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lAUdUSTSm1970 CITA A CLARVIZIUNII CU

CARE NE CONDUCE PARTIDUL
Zilele acestea, cînd înh'egul 

popor român se pregătește mun
cind să sărbătorească pentru a 
26-a oară ziua Eliberării patriei, 
calendarul bogat în înfăptuirile 
construcției și reconstrucției mar
chează împlinirea unui an de la 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român — eveniment 
de covârșitoare importanță pen
tru făurirea societății socialiste 
românești multilateral dezvol
tate.

La Congresul al X-lea cei mai 
înaintați fii ai poporului român

— angajat într-o amplă activi
tate creatoare, dinamică, pentru 
perfecționarea întregii activități 
sociale, politice, economice — 
au trasat drumul înfloririi vii
toare a României socialiste. Ce- 
neralizînd experiența rodnică a- 
cumulată în procesul construcției 
socialiste în dec rs de un siert 
de veac, cercetînd și evaluînd în 
adevăratul spirit științific al 
marxism-leninismului realitățile 
contemporane, cerințele etapei pe 
care o străbatem, resursele și po
sibilitățile materiale și spirituale

de care dispune țara noastră, 
Congresul al X-lea, în ambianța 
nouă de exigență și răspundere 
promovată de partid în întreaga 
noastră viață socială, a trasat 
coordonatele clare ale unui com
plex program de continuu pro
gres economic, științific și cultu
ral, de perfecționare atotcuprin
zătoare a vieții noastre sociale 
și de stat. Obiectivul fundamen
tal al acestui program — lărgi
rea și perfecționarea bazei teh
nice materiale, a relațiilor so
ciale, edificarea societăț'l socia-
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BOGAT OAMENII MUNCII
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

BILANȚ RAPORTEAZĂ:

REALIZĂRI
I • O INVESTIȚIE CARE SE VA REÎNTOARCE ÎNZE

CIT, ÎN VISTERIA ȚARII ;
• VALOAREA AERULUI PUR

LEI.
• LA CÎTEVA LUNI DUP A ÎNCHEIEREA PROBE

LOR, LINIILE DE TURNARE ȘI-AU DEPĂȘIT SAR
CINILE DE PLAN.

• ÎN 7 LUNI — O PRODUCȚIE MARFA SUPLI
MENTARA DE 50 MILIOANE LEI.

8,5 MILIOANE

'î

pentru Încheierea
GRABNICĂ A ÎNSĂMiNJARII

CULTURILOR DUBLE
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1. DAN CE A

(Continuare în pag. a V-a)

PEISAJ
ROMANESC

de ZAHARIA STANCU

VITEZĂ
Pe Dumitru Petre, inginer 

agronom prin vocație, îl afli 
cel mai adesea aplecat dea
supra fragilității plantelor în- 
tr-un gest lesne de descifrat: 
obținerea rodului celui mai 
bun. Și după un timp în care 
ai cunoscut întinderea de 
peste 8 hectare, ogor-solar, 
un adevărat domeniu „a- 
lert* al roșiilor de calitate, 
proprietate a „Asociației in- 
tercooperatiste" cu sediul în 
comuna Sărățeni județul Ia
lomița, îți va fi limpede că 
omul acesta înalt și stenic e 
robit total de pasiunea pen
tru legumicultura.

Foto : ION CUCU

DE LUCRU!
Direcția agricolă, a județului 

Timiș preconizează ca la sfîrșitul 
acestei săptămîni. recoltatul pă- 
ioaselor să fie în întregime în
cheiat. Pentru recuperarea rămî-t 
nerilor în urmă, în aceste zile, 
spre cooperativele agricole —■ 
unde lucrarea se află în întîr- 
ziere — sînt dirijate forțe supli
mentare. Concomitent, se desfă
șoară o acțiune largă pentru exe
cutarea arăturilor de vară, pentru 
însămînțarea în cultură dublă a 
celor 60 000 hectare planificate. 
Dintre acestea, porumbul ocupă 
o suprafață de 35 000 hectare. 
Restul suprafeței va fi cultivată 
cu legume succesive. Prelungirea 
recoltatului peste timpul obișnuit 
a impus cooperatorilor și mecani
zatorilor din județul Timiș luarea 
unor măsuri deosebite. Astfel, 
majoritatea întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii au 
organizat lucrul pe tractoare în 
schimburi prelungite și au creat 
posibilități ca ele să înceapă ac
tivitatea o dată cu zorile. Ca ura 
mare, în raza mai multor între-* 
prinderi pentru mecanizarea a- 
griculturii, unitățile deservite au 
reușit să se apropie de cota finală 
și la capitolul însămînțări. De 
exemplu, I.M.A. Buziaș, din cela 
4 000 hectare planificate a reali-

liste multilateral dezvoltate 
poartă însemnul major al fluxu
lui intensiv în creșterea forțelor 
de producție a nivelului înalt 
tehnico științific al industriei 
și agriculturii, în satisfacerea ce
rințelor mereu sporite ale în
tregii societăți, în dezvoltarea 
științei, învățămîntului și cultu
rii, în crearea condițiilor pentru 
ridicarea necontenită a bunăstă
rii materiale și spirituale a 
întregului popor. Semnificația 
multiplă, politică și socială, a 
acestui proces complex rezidă în 
primul rînd în sensul constant, 
ritmic, ascendent, străin oricărui 
automatism, al acțiunii la care 
participă în prezent întregul po
por muncitor, de făurire a unei 
societăți care urmărește creșterea 
permanentă a forțelor de pro
ducție, perfecționarea relațiilor 
socialiste, atingerea unui stadiu 
mai înalt al democratismului 
vieții sociale, favorizarea afirmă
rii plenare a personalității fie
cărui om.

Acest uriaș program de edi
ficare — materială și spirituală 
— a societății noastre, elaborai 
de partid și la a cărui înfăptuire 
poporal întreg a pășit cu entu
ziasm după Congresul al X-lea 
poartă forța dinamizatoare a e- 
nergiilor întregii națiuni în mer
sul ei spre comunism. Congresul 
al X-lea a reafirmat rolul cies- 
cînd și profunda responsabilitate 
istorică a partidului ca forță 
conducătoare în toate domeniile 
vieții politice, economice și so
ciale, pentru destinele țării și 
poporului român. După cum a a- 
rătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în raportul prezentat la Congres, 
„Partidul reprezintă nucleul în 
jurul căruia gravitează întreaga

VACANȚA

de la o vîrstă
la alta

• GALAȚI. în perimetrul 
modernei oțelării a Combina
tului siderurgic din Galați, se 
află în construcție o nouă 
hală destinată înzidirii oalelor 
de turnare a oțelului lichid. 
Noul obiectiv va fi înzestrat 
cu mijloace moderne de ridi
care și transport, platforme 
îngropate de înzidire, arzătoa
re și instalații de preparare a 
mortarului. Pe un alt șantier 
al Combinatului gălățean, aco
lo unde se înalță laminorul de 
benzi la rece, constructorii au 
anunțat punerea sub tensiune 
a unuia dintre cele mai mari 
transformatoare de pe această 
platformă. Lucrul a fost efec
tuat cu 20 de zile mai devre
me, imnulsionînd șl alte serii 
de lucrări ce preced intrarea 
în funcțiune a noului obiectiv.

• CONSTANȚA. Industria 
constănțeană închină sărbăto
ririi zilei de 23 August un fru
mos buchet de realizări dobîn- 
dite pînă acum în întrecerea 
patriotică: olanul producției 
globale a județului pe 7 luni a 
fost îndeplinit în pronorție de 
102,8 la sută. Acordînd o aten
ție sporită valorificării produ
selor realizate, unitățile indus
triale au depășit indicatorul 
producției marfă vîndută și în
casată cu 82 098 000 lei, îndepli- 
nindu-se astfel în cea mai 
mare parte angajamentul a- 
nual luat în întrecerea cu ce
lelalte județe ale țării.

Aproape toți străinii care vizitează litoralul și care, în 
drum spre litoral, mai văd și alte regiuni ale țării, rămîn 
uimiți de varietatea și frumusețea peisajului românesc 
dar și de bogățiile țării : șesuri care se întind de la zare 
la zare acoperite de înalte lanuri de grîu, de porumb, 
de floarea soarelui, coline și dealuri plantate cu livezi 
de minunați pomi fructiferi, vii încărcate de struguri. 
Munții noștri nu sînt golași și pustii de vegetație. Ei sînt 
îmbrăcati —• uneori pînă sus, pe culmi — în bogatele 
straie ale pădurilor, de aur verde vara, de aur arămiu 
către toamnă și în toamnă. Umblînd prin Carpați ai 
toate șansele să te poți întîlni cu cerbul care-și poartă 
cu mîndrie rămuroasele-i coarne, cu ciuta suplă și sprin
tenă ca o codană, cu ursul greoi care nu atacă omul 
ci numai mormăie cînd îl vede ca să-l sperie și să-l 
alunge. Iarna, frumusețea Carpaților (acești munți care 
au slujit drept leagăn poporului român) este și mai pură, 
și mai sălbatică și mai plină de vrajă.

Dacă vii dinspre Nord sau dinspre Vest cu mașina 
și vrei să ajungi pe mult scăldatul în soare țărm al Mă
rii Negre trebuie să tai în două faimosul Bărăgan ai 
cărui cîntăreti neîntrecuți au fost învățatul scriitor Ale
xandru Odobescu și Panait Istrati, vagabondul. Să nu 
te miri, călătorule, că nu dai peste hanul lui Dor Mă
runt și peste întinderile nesfîrșite de ierburi înalte. Să 
nu ți se pară ciudat că nu-ți ies în drum cîrduri sperioase 
de dropii grase. Dor Mărunt s-a mutat demult pe alt 
tărîm iar vestitul lui han 
tului de ploile și vijeliile 
zile iernilor. Cît despre 
nu se vedea decît dacă 
pite fără milă. în locul 
cresc lanurile de grîu, pădurile de porumb și de floa
rea soarelui și apar una după alta noi și moderne așe
zări umane.

în Ciulinii Bărăganului, scriere celebră care a colin
dat lumea, Panait Istrati vorbește de Alexeni, de Giur- 
geni. Sînt sate prin mijlocul cărora trece șoseaua ce duce 
spre Dunăre și mai departe spre litoralul dobrogean. 
Toate arată altfel de cum le-a văzut și le-a descris în 
fermecătoarele lui pagini celebrul fiu al Brăilei. Timpu
rile noi și-au pus și aci pecetea asupra locurilor și asu
pra oamenilor. între altele, chiar lîngă Giurgeni se ri
dică arcul unui pod ce va lega, poate chiar pînă la sfîr
șitul acestui an, pe vecie, cele două maluri nestatornice 
ale bătrînului Danubiu.

Dobrogea singură este o comoară ce nu poate fi pre
țuită. Gîndifi-vă : viile și livezile de pomi fructiferi, la
nurile de cereale, litoralul, delta, carierele de piatră 
și de marmură, industria care se află în plină dezvol
tare, obiective turistice unice, subsolul care nu a fost 
suficient cercetat și care într-o zi ne va uimi nu numai 
cu descoperiri arheologice. Despre mănăstirile Moldovei 
nu vreau să pomenesc acum. Trebuie să notez totuși 
că în Occident există numeroși amatori de artă care vin 
la doi-trei ani să le revadă și să le admire.

Nu o dată am fost întrebat de scriitori și ziariști străini 
care au vizitat România : „De ce ați ținut ascunse pînă 
acum asemenea valori și asemenea comori care ates- 
tează vechimea culturii românești și geniul artiștilor 
voștri ?"

Am răspuns ce m-am priceput să răspund. Important 
însă mi se pare a fi altceva, și anume : facem noi tot 
ceea, ce s-ar putea face pentru ca frumusețile țării să 
fie și mai frumoase, pentru ca bogățiile țării să crească 
și mai mult ?

Din . ce în ce mai mulți oameni de peste hotare vin 
la noi, să ne cunoască țara, să ne cunoască poporul, 
să vadă hărnicia noastră, să vadă munca noastră și roa
dele muncii noastre. Să nu-i dezamăgim și să nu ne 
dezamăgim nici pe noi înșine prin vechea nepăsare

drie. Pentru realizarea turnăto
riei — consecvent politicii sale

inte- 
rețin

primul contact cu 
secției, privirea o 
elemente devenite în ul

timul timp din ce în ce mai fa
miliare : pupitre, tablouri de co
mandă, linii automate, ventila
toare puternice, ținuta curată a 
muncitorilor, aspectul general de 
ordine și curățenie, ambianța 
plăcută de muncă. Sîntem în- 
tr-un laborator ? Nu. Într-u- 
na din acele secții în care 
în mod obișnuit te întâmpi
nau fumul înnecăcios, gazele, 
căldura sufocantă, eforturile ex
cesive. Sîntem într-o turnătorie. 
Cu deosebirea că aici o astfel 
de imagine a dispămt complet. 
Noua turnătorie de fontă a U- 
zinei de autocamioane din Bra
șov, prin dimensiunile, prin ca
pacitatea de producție, prin com
plexitatea operațiilor și nu mai 
puțin gradul înalt al tehnicității, 
se înscrie în parametrii conven
ționali ai unei autentice uzine.

întinsă pe nu mai puțin de 
30 000 mp, turnătoria de fontă 
apare ca o grandioasă materia
lizare a gîndirii îndrăznețe, a 
ideilor celor mai modeme în 
materie a sute de specialiști și 
proiectanți din cadrul institu
țiilor de specialitate din țară, a 
tehnicienilor uzinei. Constructorii 
ei — I.C.I.M.B. —. au îmbogă
țit astfel ramura noastră con
structoare de mașini cu o uni
tate la nivelul cel mai preten
țios din Europa, au adus în dar 
sărbătorii noastre din august — 
cum se exprima unul din aceștia 
— o realizare de legitimă mîn-

La 
riorul 
cîteva

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

Imagine de la uzina de auto
camioane din Brașov, recu
noscută pentru produsele ei 

de calitate

(Continuare în pag. a V-a)

MEDITATORUL 
un rău care nici măcar

nu este necesar
ADMITEREA 
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Locurile vacante in 

i nvăfămi ntul su

perior, scoase la 

concursul de admi

tere in sesiunea de 

toamnă

PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE

Ă PARTICIPA NU ÎNSEAMNĂ 
DOAR A FI PREZENT

La despărțire, maistrul Va- 
sile ROTII — „nea Vasile pen
tru toată lumea", cum mi se 
recomandă — face eforturi pen
tru a-mi șterge impresia pe care 
crede că mi-a lăsat-o adunarea 
generală a uteciștilor din sec
ția sa. Ne conduce, pe secreta
rul grupei U.T.C., pe activistul 
sectorului și pe mine prin ate
liere, ne arată produse finite, 
altele în lucru, în diverse eta
pe de execuție, mese lungi pe 
care sînt îngrămădite fel de fel 
de piese, oprindu-se la tot pa
sul. Tinerii au plecat de mult 
dar pentru maistru ei sînt tot 
acolo unde îi știe, la locurile 
lor de fiecare zi. Le rostește 
numele, ne oferă amănunte des
pre fiecare, cum șl cît lucrea
ză, cit sînt In stare să facă,

în ce ritm asimilează meseria 
de bobinatori, prin ce își ma
nifestă, cînd își manifestă, in
teresul pentru noutățile dome
niului lor. Trag cu coada ochiu
lui la Eugen TODORAȘ, secre
tarul grupei U.T.C. din secție. 
Pare surprins ca de niște nou
tăți. De cîteva ori îmi în
drept privirea spre el dar mi-o 
ocolește. Pînă la urmă îl întreb. 
Nici vorbă să fie la curent cu 
amănuntele despre tinerii din 
grupa al cărei secretar este, a- 
mănunte pe care maistrul le ia 
de colo și le pune dincolo cu 
simplitate și siguranță.

— Lăsați, îmi promite mai
strul. pe viitor, cînd și tovară
șul Stoica va veni mai des în 
mijlocul nostru, să știți că...

Constantin STOICA, activistul

comitetului U.T.C. din sectorul 
2 nu pare prea mulțumit de re
marca asta. El răspunde de vreo 
opt luni de organizația U.T.C. 
de la „Electrobobinajul“. Atunci, 
cum „pe viitor“ ?

— Cum pe viitor, întreb la 
rîndul meu, dar pînă azi n-a 
făcut-o ?

Se instalează între noi o li
niște politicoasă. Constantin 
Stoica își coboară protector 
mîna pe umărul secretarului.

— Ei, aici am venit eu mai 
puțin, pe el l-am ajutat altfel. 
E membru al comitetului pe 
cooperativă. L-am sprijinit mai 
mult în comitet.

— Așa, mă dumiresc și pără
sim toți trei secția a șaptea de 
transformatori mici a coopera-

„ElectrobobinajuT'-Bucu- 

mergînd pe stradă, unul 
altul, discuția mă face 
aduc aminte, vreau-nu

tivei 
rești.

Dar 
lingă 
să-mi 
vreau, de adunarea generală în
cheiată abia de-o oră. Intr-un 
fel începuse bine. Și activistul 
fusese acela care o începuse. 
Luna trecută nu se ținuse adu
narea, cea de acum, amînată de 
pe o zi pe alta, fusese cît pe- 
aci să nu se țină nici ea. Con
stantin Stoica mi-o confirmă :

— I-am dat secretarului un 
telefon. Cum să n-o țineți, l-am 
întrebat, ce e aia să n-o țineți?

în prima parte a anchetei 
noastre, problemei pregătirii 
candidatului pentru a face față 
concursului de admitere i s-a 
rezervat un spațiu important. 
Totuși neîndestulător pentru a 
cuprinde multiplele aspecte le
gate de acest proces. Referin- 
du-se la pregătirea candidați- 
lor — așa cum a fost probată de 
concursul de admitere — inter
locutorii noștri au pornit pe un 
drum invers : de . la meditatori 
la școală. Doar nu mai e o taină 
pentru nimeni că primul act pe 
care îl face un tînăr după hotă- 
rirea de a bate la porțile facul
tății este angajarea meditatori
lor. Această instituție, devenită 
publică, a fost caracterizată de 
prof. univ. Marin Lupu. recto
rul A.S.E. drept : un rău, care 
nici măcar nu este necesar.

Așadar, meditatorii. Cei. care 
susțin rubrica de la ,.Mica pu
blicitate“, cei eare-și fac recla
mă cu asigurarea „se garantea
ză reușita la examen“, cei care 
grevează asupra bugetului a mii 
și mii de familii cu sume deloc 
neglijabile.

Cine sînt ? De la cadre didac
tice universitare coborînd la pro
fesori de liceu in exercițiul func
țiunii sau pensionari, pină la 
studenți și destui impostori. Me
ditatorii și-au descoperit o a 
doua profesie pe care o fac. în 
dese cazuri, cu o mai mare con
știinciozitate decît pe cea de 
bază.

Ce oferă ? Dacă n-o fac pur 
și simplu din tendința de căpă
tuială, atunci revăd materia de 
liceu după orientarea spre fa
cultate a candidatului, o adîn- 
cesc mai ales pe seama exerci- 
țiilor. Cu alte cuvinte asam
blează ca un tot ceea ce elevii 
și-au însușit dintr-o anumită

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a Il-a)

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag, a H-a)
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fe 'orientală de care încă nu ne-am debarasat cu totul, 
s •

a fost șters de pe fața pămîn- 
toamnelor, de furtunile și zăpe- 
ierburile înalte din care omul 
umbla călare, ele au fost stîr- 
lor, pe Bărăganul de astăzi,
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LOCURI VACANTE
ÎN iNVĂTĂMINTUL

SUPERIOR
Mujți cititori ne-au solici

tat .după terminarea con
cursului de admitere în în- 
vățămîntul superior situația 
locurilor rămase vacante.

Mențikmînd faptul că pen
tru cea de-a doua sesiune de 
examene de admitere condi
țiile sînt .aceleași ca și la 
sesiunea de vară, începem să 
publicăm dftn acest număr si- 
'tuația locurilor vacante în 
invățămintul! superior — 
tehnic și eccnoinic — cursu
rile de zi și serale, la secțiile 
de ingineri și subingineri. 
Candidaților nu le rămine 
decit să se pregătească și să 
aleagă judicios facultatea și 
secția pe care doresc s-o ur
meze, în așa fel ca opțiunea 
să nu fie un simplu act de 
circumstanță orientat după 
procentul .de candidați pe 
numărul de locuri, ci după 
înclinațiile autentice spre o 
profesie sau 
susținute de 
meinică.

alta. înclinații 
pregătire te-o

C. S.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
BUCUREȘTI

Facultatea electrotehnică 18 
locuri.

Facultatea energetică — elec- 
troenergetică 37 locuri : termo- 
energetică 34 locuri : hidroener
getică 32 locuri : centrale nu
cleare și electrice 22 locuri.

