
tamente, pe care le trimite o în
treprindere din Bacău.

Reacția promptă a acestor oa
meni împotriva calamității poate 
fi exemplificată prin numeroase 
fapte și întîmplări. Pe lucratorii 
de la Fabrica de cherestea din 
localitatea vecină, Susenii Bîr
găului, viitura i-a surprins în 
toiul nopții. Oamenii de munte, 
învățați cu torenții, sau repezit, 
avîndu-1 între ei pe tînărul di
rector Emil Pleșa, ca să scoată 
curelele gaterelor. Au lucrat pînă 
cînd apa, intrînd în focarele 
grupului generator, a întrerupt 
sursa de curent electric. Totul s-a 
cufundat în beznă. Valurile ve
neau cu șuier puternic. Ținîn- 
du-se mînă de mînă, ei și-au croit 
drum prin șuvoi. A doua zi, di
rectorul Emil Pleșa a stat, fără 
să poată face nimic altceva de
cît sa se uite la apa care își cro
ise albie prin curtea uzinei (s-au 
mai bine-zis care revenise în ve
chea ei albie, aici) și la șuvoaie
le care se prăvăleau din cer. Cînd 
torenții au slăbit, oamenii fabri-

cfl au yl acționat. Mai întfl au 
obligat apa, ridicîndu-i în cale un 
dig, să se reîntoarcă în albia ei 
firească. Apoi, motoarele electri
ce, care au fost inundate, motoa
rele gaterelor au fost demontate 
și curățate. Pentru uscare au fost 
duse pînă la orașul Bistrița, cu 
toate că drumul era întrerupt și 
transporturile nu se puteau efec
tua decît prin transbordam. Așa 
se explică de ce, în cel mai scurt 
timp, fabrica a fost repusă în 
funcție.

M-am întors la Valea Bărgău- 
lui, impresionat atît de prive
liștea lăsată de trecerea apelor, 
purtînd urme vii încă, dar și cu 
un sentiment tonic, de bărbă
tească vigoare, ce mi l-au trans
mis acești oameni de munte tari, 
curajoși și neîncovoiați. „Bărbuncul**
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Lugojul, orașul de pe 
Timiș, a fost între 31 mai 
— 7 iunie 1970 gazda primei 
ediții a unei ample manifes
tări cultural-artistice intitu
lată Săptămîna Culturală Lu
gojana. Prezența unor ele
mente de artă inedite ca : 
cele trei generații de coriști 
(copii — tineri — vîrstnici) ; 
Salonul inaugural. de artă 
plastică al Cenaclului Uniu
nii Artiștilor Plastici din Lu
goj ; primul spectacol de a- 
matori în limba germană de 
pe lingă Teatrul Popular și 
Festivalul coral „Ion Vidu" 
au constituit manifestările cu 
cel mai mare suces. Cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani 
de la moartea lui Eftimie 
Murgu, a avut loc un Mo
ment comemorativ, ocazie 
cu care au fost dezvelite

două placi, una pe casa în 
care a trăit o parte din via
ță iar cealaltă la sediul Pala
tului Administrativ în subso

SĂPTĂMiNA
CULTURALĂ
LUGOJANĂ

lul căruia, într-o celulă, a 
fost închis. A avut loc și o 
sesiune de comunicări știin
țifice organizată de Filialele

de științe istorice și filozofice < 
în colaborare cu Muzeul Mu- <
nicipal. în cadrul Saptămînii <
au mai avut loc și alte ma- < 
nifestări: Dialogul — „Lu- < 
gojul cu oaspeții săi de onoa- < 
re", vizitarea muzeului și a < 
unor expozi’ii deschise în cî- < 
teva școli din localitate, în- <
tîlniri cu personalități care <
au trăit și muncit în Lugoj < 
(Filaret Barbu, Petre Brînzeu, 
Nicolae Șreban, Aurel Ciupe, 
Ion Ceterchi, Traian Iancu, 
Zeno Vancea) spectacole de 
estradă, Simpozionul „Teatrul 
Popular" și spectacolul fol
cloric „Ana Lugojana" inter
pretat de 
Casei de 
Fondurile 
prilej vor
ce au suferit
Iamităților.

(Urmare din pag. I) 

mătate. Ce să-i mai spun ? Nu 
pot lua nici o hotărîre, dreptu
rile unui colaborator al Comite
tului județean pentru cultură și 
artă sînt limitate. Biblioteca e 
modestă. O încăpere cu cîteva 
rafturi. Vreo 5 000 de cărți. 
Flaut Constanța nu știe cu exac
titate care sînt noutățile intrate 
în bibliotecă. Asta, de altfel, n-o 
știa nici gestionara de la librărie 
care îmi oferise, cu un sfert de 
ceas înainte, cărți apărute în 
1967 drept cele mai noi achiziții, 
ultimele izbînzi editoriale.

Am nevoie de material biblio
grafic pentru o acțiune pe care 
vrem să o organizăm peste două 
zile, și-mi plimb ochii peste co
toarele cărților din bibliotecă. La 
„Literatura română** e un ames
tec bizar. Jack London, jurnalul 
de călătorie al lui La Perouse, 
Șeherazada și altele asemenea 
s-au amestecat cu exemplarele 
autorilor noștri clasici și contem
porani. Convenim, bibliotecara și 
cu mine, asupra necesității unei 
informări operative a cititorilor 
cu ceea ce pătrunde în catalogul 
bibliotecii.

— Dar cum s-o facem
în principiu e foarte simplu. 

Există cel puțin trei modalități. 
Prima ar fi să restrîngem puțin 
spațiul ocupat deocamdată de 
colecțiile ziarelor și să creăm, 
acolo, un colț cu noutăți edito
riale ușor de văzut de către ori
cine ar trece pragul camerei. A 
doua ar fi să pornească însăși bi
bliotecara cătie cititorii ei prin- 
tr-o modificare a programului 
sau, la ora asta cum nu se poate 
mai sedentar. în sfîrșit, a treia 
modalitate ar fi aceea de a valo
rifica toate căile pentru creș
terea numărului de cititori, pen
tru diversificarea lor pe categorii 
— pentru că, pînă acum, pon
derea cea mai mare între cei abia 
200 de abonați ai bibliotecii o

dețin elevii școlii generale. Deși 
aceștia mai au la dispoziție un 
fond specializat de carte la 
școală.

La drept vorbind, ultima so
luție le-ar putea îngloba pe toa
te celelalte. Pentru toate, însă, 
trebuie întrunită o singură con
diție : prezența activă, mai bine- 
zis, ridicarea Ia rang de principiu 
a proverbului „nu lăsa pe mîine 
ce poți face azi“. Bibliotecara 
n-are, după cîte îmi dau seama, 
aplicații pentru asemenea 
maximă.

— Acțiuni continue cu cartea, 
cercuri de- citit, de prieteni ai 
bibliotecii ? se miră ea ieșind 
dintr-o bruscă tăcere prelungă. 
Propagandă a cărții ? Nu, așa 
ceea nu fac, așa ceva n-am fă-

la Salon își refuză o asemenea 
vocație. Ea nu-și propune să ac
ționeze direct în cîmpul necesi
tăților spirituale, să se constituie 
într-un factor vizual de o esen
țială necesitate pentru existența 
contemporană. Această grafică se 
rezumă la „povestirea" trăirilor 
subiective, a „filozofiilor" artiș
tilor. Cele mai multe lucrări de 
acest gen nu mi s-au impus ca 
documente ale spiritului contem
poran, ci mai de grabă ca niște 
arhive ale sale. Grafica se află 
în acest punct, pîndit de stag
nare, generat tocmai de lipsa in
terogațiilor de adîncime, de sin
cronizare cu tot ceea ce aspiră, 
gîndește și edifică societatea mo
dernă. în locul cuvintelor con
venționale din catalog, de altfel 
destul de în notă cu întreaga or
ganizare, am fi așteptat o ana
liză pertinentă, sau măcar o in
vitație mai sinceră, mai deschisă 
adusă privitorului obișnuit de 
a-și spune părerea și de a opta. 
N-am vorbit intenționat nimic 
despre afiș deși expoziția cu
prinde și cîteva lucrări intere
sante de acest fel. La ce bun ? 
Și așa aceste afișe nu ajung nici
odată în „stradă", în locuf.B 
pentru care ar fi trebuit creat?, 
mulțumindu-se de ani în șir cu 
condiția de șevalet. Condiție 
care l-a făcut să fie și el inevi
tabil un produs de „salon".

altă categorie pot fi încadrați 
graficienii, care au stors motivu
lui folcloric și ultimul său accent 
pășunist, transformîndu-1 într-un 
soi de schemă abstractă, într-un 
semn vid pe care-1 vor un fel 
de simbol (destul de vag și de ne
concludent), al unui atașament 
față de anumite valori artistice 
și morale. Grafica, în comparație 
cu alte genuri de exprimare plas
tică, se situează acum în anu
mite zone de convenționalism, în 
unghiul unui tehnicism mărunt, 
limitat la respectarea canonică a 
unor rețete de gen. Pericolul ste
rilității, al repetiției, al manie
rei este iminent. De același peri
col, al manierei, sînt pîndite și a- 
cele puține lucrări oare încearcă 
să propună modalități noi grafi
cii. Probabil pentru că își propun 
acest lucru pornind tot de la teh
nică, de la modalitatea strict 
plastică de a face și nu de la sub
stanța viziunii artistice. Ele vor să 
spargă canoanele unui gen por
nind tot de la canoane și nu de 
la ignorarea lor. Efortul acestei 
categorii de artiști mi se pare u- 
nul precumpănitor stilistic. Gra
fica ar trebui să fie, prin statu
tul său caracteristic, forma de 
artă cea mai accesibilă, cu pene
trația cea mai mare în existența 
cotidiană, un fel de seismograf 
ultrasensibil al impulsurilor a- 
cesteia. Grafica are capacitatea 
de a manevra, în chip adesea* 
direct, cu o mai mare rapiditate 
și diversitate de mijloace, chiar 
decît pictura și sculptura anu
mite idei, anumite valori morale, 
anumite atitudini. Grafica expusă

Actualul Salon de desen si 
gravură este anost Pe de o parte 
datorită criteriilor cvasi-admi- 
nistrative de expunere, criterii 
care nu pot fi eludate printr-un 
foarte general titlu — program, 
lipsit de orice concretețe și de
cizie în privința intențiilor, a di
recțiilor promovate. Este sur
prinzătoare discrepanța (o dis
crepanță destul de dificil de ex
plicat) dintre tendința de adîn- 
cire a mijloacelor pe de o parte 
și diluarea forței de comunicare 
pe de altă parte. Pe măsură ce 
procedeele s-au rafinat, s-au nu
anțat, punîndu-le în fața unor 
lucrări de o anumită calitate 
plastică, s-a diminuat în mod 
inexplicabil mesajul lucrărilor, 
motivația lor mai adîncă în pla
nul . semnificației. Foarte multe 
lucrări expuse țin să ne întă
rească parcă convingerea că o 
gravură bună, de pildă, este o 
gravură care subscrie în primul 
find fericit condiției sale teh
nice. Mi se pare că este puțin. 
Sau că este numai unul dintre 
numeroasele deziderate la care 
trebuie să subscrie orice operă 
de valoare. Aceste lucrări sînt 
„frumoase", sînt executate une
ori cu acuratețe și sensibilitate, 
dar nu comunică mare lucru. li
nele dintre ele își propun ca li
nie suport conceptual, „trăirile" 
ambigue ale visului, ori vor să 
evoce în tonalități minore un 
straniu cosmic, astral. Altele vor 
să sugereze structuri materiale 
concrete căutînd nu știu ce ex
presivitate a geologicului, a mi
neralului. Dar numai atît. într-o

c. R. CONSTANTINESCU

•) Salonul republican de 
desen și gravură — Sala Dal
les
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doar numerele jucătorilor și cel 
mult îi confundă pe unii cu al
ții). Vocea comentatorului ar 
trebui să fie la fel de vie ca și 
imaginea, nicidecum s-o „uci- 

urmă. Pen- 
neapărat să 

„talentat" 
comentator 
mulți re-

dă" pe aceasta din 
tru asta nu trebuie 
fii . „specialist", ci 
Există aiurea un 
sportiv pentru oare __ ...
nunță de a se mai duce la sta
dion, ori, dacă se duc, îl pără
sesc înainte de sfîrșitul parti
dei pentru a-i auzi opinia. O- 
pinia acestui adevărat șef de 
galerie cu milioane de ascultă
tori ! La noi, deocamdată, mica 

galerie de la stadion e cu mult 
mai atractivă. Și încă ceva. 
Cristian Țopescu barem pe lin
gă celelalte „farmece" știe să 
strige „gol" ca și cum ar arde 
undeva. Or. asta, la 3, ne face 

să nu regretăm o noapte albă. 
Invers, comentariul sec, prețios

de la „.prețiozități", pretențios 
de la „pretenții", doctoral de la 
„doctor" și nu de la „docto
rand" ne „complexează“, ne 
face să ne credem caraghioși. 
Ne dăm seama în orice caz că 
nu ar fi trebuit să silim un om 
atît de serios să stea treaz atî- 
ta pentru a comenta pentru noi 
un... un ce ? Un meci ! Mai bine 
ne lipsim. Pentru că oare ar pu
tea crede cineva că, după un 
asemenea limbaj cifrat, „spe
cializat", în „termeni filozofici": 
mîine-poimîine se va juca fotbal 
într-un templu și numai în fața 
inițiaților ? ! Haida, de ! 1Q. fi 
balonul rotund, dar asta nț^în- 
scamnă că pe umerii noștri n-ar 
trebui să stea mereu ceva a- 
proape la fel de rotund care 
să gîndească. Sau măcar cu su
flet. Pentru „sufletiști", ce nai
ba !_ Măcar pentru Ecaterina O- 
proiu acum, după ce a auzit de 
Adamache. Pînă și...

