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Așa cum ne-am obiș
nuit de ani, colective de 
muncă din industrie, din 
toate sectoarele de acti
vitate, anunță în aceste 
zile în presă, prin te
legrame trimise con
ducerii partidului, perso
nal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rezultatele în 
producție, succesele ob
ținute în cinstea zilei de 
23 August. Este poate 
cel mai caracteristic mod 
de sărbătorire a unei a- 
niversări revoluționare, a 
datei cînd s-au deschis 
posibilitățile construirii 
socialismului, eveniment 
ce a avut, ca atîtea în is
toria noastră, o semnifi
cație națională și so
cială, eliberarea de fas
cism, ca formă neagră a 
exploatării de clasă și ie- 

.șirea din coaliția hitle- 
ristă impusă de către 
Gerir <r<ția nazistă prin 
presi mă, pradă a terito
riului Ș> ocupație masca
tă. Actul de la 23 August 
a avut în același timp o 
mare importanță interna
țională, zguduind strate
gia germană, impunînd 
retragerea din Balcanii cu 
comunicația tăiată, gră
bind sfîrșitul războiului, 
prin consecințe strategice 
și prin participarea di
rectă a României la coa
liția antihitleristă. Prin 
insurecția armată, Parti
dul Comunist, proletaria
tul român, largi cercuri 
progresiste, riseîndu-și 
viața și apoi soldații noș
tri, atîția dintre ei pier- 
zîndu-le, au dat dovadă 
încă o dată de patriotism, 
au scăpat țara de la o 
catastrofă prin aceeași 
acțiune aducînd un aport 
sensibil la lupta comună 
a popoarelor angajate în 
zdrobirea fascismului, 
au dat dovadă de soli
daritate, umană în sensul 
cel mai larg, internațio- 
nalistă din punctul de 
vedere al proletariatului 
al cărui dușman înverșu
nat de clasă a fost fas
cismul. în acest fel, 23 Au
gust a cuprins, ca toate 
actele istorice majore, o 
sinteză de sensuri și con
secințe, a fost nu numai 
o răsturnare istorică dar 
și un mănunchi al trăsă
turilor esențiale ale po
liticii Partidului Comu
nist Român, detașament 
patriotic, internaționa-

(Continuare în pag. a V-a)

Șantierul de pe Lotru

unul din viitoarele izvoare

ale luminii
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ieri, azi, dar mai
ales miine — interlo
cutor TITUS OZON

TOTDEAUNA
UNDE ESTE
MAI GREU

INDESTRUCTIBILA
DINTRE PARTID

ȘI POPOR
CITIȚI

MASA ROTUNDĂ ORGANI

ZATA DE ZIARUL NOSTRU,

PE ACEASTĂ TEMĂ

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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VASILE RÄVESCU
Barajul de la Porțile de Pier.

Foto: O. PLEC AN

DIN BILANȚUL BOGAT 
AL LUI AUGUST

• *LA MAREA UZINA brașoveanfi a coborît de pe banda 
de montaj luni la amiază tractorul cu numărul de fabri
cație 260 000. Este vorba despre un tractor din familia celor 
de 45 CP denumit DT-450 (dublă tracțiune). Acest tractor pe 
roți este destinat mecanizării lucrărilor în pantă. Prezente 
în toate județele țării, pe ogoare, șantiere de construcții,
la sondele petroliere, la exploatările forestiere

Galați și-a lărgit 
nouă hală, desti- 
navele de peste

(Agerpres)

• LUNI la ora 10,57 s-a încheiat perioada de 
probe complexe ale hidroagregatului nr. 1 din 
cadrul Centralei electrice de la ,,Porțile de

• ȘANTIERUL NAVAL din 
capacitatea de producție cu o 
nată lucrărilor de montaj la 
20 000 tone. Construcția a fost realizată, conform 
prevederilor, pînă la 23 August și dispune de 
instalații tehnice și utilaje de înaltă productivi
tate.

In cinstea marii sărbători a eliberării se in
clud, de asemenea, ș>i alte succese demne de 
semnalat, cum sînt depășirea producției globale 
la zi cu 2,6 milioane, și a producției marfă cu 
8 milioane lei, realizarea unor beneficii supli
mentare în valoare de 4 milioane, precum șl 
faptul că patru din navele livrate anul 
acesta au părăsit șantierul cu 10—25 zile mal 
devreme.

Fier“.
încheind cu bine toate probele la care a fost 

supus, primul hidroagregat de la Porțile de 
Fler este socotit, începlnd de luni dimineață, în 
funcțiune continuă. După cum a comunicat Dis
peceratul sistemului național, pînă la încheierea 
perioadei de probe complexe, consumatorii au 
primit de la Porțile de Fier 3 000 000 kilowați- 
oră. Cu alte cuvinte, primul hidroagregat de la 
Porțile de Fier livrează zilnic o cantitate de 
energie electrică egală cu cea furnizată în pre
zent de cele șase agregate ale hidrocentralei de 
la Bicaz.