Facultatea electrotehnică și 
telecomunicații — telecomenzi 
feroviare 14 locuri ; telefonie, 
telegrafie 10 locuri.

Facultatea de mecanică — 
mașini termice 14 locuri ; utilaj 
chimic 58 locuri ; mașini hi
draulice și pneumatice 20 locuri; 
mecanică fină 26 locuri.

Facultatea de mecanică agri
colă 83 locuri.

Facultatea tehnologia con
strucțiilor de mașini — T.C.M. 
63 locuri ; mașini-unelte 78 
locuri.

Facultatea de chimie indus
trială — tehnologia substanțe
lor anorganice 7 locuri ; tehno
logia silieaților și compușilor 
oxidici 21 locuri ; tehnologia 
carbochimică 7 locuri.

Facultatea de metalurgie — 
elaborarea fontelor și oțelurilor 
24 locuri ; turnătorie oțel, fon
tă și metale neferoase 42 
locuri ; deformări plastice și 
tratamente termice 411 locuri ; 
metalurgie neferoasă 44 locuri.

Facultatea de transporturi — 
material rulant 29 lpcuri : auto
vehicule rutiere 21 locuiri ; teh
nica transportului feroviar 27 
locuri.
INSTITUITUL POLITEHNIC 

BRAȘOV
Facultatea de nnecanică — 

mecanică agricolă 15 locuri.
Facultatea T.C.M. — mașini 

și utilaj de prelucrare < la cald 7 
locuri.

Facultatea industria lemnului 
41 locuri.
INSTITUTUL POljlTEHNlC 

CLUJ
Facultatea de mecanică — 

mecanică agricolă 5 locuri. 
INSTITUTUL POLITEHNIC

IAȘI
Facultatea de mecanică — 

mecanică agricolă 19 locuri.
Facultatea de hidrotehnică »— 

îmbunătățiri 
locuri.

Facultatea 
tehnologia chimică :și (confecții 
din piele.
— 3 ldcuri.
INSTITUTUL POLITEHNIC' 

TIMIȘOARA
Facultatea de mecanică — 

material rulant 10. locuri ; ma
șini hidrotehnice și pneumatice 
11 locuri.

Facultatea mecanică agricolă
— 51 locuri.

Facultatea 
construcții civile și industriale 
22 locuri ; construcții hidroteh
nice 29 locuri ; căi ferate dru
muri și poduri 16 locuri ; îmbu
nătățiri funciare 29 locuri.
INSTITUTUL DE CONSTRUC

ȚII BUCUREȘTI
Facultatea construcții 

locuri.
Facultatea mașini și utilaje 

pentru construcții — 28 locuri.
Facultatea hidrotehnică — 27 

locuri.
Facultatea căi ferate, dru-

funciare. 53

industrie ușoară

de construcții —

13

căi ferate, 
poduri 37 locuri ;

muri și poduri 
drumuri, 
geodezie 42 locuri.
INSTITUTUL DE 
GAZE ȘI GEOLOGIE —

BUCUREȘTI
Facultatea forajul sondelor și 

exploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze — 15 locuri.
INSTITUTUL DE PETROL 

PLOIEȘTI 
Facultatea de mașini și utilaj 

petrolier 7— 14 locuri. 
INSTÎTUTUL AGRONOMIC 

BUCUREȘTI 
agricultură — 115

PETROL,

horticultură — 31

medicină veteri-

Facultatea
locuri.

Facultatea
locuri.

Facultatea
nară — 35 locuri.

Facultatea zootehnie
locuri.,

Facultatea îmbunătățiri fun
ciare — 76 locuri.
INSTITUTUL AGRONOMIC 

CLUJ
Facultatea zootehnie

locuri.
INSTITUTUL AGRONOMIC

IAȘI
Facultatea zootehnie

locuri.
INSTITUTUL AGRONOMIC 

TIMIȘOARA 
agricultură

zootehnie

Facultatea
locuri.

Facultatea 
locuri.

ACADEMIA
ECONOMICE
Facultatea de calcul și ciber

netică economică — statistică 
80 locuri.

Facultatea de economia pro
ducției — economia agriculturii 
7 locuri.

Facultatea de comerț — mer
ceologie 53 locuri.

Facultatea contabilitate — 133 
locuri.

București), 23 — (I.P.G.G.), TI 
— (Institutul de petrol Ploiești), 
38 — (institutul de mine Petro
șani), 9 — (Institutul de subin
gineri Baia Mare) și 49 — (In
stitutul agronomic București).

„PĂSTORIT
RATIONAL

73 Șl RENTABIL

Pentru admiterea la cursurile 
serale, la secțiile de ingineri ale 
Institutului Politehnic Bucu
rești sînt vacante 35 de locuri 
iar la A.S.E. București 483 de 
locuri. La cursurile de zi sub
ingineri sînt vacante următoa
rele locuri : 551 — (Institutul 
Politehnic București), 79 — (In
stitutul de subingineri Pitești), 
38 — (Institutul Politehnic Bra
șov), 142 — (Institutul, Politeh
nic Cluj), 25 — (Institutul Poli
tehnic Galați). 248 — (Institutul 
Politehnic Iași), 296 — (Institu
tul Politehnic Timioșara), 572 
— (Institutul de construcții

Astfel pretinde șeful fermei 
zootehnice de la I.A.S. Tîmna, 
inginer Voicu Gheorghe, că se 
numește pășuna rea loturilor de 
vite pe culturile de porumb 
siloz, păstorit rațional și ren-

tabil. Adică t în primăvară 
după însămînțări repetate, din 
cauza inundațiilor, fermierul 
a reușit cu chiu, cu vai, să 
germineze în aceste terenuri 
agricole, sămînța de porumb 
necesar hranei animalelor 
pentru silozurile de iarnă. Iar
ba sălbatecă, care pe unele su-- 
prafețe umilește porumbul, 
precum și alți cîțiva factori 
nocivi — au împiedicat vege
tația viguroasă a plantelor 
cultivate. Atunci s-a hotărît, 
după ce au cheltuit atîția bani 
cu lucrările de însămînțare, 
transformarea culturii de po
rumb în islaz comunal, bun 
pentru pășuni. împrejurimile 
fermei, dealurile, sînt pline de 
pășuni mănoase care se vește
jesc în soare, fără a fi cosite: 
sau pășunate.

„Vrem să reînsămînțăm din 
nou aceste locuri și nu putem 
încă intra cu combinele ca 
să-l recoltăm, nici nu-i renta
bil. Este mai economic să-1 
pască loturile de vaci, ca după 
aceea, să efectuăm în voie lu
crările agricole“ — s-a justi
ficat inginerul. Un calcul 
chiar și „pe degete“ ne arată 
că treizeci la sută din porumb 
se paște, restul se calcă în pi-’ 
cioare, se frînge, se amestecă 
cu pămîntul.

Recoltat cu coasa, adus fru
mușel în silozuri, uscat la 
soare, sau conservat cu sub
stanțe chimice, nu prindea 
bine la iarnă ? Nu era renta
bil ? Să execuți lucrări meca
nice repetate, să ari și să în- 
sămînțezi un teren agricol pe 
care apoi îl pășunezi ca pe un 
teren sălbatic din pădure, nu 
este o treabă gospodărească. 
Cu atit mai mult, cu cît în 
anul acesta, terenurile de pă
șune sînt bogate în ierburi, 
pot oferi încă masă furajeră 
pînă la sfîrșitul verii. Or, toc
mai de aceea !...

ENIGME GENETICE
INTERVIUL NOSTRU

cu prof. dr. P. RAICU

de

tot

Concursurile de carturi sînt 
din ce în ce mai îndrăgite 
de către copii. Iată, în ipia- 
gine două echipaje care se 
pregătesc să ia startul din fața 
Casei de cultură din Miercu

rea Ciuc.
Foto: SORIN DAN

Șef al catedrei de genetică 
la Universitaitea din București, 
prof. univ. dr. PETRE RAICU 
are printre principalele sale 
obiecte de studiu problema mo
dificării eredității și a transfe
rului de cromozomi și gene de 
la o specie la alta. Este de alt
fel un domeniu major de preo
cupare al geneticii mondiale în 
care se aplică tehnici și se ob
țin rezultate care nu odată fri
zează fantasticul. De altfel, a- 
cest lucru este evident și din 
succinta descriere pe care ne-a 
făcut-o interlocutorul nostru.

— In genetica actuală au în
ceput să aibă o circulație 
mai largă și acoperire de ac
țiune formulări ca : chirurgie 
cromozomială, construcția de 
genoane. sau de specie, realiza
rea cariotipurilor sintetice, sin
teza și «-«sinteza unor specii etc. 
Este vorba de trecerea de la 
posibilitate la realitate, prin pu
nerea la punct a unor metode 
de înaltă valoare științifico- 
tehnică. în realizarea unor in
tervenții pentru modificarea 
eredității diferitelor plante și 
animale prin transferul de cro
mozomi de la o specie la alta, 
prin inducerea unor mutații 
artificiale cu o frecvență foarte 
mare sau prin multiplicarea nu
mărului de cromozomi ai unor 
specii.

— Dincolo de performanța 
științifică a unor asemenea ope
rații, care este importanța lor 
practică, aplicativă ?

Utilizarea unor mutante

menite să amelioreze speciile 
de plante .și animale constituie 
una dintre căile esențiale 
pentru mărirea resurselor ali
mentare ale umanității. Citeva 
exemple : mutantele porumbului 
„Opaque“ 2 și „Flowry“ 2 sînt 
cu 25'/« mai bogați în proteine. 
Extinderea lor la scara produc
ției mondiale ar putea, deci, de
termina un spor de 5 milioane 
tone proteine. De asemenea, u- 
tilizarea mutantelor pitice la 
grâu, foarte rezistente la cădere 
a permis în unele țări, cum e 
Mexicul, o creștere de peste 3 
ori a producției. Aceste reali
zări. alături de metoda mai cu
noscută de utilizare a hibrizilor 
vegetali și animali cale mani
festă heterosis, pot mări la 
cantități uriașe resursele de 
hrană ale omenirii. De altfel, 
in acest sens acționează con
secvent și unitar geneticienii 
din țara noastră.

I. T.

Noi edificii

La Tg. Mureș :
NOUA CENTRALA
TELEFONICA
AUTOMATA

MEDITATORUL
[cinema

(Urmare din pag. 1)

știință fragmentat, pe ani de 
studiu.

sunt necesari ? întrebarea e cu 
atit mai legitimă cu cit de ser
viciile meditatorilor se folosesc 
chiar și cei mai străluciți elevi, 
cei care, de regula, ocupă pri
mele locuri in palmaresul rezul
tatelor admiterii. Trebuie să re
cunoaștem că instituția medita
torilor a apărut — și a inflorit 
intr-atit incit o putem trata ca 
un fenomen 
sitatea de a 
de școală în 
absolvenților 
rea studiilor 
pregătire nu intră atit cantita
tea cunoștințelor cu care își în
zestrează liceul elevii, cit core
larea lor cu cerințele invățămin- 
tului superior, dezvoltarea capa
cității de analiză și sinteză a vii
torilor candidați. Teoretic, exis
tă in structura anului școlar al 
clasei a XII-a un timp afectat 
exclusiv recapitulărilor și con
sultațiilor la disciplinele cerute 
de bacalaureat care sint, în cele 
mai multe cazuri, și . cele ce-i 
vor fi necesare absolventului la 
admitere. (Inexplicabil de ce 
Ministerul Invățămintului a ho- 
tărit anul acesta ca participarea 
elevilor la aceste ore să fie be
nevolă. S-a lăsat astfel profeso
rilor o portiță de eschivare pri
vind responsabilitatea lor față de 
pregătirea elevilor.) Dar ca du
rată acest, timp este extrem de 
limitat, iar ca obiective nici 
nu-și propune să ’ realizeze ceea 
ce fac meditatorii : corelarea, 
asamblarea cunoștințelor do- 
bîndit'e de elevi pe temeiul unei 
bibliografii suplimentare ma
nualului..

S-ar putea obiectă că exami
narea la . concursul de admitere 
nu depășește programa liceală 
și. in-consecință, nu poate, intra 
in discuție bibliografia supli
mentară. Orice om al școlii va 
recunoaște in această obiecție 
un punct de vedere îngust. In
tri pentru că' elevii cu adevărat 
interesați folosesc ‘ studii, cule
geri de probleme, o întreagă bi
bliografie de specialitate des- 
chizîndu-și, de tirripuriu. un ori
zont larg, ceea ce-i ajută la adr 
mitere să' se despYindă de pro
gramă, sâ trăteze subiectele de 
examen irrtr-un mod personal. 
Apoi, ediția clin acest an a ad
miterii a dezvăluit eă in cazul 
unor discipline — cum sint știin
țele sociale, bunăoară — progra
ma de liceu este destul de re- 
strînsă, iar manualele se limi
tează la enunțarea unor teorii 
și fenomene fără a intra in zo
nele explicitării și adîncirii lor.

Instituția meditatorilor este 
păgubitoare și din alte puncte 
de vedere, barind calea spre 
invățămintul superior unor în
semnate categorii de tineri. Ne 
referim, de pildă, la tinerii din 
mediul rural, din anumite orașe 
și regiuni, cu un acces mai greu 
către meditatorii specializați. La 
concurs ei sînt handicapați de 
pregătirea colegilor care au ,,a- 
vantajul“ de a locui in marile 
orașe, in centre universitare, 
ai căror părinți pot plăti pro
fesori particulari. Din acest 
punct de vedere este conclu
dentă statistica socială i 
didaților prezentați la 
ția de comerț exterior 
cadrul A.S.E. : 32 la sută sint fii 
de funcționari, 15 la sută fii de 
intelectuali. 12 la sută fii de in
gineri și tehnicieni. 25 la sută 
fii de muncitori și 4 la sută fii 
de țărani. Concursul de admitere 
avind ca probă o limbă străină, 
explicația nu poate fi alta decit 
că meditatorul do limbă străină 
a intrat in viața celor mai mulți 
dintre candidați cu ani in urmă, 
chiar din școa'a generală.

Aceasta fiind situația se ajun-

social — din nece- 
umple un gol lăsat 
pregătirea strictă a 
săi pentru aborda- 
viitoare. In această

a can- 
sec- 
din

ge lesne la concluzia că dacă 
școala și-ar exercita pe de-a-n- 
tregul atributele ei, instituția 
meditatorilor ar rămine fără o- 
biect sau, în orice caz, și-ar re- 
stringe considerabil sfera de cu
prindere. Sigur, lucrurile s-ar 
putea duce mai departe prin in- 
cercfârOa de a găsi răspuns la 
întrebări de genul : de ce ca 
profesor la catedră x sau y nu 
poate asigura elevilor săi pregă
tirea de care au nevoie pentru 
a face față la concurs și 6 rea
lizează cu succes in cazul in 
care devine meditator particu
lar ? De ce școala n-ar putea 
patrona — în orice caz cu mai 
multă competență și calificare — 
un sistem de meditație bine pus 
la punct chiar și sub raportul 
remunerării (acceptabil, la urma 
urmelor, ca în cazul consultații
lor medicale cu plată, funcțio- 
nind în paralel cu sistemul gra
tuit al asistenței medicale), de 
vreme ce se dovedește util și 
este practicat pe scară largă ? 
Dar ar însemna să facem un 
ocol mult prea mare la proble
ma principală pusă în discuție 
și anume pregătirea candidaților, 
așa cum a apărut la ediția din 
iulie a concursului de admi
tere.

Academicianul Nicolae Teodo- 
rescu, decan al Facultății de 
matematică, califica tinerii reu
șiți la concurs drept candidați 
mijlocii, inmagazinînd potențial 
elementele necesare de a se 
transforma în studenți strălu
ciți. Deci mijlocii și nu medio
cri. Dar care a fost calitatea 
tpasei de candidați și nu numai 
la matematică ?

Pentru cele 145 de locuri de la 
Facultatea de filozofie s-au pre
zentat 1473 de candidați. S-ar 
putea crede eă din 10 candidați 
pe un loc s-a putut alege un vii
tor student bine pregătit, apt 
pentru studii filozofice. Realita
tea a arătat însă că ponderea ce
lor admiși s-a situat în apro
pierea limitei de jos a scării 
mediilor. Explicația ne-o oferă 
profesorul dr. ion Didilescu, de
canul facultății : „Candidatul 
nostru se prezintă, sub raportul 
pregătirii, inferior celor care se 
îndreaptă spre studiul matemati
cilor, fizicii, chimiei. Și nu nu
mai din vina lui. Este dacă vreți, 
un minus a! liceului. Odată pen
tru eă planul de învățămînt pre
vede puține ore pentru discipli
nele așa-zis cu caracter social. 
Apoi chiar folosirea lor poartă 
pecetea improvizației, pentru că 
puține licee au profesori specia
lizați, iar orele respective se îm
part între profesori de istorie, 
geografie sau eei eu munea de 
bază in alt sector de activitate, 
fiind legați de școală doar prin 
aceste citeva ore. Situația co
există cu realitatea că faculta
tea noastră produce specialistul 
de care are școala nevoie, dar 
care nu ajunge in școală. Spre 
exemplificare oier exemplul pro
moției din acest an ■ din cei 30 de 
absolvenți ai secției de filozofie 
doar 1. și nu dintre cei cu me
diile cele mai mari, au intrat în 
invățămînt. restul fiind repar
tizați in alte locuri de muncă.

In vechiul liceu — despre care 
nu vorbesc neapărat ca un admi
rator — elevul studia un an psi
hologie, un an logică, un an e- 
conomie politică și un an so
ciologie sau etică. Vedeți dar de 
pe ce bază filozofică aborda el 
studiile superioare. Am obiceiul 
să intru in primele seminarii ale 
anului I și să-i întreb pe proas
peții studenți ce filozofi cunosc, 
ce carte de filozofie au citit în 
liceu, dacă au auzit de filozofii 
romani care au onorat catedrele 
facultății. Prefer să nu comen
tez acum răspunsurile primite. 
Ceea ce, mai vreau să adaug 
este că, la concurs, ne-am aflat 
in fața unei cantități imense de

filucrări care nici nu puteau 
luate in considerare vădind răs
punsuri mecanice, scrise incorect 
atit sub raport stilistic cit și al 
terminologiei de specialitate.“

Aici meditatorul riu putea a- 
coperi, aproape total, lacunele 
școlii. El a putut cel mult să 
precizeze noțiunile din progra
mă și manual, să ajute la Înțele
gerea lor. Lucrul este valabil și 
pentru economia politică, mate
rie de specialitate la A.S.E. 
Acolo ..salvarea“ s-a produs pe 
seama limbilor străine, in majo
ritatea cazurilor. Dar 
situație 
poate 
de 
lor
Din acest punct de vedere înseși 
structura și conținutul concursu
lui de admitere pentru unele 
specialități ar trebui reconside
rate. Nu însă înainte de a se re
considera programa liceală la 
științele amintite.

admiterea 
reprezenta 

verificare a 
unui viitor

in această 
nu mai 
un test 

aptitudini- 
economist.
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ION MARCOVICI

SUNETUL MUZICII rulează la
Patria (orele 9; 12,45: 16.30; 20.30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45 : 10.15 ; 18.45 ; 21,15) Stadionul 
Dinamo (ora 20,1.4).'

NOUlf ANGAJAT : rulează la 
Victoria (orele 8.45; 11; 13.30: 16; 
18.15; 20,30)

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Central (orele 9; 11,15: 13,35; 15,45; 
18,1-6; 20.45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

MONȘTRII : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11.30; 14: 16,15; ------
20,45), Favorit (orele 10; 13; 
18; 20,30),

TIFFANY MEMORANDUM 
lează la Sala 
19,30), Luceafărul 
13; 15; 11; 19;
(orele 8,45; 10,45;

: ru-
(ora 

; 11;
Palatului 

(orele 9;
21), București 

___ _ ___  ____ 12,45; 14.45; 
16,45; 19; 21). Grădina Doina (ora 
20,15), Grădina Festival (ora 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL 
rulează la Festival (orele 
13,30, 16; 18,30. 21).

STRĂINII : rulează la 
(orele 9—16,15 In continuare; 18.30; 
20.45).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
18; 18,15; 20.30). La orele 10 Pro
gram pentru copii. Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

GREC .
8.30; 11;

Lumina

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Arenele Romane (ora 
20.30).

PETRECEREA : rulează la Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 11: 16: 18,15; -20,30).

argoman SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la . Grivița (orele 
10,30; 16; 18 15, 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13 30: 16; 18,15). To- 
mis (oțele 9; 11,15: 13.30: 15.45;
18.15) . Grădina Aurora (ora 20.30). 
Grădina Tomls (ora 20,15),

OMUL PE CARE-L IUBESC i 
rulează la înfrățirea (orele 17,30; 
19) .