tecii de acolo, filială a acesteia 
comunale, un program de func
ționare, măcar de o zi pe săp- 
tămhiă.

— Nu mă amestec eu acolo, 
protestează energic ea. Acolo e 
o gestiune de 35 000 de lei și e 
o harababură în ea de te doare 
capid. Trebuie făcut un nou in
ventar.

Nimic de zis, harababură este. 
Acum doi ani, pe vremea cînd 
Dulgheru, satul în discuție avea 
el însuși regim administrativ de 
comună, bibliotecarul a plecat 
militar. De întors nu s-a mai în
tors aici dar formele de eliberare 
a sa de gestiune s-au îndeplinit 
conform tuturor normelor legale. 
Și pentru că tînărul n-a avut cui 
să predea biblioteca, de preluare

comunale iar de folosința aces
tuia să se îngrijească fie Flaut 
Constanța însăși, prin deplasări 
periodice la sediul afiliat, fie un 
cadru didactic sau altcineva din 
sat dispus să accepte răspunde
rea. Ce c mai simplu de făcut 
decît asta ?

Treptat însă devine mai îngă
duitoare :

— Eu merg dar să meargă și 
contabilul consiliului, așa cum 
s-a indicat. Și uite că el zice 
mereu „sînt ocupat, sînt ocupat1*.

— Oricînd, susține apoi con
tabilul Ion Holbau, ce mă împie
dică pe mine să merg ? Bibliote
cara dă din colț în colț cînd 
aude de Qulgheru.

Abia la Dulgheru aflu de ce, 
ori de cîte ori deschid discuția

A DOUA SCRISOARE
cut niciodată. Cu cartea agrozoo» 
tehnică, cel puțin, nu mă lasă 
inginerul Bîrceanu de la C.A.P.

— De ce ?
— Mi-a spus că asta-i treaba 

lui și că să-l las în pace.
Ar fi o justificare. Bună, rea, 

n-are impoitanță. Pînă cînd afli 
adevărul mai trece un pic de 
vreme și, dacă ești sătul să tot 
confrunți oamenii, nu afli ade
vărul niciodată. Dar pentru ab
sența totală a manifestărilor cu 
cartea, sesizabilă pe o perioadă 
mult mai mare decît un anotimp, 
nu există nici o justificare — 
dacă nu ești dispus să oferi un 
credit prea extins indolenței, in
competenței, sau concepției că 
viața și slujba de bibliotecar sînt 
o statornică hibernare. Pentru că 
nimeni nu i-a spus bibliotecarei 
că nu are ce căuta la Dulgheru, 
sat subordonat comunei, nimeni 
nu i-a interzis să fixeze biblio-

s-a îngrijit chiar consiliul popu
lar de atunci. Procesul verbal a 
ajuns în arhivă iar mai tîrziu pa
trimoniul fostei comune a intrat, 
o dată cu aplicarea noii hotărîri 
de îmbunătățire a organizării te
ritoriului, în patrimoniul actualei 
comune. Firește, cu arhivă cu 
tot. Am așteptat cîteva zile să 
se găsească procesul verbal din 
februarie 1968 ca să știu exact 
care este situația gestiunii cu 
pricina dar, printre hîrtiile de tot 
felul, actul care ne interesează 
n-a fost găsit. Pînă la urmă, un 
binevoitor îmi mărturisește că 
printre „predecesorii" mei întru 
Comitet județean pentru cultură 
și artă, unul a dispus ca un re
prezentant al consiliului popular 
al comunei Saraiu să însoțească 
bibliotecara pînă la Dulgheru, ca 
martor la inventarul ce se va în
tocmi, fondul de carte să devină 
așa cum se și cade, al bibliotecii

despre bibliotecă, ceilalți pufnesc 
în rîs. Abia acolo mă dumiresc 
fie de-a-ntregul asupra adevăru- 
ui. în urmă cu nouă luni, cînd 

s-au dus să facă inventarul, 
contabilul și bibliotecara s-au a- 
pucat să vîneze puii de curcă ai 
directorului căminului cultural 
din Dulgheru. I-au înghesuit în
tr-o sală de festivități, au plecat 
cu ei în sacoșă iar mai tîrziu, 
prinși cu „mîța-n sac" și anche
tați de miliție, cei doi, spășiți, au 
restituit puii. De rușine, n-au 
mai călcat prin satul vecin. Bi
blioteca de acolo arată și în ziua 
de azi ca acum nouă luni, ca a- 
eum doi ani. într-un colț sînt în
grămădite maldăre de cărți fără 
coperți, cu cotoarele rupte, pe 
rafturi se adună nestingherite 
straturile de praf. M-am uitat în
delung pe fereastră. Ar fi o neno
rocire ca înăuntru să fie șoareci. 
Cu colțurile roase, cu găuri în

| Ei, bine, da ! Sîntem mulțu- 
I rniți. Pentru că ne culcăm di- 
I rrrîneăța, acum cînd zilele sînt 

din ce în ce mai lungi ! Și 
asta deși „somnul de la miezul 
nopții face vii chiar și pe 
morți", nu? Se știe doar că dacă 
te culci devreme, te scoli sănă
tos, cu noaptea-n cap. Dar de 
la o vreme nu ne mai • privește, 
lasă medicina să progreseze și 
Dumitrache s-avanseze ! El să 
fie sănătos, că noi... Și de ce ? 
Pentru a vedea cum se mișcă 
niște picioare bărbate alergînd 
bezmetic o minge leșinată de 
arșiță. Picioare învelite în pie
le și lînă urcate pe colți de a- 
luminiu ; picioare de toate na
țiile, braziliene, mexicane, nem
țești, englezești, chiar salvado- 
riene, marocane și așa mai de
parte, pînă la picioarele româ
nești de departe cele mai im
portante pentru noi. Stăm așa 
ca huhurezii privindu-le ore în 
șir și mirîndu-rie că nu ațipim 
între două cornere. Nu mai e 
duminică, luni, marți, miercuri... 
ci noi cu Anglia, ei cu ei, cei
lalți cu ceilalți ! întrebi ce zi e 
mîine și ți se răspunde Româ
nia—Brazilia 7-1 1 Să fie, n-are 
decît, treaba lor dacă vor să 
piardă englezii ! în sfîrșit, pare 
că noi n-avem altceva de făcut 
decît să-i ascultăm pe comenta
tori. Cristian Țopescu, deși atît 
de departe, ne-a plăcut și ne-a

a A A A I ^ăcut să .regretăm că este doar
9 V W W W W I unul. Pentru că nici unul din-

| tre colegii săi de-acasă nu știe
I să comenteze un meci de fot- 
I bal. Și această neștiință se sim- 
I țea după miezul nopții în pielea 
I lui Moș Ene. Să fi vrut Dragoș 
I Cojocaru și Bădescu să ne a- 
I doarmă cu orice preț ? O voce 

egală, lipsită de emoție (numai 
I din cînd în cînd se întărea par

că pentru a ne speria) ; un șir de 
platitudini (mingea este, min
gea cade, mingea sare) ; apre
cieri naive, poleite însă cu cu
vinte de „specialitate" (libero, 
marcaj, aut, intrare, sus în ca
reu). Să existe oare o filozofie a 
fotbalului, deci și filozofi pentru 
care diavolul rotund nu înseam
nă decît că X a lovit cu sete în 
pămînt în timp ce Y Doartă pe 
tricou numărul 13? Splendidă 
detașare ! Sigur, Țopescu nu 
poate fi în același timp peste 
tot. iar un redactor sportiv nu 
trebuie silit să-nvețe să comen- 

I teze ; el poate știe doar să scrie 
și să citească. De ce atunci să-l 
chinuim (un vocabular se îmbo
gățește greu), ce-am vrea, să-n- 
vețe să vorbească românește 
plîngînd ? „Să ia o opțiune" ? 
Nu. Mai bine ar fi fost să fie 
invitați drept „comentatori ai 
televiziunii" cronicarii bine- 
cunoscuți prin talent care n-au 
ajuns încă în Mexic (sînt și 
dintr-aceștia). Pentru aceasta 
însă trebuie înlăturată o sfîntă 
prejudecată, în ceea ce privește 
comentarea unui meci de fotbal. 
Anume : a nu-1 deranja pe te
lespectator, presupunînd că a- 
cesta este propriul său comen
tator. Dar așa cum telespecta
torul respectiv nu „joacă" de
cît prin alții, la fel el poate 
comenta numai avînd un pre
text ca lumea. Acest pretext 
ar trebui să fie tocmai comen
tatorul televiziunii. Așa însă, 
vezi doamne, noi trebuie să ne 
concentrăm pentru a vedea cum 
iese mingea în aut ! Să nu fim 
deranjați ? Dimpotrivă. „Adu
nările" din aceste nopți în fața 
televizoarelor exprimă tocmai 
dorința fiecărui microbist de a 
contrazice și de a fi contrazis ; 
de a auzi comentariul meciului 
de la prieteni, dacă nu de la 
comentatorul televiziunii (în 
cazul de față nici nu poate fi 
numit astfel cel care „traduce" «

pagini, cărțile acelea, patru sau 
cinci mii cu toatele, n-ar mai fi 
bune de nimic, ar lua drumul 
malaxorului. Dacă întîmplarea 
le-a salvat pînă acum de șoareci, 
e sigur că întîmplarea asta n-o 
să mai dureze mult. Fiecare se 
va spăla atunci pe mîini și poate 
că, așa cum se întîmplă uneori, 
se vor întocmi acte onorabile 
care să-i scoată pe toți basma cu
rată. Iar cei caie vor suferi vor fi 
mai ales tinerii din Dulgheru, 
vreo două sute de băieți și fete 
care- vin și azi, pentru că n-au 
încotro și simt nevoia să citească, 
vin să împrumute ce găsesc la 
biblioteca școlii.

Chiar dacă nu m-aș simți în 
stare să birui inerția funcționă
rească locală, chiar dacă m-aș 
teme de faptul că mi s-ar putea 
aminti cine sînt și pînă unde am 
dreptul să acționez, pentru cei 
două sute de tineri, de băieți și 
fete din Dulgheru, am datoria să 
încerc, tot ceea ce depinde de 
mine, de priceperea, de abilitatea 
și tactul meu. Și dacă am dato
ria, atunci am și dreptul de 
partea mea. Cînd plec de la fe
reastra bibliotecii, dintr-o curte 
vecină, o bătrînă care se încăl
zește la soare strigă după însoți
torul meu :

— Da' cine-i băiatuăla străi
na, maică ?