SUB SEMNUL lui monte 
CRISTO : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Volga (orele 16; 
18,15; 20.30). Grădina Buzești (ora
20.15) .

FREDDY Șl CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Bucegi (orele .10: 16; 18.15: 20.30). 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20), 
Lira (orele 15.30. 18). Grădina Bu
cegi (ora 20.30) Grădina Lira 
(ora 20.15).

PAN WOLODYJOWSK1 : rulea
ză la Floreasca 
Arta (orele 16).
(ora 20).

OMUL CARE
ACUZAT : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30, 18).

JOC DUBLU IN SERVICIUL

(orele 15.30; 19), 
Grădina Arta

NU POATE FI

• • • • •

A PARTICIPA
(Vrmare din pag. I)

Nici nu vreau să aud. Vin și eu 
acolo și o s-o ținem !

Acest transfer de la „cum să 
n-o țineți" la „o s-o ținem" me
rită reținut. Mi se pare eă re
cunosc în el prezența acelei 
concepții care trebuie să fie 
întotdeauna dominantă, că o a- 
dunare generală la care parti
cipă îi angajează activistului 
autoritatea și prestigiul și; ddS- 
pre ceea ce te angajează înțr-o 
asemenea măsură, nu poți vorbi 
ca despre ceva care nu-ți apar
ține.

— Dar, cînd am venit, îmi 
explică Stoica, ia materialul de 
unde nu-i. Ceasul era 11 și a- 
dunarea trebuia să aibă loc la 
14,30. Cum să mai 
ițele ?

— Am crezut că o să 
ple și cu asta ce s-a 
cu ailaltă, recunoaște secretarul. 
De-aia nici nu mi-am prea bă
tut capul.

Grea problemă, firește. Se
cretarul grupei nu se gîndise 
la nimic. Pînă la urmă s-a ho
tărît pentru un bilanț al ulti
melor două luni : s-a citit zia
rul, s-au discutat subiecte de 
politică externă, planul s-a în
deplinit în mare măsură, dar 
în ce măsură asta nu o mai 
știa ; au fost și greutăți, unii 
s-au evidențiat, alții n-au în
țeles, au tras chiulul, dar în 
ce fel, iarăși nu se mai știa, 
planul s-a mărit considerabil, 
vor efectua cîte 40 de ore 
de muneă-patriotică, vor ple
ca în excursii, care la mun
te. care pe litoral. Un talmeș- 
balmeș de fraze din care nu se 
putea înțelege cine știe ce.

— Nu sint prea dibaci in asta, 
se justifică secretarul. Și ni
meni nu m-ajută. Pentru comi
tet parcă nici n-aș fi. Ținem 
adunările noi între noi. Să vină 
cineva din partea comitetului, 
să participe, să vadă tinerii că 
nu sînt chiar nebăgați în sea
mă? Nu ni s-a intimplat.

— Dar uite, l-am întrerupt, 
acum ai avut alături un acti
vist. Și nu de orice fel, ci unul 
cu o bogată experiență de mun
că și care, peste toate, mai răs
punde și de organizația voastră. 
La ce ajutor te-ai 
din partea lui, la 
te aștepți din partea

descurci

se întîm- 
întimplat

fi așteptat 
ce sprijin 
unui acti-

vist care participă și conduce o 
adunare generală ?

— Intii la sugestii pentru în
tocmirea materialului, ce e bine 
să spunem și în ce fel, ce ale
gem din tot ceea ce putem spu
ne. Pe urină, chiar in adunarea 
generală, să mă îndrume, să in
tervină pe loc cind vede că am 
luat-o pe o cale greșita.

— Crezi, l-am întrebat, dar 
cinstit, să fi fost momente cind 
în ultima adunare generală ai 
pășit pe un drum nepotrivit?

-Secretarul gesticulează cu 
mîhnire.

— Chiar de la început de tot 
am luat-o strimb.

Constantin Stoica protestă :
— Cind anume ?
Ii înțelegeam agitația. Intr-o 

oarecare măsură precizarea se
cretarului grupei ii privea di
rect. Pentru că, sesizînd cu cî- 
teva ore înainte impasul în care 
acesta se afla. Constantin Stoica 
se hotărise să-1 ajute, să des
chidă el adunarea atacînd, în- 
tr-o scurtă expunere, o proble
mă căreia informarea secreta
rului să-i slujească, apoi, drept 
concluzie. Tema 
disciplina socialistă 
Idee fericită. Dar 
pragul ideii s-au și dezlănțuit 
inconsecvențele. Dintr-o cunoaș
tere superficială a relațiilor 
organizației în care se afla, a 
tinerilor în. fața cărora se de
cisese să vorbeasță rezultase 
pentru activist o explicabilă 
jenă, o justificată teamă de a 
nu greși, de a nu afirma ceva 
care să-1 compromită, dîndu-i 
în vileag nu numai imprecizia 
în recunoașterea chipurilor lor 
dar și în definirea probleme
lor majore de producție cu care 
se confruntă secția în mod cu
rent. Baricadată între principii 
și referiri Ia Constituție, expu
nerea activistului n-a putut 
lace apel decit la exemple de 
tipul : „un croitor de la F.C.T.B. 
care timp de 20 de ani a fost fi
del acului, astăzi trebuie să 
știe chimie pentru confecționa
rea hainelor de buret“, sau 
„dacă profesorii de limbi străi
ne n-ar ști cum se manevrează 
un aparat de proiecție, un mag
netofon, nu s-ar descurca în 
meseria lor", ca în cele din 
urmă să recunoască : „desigur, 
se pot da și de la dumneavoas
tră numeroase exemple“. Dar 
activistul nu s-a oprit la nici 
unul din acele exemple pur _și 
simplu pentru că nu le știa. Nici

o punte nu traversa spațiul 
dintre legile generale enunțate 
și mediul viu în care ne aflam.

Avea dreptate secretarul. Să 
te aducă cineva în lumină ca 
să poți vedea pe unde calci, 
asta e una, dar să-ți făgâdu- 
iască așa ceva și după aceea 
să-ți arate soarele într-o oglin
dă luîndu-ți vederea și lăsîndu- 
te să bâjbîi ca și înainte, sau 
chiar mai rău, e cu totul altce
va, și ace6ta era primul reproș 
pe care i-1 făcea activistului 
Pe de altă parte, proiectata 
dezbatere despre disciplina în 
muncă fusese înlocuită, în adu
nare, cu o tîrguială de lungă 
durată între secretar și mem
brii grupei, în legătură cu niște 
lucruri cu totul lăturalnice.

Iar la sfîrșit, în rumoarea 
preliminară oricărei încheieri 
de discuții toată lumea se gră
bea să se ridice și să plece. Nu 
luase nimeni cuvîntul pînă a-

expifherii : 
a muncii, 

dincolo de

SECRET : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30; 17.45; 20).

MY FAIR LADY : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 19).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).

DEPARTE IN APUS 1 rulează 
la Viitorul (ora 20).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18), Grăcțina 
Rahova (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOC
TORULUI MABUSE : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20,15). ’

WARLOCK : rulează la Munca 
(orele 16: 18: 20).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Vitan (orele 15 30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20,15).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,30), Crîngașl (orele 15,30; 18; ;
20,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Progresul Pare (ora 
20,15).

CICLUL : MARI SUCCESE DE 
ALTĂ DATĂ : rulează la Grădi
na Capitol (orele 20 ; 22).

MARELE SEMN ALBASTRU: 
rulează la Flacăra (orele 15,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Flacăra (orele 18 ; 
20,15).

ANICIKA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18,.

RĂZBUNĂTORUL: .................
Pacea (orele 15,30; 18;

La modernul palat al 
foanelor din municipiul 
Mureș, a fost pusă în funcțiu
ne noua centrală telefonică 
automată. Dotată cu echipa
ment realizat in țară, noua 
centrală dispune de o capaci
tate de 2 500 posturi teleferi
ce. O dată cu aceasta, în mu
nicipiul Tg. Mureș numerele 
de telefon sînt formate din 
cinci cifre. Pe baza unui stu
diu întocmit de specialiștii In
stitutului de proiectări de te
lecomunicații din București a 
fost realizată pentru prima 
oară la Tg. Mureș o legătură 
de interconexiune între ve
chea centrală de tip „Tesla“ 
și noul tip de centrală telefo
nică „Pentaconta". Această 
realizare a permis reducerea de 
peste două ori a cheltuielilor 
necesare realizării noii centrale.

tele 
Tg.

Teatrul ,,C. Tănase“ (La Grădi
na Boema) : SONATUL LUNII — 
ora 20.

rulează
20,15).

la

nu fusesetunci, nici o vorbă 
rostită In legătură cu problema 
cheie a ordinei de zi, disciplina 
in muncă. Maistrul invitat acolo 
se referise la asta dar nici un 
punct de vedere al tinerilor nu 
fusese afirmat deschis, argu
mentat, susținut, apărat. Todo- 
raș se întorsese atunci neputin
cios spre Stoica și aștepta o in
tervenție din partea lui care 
să-l ajute să dea adunării ge
nerale o finalitate, un sens. Dar 
activistul tăcea.

Era cel de al doilea reproș 
pe care i-1 făcea activistului, 
secretarul. Desigur, activistul 
avea de răspuns la rîndul lui 
cu niște reproșuri, avea de fă
cut secretarului niște obiecții, 
invoca împrejurări care să-1 
scuze. Dar, parcă lui simțeam 
că nu-i pot da mai multă drep
tate decit îi dădeam secretaru
lui. La viitoarea analiză a mun
cii aparatului, Constantin Stoi
ca va fi întrebat, fără îndoială: 
„la cîte adunări generale ați 
luat parte?“. Iar el va spune 
o cifră în care adunarea gene
rală a grupei a 7-a de la „Elec- 
trobobinajul“ va reprezenta nu 
o cîtime de trecut cu vederea, 
ci un echivalent al muncii sale 
pe o perioadă. Va fi felicitat 
sau se va remarca critic : „Prea 
puțin, prea puțin“. Dar, în fond,

PROGRAMUL I
• to,on Roman foileton : „Iluzii 

pierdute" (I) • 11,00 Errare huma- 
num est t — emisiune pentru ti
neret • 16,00 Microavanpremiera
• 16,05 Volei feminin: România —
Cehoslovacia • 17,30 Emisiune !n 
limba maghiară • 18,00 Mult e 
dulce și frumoasă • 18,30 Atle
tism : România __ S.U.A. (femi
nin) • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Ro- 
man-foileton : „Moara de pe Pad“
• 21,10 Cererea lui Dumitru An
drei. Reportaj TV. de la Porțile 
de Fier • 21,30 Anul Beethoven 
(Interviziune) • 21,50 Teatru
scurt : „Iubirea unui subaltern" 
de Teodor Mazllu (premieră) • 
22,30 Anunțuri — publicitate • 
22,25 Cadran internațional • 22,50 
Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
• 20,00 Maeștrii baghetei : Ionel 

Perlea • 21,00 Actualități literare
• 21,30 Film serial ; „Trei prie
teni“ (VII).

In cadrul Festivalului interna
țional de la Wiesbaden (R. F. a 
Germaniei),, Opera Română din 
București a susținut o serie de 
spectacole deosebit de apreciate 
de public și presa de specialitate 
din această țară.

Recent, conducerea Operei Rc 
mâne a fost înștiințată că f 
urma înaltei ținute artistice 
care s-au desfășurat spectacolele, 
ansamblul a obținut „Pana criti
cii“, cea mai înaltă distincție pe 
care, la fiecare ediție a Festiva
lului un juriu format din muzico
logi, critici muzicali și ziariști o 
acordă celui mai hun ansamblu 
participant.• ••••••••••

nu acesta este lucrul cel mai 
important. O adunare este, pen
tru activist, un prilej să afle 
ce gîndesc tinerii; ce cred, cum 
judecă fapta unuia dintre ei. O 
adunare, este o cale prin care 
activistul își aprofundează cu
noștințele despre maximele și 
minimele pe care le izbutește 
o. organizație, șansa de a sta de 
vorbă cu toți tinerii o dată. O 
adunare este unul din mijloa
cele activistului de a transmite 
concluzii, de a reuni sub in
fluența sa oameni pe care îi 
cunoaște bine, despre care poa
te vorbi oricînd așa cum vor- 

'bea maistrul Vasile Roth cind 
se referea la tinerii din secția 
sa, cu aceeași grijă, cu același 
tact, cu același spirit echili
brat care îi dădea acestuia 
posibilitatea să discearnă in
tre excesul de energie al 
vîrstei și tendințele cronice că
tre indisciplină și dez.ordine. 
în cazul nostru. activistului 
nu-i reușise nimic din toate a- 
cestea dincolo de niște bune 
intenții lăudabile și de o bună
voință existentă din belșug. Dar 
ce folos ? Poate că, vorba lui 
„nea Vasile“ — „pe viitor, cînd 
și tovarășul Stoica va veni mai 
des în mijlocul tinerilor...“.

reducere se cifrează la 100 tone 
de metal economisit pe an. Pe 
de altă parte, lucrind cu cup
toare cu inducție, avem posibi
litatea ca toate deșeurile de 
tablă și șpan rezultate din sec
țiile prelucrătoare să poată fi 
retopite și repuse în circuitul 
producției. Vom salva astfel, a- 
nual, 4 500 tone de deșeuri de 
tablă și 1 600 tone de șpan, care 
pînă acum luau drumul fierului 
vechi. E ceea ce se numește o 
folosire cu înaltă eficiență eco
nomică a metalului.

Deși pornite de puțin timp, 
cele trei linii de turnare ale sec
ției noi, trecînd cu succes eta
pele probelor au atins în prezent 
ritmul proiectat de producție, 
parametrii optimi, colectivul sec- 

ilanul în cins- 
lători cu peste 

. A-

BOGAT BILANȚ

parametrn optim., _______
ției depășindu-și pk.._’. 1.. 
tea apropiatei sârbă' 
200 tone de piese turnate, 
ceastă depășire a făcut posibilă 
montarea a 143 de autocamioane 
în afara planului sau realizarea 
unei producții suplimentare de 
peste 50 milioane lei la pro
ducția marfă vîndută. Aceasta 
presupune că cei în mîinile că
rora au fost predate modernele 
utilaje și instalații și-au 
temeinic conducerea lor, 
pînesc cu competență.

— Cînd facem această 
mație — spune tovarășul 
Moarcăș, locțiitorul

însușit 
le stă-

(Urmare din pag. 1)

de continuă dezvoltare și mo
dernizare. a industriei socialiste 
— partidul și statul au investit 
în acest obiectiv care, în con
textul marilor construcții ale 
țării poate trece drept neobser
vat, însemnate eforturi 
ciare. Această sumă 
reîntoarce însă înzecit în vistieria 
țării, într-un timp extrem de 
scurt, pentru că aici, spre deo
sebire de turnătoriile clasice, 
productivitatea muncii pe cap de 
salariat — ca să ne referim la 
un singur indicator — se du
blează.

— Ce reprezintă noua turnă
torie pentru Uzina de autoca
mioane ?

— în primul rînd condiția e- 
sențială pentru atingerea unei 
producții anuale de 35—40000

4 ' : i I ■ ' .■ 1

finali
se va

de autocamioane cît prevăd Di
rectivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. — ne spune tovarășul in
giner Vasile Hanu, șeful ad
junct al secției —aici realizîndu-se 
aproape jumătate din greutatea 
autocamionului: In final'. cînd 
toate liniile sale vor intra în 
producție, turnătoria va livra sec
țiilor producătoare, 60 000 tone 
piese pe an îii 250 de repere 
diferite.

Dar nu numai atit. Cea mai 
tînără secție —. alături de trata
mentele termice, a tțzinei
se prezintă în același timp așa 
cum mai spuneam, ca o expre
sivă carte de vizită a tehnicității, 
automatizării și mecanizării. A- 
ceste elemente au impus esen
țiale mutații în însăși concepția 
și structura profesiei de turnă
tor, îmbogățindu-i nomenclatorul 
cu meserii care pînă acum nici 
nu puteau fi întîlnite aici : elec- 
' • •’fc.A ■ • 'a, c »

troniști, electricieni, lăcătuși, 
au preluat peste 70 la sută 
sarcinile meseriilor obișnuite 
turnătorie. Omul a încetat de a 
mai hotărî calitatea pieselor sau 
mai precis își exercită 
răspundere prin precizia 
matică a utilajelor, prin 
matismul lor.

— N-o să mai aveți rebuturi?
— N-am putea spune acest 

lucru. Dar de la 8,5 — 9 la 
sută rebut, cu care se lucrează 
în prezent în turnătoria veche — 
precizează tovarășul inginer La- 
zăr, șeful secției — aici se ajunge 
la mult mai puțin. In plus, se 
atinge o producție aproape idea
lă a pieselor, se reduce conside
rabil consumul specific de me- 
......................................... <Je 

noii 
mai

Ei 
din 
din

această 
mate- 
auto-

tal. Un exemplu : tamburii 
frîpă turnați în condițiile 
secții, au cu un kilogram __
puțin decit cei care se toarnă 
în vechea turnătorie, adică un 
adaus de prelucrare mult mai 
mic. La nivelul uzinei această

(■ .' t. ix,i. t.-l

afir-
Toma 

_____ secretaru
lui comitetului U.T.C. — putem 
să ne referim la Corcodel Gheor
ghe, Bodi Minai, Lobel Tiberiu, 
operatori la pupitrul central de 
comandă — creierul electronic 
al turnătoriei — unde se con
centrează toate datele vitale ale 
producției, de unde pornesc prin 
radio și telex deciziile spre toate 
liniile și cuptoarele ; la Ciocan 
Gheorghe. Oțetea Oliviu, Ște- 
fănescu Filip de la liniile de for
mare — de precizia cărora de
pinde în ultimă instanță calita
tea pieselor turnate, la Banii 
Francis, Cîmpean Ion, Soare Pe
tru — oameni care controlează 
cele 
din
cum ne putem referi' la toți cei 
400

30 000 de circuite electrice 
hala condensatorilor, așa

de salariâți ai turnătoriei și 
tot atîția tineri pentru că 
tr-adevăr fiecare la locul 
de muncă este

în- 
său 

un model de 
conștiinciozitate, de răspundere 
și pricepere.
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„DE ACUM VA 
TREBUI SĂ FIȚI 
ÎN SLUJBA
POPORULUI"

Mă gîndesc la Vasile Constantin șl 
Ioan Petru, la Avram Pantilie și Carol 
Miiller, la Matei Răducanu și Mihai Tă- 
taru care urcă la ora asta din noapte 
pe scările vagoanelor în diferite colțuri 
ale țării și se pregătesc de marea călă
torie spre propriul lor destin. Fiecare 
din ei poartă în geamantane diploma 
de absolvent a unui institut de învăță- 
mînt superior din România, de-a lungul 
căreia e scris patetic : „I s-a eliberat 
această diplomă pentru a se bucura de 
toate drepturile !“ Pînă să ajungă aici, 
pe scara acestui vagon, cu părul cine
matografic spulberat în vînt, căutînd 
din ochi părinții sau logodnicele care 
rămîn să se confunde cu toți cei care 
conduc pe cineva la tren, pînă să ajungă 
aici „pentru a se bucura de toate drep
turile“ acolo unde țara simte nevoia 
lor, acești bărbați au urcat și au cobo- 
rît ritmic, ani la rînd, treptele amfi- 
teatrelor. în timpul studenției lor au 
avut loc evenimente senzaționale pe 
care ziarele le-au reprodus cu majus
cule, cu amănunte luxuriante, cu foto
reportaje, lumea a trecut prin cîteva 
examene politice grave, dar mai presus 
de toate ei au trăit permanent un exa
men de conștiință profesională și civică. 
Sensul lor, al celor 160 000 de studenți 
care străbat itinerariile a 16 centre uni
versitare al? țării, urmînd ciclul ano
timpurilor de cursuri și de seminarii, a 
fost aceia de a se pregăti temeinic pen
tru timpul spiritual pe care ;îl purtau 
latent în ei și pe cărejl împlinesc a- 
bia acum Ia întîlnirea cu comandamen
tele construcției socialiste. Sub ochii lor ' 
au cunoscut verticala orașele satelit 
ale studenților cu linia lor elegantă, de 
Corbousier, s-au inaugurat institute și 
facultăți înzestrate cu utilaje elevate de 
cercetare științifică, după ultimele de
peșe ale erei științifice și tehnice mo
derne. Ei au învățat programeze 
mașini de calcul, să construiască cen
trale atomoelectrice, să pătrundă cu mi- 
.croscopul electronic în sintezele genelor 
și cromozomilor, să proiecteze rachete 
și să vindece boli... S-au pregătit pen
tru profesiuni extrem de variate și s-au 
specializat în domenii fundamentale 
pentru civilizație. S-au întîlnit poate 
cu prima fată care merita să fie iubită, 
au întîrziat nopțile prin parcuri, au fă
cut un chef de ziua onomastică a unui 
prieten și au cîntat ori de cîte ori era 
sau nu nevoie, imnul studenților de 
Heidelberg, „Gaudeamus Igitur“...

Mă gîndesc la Vasile Constantin, 
Ioan Petru, la Avram Pantilie și 
Carol Miiller, la Matei Răducanu și
Mihai Tătaru care la ora aceasta — 
ora 0 după meridianul de la Greenwich 
— se urcă în trenuri cu destinații 
exacte, asemenea unor parabole între 
minus și plus infinit... Dar mai ales mă 
gîndesc plin de îmbrățișări la entuzias
mul. celor care au declarat de curînd : 
„Noi, absolvenții Institutului de medi
cină și farmacie din Cluj, răspunzînd 
chemării tuturor absolvenților din pro
moția 1970, ne alăturăm tuturor celor 
care pășesc anul acesta în producție, 
fiind conștienți că succesul și răspun
derea pregătirii examenului de stat sînt 
prerogativele recunoștinței față de cei 
care ne-au creat condiții minunate 
viață și de învățătură. Noi vedem 
aceasta și în prezentarea integrală 
noile locuri de muncă o datorie
onoare și un imbold în dorința de a fi 
vajnici apărători ai sănătății fiilor po
porului nostru“.

Citind aceste cuvinte programatice 
pentru evoluția unei generații, memoria 
reconstituie zilele toride din toamna a- 
nului 1944, cînd, într-un 
nedescris, a luat cuvîntul

la

Ia 
la 
la

de 
în 
Ia 
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freamăt de 
la întrunirea
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• NICOLAE CEAUȘESCU: 
„...Studențimea română să 
facă din universitate, din fa
cultate, adevărate focare de 
cultură și știință".
• BULETIN DE ȘTIRI : „As
tăzi, la ora 7 a început sesiu
nea de examene a studenți
lor" — eveniment important 
în cronica diurnă a țării.
• RENE MAHEU : „Univer
sitatea trebuie să se afle an
corată în cel mai acut pre
zent".
• ZIARELE: „12 000 stu
denți s-au angajat voluntar 
pentru a reda oamenilor 
ceea ce le-au spulberat a- 
pele".
• ANUL 1970 : Treapta 
cea mai înaltă a aspirațiilor 
și realizărilor studențești de 
pînă acum.Ì

>

1970 - SESIUNE EXTRAORDINARĂ ÎN AMFITEATRELE PATRIEI

MAGNA
UM

Studenți ai Institutului Agronomic din 
București, în timpul zilelor de practică

studenților democrați din Capitală, to
varășul Nicolae 
secretar general al C.C. al 
„...STUDENȚIMEA ROMÂNĂ 
FACĂ DIN UNIVERSITATE, 
FACULTATE, ADEVĂRATE FOCARE 
DE CULTURĂ ȘI ȘTIINȚĂ.

DE ACUM VA TREBUI SĂ FIȚI IN 
SLUJBA POPORULUI. TREBUIE SĂ 
NU UITAȚI CĂ POPORUL ȘI TINE
RETUL AȘTEAPTĂ DE LA VOI SĂ 
DAȚI TOTUL PENTRU RIDICAREA 
NIVELULUI CULTURAL ȘI LICHI
DAREA ANALFABETISMULUI IN 
ROMÂNIA.

REALIZAREA NĂZUINȚELOR
NOASTRE O VEȚI FACE NU AȘTEP- 
TÎND SĂ FACĂ ALȚII PENTRU VOI, 
CI HOTĂRIND VOI SINGURI DE 
SOARTA VOASTRĂ. STATUL TRE
BUIE SĂ DEA TOT SPRIJINUL LA 
RECLĂDIREA CĂMINELOR ȘI FA
CULTĂȚILOR, SĂ SCUTEASCĂ DE 
TAXE PE STUDENȚII SĂRACI, SĂ 
CREEZE CONDIȚIUNI IEFTINE 
TRAI PENTRU TOȚI STUDENȚII.

ȚARA ARE NEVOIE DE MEDICI ȘI 
PROFESORI, INGINERI ȘI TOT FE
LUL DE OAMENI DE ȘTIINȚĂ PEN
TRU REFACERE, TREBUIE SĂ 
CEM EFORTURI PENTRU CA 
UNIVERSITĂȚILE NOASTRE 
IASĂ ASTFEL DE OAMENI...“

Mâ gîndesc deci la Vasile Constantin, 
la Ioan Petru, la Avram Pantilie, la 
Carol Miiller, la Matei Răducanu, la 
Mihai Tătaru care se îndreaptă acum

Ceaușescu, pe atunci 
‘ U.T.C. : 

SĂ
DIN

DE

FA- 
DIN 

SĂ

?

Excursiile sînt un hun prilej de aprofundare a cunoștințelor însușite în facultate. In ima
gine un grup de studenți în vizită la cetatea Istria

Fotografiile paginii: EMIL COJOCARII

de ADRIAN DOHOTARU

în scrisul chemării lansate cu 26 de ani 
în urmă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comu
nist Român.

TIMP PENTRU 
„VIOLON 
DTNGRES"

SESIUNILE
DE EXAMENE 
Șl BULETINELE 
DE STIRI
M-a emoționat întotdeauna vocea 

crainicilor de la radio și de la televi
ziune anunțînd de două ori pe an, cu 
un sentiment grav și cu un ton acade
mic : Astăzi la orele 7 a început sesi
unea de examene a studenților... Ca și 
cum ar fi anunțat o sesiune de comu
nicări științifice a Academiei, ca și cum, 
iertată fie-mi îndrăzneala, s-ar fi convo
cat o nouă sesiune a Marii Adunări 
Naționale... Ordinul de zi al sesiunii 
din vara plină de tensiuni și de modu
lații de frecvență meteorolgice a anului 
1970, a fost scurt și lapidar : ,.— Se
siunea care începe peste cîteva zile — 
SESIUNE EXTRAORDINARĂ !

— Nici un examen nepregătit te
meinic !

— Nici o neprezentare la examen !
— Deviza unanimă — calificativ 

maxim !
— învățătură asiduă — fără răgaz !“
Fie că s-a vorbit despre cazaniile lui 

Varlaam sau Dosoftei, despre scrisoa
rea Neaoșului, despre Ioan Corvin de 
Hunedoara sau despre Matei Basarab, 
despre „trădarea generoșilor“ sau des
pre grevele generale de la Grivița din 
1933, despre epoca terțiară și zăcămin
tele de fier ale României, despre cons
trucțiile din prefabricate sau înclinația 
șoselelor în curbele periculoase, despre 
orașul ultramodern al anului 2 000 sau 
despre zborurile în Cosmos — aventuri 
sau revoluții științifice, trebuie evident 
înregistrat un fapt demn de orice seis
mograf spiritual : sesiunile anului uni
versitar 1969—1970 au constituit confir
mări ascendente de calitate, de valoare 
în pregătirea studenților. E un reflex 
al amplelor măsuri de restructurare a 
învățămîntului românesc, rezonanță a 
sentimentelor de mulțumire pentru în
treg complexul de înzestrări tehnico- 
materiale ale universităților, o sinteză a 
exigenței operate în criteriile de se
lecție la sesiunile examenelor de admi
tere în facultăți, este ceea ce în lim
baj academic rămîne să se cheme acel 
„finis coronat opus“ al unei munci asi
due de educație cu fiecare student în 
parte e, în sfîrșit, vorba de noi carate și 
valențe ale responsabilității !

Iată de ce sesiunile de examene ale 
studenților au devenit evenimente con
semnate în buletinele de știri ale radio- 
televiziunii și ale cotidienelor și hebdro- 
madarelor ! Pentru că fiecare răspuns e 
o proiecție la scara 1/1 într-o realitate 
imediată, concretă undeva de-a lungul și 
de-a latul țării. Dacă examenele ar urma 
ciclul rigid, scolastic al universităților de 
altă dată, cînd absolvenții strigau dispe
rați pe treptele ministerelor : „Loc, loc, 
faceți loc puterii noastre de muncă !“ ele 
n-ar mai avea rezonantă în conștiința o- 
mului de pe stradă, din uzină, din fa
brică, de pe ogoare. Dar o sesiune de 
examene într-o țară care cunoaște un 
ritm impetuos de dezvoltare economică 
face ca fiecare răspuns să devină o pro
blemă care ne privește pe noi toți. De 
aceea nu există loc în țara asta care să 
nu fie proiectat la parametrii reali și 
pus în ecuații și în planșete în amfi
teatre. Examenele sînt verificate la ca
tedrele liceelor unde se predă astrono
mie, geometrie, algebră, trigonometrie, 
psihologie,, geografie, istorie, educație 
sanitară etc..., sînt controlate pe fluxul 
tehnologic al uzinelor „Steagul roșu“ din 
Brașov, „Vagonul“ din Arad, „23 Au
gust“ sau „Grivița Roșie“ din București, 
pe șantierele de la Lotru sau Porțile de 
Fier, la construcția podului de peste 
Dunăre de la Giurgeni — Vadul Oii, 
de-a lungul șoselei București—Pitești 
sau Brașov—Gheorghieni, pe tarlalele 
cooperativelor din Banat sau din Olte
nia, pe șantierele arheologice de la 
Grădiștea — Muncelului sau Histria, 
prin Munții Apuseni în peregrinări 
geologice etc. Țara întreagă devine ast
fel un amfiteatru. Abia aici are loc con
trolul tehnic de calitate al răspunsuri
lor exemplare desfășurate în sesiunile 
de examene, aici la intersecția celor 
două planuri : abstract și concret, teo
retic și practic, în locurile viitoarelor

posturi de comandă ale construcției so
cialiste.

Iată de ce, cînd crainicul anunță : 
„Astăzi la ora 7 a început sesiunea de 
examene a studenților“, am emoția unuj 
eveniment important în cronica diurnă 
a țării.

UNIVERSITATEA
PUNCT DE

VEDEREASUPRA
UNIVERSULUI

Oare unde vom fi repartizați ?

; .-.V.Ù * •

ron comunică „Modularea laserului cu 
ajutorul celulei Kerr“, ancorînd în pro
bleme de cea mai stringentă actuali
tate științifică și tehnică ; sau cînd Va- 
sile Constantinescu, de la Facultatea de 
filozofie din Iași, exprimă puncte de ve
dere originale privind „Relația estetică 
obiect-subiect la Karl Marx“, sîntem 
convinși că studenții universităților 
noastre comunică pe lungimi de cea 
mai înaltă frecvență ale științei, teh
nicii și culturii, cu toate universitățile 
și instituțiile științifice contemporane. 
Nu e de mirare că unora dintre autorii 
lucrărilor comunicate în tradiționalele 
sesiuni ale cercurilor științifice li se so
licită mereu date noi privind cercetă
rile lor din țări precum Cehoslovacia, 
Franța, Australia, Japonia, R. D. Ger
mană, S.U.A., Spania, Olanda, Repu
blica Sud Africană, Belgia, Elveția, 
Brazilia etc....

Revenind la ideea afirmată la înce
putul acestui capitol, că Universitatea 
trebuie să fie un punct de vedere asu
pra universului, ni se pare firesc să 
subliniem splendida confruntare știin
țifică prilejuită de sesiunea intitulată 
„Rolul filozofiei marxiste în pregătirea 
tînărului intelectual“. Este cel mai pro
fund punct de vedere asupra univer
sului !

0 PRIMĂVARĂ 
STUDENȚEASCĂ 
DRAMATICĂ
Șl EROICĂ

Cifrele au uneori simetrii paradoxale! 
Tot 12 000 de studenți au desfășurat în 
această primăvară, tradiționalul „Festi
val al artei studențești“ încheiat cu un 
spectacol de gală policrom la Sala Pa
latului, în asj^tența conducerii de par
tid și de stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 12 000 de artiști 
amatori, care au demonstrat calități 
remarcabile de actori, interpreți, cîn- 
tăreți, dansatori, pictori, realizatori de 
filme și care au făcut din vocația pen
tru artă un_fel de „violon d’Ingres“. 
Sînt de neuitat acele seri de club și case 
de cultură cînd, după orele de curs, 
amatorii de artă plastică, de muzică 
simfonică, de muzică, ușoară, de teatru 
și de film se strîng să repete, să dis
cute pe marginea unui disc, a unei 
cărți, a unui spectacol de teatru sau 
film, și se întorc apoi acasă de-a lungul 
orașelor studențești mai frumoși, mai 
nobili, plini de visuri și de certitudini. 
Cînd mă gîndesc la grupul omogen de 
interpreți ai Clubului A din Institutul 
de arhitectură bucureștean, care au 
prezentat pe scena festivalului un spec
tacol expresiv, angajat direct în dialog 
polemic cu publicul, după piesa „A 8-a 
zi dis-de-dimineață“, fac referințe la 
cele mai bune echipe de teatru studen
țesc văzute prin festivaluri internațio
nale. Cînd refilmez ritualurile folclorice 
pline de o poezie cosmică, reprezentate 
de formațiile institutelor pedagogice 
din Baia Mare și din Oradea, la spec
tacolele complexe de cîntece populare 
și dansuri ale centrelor universitare din 
București și Cluj, îmi trec pe dinain
tea ochilor toate bogățiile și frumuse
țile țării.

Arta pe care o cultivă studenții a 
cîștigat de la festival la festival noi 
profunzimi și a atins la această amplă 
manifestare din primăvara anului 
1970 „curatul sunet al perfecțiunii“.

★
A fi astăzi student înseamnă a-ți în

țelege pînă în cele mai intime fibre ale 
sensibilității și pînă în cele mai adinei 
reverberații ale conștiinței menirea de 
viitor intelectual, constructor al societă
ții socialiste. Și pentru că era pe care o 
trăim ne solicită pe toate planurile afec
tivității, ne cere răspunsuri imediate Ia 
problemele grave ale muncii de zi cu 
zi șija întrebările tulburătoare care 
frămîntă omenirea, ca reprezentanți ai 
unei societăți multilateral dezvoltate, 
fiecare student este datoi- să se pregă-

de

La primirea titlului de „doctor ho- 
noris. causa“ al Universității din Bucu
rești, Rene Maheu, directorul UNESCO, 
a declarat: Universitatea trebuie să se 
afle ancorată în cel mai acut prezent. 
Ea reprezintă un punct de vedere asu
pra universului !

Intr-adevăr, astăzi cînd explozia in
formațională forțează citcumvoluțiunile 
calculatoarelor electronice, cînd ritmul 
descoperirilor tehnico-științifice a de
venit infernal, orice universitate, pen
tru a-și menține liniile de forță, struc
tura, trebuie să emită un punct de ve
dere asupra universului, printr-o sin
teză de înalt umanism deoarece, se 
pare, trăim o nouă epocă de Renaștere... 
Această răspundere apasă pe umerii tu
turor universitarilor, mobilizează la ex
tinderea limitelor trasate de cursuri, de 
seminarii, de lucrări practice, de docu
mentări științifice, trezind interesul pen
tru cercetare ! Cînd frații Riga de la 
I.M.F. București elucidează pe baza 
unor complicate relații matematice și 
biologice un domeniu esențial al he- 
modinamicii, răsturnînd opiniile clasice 
afirmate pînă la ei și lansînd idei im
portante în ce privește etiologia mal
formațiilor congenitale ale aparatului 
cardio-vascular ; cînd Ovidiu Papiniu, 
student în anul II electronică, elabo
rează Ia cererea Observatorului astro
nomic din București „Amplificatorul 
de radiofrecvență cu selectivitate ri
dicată pe 27 KHz“ ; cînd Nicolae . Mi-

Acest an universitar a fost plin 
încercări dramatice cu profunde rever
berații în amfiteatre. Inundațiile și ca
lamitățile naturale abătute asupra unor 
geologii și așezări urbane de obicei 
calme, au conectat conștiințele pe alte 
lungimi de undă. Printre orașele inva
date de vulcanii lacuștrii s-au numă
rat și centre universitare. Mediciniștii 
din Tg. Mureș au improvizat în sala 
Sporturilor un spital cu zeci de paturi 
pentru cei răniți sau bolnavi, acordînd 
astfel primele consultații medicale cu 
mult înaintea diplomei de absolvire. 
Studenții din centrul universitar Cluj 
au luat drumul Dejului unde au parti
cipat la salvarea populației, înfruntînd 
primejdii care fac de obicei din oameni 
eroi... Viitorii ingineri în petrol, gaze și 
geologie din București au plecat pe di
gurile Bălții Mari a Brăilei pentru a 
participa la ocrotirea mirificei recolte 
de porumb. In bărci de cauciuc, în ca
iace împrumutate de la baze sportive, 
înotînd în nămol pînă în gît, sub ten
siunea cotelor apelor în continuă creș
tere, sub pericolul prăbușirilor unor 
case și stîlpilor de înaltă tensiune, stu
denții au luptat pînă la epuizare... pen
tru a zmulge stihiilor dezlănțuite avu
tul spiritual și material al oamenilor. 
Și apoi, după retragerea diluviului, pe 
șoseaua națională E 15, grav ava
riată de viituri, în cartierele sinistrate 
din Oradea, Satu Mare, Cărei și Alba 
Iulia, în uzinele și întreprinderile de 
importanță republicană de la Tîrnă- 
veni, Sighișoara, Mediaș și Dej, pe tar
lalele cooperativelor agricole de Ia 
Odoreu, Becicherecul Mic, 12 000 de stu
denți s-au angajat voluntar pentru a 
reda oamenilor ceea ce le-au spulberat 
apele. S-a trecut astfel un grav exa
men de conștiință, de responsabilitate 
cetățenească, de patriotism. Pretutin
deni unde au intrat în acțiune, studen
ții s-au remarcat printr-un entuziasm 
tonic și mobilizator, printr-un eroism 
firesc pentru această vîrstă romantică, 
în momentele de grea cumpănă și de 
convalescență dinamică prin care a tre
cut țara din primăvară spre vara anu
lui 1970.

Examenele constituie pentru studenți un 
bun prilej de a demonstra calitatea pre

gătirii lor

tească pentru ziua de mîine multilate
ral și complex. Anul universitar în
cheiat, cel de al 26-iea de la eliberarea 
patriei, reprezintă pentru universitate 
un mare salt valoric în activitatea de 
instruire, de progres și de civilizație 
materială și spirituală. „DE ACEEA — 
spunea, de curînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul vizitei de lucru 
efectuate în județul Timiș — DORESC y 
SĂ ADRESEZ TINERETULUI DIN TI
MIȘOARA. STUDENȚILOR, CALDE 
FELICITĂRI ȘI SĂ LE UREZ NOI ȘI 
NOI SUCCESE, ÎNDEMNÎNDU-I SĂ 
MUNCEASCĂ CU RlVNĂ PENTRU A 
DEVENI BUNI CETĂȚENI AI PA
TRIEI. GATA ÎN ORICE MOMENT 
SĂ FACĂ TOTUL, SĂ DEA ORICE 
PENTRU LIBERTATEA ȘI ÎNĂLȚA
REA ROMÂNIEI SOCIALISTE“. Și a- 
ceastă apreciere devine o încununare 
majoră a întregului efort spre desăvîr- 
șire profesională și etică, al studențimii 
noastre, în anul 1970, treapta cea mai 
înaltă a aspirațiilor și realizărilor de, 
pînă acum.
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LITORALUL INTR-O
IPOSTAZA MAI PUȚIN

CUNOSCUTA

UN (UVÎNT 
DE LAUDĂ 

PENTRU 
„ANONIMI...
Traversăm zile cu soare do

goritor. Zile cînd valizele se 
împrumută, cînd trenurile de 
Constanta, oricît de multe ar fi, 
circulă chiar și cu scările ocu
pate, cînd poarta aeriană 
a mării, aeroportul „M. Kogăl- 
niceanu“ se deschide pentm cel 
puțin 3 500 de turiști purtați 
de cele 00 de aeronave ce a- 
terizează și decolează de aici. 
Sînt zile de vacanță, cînd apa 
plăcută a mării, valurile ei și ni
sipurile de ia Mangalia, Ma
maia, Eforie, Jupiter, Venus a- 
trag, atrag irezistibil, atrag cu 
puterea celui mai puternic din
tre „magneți“. Zilnic se află aici 
aproape 150 000 de turiști ro
mâni și oaspeți de peste hotare, 
echivalînd populația orașului 
Constanța din timpul iernii 1 Fac 
plajă, înoată, mănîncă, se dis
trează. Sînt în vacanță doar — 
și, fiecare face ce dorește. Iar 
ceea ce dorește îi este fiecăruia, 
aici, cît mai repede îndeplinit. 
Este, aceasta, o deviză a celor 
care se îngrijesc ca litoralul să-și 
păstreze același aspect, aceeași 
atracție.