— Unu care a venit să des
chidă biblioteca.

— Aoleo, se sperie bătrîna.
Cu toată îngrijorarea că n-am 

să descurc treburile, mă pufnește 
rîsul. Mi-aș fi dorit, totuși, ca 
noutatea s-o fi auzit și cfțiva ti
neri dar abia sîntem în miezul 
zilei și la vremea asta tinerii nu 
umblă pe uliță, sînt la cîmp. Cu 
ei nu voi putea vorbi acum, ci 
numai după asfințitul soarelui. ; 
în fond, n-â mai rămas cine știe 1 
cît. Și abia din clipa asta încolo 
am nevoie de foarte multă răb
dare.

DEBUTUL
UNEI

FORMAȚII

CARLO ZECCHI
LA BUCUREȘTI

Ne apropiem de închiderea sta
giunii. Nicicînd însă, cu excepția 
edițiilor Festivalului „George 
Enescu", Bueureștiul nu a fost, 
pe parcursul a 10—12 zile, mar
torul unor „evenimente" de bo
găția și intensitatea acelora pe 
care ni le oferă aceste zile.

Duminică a început turneul în 
țara noastră a uneia dintre marile 
formații ale lumii contemporane : 
Orchestra Simfonică din Bam
berg, dirijată de Heinz Wallberg. 
Joi va avea loc la București, pri
mul din cele 5 concerte pe care 
le va susține în țara noastră Or
chestra Radiodifuziunii din 
Stockholm dirijată de unul dintre 
cei mai mari maeștri ai baghetei 
contemporane : Sergiu Celibida
che.

Propunîndu-ne ca în viitoarele 
noastre însemnări să ne oprim 
asupra acestor manifestări, încer
căm de astădată să punctăm două 
dintre „evenimentele" ultimelor 
zile: debutul formației conduse 
de violonistul Ion Voicu, și pre
zența la Cluj și București a unui 
reputat oaspete : muzicianul ita
lian Carlo Zecchi.

După un concert prezentat a- 
cum cîtva timp la Brăila, Ion 
Voicu, și-a propus săptămîna 
trecută o primă confruntare a 
noii orchestre „București" cu iu
bitorii de artă din Capitală. Re
zultatele sînt pînă în prezent sa
lutare. Muzicieni de prestigiu 
și-au dăruit toate eforturile în
jghebării .unei formații de tipul 
acelora care au înflorit în epoca

concertului grosso, formație ca
pabilă sa tălmăcească o suită de 
lucrări care lipseau de mulți ani 
din viața muzicală bucureșteană.

Cu prilejul acestui prim con
cert în Capitală, membrii orches
trei „București" au demonstrat 
nu numai o deosebită pasiune în 
tălmăcirea unui repertoriu cu lu
crări semnate de Hăcndel, Co
relli, Mozart, Vivaldi, Marcello, ci 
și un grad de omogenizare sono
ra, reperele unui stil „cameral'' 
și în special o tendință spre inte
riorizare ce au determinat ca ma
nifestarea de ioi seara să depă
șească performanta unui simplu 
debut. Violonistul Ton Voicu se 
dovedește adeseori un dirijor plin 
de expresivitate și deosebită gin
gășie mînuind un complex instru
ment orchestral cu dezinvoltura 
cu care mînuiește arcușul pe es
trada de concert

Asemenea multor altor soliști 
contemporani care vor să depă
șească universul instrumentului 
lor, pianistul Carlo Zecchi culti
vă cu fervoare arta dirijorală. Și 
acum ca și cu prilejul celorlalte 
vizite în București, Carlo Zecchi 
s-a definit drept un dirijor cu o 
înclinație deosebită pentru reper
toriu clasic cu o gestică ce relie
fează fiecare „eveniment" sonor, 
augmentînd valorile adînci ale 
pieselor.

în tălmăcirea unui Festival 
mozartian Carlo Zecchi ne-a ofe
rit cu elan meridional versiuni 
dominate de echilibru, lucidita
te, clarități cristaline „desenate" 
cu un deosebit simț al culorilor.

IOSIF SAVA
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TELEGRAMĂ
HABIB BOURGUIBA, Președintele Republicii Tunisiene a 

trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România o tele
gramă în care se spune:

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru urările pe 
care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia zilei naționale.

La rîndul meu, transmit cele mai sincere urări de fericire 
personală Excelenței Voastre și de prosperitate poporului 
român.

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni după-amiază pe 
ambasadorul Fr^lței la București, 
Pierre Pelen la cererea acestuia.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

(Agerpres)

Centenar școlar
Duminică, cetățenii din 

Lunca Prut, veniți direct din 
zona digurilor pe care le-au 
înălțat ea pavăză împotriva 
revărsărilor au ținut să fie 
prezenți la sărbătorirea a 100 
de ani de la înființarea primei 
școli din satul lor.

• LUNI DIMINEAȚĂ, mem
brii Comitetului executiv al Aso
ciației Internaționale a teatrelor

pentru copii și tineret (Assitej), 
aflați în capitala României, cu 
ocazia apropiatei conferințe bi
anuale a Comitetului executiv al 
asociației, au făcut o vizită la 
Centrul de cercetare pentru pro
blemele tineretului. Oaspeții s-au 
interesat îndeaproape de activita
tea specialiștilor de aici, conf. 
univ. dr. Ovidin Bădina, directo
rul centrului, oferind ample ex
plicații asupra preocupărilor pre
zente și de perspectivă privind 
relația tineret-școală-teatru.

Premiile concursului nr. 23 din 3 iunie 1970.
EXTRAGEREA I : Categoria a Il-a : 0,30 variante (3 x 10 la 

sută) a 28 238 lei ; a IlI-a : 13,30 a 3184 lei ; a IV-a : 32,20 a 
1 315 lei ; a V-a : 78,80 a 538 lei : a Vl-a : 2 828,60 a 50 lei.

EXTRAGEREA A Il-a : Categoria B : 4 variante a 30 329 lei ; 
C : 1 a 60 660 lei ; D : 22,40 a 500 lei ; E : 285,30 a 100 lei ; 
F : 4 677,50 a 20 lei.

AJUTOR INTERNAȚIONAL

După cum s-a mai anunțat, 
exprimîndu-și sentimentele de 
compasiune în legătură'cu inun
dațiile care s-au abătut asupra 
țării noastre, Șafiinșahul Iranu
lui MOHAMMAD REZA PAH
LAVI ARYAMEHR, a hotărît să 
trimită un avion cuprinzînd 
donații personale pentru ajuto
rarea locuitorilor orașelor Bră
ila și Galați, care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor. 
Luni la amiază, pe aeroportul 
Otopeni a aterizat un avion spe
cial încărcat cu 10 000 kg ali
mente, îmbrăcăminte, încălță
minte și 1000 kg de substanțe 
dezinfectante pentru apa de 
băut.

De asemenea, prin punctul 
de frontieră Stamora-Moravița, 
au intrat în țara noastră 11 au
tocamioane și 2 autotrenuri 
transportînd 100 tone de îmbră
căminte, încălțăminte, alimente 
și medicamente în valoare de 
600 000 de dinari noi. donate de 
organizații de muncă și de 
Cruce Roșie, întreprinderi și de 
persoane particulare din R.S.F. 
Iugoslavia, pentru populația si
nistrată.

Președintele Consiliului ora
șului Paris. Domnul Etienne de 
Vericourt, care ne vizitează Ca
pitala, în fruntea unei delegații 
a consiliului, și-a exprimat, la 
Consiliul popular al municipiu
lui București, sentimentele de 
compasiune în legătură cu cala
mitățile ce s-au abătut asupra 
României. Cu acest prilej, dom
nia sa a anunțat. în numele 
Consiliului orașului Paris, o 
contribuție de 3 milioane franci 
vechi în sprijinul zonelor cala
mitate.

Firmele engleze „N.M. Roth
schild and Sons", „Klinwort", 
„Benson Ltd*4 și „Firth-Vickers*4 
au donat cîte 250 de lire, ..Roe- 
dens Ltd" — 105 lire, „Monta- ---  Mr--- ------- JQQ j|re. >}Eas- 

— 500 dolari și „Im- 
dolari.
de origine română 
Britanie au colectat 
pentru a trimite în 
treilea transport de

que Meyer* 
tern Gas" - 
pex“ — 200

Cetățenii
din Marea 
și pregătit

•țară un al __ r__. _
20 colete în greutate de peste

PSIHOLOGIA
(Urmare din. pag. 1)

de organizare a întreprinderilor. 
Noile metode au fost inițiate și 
experimentate pentru prima dată 
în tara noastră, de Institutul de 
Proiectări pentru Industria Ușoa
ră (I.P.I.U.). La sfîrșitul anului 
1968, aici a luat ființă Atelierul 
de proiectare a organizării între
prinderilor. Sub conducerea ingi
nerului Mirceg Șușelescu, colec
tivul de protectanți a trecut la 
elaborarea unui model complex, 
unitar, închegat care să ofere un 
sistem de organizare ce se cere 
a fi apoi numai corect exploatat 
în scopul realizării unei condu
ceri eficiente a întreprinderii. Se 
fructifică astfel ansamblul de 
tehnici și principii care consta 
tuie ășa numita știință a condu- 
ceriț (management) înlocuind 
treptat flerul, intuiția și talentul 
în conducere cu metode și pro
cedee științifice. Transformarea 
aceasta este sintetizată foarte su
gestiv într-o lucrare a sa de 
J. Jirașek, directorul Institutului 
de conducere a întreprinderilor 
din Fraga, în felul următor: 
„Conducerea continuă să rămînă 
o știință și o artă, dar încetul cu 
înCetul știința ocupă locul ar
tei “.

Avînd acum la dispoziție pro
iectul de organizare încă de la 
intrarea în funcțiune, fabrica de
ține un sistem propriu, adecvat 
cerințelor, concretizat în patru 
modele matematice de amploa
re, peste 200 de fișe în care se 
descriu posturile tehnico-admini- 
strative cu cele 6 000 de cerin
țe și precizări, scheme logice ce 
descriu zeci de procese complexe 
și activități structurale. Pentru 
elaborarea unui asemenea pro
iect au fost necesare la I.P.I.U. 
17.500 orc de .proiectare.

Noile principii de proiectare 
vizează nu numai latura materia
lă, în sensul îmbunătățirii dezvol
tării tehnologiilor, ci și latura 
umană. Așa se ajunge la aflarea 
și folosirea de noi procedee de 
muncă, de organizare a secției și 
de pregătire a cadrelor, pentru 
formarea lor profesională la ni
velul cerințelor tehnicii moderne.

Din studiile făcute de laborato
rul de psihologie de la I.P.I.U. 
se desprinde concluzia clară că 
școala pregătește, dar nu știe pe 
cine pregătește, iar întreprinde
rea angajează, dar nu știe pe 
cine angajează.

Organizarea științifică a selec
ției profesionale are ca obiect al 
acțiunii psihologice omul in con
textul productiv, care, după cum 
sublinia inginerul Mircea Șușe
lescu trebuie cunoscut și mă
surat pe linia posibilităților psi- 
hoprofesionale, în vederea utili
zării lui cit mai raționale și mai 
eficiente.

Măsurarea aptitudinilor psiho- 
profesionale se face cu ajutorul 
testului psihologic care stabilește 
pentru fiecare candidat — pu- 
nîndu-l într-o situație problema
tică reprezentativă — ce poate 
și cît poate.

De curînd s-au făcut testări 
psihologice la Combinatul textil 
nr. 1 din Giurgiu pentru selecția 
cadrelor în vederea pregătirii lor 
în calitate de maiștri. Rezultatele 
conduc în final la aplicarea în 
practică a principiului „omul po
trivit la locul potrivit". De avan
tajele noului sistem de proiec
tare a organizării beneficiază 
astăzi filatura din Oltenița, între
prinderea „Argeșana" și Combi
natul de articole tehnice din cau
ciuc de la Pitești. La aceste 
unități s-a ajuns ca salturilor 
tehnologice, modernizărilor obți
nute, să li se alăture și progrese 
organizatorice atît de necesare 
ritmului rapid de industrializare.

Ce se întlmplă însă dacă o 
întreprindere utilată modern, care 
a fost proiectată și „pusă în miș
care" clasic nu atinge parametrii 
de producție, personalul nu-și 
găsește ritmul necesar P Elastici
tatea noii metode de proiectare 
permite intervenția și aici. La 
întreprinderea „Tricodava" din 
Capitală, producția a înregistrat 
oscilații sensibile. Aici se produc 
circa 1000 articole în 7 culori 
diferite și pe 6 mărimi. Practic: 
42.000 de posibilități. Este foarte 
greu în asemenea cazuri să poți 
face față tuturor factorilor per
turbatori. Pentru remedierea ne-

ajunsurilor care apar, pe 
noii metode se urmăresc 
circa 20.000 de puncte de 
gere -a datelor. Această acțiune 
s-a completat cu cea de califi
care prin aportul psihologiei. 
S-a obținut astfel o reducere cu 
30 la sută a duratei de califi
care la locul de muncă.

Noua metodă de proiectare a 
organizării întreprinderilor indu
striale este deocamdată aplicată 
în țara noastră numai în indu
stria ușoară. Rezultatele promi
țătoare obținute îndeamnă la ex
tinderea ei și în alte ramuri ale 
economiei naționale ceea ce im
plică modernizarea întregii acti
vități productive din țara noa-

baza 
zilnic 
cule-

SPORT
• LUNI, în ziua a doua a 

competiției internaționale de 
tir care se desfășoară pe poli
gonul de la Tunari, proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri a fost cîștigată de Petre 
Șandor (România) cu 1161 
puncte. Țintașii români au cu
cerit alte doua victorii prin 
L. Giușcă — pistol cu aer com
primat 60 f, care a 
576 puncte,

400 kg, conținînd medicamente, ™ 
îmbrăcăminte, alimente. H

Firma japoneză „Komatsu g 
Manufacturing Co“ a donat 
suma de 1 000 000 yeni (circa ■ 
2 800 dolari), pentru ajutorarea g 
regiunilor grav calamitate din _ 
România, în același scop, au fă- ■ 
cut donații firmele „Hokushih fly 
Electric Co“
„Fu-Rukawa
360 000 yeni.

Firma „Stravelakis Bros Ltd*4 g 
din Pireu a donat un microbuz 
de 15 persoane. ®

Reprezentanța din Viena a S 
firmei „Memorex*4 a donat g 
20 000 șilingi pentru ajutorarea “ 
zonelor sinistrate din România. B 
Tot din Austria au mai făcut g 
donații firmele : „Eximco",
„Vereignite Wiener Metallwer- ■ 
ke“ și „Bandwaagen-Kukla" — g 
cîte 5 000 șilingi, „Vereignite 
Bandfabriken44 și „~ 
wig*4 * “_
V Naimer" ■— 1 000 șilingi, ți—>jj echipa României.
„Ebner Industne-ofenbau*4 — ■ 
10 000 șilingi și 1 000 kg îmbră» flg 
căminte și încălțăminte. — Roland

jme. .«P1! belgia au a- Bournemouth (Anglia), în clasa- 
nunțat donații la fondul de ■ nientul marelui premiu experi-

— 720 000 yeni și g 
Electric Co“ —

totalizat 
, și Ioana Soare — 

armă standard 60 f culcat — 
590 puncte.

• A ÎNCEPUT competiția in
ternațională de fotbal „Cupa 
balcanică*4 rezervată echipelor

MERIDIAN

,. v ereigime
„ . • «Seiboid Lu<1" ® de tineret. In primul joc, for-

—c,te 3 000 șilingi, „Kraus B mația Albaniei a învins cu 2—1 
Naimer * 1 000 șilingi, Q—m echina României.

• DUPĂ TURNEUL de
Garros și cel de

la 
la

ajutorare a zonelor afectate de B mental al Federației internațio- 
'■ ”?eu ,T.elePho,>e'' _ nale de tenis (F.I.L.T.) conduce 1 HO IliiO franci noliriom SI -r -- « - -•. . , , . 1 B nale ae tenis (r.i.L.T.) conduce100 000 franci belgieni, „Socie- ■ jan Kodes cu 16 puncte, urmat 

‘6 ^General des Minerals" — a de Franulovici — 10 puncte, 
l puncte, Cox — 850 000 franci, „Phizer** — medi- — Goven _  9

camente in valoare de 250 000 " puncte, Jauffrct și Richey —
® cîte 7 puncte, R. Hewitt și Bat-franci.

Cetățeanul 
proprietarul 
Tehnic44 și 
la aceeași firmă, au subscris la 5S 
fondul de ajutorare pentru în- g 
iăturarea urmărilor calamității “ „„ „„„„„a,,.
1 otw și, respectiv, 500 șilingi. ■ Paris a fost cîștigată de Samuel 
Un alt ^ cetățean austriac, Er- B Zaugg, care a parcurs 510 km 

în 70 h 04’50”, cu o medie orară 
de 7,315 km.

austriac Neumann, g trick — cît 6 puncte, Năstase, 
firmei „Schweis _ Mulligan și Ashe — cîte 5 punc- 

ing. Christ, salariat n te etc.

Un alt < ___,_
nest Dotti de la „Chemie Ge
sellschaft" a donat 35 000 șilingi.

• A 24-a EDIȚIE a tradițio
nalei curse de marș Strasbourg-

Rezultatele concursului

de scenarii A.D.A.S.
La concursul de scenarii, pentru filme publicitare de scurt me

traj, au prezentat materiale un număr de 298 CONCURENȚI, cu 
un număr de 412 SCENARII.

în urma hotărîrii juriului, format din prof. univ. Nicolae Ba
lotă, regizor Ștefan Munteanu, specialiștii în asigurări Lupanov 
Gh. și Cosmoiu AUrelian, au fost atribuite premiile după cum 
urmează :

PREMIUL I — 5.000 de lei — tov. MIRON GEORGESCU — in
giner din București, str. Ștefan cel Mare nr. 15. sector 2.

PREMIUL II — 3 000 de lei — tov. BUGARSCHI FLORICA — 
studentă, din Cluj, str. Matei Corvin nr. 6.

PREMIUL III — 2.000 de lei — tov. VICTOR IMOȘANU — ac
tor, din București, str. Speranței nr. 23. sector 2.

MENȚIUNE — 1.000 de lei — tov. UNTARU ION — eco
nomist din București. B-dul Uverturii nr. 71. sector 7.

MENȚIUNE — -LOGO do lei — tov. NOBILESCU NICOLAE 
grafician, din București, str. Gala Galaction nr. 62, sec- 
tor 8.

MENȚIUNE — 1.000 de lei — tov. RAGĂLIE GABRIEL — 
redactor tehnic din Constanța, str. Petru Rareș nr. 3.

Premiile vor fi plătite prin înmînarea unui libret C.E.C. cu 
suma respectivă.

Scenariile nepremiate se țin la dispoziția autorilor pînâ la data 
de 15 iulie a.o. și se găsesc la Direcția organizare și populari
zare, din Direcția generală A.D.A.S., str. Smîrdan nr. 5, sector 4 
— București.

Administrația Asigurărilor de Stat aduce mulțumiri tuturor 
participanților la concurs, celor care s-au străduit să facă ideea 
de prevedere cît mai cunoscută.

o
o

o

TINERETULUI

Recital

MAGDALENA POPA

SERILE „SCÎNTEII

Revenită în tară după ultimele turnee în 
Franța, Spania, Portugalia, Tunisia, Luxem
burg, în cursul cărora deținătoarea marelui 
premiu „Oscar" pentru balet decernat la Pa
ris în anul 1965 a obținut succese răsună
toare, MAGDALENA POPA dorește să rea
lizeze în cadrul „serilor Scînteii tineretului" 
un spectacol în folosul sinistraților.

Recitalul va avea loc MIERCURI 17 IUNIE 
A.C. ORELE 20, în sala Casei de cultură a 
studenților din Calea Plevnei nr. 61.

Magdalena Popa va dansa împreună cu 
Amatto Checiulescu.

încasările spectacolului sînt destinate în 
întregime, potrivit dorinței balerinei, fondu
lui de ajutorare a familiilor sinistrate.

BILETELE se găsesc la Casa de cultură a 
studenților, telefon 14.16.54.

@«e/no ^PENTRU TIMPUL O V. LIBER g
AFURISITUL DE BUNIC ! ru

lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 13 30; 21), Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

PROCESUL : rulează la Central 
(orele 20,45).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru- 
leâză la Central (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; ÎS,45; 18,45).

ACȚIUNEA VULTURUL : rulea
ză Ia Lumina (orele 9,30—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30), Arta (orele 
10,30; 15,30; 18;), Grădina Arta
(ora 20,15).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (orele 10,30; 
15.30; 18; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Republica 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.45;
21.15) , București (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Stadionul Dinamo 
(ora 20.30).

MISTERIOSUL „X“ DIN COS
MOS : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Festival (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.30; 21), Grădina Doina (ora
20.15) , Grădina Festival (ora 20,15).

AȘTEAPTA PIN A SE ÎNTUNE
CA : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 11; 1(5; 18,15;
10.30) .

ASTERIX ȘI CLEOPATRA • ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează 
la Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

FREDDY ȘI ClNTECUL PRE
RIEI : rulează la Excelsior (orele 
9- 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Tomis 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18), Grădina Tomis (ora 20,15).

URMĂRIREA : rulează la în
frățirea (orele 10; 15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 15,15; 17,45; 
20.15).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20.30).

O ÎNTIMPLARE : rulează la 
Buzești (ora 18,30).

BANUIALA : rulează la Buzești 
(orele 14; 16,15). Grădina Buzești 
(ora 20,30).

SIMPATICUL DOMN „R- : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Aurora (orele 9; 11: 13; 16; 18,15), 
Grădina Aurora (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare), Volga 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16: 18,15; 20.30), 
Grădina Bucegl (ora 20,30), Miori
ța (orele 11; 13; 17,30; 20).

BUNĂ ZIUA, CONTESĂ x rulea

ză la Unirea (orele 16; 18,15),
Grădina Unirea (ora 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS î 
rulează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,30).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ELVIRA MADIG AN : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20), Vitan 
(orele 15,30; 18): Grădina Vitan
(ora 20,15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează Ia Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.30).

BALADA PENTRU MĂRIUCA J 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,30).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Viitorul (ora 20).

ÎN NORD SPRE ALASKA : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT : rulează la Moșilor (orele 
10; 15,30; 18). Grădina Moșilor (ora 
20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

WARLOCK : rulează la Flacăra 
(orele 14; 16,15; 18,30; 20 45).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Progresul 
(ora 20.15).

DOMNIȘOARA DOCTOR X ru

lează la Cosmos (orele 13,30; 18; 
20,15).

ARTICOLUL 402 — Seria I, II : 
rulează la Cinemateca (Union) (o- 
rele 9; 12,30; 16) — cu bilete la 
casă.

MARȚI, 9 IUNIE 1970
Opera Română : TRAVIATA — 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale1* (Sala Co
media) : HEIDELBERGUL DE
ALTĂDATĂ — ora 20 : Teatrul 
„Lucia Stu.vdza Bulandra** (Schitu 
Măgureanu) : TRANSPLANTA
REA INIMTI NECUNOSCUTE — 
ora 20 : Teatrul „Al. Davilla'* Pi
tești (la Teatrul Mic) : MELODIE 
VARȘOVIANA — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" : PO
VESTE NETERMINATA — ora 18; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion VasileScu" (la 
Teatrul de Vară „Herăstrău") : 
FLOARE DE CACTUS — ora 20 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : O POVESTE CU CÎNTEC 
— ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17.