Ne gîndim, oare, noi, cei care 
numai consumăm — sîntem doar 
în vacanță ! — care nu dorim să 
așteptăm nici două minute la un 
chioșc de fructe sau de răcori
toare, cei care masa de prînz 
am vrea-o servită fulger — cît 
efort, cită energie se consumă 
în culisele plajei și mării ? Știm 
noi ceva despre oamenii care 
asudă, despre acești anonimi 
care, cît e vara de mare, nu a- 
jung niciodată să se bronzeze ? 
Știm și poate, adeseori, nu știm. 
Din curiozitate cel puțin, să ză
bovim asupra cîtorva cifre, me
nite să ne înlesnească o imagi
ne a efortului acestor anonimi.

Zilnic, se consumă aici — deci 
vetrele cuptoarelor se încing 1 — 
230 000 kg. de pîine; 120 000 
kg de carne ajung pe masa con
sumatorilor în aproape 400 de 
sortimente. Sînt desfăcute, de a- 
semenea zilnic, peste 10 vagoa
ne de struguri și tot atîtea fruc
te de sezon ; 5 vagoane de car
tofi și încă de trei ori pe atîtea 
roșii intră zi de zi în rețetarul 
meniurilor. Se consumă, zilnic, 
70 000 sticle apă minerală, 
200 000 sticle pepsicola, 200 000 
sticle de bere, 160 000 sticle cu 
diferite sucuri, 40 000 litri de 
lapte dulce și 12 000 kilograme 
iaurt. Sînt desfăcute, tot zilnic, 
două tone de bronzol, 4 000 cos
tume de plajă, 300 de autoca
mioane circulă, 24 de ore din 24, 
numai cu treburi de aprovizio
nare. In sectorul de deservire al 
litoralului muncesc în actualul 
sezon aproape 15 000 de oafneni. 
Deci, pentru fiecare 10 persoa
ne venite Ia odihnă muncește 
un om. Mătură sau asigură buna 
funcționare a unui banal chioșc 
de răcoritoare, asigură buna 
funcționare a reclamelor, ser
vește îhtr-o cantină, restaurant 
sau cofetărie, spală sau coace 
pîine, prepară carnea sau coa
se, poartă banderola „salvamar“, 
cîntărește zemoasele piersici și 
bronzații struguri sau ajută pe 
cei nehotărîți să-și aleagă cos
tumul de plajă, organizează ex
cursii în Deltă, la Murfatlar, sau 
pur și simplu, cîntă și dansează 
pentru noi, repară micile defec
țiuni din interioare, depanează 
autoturisme... Sînt oamenii — 
anonimii! — la care foarte pu
țin ne gîndim în aceste clipe, 
cînd soarele strălucește, cînd ni
sipul dogorește, cînd apa mării 
e atît de îmbietoare.

Și merită cu prisosință, un cu- 
vint de respect și laudă acești 
anonimi — care ne ajută să pe
trecem o vacanță cît mai fru
moasă, ne înlesnesc amintiri de 
neuitat...

GH. FECIORII

„POȘTAȘUL“ 
CU 310 ADRESE

„Atențiune. atențiune ! Aici stația de 
radioamplificare. Anunță:« invitațiile zilei : 
la ora 9 sc va pleca în excursia Rîșnov — 
Cheile Kîșnoavei. Pentru cei care doresc 
să meargă la Poiana Brașov și Bran, în
scrierile se fac la comandament. La ora 10. 
stația noastră transmite emisiunea muzical- 
distractivă „Melodii cu dedicație“. Clubul 
este deschis incepind cu ora 9. La 9,30 
începe concursul fulger, de tenis de masă, 
dintre echipele vilelor „Rîndunica“, „Băl- 
cescu“, „Șoimul“ și ..Spartacus“. Pe tere
nul de fotbal au loc primele antrenamente 
in vederea campionatului intervile. Se aș
teaptă, in continuare, înscrieri și pentru 
campionatul feminin. Programul de azi mai 
cuprinde un concurs de șah și o excursie 
la Diham. La ora 20 colegii noștri vietna
mezi prezintă o seară culturală. După a- 
ceea dans, cu formația vocal-instrumen- 
tală ..Romantic-grup 2“ a centrului uni
versitar Cralova.

Atențiune, atențiune ! Repetăm !..“

Așa începe o zi de vacanță în tabăra 
studențească de odihnă de la Pîrîul Rece. 
Și, anunțul va fi repetat în fiecare dimi
neață, timp de 12 zile, pentru cei 310 stu- 
denți din toate centrele universitare, ve- 
niți să se recreeze, într-o ambianță în care 
buna dispoziție, exuberanța se simt acasă. 
Gazdă ospitalieră, muntele își oferă cu ge
nerozitate încântătoarele priveliști, desprin
se parcă dintr-o lume de basm. Potecile 
răcoroase șerpuind prin păduri de brazi, 
zvonul cristalin al pîraielor de munte, cres
tele din zare înzăpezite încă sporesc far
mecul și dau culoare, mereu alta, fiecărei 
zile petrecute în tabără. Pentru că, la a- 
cestea se adaugă efortul organizatorilor de 
a face din fiecare zi o unitate rotundă, bo
gată în investiții și fapte, o „micro-va- 
canță". Din discuțiile cu ei, dar mai ales 
din relatările „beneficiarilor“ — studenții 
— am reținut agenda bogată a acelor zile 
de august, din care, succint, consemnăm : 
drumeții la cabanele Clăbucet, Trei Brazi,

Poiana Secuilor ; excursii la Brașov, Rîș
nov, Brazi; competiții cultural-artistice și 
sportive; competiții cultural-artistice și 
mai, în fiecare seară, leagă o zi de altă, 
înșirîndu-le pe salba multicoloră a vacan
ței.

Desigur, nu am putut discuta eu toți 
cei 310 studenții Am reținut însă ca ine
dite impresiile cîtorva studenți, proaspeți 
absolvenți ai anului I, debutanți în tabără. 
Cuvinte de emoție, îneîntare pentru în- 
tîlnirea cu aceste locuri, de respect și mul
țumire pentm cei care le-au înlesnit popa
sul aici, cuvintele Elenei Degon și ale lui 
Dan Călin Peter sînt semnificative pentru 
toți.

„Atențiune, atențiune ! Anunțăm invita
țiile zilei“...

în fiecare zi, la semnalul crainicului, 310 
fete și băieți se grăbesc către tot atîtea 
adrese ale veseliei și bunei dispoziții.

mircea nicolae

DE LA 0 VIRSTA ALTA
»fi»***
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Diversificare... Diversitate... 
Vîrstă... Preferințe... Profil... 
Sini noțiuni cu care ne-am o- 
bișnuit de-acum, incluse șau 
nu, ca atare, in planurile noas
tre de muncă, dar recunoscute 
ca specifice stitului nostru, cri
terii după care, de cele mai 
multe ori, apreciem judiciozi
tatea acțiunilor și inițiativelor 
noastre. In activitatea turistică 
a organizațiilor U.T.C., aceste 
noțiuni se impun cu atît mai 
mult. Fără a recurge la o dez
batere pe marginea lor, în con
vorbirea cu tovarășul EMIL 
OPREA, le-am înțeles conti
nuu prezența, presupusă fie și 
numai din șirul de activități 
turistice organizate sau cuve
nite a se organiza în continu
are pentru tineretul din jude
țul Covasna. Am consemnat, 
așadar...

■— Rețineți, mai întîi, o pre
ocupare constantă a noastră 
pentru ajutorarea elevilor în 
ceea ce privește orientarea lor 
profesională. Celor din clasele 
a X-a și a Xl-a le-am înlesnit 
excursii în centrul universitar 
Cluj, unde au vizitat diferite 
institute de invățămint supe
rior, s-au întreținut cu stu- 

La umbră răcoroasă de brad, & secvență de plajă veritabilă ; pe 
malul lacului Ciucaș Foto: SORIN DAN

denți, cadre didactice. Alți e- 
levi au participat la excursii cu 
tema „Vestigii ale civilizației 
antice în Dobrogea“, în deltă, 
pe litoral. Pentru elevii din 
Baraolt și Sf. Gheorghe, vizi
tarea Capitalei, cunoașterea 
culturii și istoriei ei va consti
tui una din marile satisfacții 
ale acestei vacanțe. Sigur, ti
nerii se vor și relaxa. Mulți 
vor merge (foarte mulți au 
mers, deja) în tabere la munte 
și mare. Numai cercurile de 
turism din organizațiile U.T.C. 
mari au organizat pină acum 
un număr de 324 excursii, cu o 
durată variind între 2 și 7 zile. 
In perioada pregătirii acestor 
excursii a selectării traseelor 
am avut în vedere oportunita
tea lor pentru diferite catego
rii de tineri, ținînd cont de 
preocupările, virata. preferin
țele lor. Ne-am îngrijit, totoda
tă, ca tinerii să fie însoțiți de 
ghizi bine pregătiți, cei mai 
mulți provenind din profesori 
de istorie, economie politică, 
geografie, română, astfel îneît. 
alături de latura recreativă a 
excursiei să se realizeze și cea 
educativă, instructivă. Aș a- 
minti aici cîteva puncte, cîteva 

trasee străbătute de autocarele 
Covasnei : „Pe urmele insurec
ției armate de la 23 August 
1944", „Pe urmele lui Avram 
Iancu“, hidrocentralele de pe 
Argeș și de la Porțile de Fier 
etc.

— V-am ruga cîteva cuvinte 
privind inițierea acțiunilor tu
ristice pe plan local, mai exact 
spus, de cunoaștere a melea
gurilor județului natal.

— Accentul a căzut în mod 
deosebit pe drumeții și ex
cursii de scurtă durată, pe îm
binarea lor cu acțiuni cultu- 
ral-artistice și sportive. Mii de 
tineri au participat, astfel- ]a 
Festivalul cîntecului, portului 
și dansului de la Balvanyos, la 
Festivalul de muzică ușoară 
„Nufărul“ de la Mestecănișul- 
Reci, la sărbătorile liliacului 
(la Ponoare) și teiului (la Bît- 
lancle). Locurile preorășenești 
Biborțeni, Vîlcele, Valea Zîne- 
lor, Malnaș etc. cunosc săptă- 
mînă de săptămînă voioșia 
viratei tinere, ecoul cîntecului 
de excursie.

Două tabere de corturi, cu 
serii scurte ființează la la
cul Sf. Ana și Balvanyos..

— Dacă ar fi să sublimați 
din multitudinea acțiunilor o 
singură inițiativă, la care v-ați 
opri cu precădere ?

— La o acțiune cu profil

INVITAȚIE LA PADEȘ
începînd cu luna iulie, cunoscu

ta stațiune alpină de la Padiș, ju
dețul Bihor, cunoaște o adevărată 
efervescență tinerească, B.T.T. a 
deschis aici o tabără de turism, 
în exclusivitate pentru tineret. în 
legătură cu această salutară ini
țiativă, tovarășul Vasile Pirtea, 
activist în cadrul sectorului de 
turism al Comitetului județean 
Bihor al U.T.C. ne relatează.

Padișul, aflat la o altitudine 
1 250 m., oferă una din cele 

frumoase regiund montane 
partea Bihorului. Alcătuită 
căsuțe și campinguri, tabăra

de 
mai 
din 
din___ _
poate găzdui 400 de tineri pe se
rie. Locurile ;A_ .* -*-;*•
din apropiere, unde se organizea
ză expursii pentru tineret, * ‘ ’

cele mai pitorești

sînt :

• TELEX U.T.C. •
• VASLUI: Pe 19 august un 

grup de elevi ai liceelor din ju
deț va pleca într-o excursie mon
tană. EI se vor avînta pe traseele 
turistice ale Bucegilor din care 
reținem cîteva popasuri : Vîrful 
cu Dor, Piatra Arsă, Caraimanul, 
Babele. Pentru tinerele muncitoa
re ale fabricilor de confecții din 
Vaslui și Bîrlad se preconizează 
vizitarea monumentelor istorice 
din nordul Moldovei șl a hidro
centralei de la Bieaz. Calendarul 
turistic județean oferă, de aseme
nea, amatorilor de drumeții „pe

EMIL OPREA,

șeful sectorului de turism 

al Comitetului județean

Covasna al U.T.C.

r

arheologic. Ea se desfășoară la 
cetatea Ika, unde tineri, elevi 
conduși de prof. Conya.Adam 
cercetează memoria pămîntu- 
lui românesc, în căutare de 
date istorice privind aceste 
meleaguri. Anul trecut aș fi 
ezitat să mă opresc asupra ei. 
Atunci era abia începutul. La 
a doua ediție, acțiunea capătă 
caracter tradițional, călăuzind, 
frUetificînd pasiuni. Această 
acțiune se integrează unei ac
tivități mai largi, aceea, de-a 
îngriji, de-a lungul întregii va
canțe. monumentele istorice,’ 
culturale și naturale ale jude
țului. Tineri de toate vîrstele 
și preocupările își fac pe vară, 
aici, un al doilea loc de întîl- 
nire zilnică, după orele obiș
nuite de muncă.

Interviu consemnat de 
MIHAIL I. VLAD

viu“; peștera 
din Borșa și

pentru tineri 
dans, focuri de

Biserica Moțului; cetățile Ponoru
lui — fenomen carstic cu pereți 
verticali de 200 m.; Valea Galbe
nei cu canioanele ei deosebite: 
Ghețarul „ Focul 
Scărișoara; groapa 
multe altele.

In fiecare seară, 
se organizează aici ____ , ______ _
tabără, jocuri distractive. în peri
oada 7—13 august va debuta la 
Padiș seria a Ill-a de turiști. în 
dorința de a veni în întîmpina- 
rea tinerilor îndrăgostiți de fru
musețile montane ale patriei, vă 
anunțăm că Padiștil dispune încă 
de locuri și că-i sînt nesecăutite 
resursele de ospitalitate biho- 
reană.

distanțe mici“, posibilitatea unor 
destinderi plăcute în pădurile Do- 
brîna, Paiul și Băltești, unde cele 
mai apreciate formații artistice 
ale județului vor prezenta specta
cole folclorice și de muzică u- 
șoarS.
• BRAȘOV : In cinstea celei de 

a 26-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, comite
tul județean al U.T.C. organizea
ză un ciclu de excursii tematice: 
„Pagini de glorie din luptele îm
potriva fascismului“; „Pe urmele 
insurecției nationale antifasciste“; 
„Cartea de aur a istoriei contem
porane“.

Nu, campingul din fotografie nu este trecut pe nici o hartă turistică ; el a fost surprins acl- 
hoc, lingă Cheile Bicazului. Foto : SORIN DAN

DE CE Nil AM 
1RS EA MAEIIIC ? 
EUNUCA EA MAEIIIC
INCA VISEZI BELTÀ

Ca orice om sosit in Tulcea 
de pe alte meleaguri, nu vreau 
să lac cale întoarsă fără a mer
ge și în Deltă, tară a parcurge 
vestitele canale, țara de ape și 
păsări, acel ținut despre care 
am auzit vorbindu-se de atî
tea ori ca despre un ținut de 
basm și poezie. Orașul Tulcea 
mi-a stîrnit multe bucurii, clar 
eu vreau să văd mai mult, să 
admir și alte frumuseți. Presu- 
punind că sînt un turist meti
culos cu gîndurilg mele, îmi 
fac socoteli : azi e simbătă di
mineața și cum Delta e aproape, 
nu se poate să nu plece vreun 
vas cu excursioniști, să nu fie 
organizată o excursie cu ple
carea la ora 10 sau 11 și cu în
toarcerea tocmai mîine seară, 
sau, de ce nu. luni dimineață. 
Parcă mă văd pe puntea unui 
astfel de vas, care merge prin 
deltă, cu mici popasuri, 24 sau 
48 de ore.

Ajuns in port. întreb în 
dreapta și-n stingă dacă nu se 
știe vreun astfel de vas, care 
merge cu excursioniștii în Deltă, 
întreb pe unul, pe doi, pe trei, 
pe cinci, pe șapte Degeaba. Ri
dicări din umeri. Ultimul mă 
trimite la agenția O.N.T. din 
Tulcea. „Știți, nu e departe, 
îmi spune binevoitor. Tovarășii 
de acolo se ocupă cu așa ceva“.

înainte de a trece pragul sus- 
numi'ei agenții privesc puțin 
la afișele lipite de ferestre : o 
excursie la Constanța cu auto
carul, alta la Istria tot cu auto
carul, în sfîrșit, una cu vasul, 
dar numai pînă la Maliuc. Nu 
prea am motive să mă bucur • 
abia intri în Deltă și te și în
torci. E ca și cum ai veni la 
București dinspre Otopcni pînă 
la Arcul de Triumf și apoi tc-ai 
întoarce. Poți să spui că ai vă
zut Bucureștiul ? Evident, nu.

Pășesc pragul agenției și mă 
adresez primei funcționare. Mi 
se răspunde cu un glas melo
dios :

— Mîine avem o excursie de 
la Tulcea la Maliuc. Plecarea e 
la ora 10.

— Dar, știți, eu vreau să merg 
în Deltă, pe canale, pe lacuri, 
să văd păsări, nuferi etc.

— O, nu... Așa ceva nu vă 
putem oferi. Dar dacă stați în 
Tulcea pînă marți, atunci orga
nizăm turul Deltei și veți putea 
vedea ceea ce v-ați pus în gînd.

Dialogul continuă, dar eu, tu
ristul, tot nu înțeleg de ce o a- 
genție de turism organizează 
turul Deltei marțea și nu du
minica, de ce această instituție 

își face singură necazuri (ava
lanșa excursioniștilor e în zi de 
odihnă). Dar cum aceasta e si
tuația și nu alta, trebuie să mă 
mulțumesc doar cu o simplă 
plimbare pînă la Maliuc.^

înainte însă de a mă decide 
să plătesc biletul îmi spun . că 
nu e rău să trec și pe la secto
rul de turism al Comitetului 
județean al U.T.C. Dar nici Ioan 
Bânilă. jefui sectorului amin
tit, nu ma poate scoate din în
curcătură. îmi comunică, în 
schimb, că în 'Htnestrul II a.c. 
au mers în excursii de scurtă 
durată în Deltă 1 065 de tineri, 
în special elevi, că în luna iu
lie au mers alți 320 de tineri. 
Cădem amîndoi de acord că 
numărul e mic. chiar foarte mic. 
Mi se spun și cîteva motive, 
care......motive“ rămîn.

Adevărul, credem noi, este 
altul. Cei ce se ocupă cu turis
mul așteaptă doar să fie soli
citați, de parcă pentru a fi 
solicitați au fost numiți în func
țiile respective. Aici însă e do
meniul în care oferta trebuie 
să o ia înaintea cererii. Dacă 
mi se oferă doar Maliucul nu 
prea mă pot entuziasma. (Ceea 
ce, în calitate de turist, mi s-a 
și întîmplat). Se întîmplă însă, 
uneori, ca într-adevăr să se 
propună o excursie cu un iti
nerar interesant. Cum este însă 
ea adusă la cunoștința -amato
rilor ? Aproape în toate cazu
rile printr-un singur afiș, legat 
de geamul agenției sau de ușa 
camerei ce adăpostește sectorul 
de turism. Sosești în Brăila. în 
Galați sau în Tulcea, mergi 
prin centrul orașului, dar nici 
un afiș nu te îndeamnă la o că
lătorie pe Dunăre prin Deltă, 
în situația afișelor se află și 
pliantele ■ puține, sărăcăcioase, 
cu o arie restrînsă de răspin- 
dire. Aceste mijloace de popu
larizare a frumuseților naturii, 
de chemare spre turism — alt
fel spus, cu un cuvînt care ii 
sperie nemotivat pe unii, re
clama — sînt aproape inexis
tente. Așa se ajunge la o situ
ație de impas : tovarășii ce se 
ocupa ci: turismul se plîng de 
lipsa solicitanților : posibilii so
licitant! se plîng de faptul că 
nu știu unde și cînd să meargă. 
Bineînțeles că o ieșire din a- 
ceastă situație există. Dar nu 
cu ti” singur afiș, sau o călăto
rie în Deltă, doar pînă la Ma
liuc. Fiindcă un afiș e văzut de 
câțiva ochi, fiindcă la Maliuc, 
încă mai visezi Delta...