MARȚI, 9 IUNIE 1970
• 17,55 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremieră • 18,00 Buletin 
de știri • 18,05 Ce vreți să știți 
despre liceele de specialitate ? 
Elevii claselor a VlII-a ai școli
lor generale vor fi informați asu
pra profilurilor și perspectivelor 
oferite de liceele de specialitate
• 18,45 Studioul artistului ama
tor. Spectacol prezentat de artiști 
amatori din județul Suceava • 
19,15 Anunțuri, publicitate • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici. Filmul „Aventurile lui 
Pehacek" • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 File de istorie : Islaz 
1848. Evocare de prof. dr. Con
stantin Giurescu • 20,15 Seară de 
Teatru: .,Hero și Leandru" de
Grillparzer. Premieră TV. « 21,25 
Momente pariziene. Film realizat 
de Tudor Vomlcu și prezentat de 
Denise Fabre, crainica televiziunii 
franceze 21,55 • Prim plan : 
prof. univ. arhitect Octav Doices- 
cu o 22,25 „Eroismul de flecare 
zi" — reportaj filmat de Aristide 
Buhoiu • 22,40 Studio dans TV. • 
23,00 Telejurnalul de noapte •
• 23,15 Închiderea emisiunii.

„D’ale Mundialului"
...După victoria brazilienilor, 

Guadalajara a fost pur și sim
plu în transă. Nu cred să fi 
dormit cineva, în întregul oraș, 
în noaptea aceea. A fost d 
noapte de carnaval drăcesc. 
Imediat după meci, toate arte
rele și piețele principale au fost 
înțesate de zeci de. mii de afi
cionados. Mașinile au strangulat 
(sau chiar barat!) circulația. 
Pînă-n zori s-a scandat Bra-sil, 
Bra-sil ! și s-a dansat samba în 
sunet de ghitare și în ritmul... 
claxoanelor. Dacă aici s-a-ntîm- 
plat așa, ne-ntrebăm ce trebuie 
să fi fost în Brazilia după a- 
ceastă victorie, după această a- 
devărată „fiesta a răzbunării*4 
pe care America latină o aș
teaptă de patru ani.

...Dar meciul, trebuie s-o re
cunoască toată lumea, inclusiv 
cei 15 000 de turiști brazilieni, 
a fost sub nivelul așteptărilor. 
Numai incertitudinea’ sufocantă 
a victoriei, faza din care s-a 
creat golul și paradele lui 
Banks sînt notate de comenta
tori la capitolul „fotbal mare'*. 
(Apropo de comentatori : din 44 
de ziariști și experți chestionați 
înainte de meci. 28 au indicat 
victoria Braziliei și, fapt demn 
de reținut, toți au pronosticat o 
diferență de un gol : 1—0, 2—1, 
3—2. 4—3).

...Nu vreau să insist asupra 
unei partide pe care ați văzut-o 
cu toții la televizor,, alături de 
un miliard de spectatori și tele
spectatori. dar o observație șp 
impune : în acest meci, englezii; 
care ne criticaseră pentru tem
porizare și tactică defensivă, 
s-au apărat în 8 oameni iar 
cînd au fost conduși au conti
nuat să paseze Ia mijlocul tere
nului, fără decizie. Aceasta nu 
înseamnă, desigur, că englezii 
nu ne criticaseră pe noi în mod 
întemeiat, dar la fel de înteme
iat, pretindem și noi acum o 
autocritică din partea englezi
lor. Ceea ce băieții Albionului 
nu se prea grăbesc să facă. De 
pildă, Alf Ramsey a dat vina 
înfrîngerii echipei sale pe... 
ghinion și — incredibil — pe 
faptul că microbiștii cariocas 
ar fi făcut gălăgie, noaptea, sub 
ferestrele hotelului unde-i dorm 
băieții. (Un asemenea motiv- 
scuză l-am mai auzit parcă, din 
gura unui antrenor român, 
după o înfrîngere a Rapidului 
la... Tg. Jiu ! Hotărît, sir Ram
sey începe să-și piardă simțul 
umorului).

..Umor cu carul — și de 
bună calitate — am văzut, în 
schimb, în tribune. S-a dansat 
samba înainte de meci, s-a cîn- 
tat. samba în timpul partidei... 
Vînzarea discului cu cîntece in
terpretate de Pele a atins în 
tribune urețuri astronomice. 
Samba-Pele a fost (și continuă 
să fie) refrenul zilei... Fotogra
fiile jucătorilor au circulat din 
mînă-n mînă ca niște talisma- 
ne... Cariocas-ii distribuiau gra
tis .sirppatice sperietori de plas
tic, însoțindu-și elegantul gest 
de un singur cuvînt : Brasil... 
La rîndul lor, fans-ii englezi 
ofereau jobene cu culorile bri
tanice, tot gratis... In schimb, 
biletele de intrare au atins, la 
acest meci, un preț de 4—5 ori 
mai mare decît cel oficial... Dar, 
trebuie s-o recunoaștem, spec
tacolul (cel din tribune — total, 
cel de pe gazon — parțial) a 
făcut toți banii.

...Un altfel de spectacol au 
văzut băieții echipei noastre 
duminică : o corrida sîngeroasă, 
cu un toreador neîndemînatic, 
cu cinci tauri răpuși și cu mata
dori fără milă. Dar, în general,

prin telefon 

de la trimisul nostru 
VASILE CĂBULEA

fără nimic din superlativele no
bilei arte a tauromachiei ț în 
afară de momentul, într-adevăr 
senzațional, oferit de pătrunde
rea ilicită în arenă a unui a- 
mator care, deși încolțit de pro
fesioniști, s-a dovedit, în fața 
taurului, mai bun decît ei, luînd 
animalul, la modul cel mai pro
priu al cuvîntului, de coarne.

...Un taur mare — cel mai 
mare din cariera lor — au de 
luat, miercuri, de coarne, băieții 
noștri. Brazilia ! Ei evită să 
facă pronosticuri în legătură cu 
această partidă, dar pozitiv e 
faptul ca o privesc cu toții nu cu 
spaimă, ci ca pe marea șansă. 
Dumitrache și Neagu, deveniți 
inseparabili și în afara arenei, 
mi-au răspuns laconic ; Credem 
în steaua noastră.

...Ei cred în șansa (s-o recu
noaștem minimă) ce li se oferă, 
chiar dacă marea majoritate a 
specialiștilor îi socotesc victime 
sigure. Hererra, de pildă, care 
comentează pentru El Occidental 
în special meciurile grupei a 
IlI-a, i-a lăudat, ce-i drept pe 
băieții noștri pentru victoria a- 
supra cehoslovacilor („Echipa 
României e bine pregătită, ea 
practică un joc foarte bun la 
mijlocul terenului. Spre deosebi
re de meciul cu Anglia, ea a a- 
vut o idee tactică, a atacat nu 
numai prin Dumitrache, ci prin 
întregul compartiment ofensiv 
ajutat și de apărători. Ea a cîș-

tigat pe merit*), dar în privința 
șanselor noastre a scris : „Lo
gic, în grupă se vor califica Bra
zilia și Anglia. Șansele României 
ar fi fost mari și sigure dacă rea
liza acel posibil meci nul cu en
glezii".

„.Dar logica d-lui H. H. poate 
fi, totuși, contrazisă. Am înțe- 
les-o în primul rînd din starea 
de spirit pozitivă ce domnește în 
sînul lotului nostru, stare de spi
rit întreținută în permanență și 
de flacăra mesaj elqr ce vin din 
țară. Intr-un asemenea mesaj, 
sosit după meciul cu Cehoslova
cia, semnatarul le mulțumea bă
ieților noștri că-1... răzbunaseră. 
Cine este acest semnatar ? Ni
meni altul decît Mircea David, 
portarul naționalei noastre de pe 
vremuri, care s-a „răcorit" abia 
acum după cele două goluri pe 
care le-a primit cîndva de la 
cehi... printre picioare. Adică în 
„stil Adamache".

...Apropo. Pe-aici se zvonește că 
Răducanu va apăra totuși în 
meciul cu Brazilia. Dar, repet, 
nu e decît un zvon. Unul dintre 
multele care circulă pe-aici, cli
pă de clipă, care de care mai 
ciudate, mai fanteziste... Pe 
scurt, parafrazîndu-1 pe Cara
giale : „D’ale Mundialului“ !

...Iată, în încheiere, cîteva 
vești de data cea mai recentă, cu 
totul și cu totul demne de acest 
titlu : 1. Elisabeth Taylor și Ri
chard Burton au sosit la Guada
lajara. 2. Claudia Cardinale a tri
mis tuturor echipelor un mesaj 
de salut. 3. La televiziune, în 
pauzele meciurilor, apare Maria 
Felix în chip de autoare de pro
nosticuri. După grațioasa sa o- 
pinie, campioană mondială va 
fi — se putea altfel ? — echipa 
Mexicului.

D’ale Mundialului !

Din jurnalul
DUPĂ ÎNTÎLNIREA 

ROMANIA-CEHOSLOVACIA...

... antrenorul Marko a făcut 
următoarea declarație: „Pen
tru noi totul s-a terminat și 
aceasta din cauza căderii e- 
chipei, în special în repriza a 
doua. Românii au luptat din 
repriza a doua. Românii au 
luptat din toate puterile și nu 
pot decît să Ie urez să se cali
fice în sferturile de finală".

...a fost întreprinsă o anchetă 
în rînduifle ziariștilor străini 
care au asistat la meciul Ro- 
mânia-Cehoslovacia, cerîndu- 
li-se să indice cei mai buni 
jucători. De la români au fost 
remarcați Dumitrache, Neagu 
și Nunweiller, iar din forma
ția cehoslovacă Petras, Bohu- 
mil Vesely și Migas.

...ziariștii cehoslovaci au 
transmis comentarii cu titluri
le : „O pilulă amară șî inutilă", 
„începem să ne facem bagaje- 
le“, „Sfîrșitul penibil al unui 
mare vis", „La Guadalajara 
soarele nu arde și pentru noi". 
Trimisul special al ziarului 
Mlada Fronta scrie : „Echipa 
cehoslovacă nu este capabilă 
să fie un adversar altitudinii. 
Majoritatea jucătorilor și-âu 
pierdut voința de luptă sau

lui Juanito
pur și simplu nu au putut să 
suplinească prin voință criza 
provocată de oboseală”. Trimi
sul ziarului Svcbodne SIovo 
subliniază: „Echipa noastră a 
demonstrat greșeli remarcabi
le : un dezechilibru psihic, 
neînțelegeri personale, o for
mație neunită. Putem ierta 
multe antrenorului și jucători
lor dar nu putem ierta celor 
din urmă lipsa voinței și a do
rinței de a lupta pînă la ca
păt1.

DUPĂ MECIUL BKAZILIA- 
ANGLIA...

...toțj comentatorii sportivi 
din Mexic sînt unanimi în a 
aprecia că fotbaliștii brazilieni 
sînt marii favoriți ai actualu
lui campionat mondial. Despre 
echipa lui Zagalo se afirmă că 
a arătat la Guadalajara ceea 
ce se aștepta cel mai puțin de 
la ea : o înaltă disciplină a 
jucătorilor care, adăugată ca
lităților lor personale, a dus la 
un meci de o factură excepțio
nală. Dar tot ziarele mexicane 
scriu i „Nicăieri în lume nu se 
va putea vedea un fotbal mai 
bun și mai inteligent decît eel 
arătat duminică de deținătoa
rea titlului mondial, Anglia, 
în compania Braziliei”.

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

(Urmare din pag. I)

...Dar aici, ca in întreaga țară, 
în aceste zile, logică obișnuită 
a devenit logica excepționalu
lui, iar ritmurile sînt, toate șl 
pretutindeni, pe măsura acestei 
logici. Peste tot unde ne-am 
deplasat — la Alba Iulia și 
Războieni, la Blaj și Ocna Mu
reș la Aiud și Cugir, Ia Ziatna 
și Ciugud, la Unirea și Blan- 
diana — oamenii aproape ca 
refuză discuțiile despre ce a 
fost. Nu pentru că ar vrea sa 
scape de obsesia sinistrului, cl 
pentru că pur și simplu nu au 
timp de evocări. Căci, în a- 
ceste zile, toate gindunle, toate 
eforturile sint puse în slujba 
lui acum și, mai cu seamă, a 
lui miine. .... j.La ultramoderna fabrica _ ae 
încălțăminte Ardeleana cîteva 
sute de oameni, de la director 
și pînă la ucenic, au fost, in 
aceste zile, pe rînd, salahori ai 
îndepărătării mîlului, meticu- 
loși specialiști ai recondiționa- 
rii mașinilor, din nou salahor 
de data aceasta în maga
ziile cu produse finite unde 
pantof cu pantof a fost readus 
la înfățișarea și condiția cali: 
tativă pretinsă de comerț — și 
abia după aceea au redevenit 
ceea ce fuseseră înainte de ca
lamitate : conducători admini
strativi, ingineri, maiștri, lu
crători de înaltă și strictă cali
ficare. Acum, Ardeleana produ
ce cu întreaga capacitate. De 
cîte ori vom întîlni' de acum 
înainte produse cu marca a- 
cestei fabrici, va trebui să ne 
gîndim, nu fără emoție, că, 
poate, ele fac parte din canti
tatea de 32 600 de perechi pe 
care colectivul de aici le-a dat 
tribut apelor, dar pe care a 
izbutit să le recupereze în mai 
puțin de un trimestru. Căci pre
misele acestei recuperări sînt 
create.

Premise pe care le-am întîl-

nit peste tot, existența lor fiind 
dovedită de dimensiunile cifri
ce , ale angajamentelor... La 
Uzina metalurgică Ziatna (o 
depășire de două milioane lei 
la producția globală), la între
prinderea textilă Sebeș (un spor 
de producție de 500.000 lei), la 
Fabrica de hîrtie din Petrești 
(depășirea sarcinilor cu 400.000 
lei), la Refractara Alba Iulia 
(400 000 lei), la C.E.I.L. Sebeș 
(o suplimentare a angajamen
tului inițial cu 30 000 m.p. bi
nale), și în toate unitățile in
dustriale ale Aiudului (4.500.000 
lei la producția globală, 3.200.000 
lei la sarcina de export, 
2.600.000 Iei economii și bene
ficii în plus), am întîlnit aceeași 
dorință fierbinte de autodepă- 
șire, de intrare în normal nu 
doar prin atingerea parametri
lor existențr înainte de calami
tate, ci, în mod impetuos, prin 
ambiționarea către sarcini dem
ne de efortul general al țării, al 
economiei naționale serios ă- 
fectată de puhoaiele dezlăițțui- 
te în 38 de județe. ...La Alba 
se realizează produse sodice 
peste plan cu implicații econo
mice în activitatea platforme
lor chimice; la Alba, tot 
peste plan se fasonează lemnul 
de construcții ca o contribuție 
a județului la necesarul celor 
5 000 de apartamente pe care 
statul, făcînd el însuși un efort 
suplimentar, le-a repartizat fa
miliilor sinistrate din întreaga 
țară ; la Alba, în fabricile Zlat- 
nei, s-a șl realizat prima mie 
de tone materie primă în con
tul nerealizărilor fortuite ale 
unităților surori din Baia Mare, 
în același context, la Alba, uni
tățile agricole, sînt gata să asi
gure, în ciuda calamităților, o

producție globală la nivelul an
gajamentelor inițiale...

Conștiința semnificației a- 
cestor parametri cifrici este 
prezentă la fiecare om cu care 
am stat de vorbă. Vasile Fufe- 
zan, directorul întreprinderii 
metalurgice din Aiud (2.000.000 
lei angajament suplimentat la 
producția globală, 2.000.000 lei la 
producția marfă vîndută și în
casată, 1.000.000 lei beneficii. 50 
tone oțel electric, 200 tone ma
șini și utilaje pentru industria 
metalurgică). ca și Lazlo 
Covaci, inginer Ia cooperativa 
agricolă, din Brașov, (unitate 
care și-a suplimentat angaja
mentul de producție, printre al
tele, cu 100 hectare porumb si
loz, I80r tone fîn-otavă, 10.000 
fire răsaduri de ardei, 20.000 
fire răsaduri de tutun si 2 hec
tare legume în contul C.A.P.-u- 
nlor calamitate irecuperabil), 
ca și Ștefan Komerth. șef de 
secție I.M.A. la C.A.P. Jidvei, 
sau muncitorul Sabin Purcaru 
de la Atelierele Centrale Alba 
Iulia, oameni care nici nu se 
cunosc, care poate nici nu s-au 
văzut vreodată, s-au exprimat, 
chestionați de reporter, aproa
pe identic : dacă loviturile na
turii, ne-au spus ei, au venit pe 
neașteptate și n-au putut fi con
tracarate decît în parte, ceea ce 
urmează — refacerea — este o 
chestiune căreia îi sîntem stă- 
pmi pe deplin. Noi și nimeni 
altul ne alcătuim planurile, noi 
ne Stabilim angajamentele, noi 
Ștntem cei care Ie transpunem 
în fapte.

A 'astă certitudine izvorăște 
dm siguranța pe care o simte 
fiecare om, știind că nu este 
Singur; Că asemenea lui gîn- 
desc aite douăzeci de milioana 
de români.
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VIZITA DELEGAȚIEI 

MARII ADUNĂRI NATIONAEE 
SI A CONSILIULUI DE STAT

IN R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 8. — Trimisul spe

cial Ion Ftntînayu transmite : 
Luni, delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
condusă de Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a vizitat, satul na
tal al lui Kim Ir Sen și casa me
morials a familiei sale. Delega
ția a fost însoțită de Pak 
Sen Cer, membru al Prezi
diului Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. \ icopreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri și ministrul aface
rilor externe, și de alte oficialități.

PARIS:

0 frescă 
consacrată 
României

Săptămîna culturală consa
crată României de Radiodifu
ziunea franceză — în colaborare 
cu Radiodifuziunea română — 
a luat sfîrșit. Timp de șapte 
zile, au fost transmise pe toate 
posturile de radio franceze * 60 
de emisiuni variate, prezentînd 
aspectele cele mal semnificative 
ale culturii, artei și științei ro
mânești.

La încheierea manifestării cul
turale dedicate României — 
prima prezentare multilaterală 
de. acest gen consacrată de Ra
diodifuziunea franceză uhei țâri 
străine — a luat cuvîntuj amba
sadorul. Valentin Lipatti. dele
gatul permanent al României la 
U.N.E.S.C.O. Vorbitorul .a sub
liniat calitatea și caracterul ex
cepțional al acestei fresce con
sacrată României și faptul că 
ciclul de .emisiuni a constituit 
un prolog binevenit, al vizitei 
oficiale în Franța a președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei, NICOLAE CEAUȘESCU.

In aceeași zi, delegația româ
nă a vizitat expoziția realizărilor 
industriale și agricole ale R.P.D. 
Coreene.

Seara, ambasadorul României la 
Phenian, Nicolae Popa, a oferit o 
recepție. Au participat Emil 
Bodnaraș, membri ai delegației 
române, Țoi En Ghen, membru 
al Prezidiului Comitetului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, Pak Sen 
Cer, și alte oficialități. Cu acest 
prilej, tovarășii Emil Bodnaraș și 
Pak Sen Cer au rostit toasturi. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă de prietenie.

Arhiepiscopul 
Makarios 

despre atentatul 
împotriva sa

Președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, 
a declarat că atentatul 
împotriva sa, comis în 
luna martie, a avut drept 
scop să impună o regle
mentare a problemei ci
priote „care servea inte
reselor străine**.

Președintele Makarios și-a ex
primat, pentru prima dată tn mod 
public, părerea ca ,.forțe străine 
Ciprului au fost implicate, atît în 
atentatul din luna martie, cît și 
în numeroasele operațiuni antigu
vernamentale ale grupărilor ile- 
gâlfe“. „Obiectivul acestor forțe, 
a apreciat el, îl constituie crearea 
unei situării haotice, care să per
mită rezolvarea nroblemei ciprio
te în interesul altora".

Președintele Ciprului a evitat 
să facă vreo precizare în legătură 
cu acest amestec extern, dar ob
servatorii politici, citînd ziarul ci
priot „Ta Nea", relevă că aten
tatul împotriva arhiepiscopului 
Makarios a fost pus la cale de 
către „serviciile secrete ale unei 
puteri occidentale".

500 de indieni din tribul Sioux s-au întrunit pe insula Alca- 
trax la o „xi a eliberării". Ei au cerut ca insula să devină „un 
centru de cultură și învățămint" al indienilor din S.U.A. și au 
protestat împotriva proiectelor ministerului de interne de la 

Washington de a face din Alcatraz „un parc național .

Argentina:

Generalul Ongania 
a fost destituit

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — Președintele Argenti
nei, generalul Juan Carlos Ongania, a fost destituit luni din 
funcțiile sale de către coman danții supremi ale celor trei 

armate ale țării.
într-un comunicat publicat la 

Buenos Aires, comandanții forțe
lor militare terestre, navale și ae
riene declară că „au hotărît să-și 
asume imediat puterea politică 
în Argentina".

Conflictul care a izbucnit între 
președinte și comandanții supremi 
ai forțelor armate argentiniene

s-a datorat, potrivit unui alt co
municat publicat anterior, refuzu
lui președintelui Ongania de a 
accepta propunerile făcute de 
șefii militari de a se revizui con
stituția acordîndu-se o putere 
mai mare juntei militare în lua
rea hotărîrilor politice majore.

Schimb de păreri intre 
guvernele R. F. a Germaniei 

și R. P. Polone
Cea de-a patra rundă a schim

bului de păreri dintre guvernele 
R. F. a Germaniei și R.P. Polone 
a început luni la Bonn, printr-o 
convorbire între Walter Scheel, 
ministrul afacerilor externe al 
B.F.G., și Jozef Winiewicz, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne polonez. Este pentru prima 
dată cînd ministrul de externe al 
R.F.G. participă la aceste convor
biri ale căror prime trei runde 
s-au desfășurat în mai multe eta
pe, la Varșovia. Pe de altă parte, 
în cercuri guvernamentale de la 
Bonn, subliniază agenția D.P.A.,

se apreciază faptul că Winiewicz, 
este prima personalitate impor
tantă a Ministerului de Externe 
polonez care a sosit în R.F.G. 
fientru convorbiri politice oficiâ- 
e. Delegația R.F. a Germaniei va 

fi condusă de Georg Ferdinand 
Duckvitz (la începutul lui iunie 
Duckvitz s-a reitas din funcția 
de secretar de stat la M.A.E., dar 
a fost menținut în fruntea delega
ției pentru a se asigura continui
tatea convorbirilor).

Agenția P.A.P. informează că 
Winiewicz a făcut la sosirea în 
R.F.G. o declarație arătînd că în 
cursul discuțiilor vor fi abordate

Un act de provocare 
al S. U. A.

O navă de spionaj americană a pătruns 
In apele R. P. D. Coreene

Cartea românească 
in Franța

La cel de-al IV-lea Salon 
internațional al cărții și pre
sei tehnice și științifice, des
chis la Porte de Versailles, 
Ia care participă numeroși 
editori reprezentativi din 20 
de țări. România este pre
zentă cu un stand organizat 
de Centrala cărții. Sint expu
se 250 titluri din lucrările a- 
păriite în ultimii doi ani, din 
domeniile științelor tehnice, 
medicale și agrosilvice. Vizi- 
tînd standul la deschidere, 
Pierre Aigrain. delegatul ge
neral al cercetării științifice 
și tehnice al Franței, a avut 
cuvinte de apreciere deose
bită pentru conținutul și pre
zentarea standului românesc, 
cît și pentru relațiile ascen
dente existente între editorii 
români și francezi. Standul 
românesc a fost vizitat de 
directorii marilor edituri 
franceze de specialitate și de 
un numeros public.

Mirko Tepavaț despre poziția 
Iugoslaviei in problemele 

internaționale
Mirko Tepavaț, secretar de 

stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a acordat un 
interviu revistei „Medjunarodna 
Politika" în care a făcut unele 
precizări privind poziția țării 
sale în cîteva probleme inter
naționale.

întrebat dacă „securitatea ba
zată pe blocuri reprezintă una 
din variantele posibile ale se
curității europene44, șeful diplo
mației iugoslave a declarat că 
„actuala situație este _ departe 
de a fi securitatea ideală pe 
care și-o doresc popoarele Eu
ropei44.

Mirko Tepavaț a calificat con
vorbirile dintre R.D. Germană 
și R.F. a Germaniei ca „o con
tribuție la consolidarea princi
piilor de egalitate si negociere, 
în locul competiției și fricțiu
nilor4'.