ION CHIRIC

VÄ PREZENTĂM
ACEST ITINERARIO:

CU 
V1TORIA 

LIPAN PE 
URMELE 

„BALTA
CULUI"

Sigur, cititorului tînăr ti sînt 
proaspete în memorie puterni
cele impresii în urma lecturii 
„Baltagului“, dar mai ales păs
trează vii sugestivele imagini 
de natură din ampla frescă 
sadoveniană. A urmărit, desi
gur, cu ochiul minții întdrto- 
chiatul traseu al Vitoriei Lipan 
și fiului ei, Gheorghiță, în că- 
uțarea lui Nechifor, care în- 
tîrziase să coboare în Valea 
Tarcăului, acasă, cu cele 300 
de oi cumpărate sus. la iarma
rocul de la Vatra Dornei, în ' 
toamna aceea tîrzie de noiem- i. 
brie. O iarnă îl așteptaseră 
mama și fiul, și asta numai ca 
să vină primăvara, să se poată 
urca în munte — și nu că 
n-ar fi înțeles Vitoria ce s-a 
petrecut. Cunoștea drumurile 
bărbatului ei, drumurile secu
lare ale transhumantei de la 
care nu pot exista abateri și 
orice întârziere nu se poate ex
plica decît printr-o întâmplare 
gravă.

Cititorul trebuie însă să mai 
știe că întortochiatul, dar mi
nunatul traseu al Vitoriei 
Lipan există aidoma — și cu 
„Baltagul“ în mină poți re
face astăzi un drum, la capă
tul căruia profunzimea emoți
ilor și satisfacțiilor depășește 
zona simplei curiozități turis
tice. Să refacem, dar. în prin
cipal, itinerariul Vitoriei Li
pan, fără a intra fn detalii, a- 
ceste rinduri dorindu-se mai 
mult o invitație, lăsînd farme
cul descoperirii pe seama ce
lor ce se încumetă la această 
originală călătorie.

Fa a plecat, așadar. într-o 
dimineață de martie, însoțită 
de Gheorghiță, din satul lor, 
așezat pe pîrîul Tarcăului, la 
poalele culmii Măgura. Au 
trecut pe lingă Bicaz și Bistri- 
cioăra, în sus, spre Călugăreai 
Și Poiana Teiului, de-a lungmjf 
Bistriței — și de acolo la Far - j 
cașa, la Borca și Broșteni. 
(Facem popas aici, pentru a 
ne reaminti de Nică a lui Ște
fan a Petrii, adus de bunicul 
său, David din Pipirig, să în
vețe carte aici, la Broșteni. în 
casă babei lrinuca, cu cele 
două capre). Prin Crucea, pe 
sub Pârău, cei doi eroi pă
trund In minunata țară a Dor- 
nelor. In Vatra Dornei află 
actul prin care Nechifor cum 
parase cele 300 de oi, de la 
cei doi ciobani munteni — și 
pornesc, mamă .și fiu, pe ur
mele celor trei. Spre Păltiniș 
și Dîrtnoxa, pe Valea Negrei, 
revin, reconstituind traseul 
ciobanilor, la Broșteni. Oame
nii locului confirmă prezența 
celor trei. Urmele pornesc pe 
drumul spre Sabasa și de aici, 
spre Sufla. Cititorul își rea
mintește, acum, cum între a- 
ceste două localități rămîn 
numai doi ciobani. Nechifor 
trebuie să fi fost răpus un
deva, pe-aproape. Peregrină
rile iau sfîrșit cu izbtnda — 
după un curaj și o inteligență 
rare — a Vitoriei Lipan, ro
manul încheindu-se prin tri
umful dreptății și omeniei, 
trăsături caracteristice eroilor 
sadovenieni. (Merită reținut 
faptul că oamenilor locului li 
s-au părut atît dă adevărate 
cele povestite de Sadoveanu, 
erau atît de siguri că Nechifor 
Lipan a existat, incit la Cru
cea Talienilor au pus semn 
de recunoaștere a locului unde 
acesta a fost ucis}.

O călătorie, astăzi, prin a- 
ceste ținuturi — dincolo de 
pitoreștile locuri ale desfășu
rării povestirii „Baltagului" — 
îți moi apropie drumuri spre 
vechi și valoroase monumente, 
mînăstiri, case memoriale: 
Neamț, Agapia, Humulești, Pi
pirig. Iți mai apropie semnele 
mai noi ale omului, Bistrița 
decantată-n lumină, Idcul, ba
rajul, micro-hidrocentralele, 
nenumărate alte prezențe ero
ice ale omului contemporan. 
Intîlnirea cu acest colț de țară, 
mai puțin străbătut, răsplă
tește cu prisosință îndemnul 
la pas.

ionițA călmățui
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0 confirmare strălucită 
a clarviziunii cu care 
ne conduce partidul

A

(Urmare din pag. I)

societate și de la care radiază 
energia și lumina ce pun in miș
care și asigură funcționarea în
tregului angrenaj al orînduirii 
socialiste“.

în același timp, Congresul al 
X-lea a creat premisele conti
nuării cu succes a amplei acțiuni 
de prefaceri inițiate după Con
gresul al IX-lea, pe de o parte, 
prin respingerea oricăror mani
festări de subiectivism, a practi
cilor învechite și a mentalităților 
anchilozate, a dogmatismului, 
inerției și închistării care stînje- 
nesc afirmarea deplină a avanta
jelor economiei socialiste ; pe de 
altă parte, prin orientarea spre 
analiza temeinică a realităților 
economiei, studierea cu discer- 
nămînt a legilor dezvoltării so
ciale, a fenomenelor și tendințe
lor noi în viața economică, spre 
receptivitate fața de tot ceea ce 
este valoros în experiența mon
dială, spre formularea și aplica
rea unor soluții originale, înte
meiate științific și adecvate spe
cificului economiei noastre.

Elementele definitorii ale 
fu zliei fundamentale a partidu- 
lt» ca detașament de avangardă, 
marxist-leninist al clasei munci
toare, ca forță socială conducă
toare în țara noastră se materia
lizează prin stabilirea liniilor 
directoare ale dezvoltării țării, 
elaborarea programelor econo
mice și politice pe baza cărora 
se organizează și progresează ra
pid întreaga viață a societății. 
Congresul al X-lea a prefigurat 
limnede dezvoltarea României 
pînă în 1975 și, mai departe 
pînă la sfîrșitul deceniului 
al optulea în toate domeniile, de 
activitate — de la producția ma
terială și pînă la relațiile sociale, 
construcția de stat, activitatea 
ideologică și politică, învățămîn- 
tul, creația științifică și artistică. 
Programul elaborat de Congre
sul al X-lea conjugă cu perspica
citate ceea ce este posibil cu 
ceea ce este necesar, privit de 
pe poziția prezentului și. în pers
pectivă, a viitorului. Atributul de 
clarviziune și de forță activă 
mobilizatoare și organizatoare 
ce-1 caracterizează, rezidă în ca
pacitatea de a transforma pro
gramul în faptă. Conducerea jle 
către partid asigură .societății 
noastre posibilitatea de a-și mo
bilii» intens forțele și resursele, 
de a-și îndrepta întregul poten
țial material și uman către 
obiective majore. Marile trans
formări economice și sociale ce 
urmează a fi înfăptuite în dece
nii»! al optulea, transformări la 
r «r poporul nostru este angajat, 

flctă trăsăturile esențiale ale 
' il/iicii Partidului Comunist : 
caracterul științific, realist, spiri
tul creator în care este aplicat 
si dezvoltat în practica social-po- 
litică marxism-leninismul, legă
tura indestructibilă dintre partid 
și popor, toate acestea consti
tuind ambianța fertilă în care își 
găsesc loc de afirmare și mani
festare noul, acțiunea dinamică, 
receptivitatea la imperativele 
economice și sociale. în acest fel, 
dovedind în continuare o con
cepție unitară și de perspectivă, 
obiectivele și sarcinile de bază 
ale dezvoltării economiei națio
nale în perioada 1971—1980. ale 
planului cincinal — 1971—1975 
— decurg din cunoașterea con
cretă a realităților contemporane 
ale țării, din acțiunea care vi
zează în primul rînd industria, 
factorul determinant al proce
sului de evoluție economică și 
socială, accentuarea ritmului 
de dezvoltare a unor ramuri mo
derne legate de progresul tehnic, 
științific contemporan, de moder
nizarea agriculturii.

Anul 1970 va rămîne în me
moria noastră ca un an al rea
lizărilor obținute în condiții deo
sebit de semnificative. în împre
jurările dramatice ale primăverii 
acesteia, cînd furia stihinică a 
apelor a bîntuit pe o mare parte 
a țării, s-au verificat la o scară 
de mare intensitate virtuțile mo
rale și civice ale poporului 

român, dîrzenia sa în fața greu
tăților, încrederea sa nețărmurită 
în capacitatea catalizatoare, în 
forța politică și organizatorică 
de conducător călit și neînfricat 
a partidului, în jurul căruia s-a 
unit mai strîns întreaga națiune 
română. Evenimentele acestui an 
au verificat totodată, tăria eco
nomică, socială și politică a orîn- 
duirii noastre socialiste capabilă 
să depășească o asemenea sin
copă, în alte condiții greu de 
trecut. 7 mîne pentru noi toți 

■ ca o evidentă semnificație faptul 
că datorită «rapacității economice 
de care dispune România socia
listă, azi, cu toate, pierderile în
registrate, prin munca «eroică a 
întregului popoi obiectivele de 
progres economic pe care ni 
le-am propus pentru acest ultim 
an al cincinalului vor fi reali
zate integrai. în cuvîntarea 
rostită recent la Adunarea popu
lară de la Timișoara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Avem de învins încă multe 
greutăți, dar unitatea și fermi
tatea întregului nostru popor ne 
dau convingerea că vom învinge 
impedimentele, că vom înainta 
neabătut spre înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului. Ne pre
ocupa să așezăm dezvoltarea so
cietății noastre pe o bază econo
mică cit mai trainică, să 
asigurăm ca următorul cincinal 
să contribuie la apropierea Ro
mâniei de țările avansate din 
punct de vedere economic“.

Anul care s-a scurs de la Con
gresul al X-lea, confirmă în toate 
domeniile vieții economice, so
ciale și politice adevărul că 
partidul conduce poporul român 
pe calea realizării integrale a 
obiectivelor propuse.

Astfel, pe primul semestru al 
anului 1970, producția globală 
industrială s-a realizat în propor
ție de peste 101 la sută, produ
sele peste plan ridieîndu-se la 
valoarea de 1 miliard 500 mili
oane lei. Comparativ cu semes
trul I al anului 1969, volumul 
producției industriale a crescut 
cu 12,4 la sută, depășindu-se rit
mul prevăzut pentru anul acesta. 
După cum s-a apreciat la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 8—9 iu
lie a.c., sarcinile privind crește
rea productivității muncii, ridi
carea calității producției, sporirea 
eficienței întregii activități eco
nomice, se înfăptuiesc în bune 
condiții. Sînt premise favorabile 
și pentru îndeplinirea planului 
anual de investiții. în agricultu ă, 
pe baza hotărîrilor Plenarei din 
martie a.c. s-a desfășurat o mun
că susținută pentru obținerea 
unor recolte bogate în vara și 
toamna aceasta. Cu toate greu
tățile provocate de inundații, 
care au cuprins 1 milion de hec
tare, prin măsurile de reînsămîn- 
țare a suprafețelor afectate și de 
îngrijire a culturilor se vor asi
gura produsele agroalimentare 
necesare aprovizionării popu
lației.

Una dintre direcțiile de bază 
ale programului de activitate de
finit de Congresul al X-lea pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate este per
fecționarea vieții sociale, obiec
tiv înscris în preocupările din 
ultimii ani ale partidului și sta
tului nostru și cuprinzînd între
gul organism social. Eficiența 
acestei acțiuni de perfecționare, 
obținerea unor rezultate precise, 
într-un timp determinat cu un 
efort rațional este asigurată de 
introducerea metodelor științifice 
în activitățile și relațiile econo
mice sociale și umane.

în acest amplu proces de per
fecționare, care antrenează to
talitatea forțelor națiunii noastre, 
partidul stimulează participarea 
tineretului sub raportul autoper- 
fecționării profesionale, științifice 
și culturale și al contribuției 
prezente și de perspectivă în de- 
săvîrșirea construcției socialiste 
a patriei noastre. Potrivit in
dicațiilor Congresului al X-lea, 
organizația noastră revo
luționară de tineret și-a intensi
ficat strădaniile pentru antrena

rea cu dinamism a tineretului la 
învățătură, la muncă, în activi
tatea obștească, pentru îm
bunătățirea activității de edu
cație comunistă și pregătirea 
pentru muncă și viață a tinerei 
generații. Tineretul patriei noas
tre este hotărit să răspundă cu, 
entuziasm, cu întreaga sa capa
citate sarcinilor de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, societate care oferă 
condiții depline pentru manifes
tarea energiei sale tumultoase, 
pentru afirmarea calităților sale 
creatoare.

în această atmosferă generală 
de exigență critică și autocriti
că, drumul spre acțiune trece 
prin cunoaștere și autocunoaș- 
tere. în această determinație dia
lectică. legătura nemijlocită a 
partidului cu masele reprezintă 
mecanismul real, simbioza în 
care se formulează și realizează 
cele mai autentice obiective și 
deziderate politice, filozofice, so
ciale și umane. Experiența acti
vității cotidiene a partidului 
nostru și a conducătorilor săi 
în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu iubit al poporului 
român, a cănii activitate neobo
sită se transmite întregii națiuni 
ca un exemplu dinamizator, per
manent devotat cauzei socialis
mului, face să sporească consi
derabil rolul pe care comuniștii 
îl au în înfăptuirea idealurilor 
poporului. Aflați permanent in 
mijlocul maselor, interesați de 
cele mai diverse aspecte ale vfe- 
ții noastre economice, sociale, de 
asigurarea unui climat propice 
muncii și realizării fiecăruia din
tre noi comuniștii demonstrează 
că în zilele noastre față de telu
rile ce și le propune societatea 
românească, partidul și poporul 
nu sînt de conceput în afara aces
tei suduri profunde, indestructibi
le. Iar aceasta definește în modul 
cel mai pregnant climatul poli
tic, ideologic și social al Româ
niei contemporane.

Deschizînd noi perspective 
pentru progresul și înflorirea na
țiunii noastre socialiste. Congre
sul al X-lea a dat glas și cu a- 
ceastă ocazie fidelității partidu
lui nostru față de marxism-leni- 
nism, în spiritul căruia partidul 
elaborează și promovează prin 
fiecare gest al acțiunii sale po
litice, la care zi de zi sîntem. 
martori și participant!, o linie 
realistă, lucidă, creatoare, expri- 
mînd năzuințele cele mai inti
me, interesele fundamentale ale 
poporului român. Fiecare prilej 
al bogatei și prestigioasei acti
vități externe desfășurate de 
țara noastră în anul care s-a 
scurs de la Congres constituie o 
reafirmare a hotărîrii consecven
te a partidului și statului nostru 
de a pune în centrul politicii 
sale externe dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toa
te țările socialiste, întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești, lărgirea și întărirea legă
turilor internaționale în spiritul 
respectării independenței și suve
ranității naționale a tuturor sta
telor, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Datorită aces
tei atitudini constructive pe plan 
extern, a contribuției importante 
la stabilirea unui climat de pace, 
statul nostru și Partidul Comunist 
Român și-au cucerit o poziție de 
prestigiu în viața internațională.

Slujirea cu credință a poporului 
român —- crezul cel mai fierbinte 
al partidului nostru — succesele 
obținute de partid în conducerea 
operei de construcție socialistă, 
încrederea și adeziunea deplină 
de care se bucură din partea în
tregii națiuni socialiste, presti
giul și stima cîștigate în fața 
partidelor comuniste și muncito
rești din alte țări mobilizează în 
continuare pe toți oamenii 
muncii din patria noastră în e- 
lanul lor creator pentru transpu
nerea neabătută în viață a poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân, a sarcinilor formulate de 
Congresul al X-lea.

w mm cu s. u. i
După două zile de odihnă 

competițională (unele atlete au 
mai făcut între timp cîte un 
antrenament substanțial), re
prezentantele noastre s-au pre
zentat din nou în fața publi
cului bucureștean —• de astă 
dată mai puțin numeros decît 
duminică — pentru a concura 
alături de reprezentativa femi
nină a S.U.A. Programul zilei 
de concurs, — neobișnuit de 
scurt : toate probele au fost 
programate de-a lungul a 45 
minute — a avut, totuși, o 
densitate care a menținut tot 
timpul atenția celor din tri
bune. Sub acest aspect ziua 
de astăzi programează 5 probe 
de alergări ceea ce va mări 
și mai mult spectaculozitatea 
întîlnirii.

După cum anunțam și în 
avancronica întîlnirii, compa
rarea performanțelor anteri
oare indica cu cîteva puncte 
favorită echipa americană. 
Ieri însă, americancele și-au 
pierdut acest avantaj teoretic 
prin greșeala pe care au fă
cut-o depășind spațiul de 
schimb la ștafeta 4x100 m,

MAXIMA

■

(Urmare din pag. I)

zat pînă în seara zilei de 4 au
gust, 3 150 hectare, Gătaia, 3 047 
hectare din 3 800 planificate, Pe- 
ciu Nou a însămînțat 2 600 hec
tare din 3 600.

Ritmul de lucru pe ansamblul 
județului e destul de intens. Nu
mai în cursul zilei de 4 august, 
spre exemplu, au fost arate și în- 
sămînțate aproape 4 000 hectare. 
Dacă raportăm însă suprafața 
realizată pînă în prezent la ceea 
ce este planificat constatăm că 
doar 67 la sută din suprafața pla
nificată a fi însămînțată cu po
rumb a fost însămînțată și numai 
47 la sută la legumele succesive. 
Ceea ce, să recunoaștem, e mult 
prea puțin, raportat la posibili
tățile pe care le are județul Ti
miș, la condițiile excepționale de 
lucru create în urma ploilor de 
zilele trecute. Există suficient 
front de lucru pentru ca însă- 
mînțările să se desfășoare într-un 
ritm rapid. Timpul bun din ulti
mele zile impune sporirea tuturor 
eforturilor. Cu toate acestea, deși 
au toate condițiile, unele coope
rative agricole de producție sînt 
sub planul calendaristic. De 
exemplu, din cele 360 hectare 
planificate pentru culturile du
ble, cooperativa agricolă din

astfel îneît astăzi întîlnirea 
este de un echilibru perfect și 
cei ce vor avea nervii mai tari, 
cei ce vor greși mai puțin, sau 
cei ce se vor întrece pe ci în
șiși, au prima șansă la victo-

Și dacă atletele noastre vorrie.
reuși și în ziua a doua a con
cursului ascendentul de formă 
pe care l-au arătat ieri față 
de evoluția de duminică, din 
Cupa Europei, atunci ne vom 
putea mîndri cu o victorie de 
răsunet, de mare prestigiu.

Spuneam „ascendent de 
formă" deoarece Cornelia Po- 
pescu, care ne-a deziluzionat 
duminică, a trecut acum șta
cheta la 1,84, Ileana Silai, în
vingătoare, și acum la 800 m. 
p.'at, a mai cîștigat 5 zecimi 
de secundă. Mariana Goth, o 
zecime la 200 m, dar insufici
ent pentru a bate pe ame
ricance : Mavis Laing 23,4 sec 
și Catzy Hamond 23,8 sec. De 
asemenea și ștafeta noastră de 
4x100 m cu 45,8 sec a egalat 
recordul R.S.R.

Și celelalte reprezentante 
ale noastre — omul doi. cum 
se spune — au obținut rezul-

I

a se află cu lucră- I 
față de grafic — |

Coștei, a realizat doar 75, C.A.P. 
din Iecea Mică 80 din 330, iar 
cea din Lovin, 150 din 550. Aici 
continuă să se întîrzie eliberarea 
terenului, nu se practică suficient 
de către secțiile I.M.A. prelun
girea schimburilor.

Și mai grav se prezintă lucru
rile atunci cînd astfel de con
traste le afli la unități agricole 
învecinate care, practic, dispun 
de aceleași condiții. Întîlnim de 
exemplu, o astfel de situație la 
C.A.P. Cralovăț și Lucareț. In 
vreme ce prima 
rile în avans f , 
porumbul în cultură dublă fiind 
semănat, se efectuează prașila I 
primă, la cea de a doua sînt în- | 
sămînțate doar 40 hectare din 
150. Aici, ca și în alte multe 
unități cooperatiste din județ, 
unde au fost distruse pășunile 
naturale de ape, este imperios ne- | 
cesar un efort maxim pentru re- 
cuperarea

1» ' 
lucrărilor e mult mai scăzut. 
Fiindcă în acest sector este ne
voie de un număr sporit de brațe 
de muncă, un aport deosebit l-ar 

I
I
I
I

irea pierderilor, 
legumicultură, procentajiil I

putea aduce elevii și studenții a- I 
flați în vacanță, care deocamdată | 
în multe din comunele vizitate, 
ezită să participe masiv la aceste 
munci.

I

tate meritorii. Elena Vintilă a 
reușit să întreacă la lungime 
cu 6,18 m pe Willy White, fi
nalistă la Jocurile Olimpice, 
care a reușit doar 6,12 m iar 
Rafira Fița — v-o mai amintiți 
pe cîștigătoarea primei ediții a 
Crosului tineretului ? — deși 
nu a putut întrece pe învinsele 
lui Silai la 800 m„ Toussaint 
și Johnson, a realizat un nou 
record republican de junioare 
cu 2 :07,2.

După prima zi punctajul în- 
tîlnirii ne este favorabil : 38 p 
la 22 p. Astăzi. însă, în cele 
7 probe de concurs american
cele au prima șansă la 4—5 
probe, ceea ce va restabili e- 
chilibrul de forțe.

Ni se pare ciudat faptul că 
deși mare parte din tribune 
sînt dezolant de goale, la por
țile stadionului copiii și elevii 
nu sînt lăsați să intre. Cui ser
vește aceasta ? Ieri propuneam 
accestil liber al acestora. As
tăzi sîntem nevoiți să revenim 
cu această propunere nelua- 
tă-n seamă !

SILVIU DUMITRESCU

Atleta româncă Cornelia Po
pescu, este performera primei 
zile a meciului atletic dintre 
reprezentativele feminine ale 
României și S.U.A. Ea a tre

cut ștacheta înălțată la 
1,84 m.

DE

Vineri și duminică, la Brăila 
CAMPIONATELE REPUBLICANE 
CICLISM CONERAEIMP PE ECHIPE

ȘI SEMIEOND PE CIRCHI
La sfîrșitul acestei săptămtnl, 

iubitorii sportului cu pedale din 
Brăila vor putea »ista la două 
Importante întreceri din cadrul 
campionatelor republicane pe 1970. 
Este vorba de proba contratimp 
pe echipe și cea de semlfond pe 
circuit prima desfășurindu-se vi
neri Iar a doua duminică, pe stră
zile „orașului cu salcîmi“.

La aceste întreceri participă 
peste 100 de concurenți (seniori și 
juniori) din Capitală și din cen-

Ultima oră
a transferărilor

' • Rapid și Steaua nu au legitimat nici un
jucător !

• „Piti" Varga va juca la Progresul.
• Constantinescu și Mustățea la Dinamo 

București.
• Sorin Avram din nou la Bacău...

Așa cum era de așteptat, ieri, 
în ultima zi a perioadei de 
transferâri la fotbal, serviciul 
de legitimări al federației a fost 
luat cu asalt. Numai Clubul Pro
gresul București a depus acte 
pentru 17 jucâtori I

Pentru a urmări cu ușurință 
„plecările și sosirile" produse în 
loturile celor 16 divizionare A 
vă prezentăm, stimați cititori, un 
buletin (selectiv) al transferări
lor, pe capitole :

MUSTATEA („U" Cluj) și 
CONSTANTINESCU (Politehnica 
lași) — ambii la Dinamo Bucu
rești ; OPREA („U" Cluj) la Fa
rul ; PENZES (Steagul roșu), 

STÎNCEL (C.F.R. Cluj) și ARDE- 
LEANU (Steaqul roșu) — toti la 
„U" Cluj ; MARINESCU (Jiul) 
I. DINU (Rapid), VARGA (Dina- 
mo-București) și ROTARU (Stea
ua) — toti la Progresul Bucu
rești : Marian pcpescu 
(C.F.R. Cluj), CRACIUNESCU 
(Dinamo București) și MITROI 
(Petrolul) — toti la F. C. Argeș ; 
SORIN AVRAM (Farul) la Dina
mo Bacău ; MIRCEA MARDA-

• COMITETUL executiv al 
Cupei europene a tirgurilor la 
fotbal, întrunit la Luxemburg în 
prezența președintelui F.I.F.A., 
Stanley Rous, a stabilit sistemul 
de disputare a competiției și a 

procedat la tragerea la sorți pen
tru ediția 1970—1971.

Cele două echipe românești în
scrise la această cupă sînt Uni
versitatea Craiova și Dinamo 
București. Echipa craioveană va 
juca în primul tur (primul meci 
pe teren propriu) cu formația 
maghiară Dosza Pecs. Dinamo 
București (primul meci, de ase
menea. pe J$ren propriu) va in- 
tilni formația Paok din Salo
nic.

Meciurile din primul tur se 
vor juca între 1 și 30 septem
brie. 16-le de finală intre 1 oc
tombrie și 4 noiembrie. 8-le fi
nală între 5 noiembrie și 31 de
cembrie etc.

La actuala ediție a cupei par
ticipă 84 de echipe.

Brașov, 
Tg. Mu

la Brăila

trele cicliste din țară : 
Brăila, Constanța, Cluj, 
res etc.

Programul ciclist de_________
va fi completat cu o altă probă 
importantă — finala campionatu
lui pentru biciclete de turism — 
întrecere care, desigur, va da la 
Iveală, ca în fiecare an, o serie 
de tineri susceptibili de a fi pro
movați la categoria biciclete de 
curse.

EM. I.

joi ultima zi la

LOTO

RESCU (Raoid) la Politehnica 
lași; ȚURCAN (F.C. Argeș) la 
Jiul ; GABORAȘ (Univ. Craiova) 
la C.F.R. Timișoara ; NICHITI 
(„U" Cluj) și Gh. IONESCU (Ra
pid) — ambii ia C.F.R. Cluj.

DE LA „B" LA „A"
BODROJAN (Politehnica Ti

mișoara), ȘLEAM (A.S.A., Tg. 
Mureș) si DODU (A.S.A. Tg. Mu
reș) - la Jiul ; GHERGHEl (Va
gonul) la Progresul București, cu 
carantină de un an ; DONCA 
(Minerul Baia Mare), NESTO- 
ROVICI (C.S.M. Reșița), PANICI 
și SECELEANU (ambii de la Po
litehnica Timișoara) — toți ia 
C.F.R. Timișoara ; CIUPITU (Pro
gresul Brăila) la Petrolul Plo
iești.

DE LA „A la „B"
BUJOR (Rapid), JAMAISKI 

(Steagul roșu) și MĂȚAOANU 
(F.C. Argeș) — la Sportul stu
dențesc ; PAVLOVIC! (Progresul 
București) la Metalul Tîrgoviște ; 
CONTARDO (Politehnica iași) 
ia Ceahlăul Piatra Neamț ; 
MOT, ATODIRESEI, CZAKO si 
DOBAY (toți de la U.T.A.) - la 
Vagonul.

• AU ÎNCEPUT campionate
le internaționale de tenis ale 
Bavariei. In prima zi s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Ilie Năstase (România)— Andrew 
Pattison, (R.S.A.) 9—7, 6—1, 6—3; 
Ion Țiriac (România) — B. Ber
tram (R.S.A.) 6—1, 6—1, 6—3; 
Pilici (Iugoslavia) — Schroeder 
(R.F.G.) 6-0, 6-1. 6-2 ; Pokorny 
(Austria) — Elzer (R.F.G.) 6-2, 
6-3. 6-3: Alexander (Australia) — 
Mailer (R.F.G.) 6—2, 7—5. 7—5 ; 
Maud (R.S.A.) — Spannagel
(R.F.G.) 6-1, 6-3, 6-2 ; Davidson 
(Australia) — Schoenberger 
(R.F.G.) 7-5, 6-0, 6-1 ; Dent (Au
stralia) — Warwick (Australia) 
6-4, 6-1, 6-1.

• TURNEUL internațional de 
șah de la Buenos Aires a con
tinuat cu partidele cuprinse în 
runda a 11-a. Marele maestru 
român Florin Gheorghiu, ju- 
cînd cu piesele negre a remi
zat în 24 de mutări cu marele 
maestru argentinian Miguel 
Na.jdorf.

Alte rezultate : Fischer— L. 
Szabo 1-0 ; Rubinetti—Smîslov 
remiză ; Bisguier—Damianovici 
remiză.

• CAMPIONATELE euro
pene de tenis de masă rezer
vate juniorilor au continuat 
la Thornaby (Anglia) cu dis
putarea eliminatoriilor în 
proba pe echipe. In concursul 
feminin selecționata Româ
niei a întrecut cu 3—2 repre
zentativa Suediei.

Rezultate din concursul 
masculin : Cehoslovacia—
România 5—4 ; U.R.S.S.—
R.F. a Germaniei 5—1 ; Un
garia—Anglia 5—2 ; Suedia— 
Franța 5—2.
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de VIOREL BURLACU

URMĂRIREA CONTINUA...

— N-aveți nici o veste de la băiat. ?
— Vă jur că nu știu nimic. Nici eu, nici soția. Ea e încă bol

navă...
— Totuși spun vecinii că mai iese din casă.

— S-o fi dus la policlinică...
— îmi pare rău, dar să știți că a fost la poștă. A expediat un 

mandat.
—1 ?
— Nu ! Pe alt nume. Înseamnă că băiatul dumneavoastră nu e 

singur acolo...
— Să n-o condamnați. E mamă...
— N-o condamnă nimeni. Dar era mai bine dacă-l lăsați fără 

bani. Venea acasă și poate beneficia de niște circumstanțe ate
nuante...

★
— Pe David l-am arestat la Brașov. Intr-o cabană izolată din- 

tr-un vîrf de munte. Poza în străin doldora de bani.
— Era singur ?
— Aș. Cu o fată nostimă. Trebuie să vă spun că avea mare tre

cere la sexul frumos.
— E de mirare. Eu îl văd odios!
— Este odios. La suprafață insă, nu. E fermecător. Un tip cald, 

cuceritor. E de altfel secretul lor. Așa cum hoțul de buzunare tre
buie să aibă un simț foarte dezvoltat al degetelor, proxenetul nu 
reușește fără un vocabular frumos, maniere, un fel convingător de 
a-și exprima sentimentele. Toate fetele recoltate de el au crezut 
în iubirea lui dezinteresată, într-un viitor zugrăzit de el în cele 
mai ispititoare culori. De asta el reprezenta un pericol cu ade
vărat. Pervertea sufletele...

— Și Iuliu P . .
— Cu Iuliu e o poveste... Reținerea lui o socotesc ca pe o vic

torie...
— Unde l-ați arestat ?
— Era intr-o dimineață. Lucram la municipiu. Primesc un te

lefon.
— Am ghicit! Vă telefona Iuliu, nu ? Vorbea de la cine știe ce 

telefon public. Tatona. Vă provoca. Ați interceptat postul telefonic, 

ați trimis oamenii și gata. Victorie.
— îmi pare rău, dar aici de data asta nu e ceva spectaculos. La 

telefon era ofițerul de serviciu de la județ. Mă anunța că un tînăr 
vrea să stea de vorbă cu căpitanul Vasilievici. Cum îl cheamă ? 
— l-am întrebat pe ofițer. Acesta a strigat prin geamul boxei. 
L-am auzit. Răspunsul m-a uluit. îl chema Iuliu H. Am alergat cu 
prima mașină. Fantoma blondă mă aștepta cuminte răsucindu-și 
colțurile hainei... Era intr-adevăr, înalt, frumos, atletic. Mai tîrziu 
am aflat că era și un fel de campion local la motocros, dar că mo
tocicleta lui faimoasă era de fapt o motoretă destul de ponosită...

— L-ați arestat ?
— Imediat!
— De ce ? Doar se prezentase singur. Divergențele din el înce

puseră să se limpezească. Poate era mai bine să-i fi întins o mină. 
Să-l fi lăsat liber. Mie mi s-ar fi părut mai cavalerește.

— L-am arestat de frică. Am stat mult de vorbă cu el. Trăise 
o noapte de groază la bunici. Aceștia îi vorbiseră foarte mult și 
foarte înfricoșător de faptele sale. Deși părea calm, am simțit că 
mocnește în el ceva. Mi-era teamă că dîndu-i voie să plece s-ar pu
tea sinucide. Există un moment critic în relațiile noastre cu in
fractorii. Vn fel de punct de fierbere. Dacă atunci cînd simți că 
se topește și ultima împotrivire nu ai inspirația unei acțiuni potri
vite, retezi totul. Omul se opacizează. Asta înseamnă că ești un po
lițist mediocru, chiar slab.

— Și el era la acel punct!
— Exact. Acumulase groază, avea cearcăne, era capabil de orice 

prostie. L-am reținut. Am recomandat tuturor să-i vorbească fru
mos, să-l menajeze... l-am lăsat țigări. Putea să primească orice fel 
de vizite sau pachete...

— De asta spuneați că e vorba de o victorie P
— Să știți că era. Nu vă dați seama ce înseamnă pentru un po

lițist să simtă că infractorul, chiar infractor, are încredere în el. 

Că-și dă seama că eu și el sîntem egali. Fiecare în partea lui. El a 
greșit față de lege, înțelege asta, eu sînt de partea ceastălaltă -’-r 
îl înțeleg. îl condamn dar nu-l oprimez.

—• Și Peter D., nu ?
Eu ■ Era total compromis. Sfida. Nu găsisem nici o lungime 

de undă pe care să corespondăm. De aceea a și primit o pedeapsă 
așa de mare,

— Cît?
Ț~ Șapte ani...« Iulian insă, era ceea ce dv., gazetarii, numiți un 

„tip recuperabil“. Sînt convins că pe urmă, peste o vreme, o să-mi 
dea un telefon sau o să vină să mă vadă. Am luptat cu el cinstit, 
ba chiar aș spune că am luptat alături de el împotriva a ceea ce 
era rău în el. Și el și-a dat seama de asta...

— Sună cam romantic.
— Are și meseria noastră doza ei de romantism. Aș spune 

chiar un romantism necesar...
(Din același interviu luat căpitanului R. V.)

P. S. A fost un caz dificil. Dificil tocmai prin aparența de 
simplism care putea presupune o dibăcie de profesioniști de clasă 
Nimeni nu se gîndise că pot acționa niște copii. Și culmea grupați 
in doua bande rivale. Totul e limpede. Și grav. Plînsul de copil 
nu mai poate înduioșa pe nimeni, frămîntarea mîinilor unor oameni 
virstmci la aflarea sentinței nu mai înseamnă decît neputință Le
gea e implacabilă. Rămîne acum doar regretul sincer pentru fapta 
cmnisă, și bineînțeles acea forță a exemplului care nu trebuie ur-

Și mai rămîne poate regretul de a nu te fi nutut opri ]a timp 
atunci oind naiva aventură își schimbă candida forță a năstrușniciei 
intr-o schima hidoasă a nesăbuinței.

(SFIRȘIT)
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• Deschiderea conferinței de la Tripoli

TRIPOLI. — Conferința mi
niștrilor apărării și de externe ai 
Libiei, Republicii Arabe Unite, 
Sudanului, Siriei și Iordaniei a 
fost deschisă miercuri dimineața 
la Tripoli de către șeful statului 
libian, colonelul Moamer El Ge- 
dafi.

In cadrul primei ședințe secre
te a conferinței a fost analizată 
situația militară de pe liniile de 
încetare a focului cu Israelul, a- 
nunță agenția libiană de știri. 
Sursa citată precizează că minis
trul egiptean al apărării, Moham
med Fawzi, a făcut o expunere 
asupra acestei probleme.

Agențiile de presă menținează 
că, în afara delegaților celor cinci 
țări prezente (Irakul și Algeria 
au anunțat că nu vor participa la 
conferință, dată fiind opo >ziția 
lor față de „planul Rogers“) în 
capitala Libiei se află și o de
legație a rezistenței palestiniene, 
care, în eventualitatea că ar fi 
invitată la lucrări, ar urma să 
prezinte în fața participanților 
poziția organizațiilor palestiniene 
de rezistență în legătură cu ac
tuala evoluție a situației din O- 
rientul Apropiat.

TRIPOLI. — Președintele Con
siliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Ge- 
dafi, a revenit marți seara la 
Tripoli după un turneu în capi
talele R.A.U., Irakului și Siriei.

La Damasc, șeful statului li
bian a avut întrevederi cu pre
ședintele Noureddine El Atassi, 
în legătură cu poziția adoptată 
de autoritățile de la Damasc 
față de „planul Rogers“.

Moamer El Gedafi a întreprins

vizită la 
_ . „ întreținut cu
oficialități irakiene asupra ace
leiași probleme.

La Cairo, el l-a informat pe 
președintele Nasser asupra re
zultatelor contactelor pe care 
le-a stabilit la Damasc și Bagdad.

anterior 
Bagdad,

o scurtă 
unde s-a

RABAT. — Doi reprezentanți 
ai Organizației pentru elibera
rea Palestinei au părăsit marți 
seara Marocul, plecînd la Beirut. 
Ei au fost primiți de regele 
Hassan al II-lea, căruia i-au ex
pus poziția acestei organizații 
față de planul american de re
glementare a crizei din Orien
tul Apropiat. u '

MOSCOVA. — Miercuri au 
început la Moscova convorbiri 
sovieto-irakiene, relatează agen
ția TASS.

Delegația sovietică la convor
biri este condusă de Kirill Ma- 
zurov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., iar cea ira
kiană de Saddam Hussein el 
Takriti, vicepreședinte al Consi
liului Comandamentului Revolu
ției, secretar general adjunct al 
Partidului Baas.

în cursul convorbirilor, au fost 
examinate probleme privind dez
voltarea și întărirea colaborării 
dintre U.R.S.S. și Republica 
Irak în diferite domenii. A avut, 
de asemenea, loc un schimb de 
păreri în problemele situației din 
Orientul Apropiat și au fost dis
cutate o serie de alte probleme 
internaționale actuale care inte
resează ambele părții Convorbi
rile continuă.

Mișcarea 
grevistă 

din Spania
Muncitori spanioli 

continuă lupta revendi
cativă pentru îmbunătă
țirea condițiilor de trai 
ți de lucru.

După .cum s-a anunțat la Ma
drid, peste 1000 de mineri din 
localitatea Camacho, situată lin
gă orașul Oviedo, se află de o 
săptămînă în grevă, refuzînd să 
se prezinte la lucru pînă cînd nu 
vor fi satisfăcute revendicările 
lor. Greva celor 12 000 de munci
tori constructori din orașul și 
provincia Granada s-a încheiat cu 
succes, patronii fiind nevoiți să 
accepte sporirea salariului minim 
și îmbunătățirea condițiilor de 
lucru.

După cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, la Vallecas, 
suburbie muncitorească a Madri
dului, au apărut pe ziduri lozinci 
de condamnare a „represiunii sîn- 
geroase" la care s-a dedat poliția 
din Granada împotriva muncito
rilor greviști la 21 iulie,

J-

Un sfert de veac de la restabilirea
relațiilor diplomatice intre România

si U. R. S. S.

C=

Succesul „misiunii Colombo
u

NOU GUVERN DE „CENTRU-STÎNGA“
ÎN ITALIA

Odată cu realizarea acordului între partidele coaliției de 
centru-stinga de a reconstitui un guvern cvadripartit pe baza 
documentului-program elaborat de premierul desemnat, 
Emilio Colombo, criza de guvern din Italia înregistrează ul
timul act al desfășurării sale-

Pînă joi seara, grupurile 
parlamentare ale socialiștilor, 
republicanilor, socialiștilor u- 
nitari și democrat-creștinilor 
își vor propune reprezentanții 
care să facă parte din viitorul 
cabinet. Se consideră ca imi
nentă primirea la Palatul Qui- 
rinale a lui Colombo pentru a 
comunica șefului statului în
deplinirea mandatului încre
dințat și a-i supune lista cabi
netului său. Apoi, după în
cheierea formală a tratativelor 
dintre delegațiile partidelor de 
centru-stînga, se așteaptă pre
zentarea în fața Parlamentului 
a noii echipe guvernamentale 
pentru obținerea votului de în
vestitură. In general, se preve
de că votul Camerei deputați- 
lor și al Senatului ar putea a- 
vea loc la 12 sau 13 august.

în așteptarea epuizării aces
tei agende de tratative cu ca
racter tehnic — obligatorie 
însă din punct de vedere con
stituțional — observatorii poli
tici analizează schița-program 
a noului guvern, căutînd să 
desprindă elementele de bază 
ce definesc orientarea politică 
generală și programul guver
namental de acțiune. Alcătuit 
din patru capitole, în care se 
relevă punctele de contact ce 
permit partidelor de centru- 
stînga să reconstituie coaliția 
guvernamentală, documentul 
elaborat de Colombo reprezin
tă, în esență, o reluare a prin
cipalelor orientări ce au ca
racterizat guvernele cvadripar- 
tite precedente.