A
Agenția A.C.T.C. relatează că o 

navă de «spionaj americana a pă
truns adînc în apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene și, ignorînd 
somația patrulelor navale de 
coastă, a deschis focul asupra u- 
nor nave de nescuiț nord-coreene. 
Avioane ale foițelor militare ame
ricane au mitraliat navele de pa
trulare și bărcile de pescuit, iar 
artileria cle^e insula Yong Pvong, 
aflată sub control american, a 
deschis, de asemenea, focul pen
tru a permite navei americane să 
se retragă.

Unități navale ale flotei milita
re a R.P.D. Coreene au ripostat, 
distrugînd complet nava america
nă care s-a scufundat.

Agenția citată menționează că, 
potrivit unor știri din sursă ame
ricană, era vorba de o navă cu 
un deplasament de 1 020 de tone, 
dotată .cu arme grele incluzînd 
arme automate de 50 mm.

Acest act de provocare al 
S.U.A. constituie o violare a acor
dului de armistițiu din Coreea.

Acțiunea Armatei Populare Co
reene a fost o acțiune de auto
apărare pe deplin legitimă.

șaptea zi de zbor 
navei „Soiuz-9"

RAPORTUL PREZENTAT 
DE FAM VAN DONG 

ÎN ADUNAREA NAJIONALĂ

a
în cea de-a șaptea zi de lu

cru în Cosmos a echipajului na
vei „Soiuz-9“, Andrian Nikolaev 
și Vitali Sevastianov au exe
cutat experimente legate de 
studierea spațiului circum- 
terestru și au făcut cercetări 
medicale. A fost fotografiat ori
zontul Pămintului in timpul zi
lei și în amurg. în timpul zbo
rului deasupra părții umbrite a 
Pămîntului, Andrian Nikolaev a 
orientat nava îndreptînd axul 
hubloului optic spre orizontul 
terestru în amurg. Apoi, ingine
rul de bord Vitali Sevastianov a 
efectuat o spectrofotometrie a

orizontului, începînd din momen
tul apariției aureolei luminoase 
îri atmosferă și pînă la răsăritul 
Soarelui la orizont.

Continuînd programul de cer
cetări medicale, cei doi cosmo- 
nauți au studiat influența facto
rilor zborului cosmic asupra or
ganismului uman. Datele medi
cale parvenite pe canale teleme- 
trice, precum și rezultatele auto
controlului și controlului reci
proc al echipajului demonstrea
ză că, timp de șapte zile, cei 
doi cosmonauți au suportat bine 
acțiunea complexă a factorilor 
care intervin în timpul zborului.

în legătură cu evenimentele 
din Orientul Apropiat, ministrul 
iugoslav a arătat că „trebuie 
sprijiniți în mod activ toți cei 
care se opun forței și agresiu
nii, toți cei care sînt victime ale 
forței și agresiunii44. Referin- 
du-se apoi la situația din zona 
Mediteranei, el a spus că acu
mularea de nave și armele în
grozitoare pe care le transportă 
acestea sporesc și mai mult pe
ricolul izbucnirii unui conflict, 
nu numai pe mare, ci și pe țăr
murile ei. El a menționat do
rința țărilor din bazinul medi
teranean, ca marea să fie tot
deauna ospitalieră pentru cei 
pașnici și neînarmați.

în continuarea interviului său, 
Mirko Tepavaț. a abordat unele 
aspecte ale relațiilor Iugoslaviei 
cu celelalte țări socialiste. El a 
arătat că relațiile cu Uniunea 
Sovietică sînt bune, iar „contac
tele frecvente de orice tip con
tribuie la promovarea lor44. ML 
nistrul iugoslav a declarat apoi 
că Iugoslavia nu a dorit nicio
dată să renunțe la politica sa de 
prietenie față de Republica 
Populară Chineză. De asemenea, 
el a subliniat că relațiile dintre 
Iugoslavia și celelalte țări so
cialiste europene sînt bune sau 
pe o cale bună. în acest sens, 
a spus el, relațiile cu Upgaria 
sînt într-adevăr bune și strînse, 
iar cele cu Bulgaria ar putea 
fi mai bune. Cît despre relați
ile cu România, a relevat șeful 
diplomației iugoslave, ele con
stituie un exemplu de coope
rare și de bună vecinătate. în 
ce privește indiciile de bune 
relații cu Albania, Mirko Tepa
vaț a opinat că ar fi de pre
ferat „ca ele să fie un fapt și 
nu doar un indiciu4*.

probleme deosebit de importante, 
a căror rezolvare reclamă bună 
voință și răbdare.

Guvernul R.F. aGerma- 
niei intențiunea^ă 
să reia tratativele 

cu U.R.S.S.
BONN 8. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Duminică a avut loc la 
Bonn o ședința a guvernului fe
deral la sfîrșitul căreia s-a anun
țat că R.F. a Germaniei intențio
nează să reia tratativele cu 
U.R.S.S. în vederea încheierii u- 
nui tratat între cele două țări 
cu privire la renunțarea la folo
sirea forței. S-a precizat că vice
cancelarul și ministrul afacerilor 
externe, Walter Scheel, va condu
ce delegația oficială vest-germa- 
nă la convorbirile ce vor avea loc 
la Moscova. Data începerii con
vorbirilor nu a fost anunțată.

• LUNI s-au deschis la Pala
tul Națiunilor lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a subcomitetului 
juridic ai Comitetului pentru uti
lizarea pașnică a spațiului extra- 
ațmosferic. Participă reprezen
tanți ai celor 28 de țări membre 
printre care și România. Pe or
dinea de zi a sesiunii figurează 
elaborarea unui proiect de a- 
cord asupra responsabilității pen
tru pagubele provocate dc obiec
te lansate în spațiul extraatmos- 
feric atunci cînd acestea revin 
pe Pămînt. Vor fi examinate, de 
asemenea, problemele definirii

SCRISOARE DIN SAN CRISTOBAL

A R. D VIETNAM Fiecare minut este

Acțiuni Întreprinse aproape concomitent. In două dintre 
cele mai mari țări latino-americane, au atras atenția obser
vatorilor. în Brazilia, guvernul președintelui Arturo da Costa 
e Silva a trecut la naționalizarea „de facto** a mijloacelor de 
comunicație cu străinătatea, prin procedeul de a nu reînnoi 
concesiunile acordate companiilor cu capital străin (principa
lul afectat este „Radional**, filială a concernului nord- 
american „International Telephone and Telegraph Corpora- 
tion“). în Argentina, președintele Ongania a anunțat că după 
intrarea în funcțiune integrală a stațiunii terestre pentru 
efectuarea de comunicații prin intermediul sateliților, legătu
rile telefonice și telegrafice cu străinătatea vor fi asigurate 
numai de către compania guvernamentală argentiniană. (re
glementare care afectează două companii nord-americane). 
Măsurile anunțate la Rio de Janeiro și Buenos Aires urmează 
unor inițiative similare luate anterior în cele două capitale. 
Guvernul brazilian a legiferat anul trecut interdicția conce
sionării de noi terenuri străinilor (interdicție îndreptată, în 
primul rînd, împotriva acaparării de pămînturi în Amazonia 
de către companii nord-americane). în același timp, s-a in
terzis companiilor străine (mai precis, I.P.C.) să efectueze noi 
prospectări petroliere în concurență cu societatea petrolieră 
de stat a Braziliei. Guvernul argentinian, la rîndul Iui, a im
pus, la mijlocul anului trecut, o serie de restricții asupra acti
vității băncilor străine, inclusiv suspendarea garanției guver
namentale pentru capitalul acestora.

Toate aceste inițiative reflectă o tendință generalizată pe 
continentul sud-american : intensificarea mișcării pentru 
apărarea bogățiilor naționale, împotriva controlului exercitat 
de companii nord-amcricane asupra unor întregi sectoare 
economice.

• Guvernul Peruvian a expropriat bunurile apaTținînd so
cietății „International Petroleum Company4*, filială a concer
nului nord-american „Standard Oil** din New Jersey ; tot
odată, a fost interzisă deținerea de către străini a unei cote de 
participare mai mari de 25 la sută din capitalul băncilor peru- 
viene.

• Guvernul bolivian a naționalizat terenurile și instalațiile 
petroliere deținute de „Gulf Oil Corporation4*.
• Ecuadorul a anulat dreptul de concesionare a terenuri

Epidemie
tămăduitoare

lor petroliere, acordat societății „Gulf Texaco Oil Company*’.
• Venezuela a anunțat că pregătește o legislație prin care 

cel puțin 50 la sută din industria petrochimică va fi trecută 
sub control național.

• Nicaragua revendică trecerea în patrimoniul statului a 
unui procent de 40 la sută din plantațiile deținute actual
mente de monopolurile nord-americane.

• Costa Rica a avertizat că în cursul acestui an va trece la 
naționalizarea rețelei de întreprinderi pentru prelucrarea 
peștelui (actualmente controlate de mari firme din S.U.A.).

• In Chile, guvernul a impus concernelor nord-americane 
care activează în industria cuprului, o serie de restricții în ce 
privește scoaterea din țară a profiturilor obținute și a mărit 
cota care e prevalată de statul chilian. Companiile controlate 
de capitalul nord-american sînt acum neliniștite de perspec
tiva că acordul realizat cu guvernul chilian și care Ic men
ține pozițiile în exploatarea cuprului, ar putea fi reziliat de 
succesorul președintelui Frei, după apropiatele alegeri, și că 
se va ireco Ia naționalizarea industriei cuprului.

Cu vădite aceente de iritare, revista U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT vorbește despre „epidemia naționalizărilor 
din spațiul sud-american“. Dar tot acest proces profund care 
produce enervare și neliniște în unele cercuri din Statele 
Unite, are cauze precise, este determinat de cerințe strin
gente. Două cifre publicate săptămîna trecută într-un raport 
al C.E.P.A.L. (Comisia economică a O.N.U. pentru America 
Latină) sînt mai mult decît edificatoare. In perioada 1959— 
1969 societățile nord-americane au investit pe continentul 
sud-american 2,75 miliarde dolari. în aceeași perioadă, latino- 
americanii au plătii ca datorii, dobînzi și rate de profituri 
8,335 miliarde dolari (de trei ori mai mult decît volumul in
vestițiilor efectuate de nord-americani). „Rata profitului ob
ținut dc nord-americani în America Latină este de aproape 
trei ori și jumătate mai mare în comparație cu cea realizată 
prin investițiile din Europa occidentală. „...Este un veritabil 
jaf colonial, cu metode rafinate4*, remarcă ziarul chilian 
EL SIGLO. La rîndul ei, publicația argentiniană PRIMERA 
PLANA, scrie cu amară ironie : „America Latină oferă S.U.A., 
întreprinderilor nord-americane, un substanțial ajutor de 
dezvoltare4*.

Dacă pentru concernele nord-americane măsurile luate la 
sud de Rio Grande pentru apărarea patrimoniului național, 
apar ca o „epidemie" pernicioasă, latino-americanii au toate 
motivele să persevereze pe drumul deschis. „Epidemia națio
nalizărilor" nu este decît o componentă a reacției unui conti
nent care tinde să pună capăt tutelei și dominației străine, 
să-și apere bogățiile și să-și accelereze înaintarea pe calea 
progresului.

EM. KUCAR

l

cur

HANOI 8 (Agerpres). — In ra
portul politic al guvernului, pre
zentat la cea de-a 6-a sesiune a 
Adunării Naționale a R. D. Viet
nam, Fam Van Dong. președin
tele Consiliului de Miniștri, a 
vorbit despre lupta împotriva 
agresiunii americane, pentru sal
varea națională. Raportorul a 
subliniat eșecul politicii de „viet- 
namizăre" dusă de administrația 
Nixpn, și a evocat solidaritatea de 
luptă a popoarelor din Vietnam, 
Cambodtna și Laos împ’otriva ex
tinderii agresiunii americane în 
întreaga Indoehină. „La această 
politică de extindere a războiului, 
ă subliniat Fam Van Dong, Viet
namul, Cambodgia și Laosul au 
dat o ripostă vie ; conferința la 
nivel înalt a popoaielo.r din Indo
china, care s-a întrunit și a pu
blicat o declarație’ de însemnăta
te istorică". primul ministru a ex
primat solidaritatea poporului 
vietnamez cu popoarele cambod
gian și laoțian.