Urmînd un dozaj „farma
ceutic“ în întocmirea progra
mului său guvernamental, Co
lombo a mizat abil pe salva
rea în extremis a formulei de 
centru-stînga, dar a lăsat de o 
parte probleme importante, 
controversate, în legătură cu 
care discuțiile din cadrul di
recțiunilor P.S.I. și P.S.U. au 
scos în evidență numeroase 
critici și rezerve. De aceea, so
lidaritatea forțată care stă la 
baza noii colaborări cvadripav- 
tite — ce pune capăt doar cri
zei de guvern dar nu și celei 
care străbate însăși formula de 
centru-stînga — s-ar putea do
vedi din nou ca un element de 
instabilitate mai curînd decît 
de reconciliere și eficiență.

în legătură cu componența 
viitorului guvern, cercuri in
formate sînt de părere că vor 
fi evitate la maximum schim
bări față de structura guvernu
lui precedent, condus de Ru- 
mor. Socialiștii și republicanii 
au și anunțat „înghețarea“ re
prezentării lor în viitorul cabi
net, considerînd satisfăcătoare 
repartizarea anterioară a por
tofoliilor. Socialiștii unitari au 
solicitat însă sporirea numă
rului portofoliilor lor în gu
vern de la trei la patru.

NICOLAE PUICEA 
corespondentul Agerpres 

la Roma

Pentru a șasea noapte 
consecutiv, în capitala Irlan
dei de nord, Belfast, au con
tinuat incidentele. Cele mai 
puternice ciocniri s-au înre
gistrat în cartierul catolic. 
Poliția a folosit, pentru îm- 
prăștierea manifestanților, 
grenade cu gaze lacrimoge
ne. Au fost efectuate mai 
multe arestări.

In fotografie : aspect din 
timpul ciocnirilor care au a- 
vut loc luni. Soldați britanici, 
cu echipament special de 
protecție — căști și măști 
metalice, se adăpostesc în 
spatele unei mașini răstur
nate de manifestanții cato
lici în cartierul New Lodge 
Street din Belfast.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL UNIUNII SO
VIETICE, Andrei Gromiko, și 
ministrul afacerilor externe al 
R.F. a Germaniei, Walter Scheel, 
au continuat miercuri la Mosco
va convorbirile in probleme care 
interesează cele două părți, 
transmite agenția TASS.

Guvernul Ceylonului a recu
noscut Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, anunță agenția 
V.N.A.

• PARLAMENTUL ISRAE- 
LIAN a ratificat cu o majoritate 
ie 66 voturi pentru, 28 de voturi 
contra și 9 abțineri hotărirea gu
vernului de acceptare a propu
nerii americane de soluționare a

SC
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conflictului din Orientul 
piat.
• PRIMUL CABINET 

ISTORIA EMIRATULUI 
CAT ȘI OMAN își va prelua
funcțiile în următoarele cîteva 
zile, a anunțat miercuri postul 
de radio din Kuweit. Noul șef 
al statului, sultanul Qbous Ben 
Said, a emis un decret în baza 
căruia Saleh Ben Taimur a fost 
numit prim-ministru.

Abdicarea forțată a fostului 
sultan, la sfîrșitul lunii iulie, 
a pus capăt regimului monar
hia absolutist.

CONFERINȚA 
MIȘCĂRII 

PANAFRICANE

• PIOTR JAROSZEWICZ, vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, l-a primit 
pe Heinz Kuehn, primul minis
tru al landului Renania de Nord- 
Westfalia, care se află în vizită 
în Polonia, informează agenția 
PAP.

In timpul discuțiilor au fost 
examinate problemele dezvoltă
rii relațiilor economice dintre 
Polonia și R.F. a Germaniei.

• MARGARET KENYATTA, 
fiica președintelui Kenyei, Jomo 
Kenyatta, a fost aleasă în postul 
de primar al capitalei țării, Nai
robi, devenind astfel prima fe
meie africană care deține un ast
fel de post.

Margaret Kenyatta a ocupat 
funcția de viceprimar al capita
lei începind din anul 1969.

• PREȘEDINTELE
LOR UNITE, Richard Nixon, 
avut o întrevedere cu generalul 
Joseph Mobutu, președintele Re
publicii Congo (Kinshasa), care 
se află in S.U.A. într-o vizită o- 
ficială de o săptămînă. In cursul 
șederii sale la Washington, ge
neralul Mobutu urmează să con
fere și cu secretarul de stat, 
William Rogers, și cu alte ofi
cialități americane.
• GUVERNUL CENTRAL AL 

INDIEI a preluat conducerea 
directă asupra statului Kerala, 
unde urmează să aibă loc la 17 
septembrie noi alegeri locale, in
formează agenția Press Trust of 
India.

STATE-
a

A TINERETULUI

Lupte la Hue
Forțele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet

namului de Sud, au continuat în ultimele 24 de ore atacurile 
asupra bazelor americano-saigoneze situate în diferite regiuni 
sud-vietnameze.

Cele mai violente lupte s-au 
desfășurat în apropierea orașelor 
Hue, Da Nang și Quang Ngai. 
Artileria forțelor patriotice a 
bombardat numeroase poziții for
tificate ale inamicului, printre 
care una aparținînd celei de-a 
101-a divizii americane de pa- 
rașutiști, aflată în imediata apro
piere a fostei capitale imperiale, 
Hue. De asemenea, patrioții sud- 
vietnamezi au bombardat instala
ții militare ale S.U.A. din Delta 
fluviului Mekong și regiunea sai
gon eză.

Totodată, aii mai fost semnala
te lupte în regiunea Platourilor

înalte, în provinciile Ban Me 
Thuot și Chuong Thien. Un eli
copter american a fost doborît în 
provincia Kien Phong, la aproxi
mativ 120 km. vest de Saigon.

Poporul bolivian aniver
sează ziua sa națională — 
împlinirea a 145 de ani de 
la înlăturarea dominației co
loniale spaniole. Cu prilejul 
sărbătorii naționale a Boli- 
viei, poporul, tineretul ro
mân, adresează poporului 
bolivian urări de succese pe 
calea dezvoltării țării sale, 
prosperitate și pace.

în fotografie: imagine din 
capitala Boliviei — La Paz.

Atacuri ale

cambodgieni
deMiercuri dimineața forțele 

rezistență populară din Cambod- 
gia au atacat pozițiile deținute 
de trupele administrației Lon Noi 
în localitatea Prey Tung, la nord 
de Pnom Penii, precum și în 
rașul Prey Sandek, situat la 
proximativ 90 kilometri sud 
capitala cambodgiana.

Corespondenții agențiilor 
presă anunță, de asemenea, 
în sectoarele Sre Khlong 
Skoun continuă să se desfășoare 
lupte între grupuri de patrioți și 
unități militare inamice.
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• CAPITALA SENEGALULUI, 
orașul Dakar, va găzdui la sfîr- 
șitul acestui an cea de-a treia 
conferință a Mișcării panafricane 
a tineretului. După cum a anun
țat secretarul general al acestei 
organizații, Saadna Abdel Kader, 
viitoarea conferință va examina 
rapoartele privind situația poli
tică pe continentul african, acti
vitățile desfășurate de organiza
ție și, in special, posibilitățile de 
sprijinire a mișcărilor de elibe
rare națională.

DILEME LA MONTEVIDEO
După eliberarea de către organizația „Tupamaros“ a judecăto

rului de instrucție Daniel Pereira Manelli, răpit în urmă cu o săp
tămînă, atenția observatorilor din capitala uruguayană este reți
nută în prezent de dezbaterile care au loc în sinul guvernului în 
legătură cu modul cel mai indicat de a se obține punerea în li
bertate a celor două persoane reținute încă de răpitori, consulul 
brazilian Aloysio Dias Gomides și consilierul american Daniel 
Mitrionc. Una din modalitățile avute în vedere s-a materializat în 
proiectul de lege, propus de doi deputați ai opoziției, privind de
cretarea unei amnistii generale. Potrivit unor surse guvernamenta
le, președintele Jo.-ge Pacheco Areco ar înclina însă pentru o a 
doua soluție și anume introducerea unui amendament la Codul 
Penal privind exilarea tuturor persoanelor vinovate de delicte po
litice. Potrivit unOr cercuri ale Congresului, amendarea Codului 
Penal ar avea mai multe șanse de a fi adoptată decît amnistia 
generală. Și înțr-un caz și în celălalt, procesul legislativ nu va 
dura niai mult de cîteva zile, ceea ce lasă să se întrevadă posi
bilitatea rezolvării în curînd a acestei afaceri. In mesaje adresate 
autorităților americane și braziliene, șeful statului uruguayan și-a 
reafirmat intenția de a obține eliberarea într-un viitor apropiat a 
celor două persoane aflate încă în mîinile răpitorilor.

Au trecut 25 de ani de Ia 
restabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și 
Uniunea Sovietică, moment 
de deosebită importanță in 
dezvoltarea legăturilor de 
prietenie între țările și po
poarele noastre. Acest eveni
ment a intervenit la mai pu
țin de un an de la actul isto
ric de la 23 August 1944, cînd 
poporul român, condus de 
Partidul său Comunist, înfăp
tuind insurecția armată a în
lăturat dictatura antonescia- 
nă și a deschis drumul unei 
vieții noi, potrivit aspirațiilor 
sale. Pe pămintul Europei 
abia se încheiase războiul 
pentru înfrîngerea hitlerisinu- 
lui, victorie măreață a popoa
relor dornice de libertate, la 
care armata română și-a adus 
contribuția sa alături de glo
rioasele armate ale U.R.S.S. 
care au purtat greul încleștă
rii cu fascismul german. De 
altfel, în declarația sovietică, 
care făcea cunoscută restabi
lirea relațiilor diplomatice în
tre U.R.S.S. și România, gu
vernul sovietic sublinia „par
ticiparea activă a României 
începînd de la 23 August 
1944 în luptă, de partea A- 
liaților, contra Germaniei hi- 
tleriste“. La 6 august 1945, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al României, dr. Pe
tru Groza, declara : „Guvern 
și popor vedem în hotărirea 
de restabilire a raporturilor 
diplomatice dintre țările noas
tre și în schimbul de miniștri 
care îi va urma, recunoaște
rea tuturor jertfelor noastre 
și, totodată, prilejul pentru 
adincirea prieteniei ce leagă 
indisolubil popoarele noas
tre“.

Cei 25 de ani care au tre
cut de la acest eveniment de 
o însemnătate deosebită în 
evoluția relațiilor româno-so- 
vietice au fost ani de conti
nuă adîncire a prieteniei în
tre popoarele noastre, priete
nie cu vechi rădăcini într-o 
istorie de lupte comune pen
tru înfăptuirea idealurilor de 
libertate și progres. Trăind 
alături și dezvoltînd între ele 
multiple raporturi, popoarele 
noastre s-au găsit, deseori, 
împreună, înfruntînd dușmani 
comuni. Sîngele vărsat în 
comun de ostașii români și 
sovietici în marile bătălii pen
tru zdrobirea hitlerismului, a 
cimentat și mai mult priete
nia româno-sovietică, cola
borarea popoarelor noastre.

După instaurarea puterii 
populare in România, in anii 
construcției socialiste, priete
nia. alianța și cooperarea cu 
Uniunea Sovietică s-au ridicat 
pe o treaptă superioară, avînd 
un fundament solid în comu
nitatea orînduirii, a ideologiei 
marxist-ieniniste, a țelurilor 
comune ale socialismului și 
comunismului. Document de 
deosebită însemnătate, Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală româno-so- 
vietic, semnat în februarie 
1948 a consfințit această nouă 
etapă a legăturilor reciproce, 
le-a conferit 
internațional 
amplu cadru

caracter de act 
și a creat un 
politico-juridic

★

RECONSIDERAREA RECONSIDERĂRII.
Reconsiderarea laburis

tă in chestiunea prezen
ței militare britanice „la 
Est de Suez" se află la 
ora... reconsiderării.

— In vizită oficială la 
Singapore, lordul Car- 
rington, ministrul apără
rii în noul guvern con
servator a făcut două de
clarații consecutive cu a- 
celași conținut, voit ac
centuat : forțe militare 
britanice vor fi menținu
te în Extremul Orient și 
după 1971 (dată pentru 
care guvernul precedent, 
laburist, fixase retragerea 
ultimelor contingente en
gleze de „la Est de 
Suez").

— In cadrul Ministeru
lui de Externe britanic a 
fost înființat săptămînă 
trecută un „oficiu pen
tru coordonarea proble
melor politice privind 
zona Golfului Persic" (o- 
ficiu care, reînvie, în fapt 
un „departament“ special 
similar, datînd din anul 
1925 și desființat de labu
riști în toamna anului 
1968).

Tendințe de a nu re
nunța total la ceea ce unii

comentatori londonezi 
numesc cu vădită ironie 
„vechile iluzii imperiale", 
proiecte de menținere a 
bazelor militare și a ce
lor peste 50 000 dc sol
dați britanici aflați ac
tualmente „la Est de 
Suez" s-au conturat încă 
în perioada campaniei e- 
lcctorale în unele para
grafe, probabil voit gene
rale și ambigue, ale Ma
nifestului electoral al 
partidului conservator. 
Un raport secret al unei 
comisii însărcinate de 
conducerea conservatoare 
cu elaborarea unui „nou 
plan de apărare", raport 
ale cărui linii destul de 
amănunțite au devenit 
cunoscute — datorită u- 
nor indiscreții — la sfir- 
șitul lunii mai, contura 
mai precis ceea ce în Ma
nifestul 
doar ca 
politică 
Raportul 
printre altele :

— Menținerea unei pre
zențe militare britanice 
„adecvate și cu o reală 
putere de șoc" la Est de

electoral apărea 
o teză vagă de 

internațională, 
preconizează,

Sucz, astfel incit să ofere 
„credibilitatea apărării 
intereselor britanice“ în 
această zonă.

— Crearea unui „mini- 
pact“ militar cu Malaie
zia, Singapore, Australia 
și Noua Zeelandă (toate 
membre ale Common- 
wealth-ului).

— Crearea unui „pact 
regional pentru apărarea 
Africii de Sud și 
navale prin Capul 
Speranțe“, pact în 
căruia ar urma 
atrase, pe lingă 
și Republica Sud-Africa- 
nă, Argentina și Brazilia.

Analizind punctele prin
cipale ale acestui raport 
confidențial, ziarul liberal 
GUARDIAN aprecia că 
„totul apare ca un ames
tec de pactomanie desu
etă și iluzii periculoase“. 
Iar TIMES observa că 
„lucrul cel mai blînd care 
se poate spune (despre 
autorii raportului n. n.) 
este că ei nu au suficien
te resurse de realism" și 
își exprima „speranța că 
nucleul conducător al 
conservatorilor, în rindul 
căruia se află multe per-

a căii 
Hunei 
cadrul 
să îie 
Anglia

sonalități perspicace și 
dotate cu un pragmatism 
sănătos nu va cheltui e- 
forturi și 
pentru 
ționale care țin mai de
grabă de domeniul unui 
gen de aventură“.

Deocamdată, , se poate 
nota că prima vizită o- 
l'icială peste hotare a mi
nistrului apărării în noul 
guvern conservator a fost 
efectuată în Singapore și 
Malaiezia, avînd ca leit- 
motiv afirmarea voinței 
Londrei de a-și menține 
prezența militară „la Est 
de Suez“ și conținind 
printre obiectivele discre
te ceea ce unele surse 
britanice defineau ca „o 
tatonare a perspectivelor 
unei formule de apărare 
comună“. Se poate nota, 
de asemenea, că una din 
inițiativele pe plan ex
tern ale cabinetului con
servator a constituit-o 
renunțarea la embargoul 
asupra armelor destinate 
Republicii Sud-Africane. 
Din interpelările din 
Camera comunelor a re
ieșit, cu destulă claritate.

disponibilități 
acțiuni interna-

că mobilul de perspecti
vă pentru care se reiau 
livrările de armament 
modern spre R.S.A. este, 
așa cum îl definea unul 
din oratori : „punerea 
Republicii Sud-Africane 
in poziția de a apăra una 
din clasicele căi mariti
me, vitală și pentru An
glia“. Argumentare care, 
dusă pină la capăt, lasă 
să se străvadă opțiuni 
pentru punerea eventuală 
pe picioare a unui pact 
militar în zona respecti
vă. Dacă adăugăm la toa
te acestea decizia luată 
zilele trecute de a se 
menține în serviciu unul 
din cele două vase port
avion care, potrivit pro
iectelor precedente trebu
iau scoase din efectivul 
flotei militare, ca și ho- 
tăxîrea de a nu se mai 
desființa brigada merce- 
nară de'„gurkhas" nepa- 
lezi, impresia că asistăm 
la o reconsiderare a unei 
destul de recente recon
siderări, se accentuează.

EM. RUCÄR
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pentru dezvoltarea și adînci- 
rea lor continuă. De-a lungul 
anilor, relațiile de prietenie, 
alianță și colaborare dintre 
țările noastre s-au dezvoltat 
și adîncit continuu.

Întărirea relațiilor de prie
tenie româno-sovietice se în
cadrează organic în politica 
sxternă a partidului și statului 
nostru care are în mod nea
bătut în centrul său, ca 
principiu cardinal și perma
nent, adîncirea continuă a 
prieteniei frățești, a solidari
tății și unității cu toate sta
tele socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncito
rești, sub stindardul ideilor 
internaționalismului socialist.

In acest cadru se înscrie ca 
un moment de mare in^ 
portanță, semnarea la Buci 
rești a i ’ ' ~ '
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele două țări, 
tratat care constituie un pu
ternic instrument de dezvol
tare a prieteniei și colaboră
rii româno-sovietice, de adîn
cire a cooperării bilaterale 
pe toate planurile vieții eco
nomice, sociale și politice. 
Evoluția ascendentă a relații
lor româno-sovietice se reflec
tă în toate domeniile colabo
rării dintre cele două țări ve
cine și prietene. In comerțul 
exterior al României, U.R.S.S. 
deține primul loc. In baza 
acordului comercial de lungă 
durată pe anii 
volumul livrărilor 
de mărfuri crește 
mativ 30 la sută 
cordul precedent, 
tare favorabilă 
schimburile 
ce, culturale, artistice etc. 
După cum se arată în noul 
tratat, România și U.R.S.S. 
vor dezvolta colaborarea în 
domeniul politic, economic 
și cultural, vor adinei coope
rarea în producție și tehnico- 
științifică, vor lărgi în conti
nuare colaborarea în dome
niile învățămîntului, literatu
rii și artei, ocrotirii sănătății 
și în alte domenii, vor inten
sifica schimburile de expe
riență, in spiritul avantajului 
reciproc. Tovarășul Nicolî' 
Ceaușescu a subliniat la re 
centa Plenară a C.C. 
P.C.R. : „Partidul și poporii. 
nostru vor face totul pentru 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, cu po
poarele Uniunii Sovietice, 
considerînd că aceasta cores
punde atît intereselor țărilor 
și partidelor noastre, cît și in
tereselor generale ale socialis
mului și păcii“.

La împlinirea unui sfert de 
veac de la restabilirea rela
țiilor diplomatice între Ro
mânia și U.R.S.S. exprimăm 
sentimentele de caldă prie
tenie ale poporului nos
tru față de popoarele sovie
tice, convingerea că legătu
rile frățești dintre țările 
noastre se vor dezvolta în 
continuare, în interesul ambe
lor popoare, al unității și 
coeziunii țărilor socialiste, al 
cauzei socialismului și păcii 
în lumea întreagă.

ă, semnarea la Bucii . 
noului Tratat de pric-\.

1966—1970 
reciproce 

cu aproxi- 
față de a- 
O dezvol- 
o cunosc 

tehnico-științifi- 
artistice
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__,____ _______  . . aniversări a restabilirii rela
țiilor diplomatice între România și Uniunea Sovietică, între 
ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a avut loo un schimb de telegrame 
de felicitare.

Cu același prilej, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a oferit miercuri un dejun la care au 
participat A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București, 
membri ai ambasadei, precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

In aceea zi, adjunctul ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., N. V. Firiubin, a oferit un prînz la care au luat 
parte ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova, 
Teodor Marinescu, membri ai ambasadei, precum și func
ționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 25-a

Expoziție românească

in R. D Congo
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La Thysville, unul din princi
palele orașe din Republica De
mocratică Congo, a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
„Prin România de azi“, organi
zată în cadrul manifestărilor 
consacrate zilei de 23 August, 
cu sprijinul autorităților con
goleze.

La vernisaj au participat vice
guvernatorul G. Yogo, comisar 
provincial al Provinciei Congo

Central, și alte persoane oficiale 
congoleze, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public.

A fost de față Al. Tujon, am
basadorul României la Kinshasa, 
și membri ai ambasadei.

Expoziția s-a bucurat de un 
deosebit succes, presa și radio- 
televiziunea congoleză relatînd 
pe larg despre această manifes
tare culturală românească.
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