Vorbind despre vizita efectuată 
în R.D. Vietnam de Norodom 
Sianuk, Fam Van Dong a decla
rat că aceasta „marchează un 
nou progres în relațiile de solida
ritate de luptă și de prietenie 
frățească dintre Vietnam și Cam- 
bodgia si încurajează cele două 
popoare în lupta pentru victoria

finală, împotriva agresorilor ame
ricani, pentru salvarea națională".

în continuare, primul ministru 
s-a ocupat de succesele obținute 
de R. D. Vietnam în războiul îm
potriva agresorilor și în construc
ția economică și a definit sarcini
le planului de stat pe anul 1970. 
Printre altele, acesta prevede dez
voltarea producției agricole și a 
bunurilor de consum, refacerea și 
dezvoltarea întreprinderilor indus
triale, îpdeosebi din sectorul in
dustriei grele, refacerea căilor de 
comunicație, ridicarea nivelului 
de trai al populației.

Fam Van Dong a salutat apoi 
succesele obținute de celelalte țări 
socialiste frățești în toate domenii
le construirii» socialismului și co
munismului. El și-a exprimat o 
dată cu satisfacția că în prezent 
sînt în cuts la Pekin negocieri în
tre Uniunea Sovietică și China, 
speranța că ele vor fi încununate 
de succes și vor corespunde inte
reselor celor două popoare și ale 
tuturor forțelor socialiste și re
voluționare din lume.

în încheiere, premierul R. D. 
Vietnam a subliniat că poporul 
său este solidar cu popoarele din 
întreaga lume care luptă împotri
va imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru 
independență și libertate și și-a 
afirmat certitudinea în ce priveș
te cucerirea victoriei finale și re- 
unificarea țării sale.

prefios...
Sirena centralei sună îndelung. Pe chipu

rile noastre însă, nu se mai citește surpri
za. Acum am învățat cu toții graiul ei sim
plu și emoționant. în imnul de bucurie al 
sirenei se reunesc de fiecare dată, seva 
mustindă a tulpinilor de trestie frîntă sub 
loviturile ritmice ale machetei, drumul fără 
răgaz al camioanelor încărcate, al locomoti
velor ce gem de greul licorii de trestie pur
tată în vagoanele umplute vîrf, minutele a- 
dunate în ore, în zile și zilele adunate în 
săptăminile de înfrățire a omului cu mași
na, truda continuă a tocătoarelor, morilor, 
cazanelor și centrifugelor, pînă la efortul 
final al benzii rulante ce poartă sacii grei 
de grăunțe albe și dulci, spre magazie.

împreună cu directorul adjunct al cen
tralei „Jose Marti", în care își desfășoară 
activitatea brigada de tineri tehnicieni ,.23 
August România** AUGUSTO QUINTANA 
GONZALES refac drumul trestiei, de Ia 
marele basculador (rampa de alimentare a 
morilor cu materia primă) pînă la ambala
rea zahărului în saci. Este uri drum lung, 
complicat, care necesită multă îndemânare 
și pricepere din partea celor însărcinați să-l 
dirijeze și să-l supravegheze. Acum, după 
două luni de muncă în centrală, se poate 
spune că aproape fiecare utilaj, fiecare pie
să ce alcătuiește marea retortă a transfor
mării plantei în materie finită e legată și 
de numele unuia dintre membrii brigăzii 
române.

E ora doua noaptea. Un telefon ne anun
ță că centrala s-a oprit : s-a rupt axul prin
cipal al sistemului de alimentare a morilor 
cu trestie. Operația de demontare este difi
cilă : e o piesă mare, poziția în care se lu
crează, incomodă și periculoasă și intervenția 
trebuie făcută rapid. înainte ca mecanicii 
cubanezi împreună cu Aurel Rus să termine 
demontarea, strungarul Dimitrie Bodrogean 
a și început să strunjească un ax de schimb.

Trebuie lucrat repede și bine : nu e admisă 
nici cea mai mică toleranță. Fiecare minut 
e prețios. întregul flux tehnologic 
depinde de înlocuirea axului. Băieții 
au lucrat fără odihnă. E ora șapte dimi
neața. Aurel Rus trebuia să fi ieșit din 
schimb demult, de la ora trei, cînd îi sosise 
înlocuitorul. Petre Ticușan. Lucrează amîn- 
doi, cot Ia cot, pentru a sfîrși cît mai repede 
complicata operație. Acum îi ajută și Gheor- 
ghe Marin, operator de cazane, dar și sudor 
calificat. Cu masca pe figură și cu aparatul 
de sudură autogenă in mînă, a uitat și el că 
trebuia să iasă din schimb, că ar trebui să 
se odihnească sau să mănînce ceva. De alt
fel, nu numai pentru noi. ci pentru toți cei 
din centrală, felul acesta de a fi nu mai 
constituie o surpriză. Nu este prima

Tinerii brigadieri 
români în Cuba

oară cînd mecanicii de întreținere 
Aurel Rus, Petre Ticușan și Dumi
tru Chiș au lucrat neîntreupt, schim- 
bîndu-se și ajutîndu-se unul pe altul, pentru 
a remedia cît mai repede vreo defecțiune de 
care depindea bunul mers al întregii centrale. 
Mi-amintesc de ceasurile de încordare petre
cute împreună cu ei pe cînd înlocuiau cupla 
la banda transportoare a bagazei Ia cuptoa
rele termice, reparau banda transportoare a 
melasei sau motorul angrenajului de alimen
tare a tocătoarelor.

între timp a sosit înlocuitorul lui D. Bo
drogean, Petre Moiceanu — un băiat înalt, 
blond. Un schimb rapid de cuvinte, cîteva

consultări și cuțitul strungului mușcă în con
tinuare șpan adînc din metalul tare ; axul se 
apropie de dimensiunile cerute. Băieții nu-și 
precupețesc eforturile. „Am venit aici să 
muncim și să fim la datorie, ori de cile ori e 
nevoie de noi — mi-a spus într-o duminică 
dimineața Gh. Marin. Tovarășii de muncă de 
la centrală m-au rugat să-i ajut. E nevoie dc 
un sudor*4. în duminica aceea, Gh. Marin n-a 
fost cu noi în excursie. Seara, cînd ne-am 
întors, nu sosise încă. Tîrziu, a venit cu o 
mașină de la centrală. Era obosit, dar mul
țumit : „Toțu* e-n ordine**. Fapte ca cea a 
lui Gh. Marin sînt multe și de cite ori te afli 
Ia centrală și stai de vorbă cu muncitorii de 
aici, mai poți adăuga încă și încă una. 
Gheorghe Condrea, mecanic-general, nu s-a 
mișcat o zi întreagă de lingă raboteză ca să 
termine executarea unor sănii pentru loco
motivele centralei. Strungarii Ion Dumitru, 
Ilie Nicolae, Nicolae Tudose, Petre Moicea
nu și Dimitrie Bodrogean au executat, pînă 
în prezent, cele mai importante piese de 
schimb pentru aproape toate agregatele 
centralei.

„Contăm foarte mult, și în zilele care ur
mează, pe priceperea și înalta calificare a 
tinerilor tehnicieni români, avînd în vedere 
ajutorul prețios pe care l-a constituit pen
tru noi prezența brigăzii „23 August — Ro- 
mânia“ în toată această perioadă, dar mai 
ales în momentele dificile, cînd erau nece
sare intervenții rapide și precise — a rele
vat Augusto Gonzales Quintana. Părerea 
conducerii centralei noastre, a celorlalte or
gane cu care lucrăm, este că membrii bri
găzii tehnice române și-au cîștigat respec
tul și considerația tuturor acelora, care. în
tr-un fel sau altul, purtăm răspunderea 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
în cadrul Zafrei".

DAN MUNTE A NU

spațiului extraatmosferic și uti
lizării acestuia.

O ALTĂ RĂPIRE TN GUATE
MALA

•RĂPIRILE unor personali
tăți politice au devenit frecvente 
în ultima perioadă de timp în 
Guatemala. Duminică seara, po
liția guatemaleză a anunțat des
coperirea unui cadavru în îm
prejurimile localității San Jose 
de Pinula, situată la numai 14 
km de capitală. A fost al doilea 
asasinat politic comis în decurs 
de numai două zile. Unul dintre 
cei asasinați a fost profesorul u- 
niversitar I’ufino Cabrera Guz
man, răpit vineri de mai mulți 
necunoscuți înarmați.

AJUTOR AMERICAN PENTRU 
TAILANDA

• IN CONFORMITATE cu 
un acord secret încheiat la 9 no
iembrie 1967, Statele Unite au a- 
cordat Tailandei, în schimbul tri
miterii de către guvernul de la 
Bangkok a 10 000 militari in 
Vietnamul de sud, ajutoare de
pășind 200 milioane dolari — 
se arată într-un raport dat pu
blicității de subcomisia senato
rială pentru afaceri externe a 
Congresului.

CUTREMUR
DE GRADUL OPT 

ÎN U.R.S.S.
20 000 DE OAMENI AU RĂMAS 

FĂRĂ ADĂPOST

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează că la 5 
iunie în Kirghizia, la est de ora
șul Prjevalski, s-a produs un cu
tremur de pămînt. La epicentru, 
cutremurul a fost de gradul opt. 
în această zonă au fost semnalate 
în ultimele zile o serie de mișcări 
seismice puternice. Mai multe lo
calități au avut de suferit. Circa 
5 000 de locuințe au fost distruse, 
iar 20 000 de persoane au rămas 
fără adăpost.

în localitățile afectate s-au de
plasat cadre medicale și alți spe
cialiști ; se iau măsuri pentru li
chidarea urmărilor cutremurului 
și pentru acordarea de ajutor ce
lor care au avut de suferit.

• Luni dimineața, atît în o- 
rașul Debar (Iugoslavia), cît 
și în împrejurimile sale a 
fost resimțit un puternic cutre
mur de pămînt care a provocat 
panică în rîndul populației. 
Muncitorii și funcționarii care se 
aflau la lucra au părăsit locurile 
de muncă ieșind pe stradă. Cu
tremurul s-a produs în două rîn- 
duri. în clădirile mai înalte s-au 
spart geamuri și unele obiecte 
din casă, iar de pe construcțiile 
mai vechi a căzut tencuiala. Alte 
pagube materiale nu au fost în
registrate.

TRAFIC DE SCLAVI
• UN VERITABIL TRAFIC 

de sclavi are Ioc de cîteva luni 
în Brazilia, declară șeful poliției 
federale braziliene. Acest trafic 
constă în racolarea de muncitori 
din nordul țării care sînt vînduți 
apoi unor latifundiari din alte 
regiuni. Guvernul brazilian a 
deschis o anchetă pentru a se 
pune capăt acestei forme de 
..sclavaj modern**, dar serviciile 
poliției federale însărcinate cu 
conducerea anchetei au anunțat 
că ele nu dispun de mijloacele 
necesare pentru combaterea lui.

ACȚIUNE TERORISTĂ 
LA BOMBAY

• LA BOMBAY doi lideri sin
dicali comuniști — Krishna De- 
say și Prakash Patkara — au 
fost atacați de un grup de ele
mente teroriste. în urma rănilor 
primite, Krishna Desay, membru 
al Adunării legislative din statul 
Maharashatra, a decedat.

în semn de protest împotriva 
acestei crime, peste 100 000 de 
muncitori de la întreprinderile 
textile și metalurgice din Bom
bay au declarat grevă.

MUNICIPALITATEA orașului 
Nagasaki a hotărît să facă cer
cetări speciale în vederea sta
bilirii identității persoanelor 
care au murit la 9 august 1945 
în urma exploziei bombei ato
mice. Cu toate că a trecut un 
sfert de veac de la acest tra
gic eveniment, pînă în prezent 
se cunosc numai numele a 
13 000 de oameni clin cei peste 
100 000 care și-au pierdut viața.

200 000 de japonezi suferă în 
prezent de maladii provocate de 
bombardamentele atomice de la 
Hiroșima și Nagasaki. Peste 
jumătate din aceștia sînt imo
bilizați la pat. Este vorba nu 
numai de persoane care au fost 
expuse direct efectelor explozi
ilor atomice, dar și de copii și 
nepoți ai acestor persoane.
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