(Agerpres)

LOTRU
FRAGMENTE DINTR-UN

POEM AL LUMINII
• Excavația centralei subterane s-a încheiat cu o lună mai 

devreme.
• Se încearcă un nou record la betonare.
• 4 000 m.c. anrocamente încorporate într-o singură zi în 
barajul de la Vidra.

MAREȚIA 
EROULUI

DRAMATIC
AUREL BARANGA

In deceniul 1950—1960, ca să 
accept o periodizare literară a- 
proximativă, au fost scrise cîteva 
reprezentative drame romantice 
revoluționare: „Surorile Boga“, 
„Pasacaglia“, „Anii negri“ sau 
„Arcul de triumf". Dincolo de 
deosebirile, firești, de scriitură, 
au un numitor 
tesc toate un 
unei orientări 
schematizatoare. 
împart — nu arbitrar, ci fa
tal — în >,pozitive“, . și „nega
tive“, în funcție de necesitățile 
exprimării unei teze. Oricît ar 
părea de curios, schema n-a con
stituit o cucerire contemporană. 
Era preluată fie schema dramei 
romantice de tip hugolian, fie 
schema dramei populare — mai 
exact : a „melodramei plebee“, 
care a îmbogățit îndeosebi, re
pertoriul teatrului francez din 
primele decenii ale veacului 
nouăsprezece. Cu o naivitate ce 
nu era întrecută decît de gene
rozitatea de sentimente pusă în 
serviciul unor acțiuni menite să 
zguduie mari mase de spectatori, 
aceste piese înfățișau niște ca
ractere stînd sub semnul fatali
tății sociale ; cei „buni“, „gene
roși“, „sinceri“ aparțineau stratu- 

• rilor paupere, cei „răi“, „cinici“, 
„răzbunători“, „inumani“ — stra
turilor avute.

Greșeala de esență a unei a- 
șemenea orientări caracterologice

comun : plă- 
tribut scuzat 
caracterologice 
Personagiile se

decurgea dintr-una de ordin me
todologic : era impus ca un dat 
ceea ce s-ar fi cuvenit să fie de
monstrat, socialul neputînd fi 
folosit ca un fetișism în scopul 
exemplificării unor adevăruri 
pentru care ceri spectatorilor un 
asentiment prealabil.

Toate aceste neajunsuri, însă, 
nu pot și nu trebuie să pună sub 
semnul îndoielii valabilitatea de 
principiu a eroului, ca factor e- 
sențiaî de exprimare a unor a- 
devăruri emoționale superioare, 
și, mai ales, ca factor de expri
mare a unor date cu privire la 
fizionomia unor epoci 
înlăuntrul cărora eroul — chinte
sență caracterologică sublimată 
— are de jucat un rol hotărîtor. 
întocmai ca în paginile istoriei, 
în care eroul împlinește o misi
une ca mandatar al unor mari 
mase umane, și fără de care în
săși propensiunea istorică de la 
starea de năzuință spre cea de 
înfăptuire socială este cu nepu
tință, eroul dramatic trebuie să 
exprime o necesitate devenită 
caracter sub imperiul forțelor de 
viață confruntate. Asemenea 
forțe, diverse și nu rare ori con
tradictorii, forjează caractere 
complexe și surprinzătoare de 
reacții neprevăzute, conducînd, 
nu o dată, la soluții derutante 
pentru un ochi laic și neavizat.

Un august activ, aprins de 
tensiunea ultimelor realizări 
ale construcțiilor, s-a statorni
cit la Lotru în preajma celei 
de a 26-a aniversări a Eliberă
rii. în asemenea împrejurări, 
reporterului nu-i rămîne decît 
să-și noteze, cronicar conștiin
cios, faptele, poate chiar așa, 
făță nici, un comentariu, exact 
cum au fost'ele enunțate de șe
ful șantierului Uzină, inginerul 
Radu Dinescu

— In centrala subterană s-a 
terminat complet excavația cu 
aproximativ o lună înainte de 
termen. O fază foarte impor
tantă. La turbina nr. 1 a fost 
turnat betonul de egalizare. 
Tot aici a început betonarea ra
dierului. Mai notați, ca lucrări 
încheiate : excavația galeriilor 
de legătură între casa vanelor 
sferice și lăcașul centralei, 
leriilor de bare.

Am reținut, una după 
realizările mai importante 
ultimei perioade, unele la 
încercam să reconstitui imagi
nea uzinei subterane așa cum 
au creat-o oamenii lui Pavel 
Oțet, ai maistrului principal 
Gayrilă Nuțăș. și alții. Din nou 
sînt nevoit, și o fac cu plăcere 
pentru nu știu, a cita oară, să 
relev numele minerilor Isaia 
Magdaș. Ilie Enescu, Marin 
Popa, Gh. Ababei, Viorel Mol- 
dovan, Ludovic. Cucinschț ca 
pe niște simboluri ale celei mai 
constante hărnicii, care vor ră
mîne înscrise pe tabla de întu
neric a galeriilor cu strălucirea 
constelațiilor de lumină. Și nu 
rezist tentației de a coborî ia
răși în subteran. La capătul a- 
cestei ușoare lunecări pe magi
strala galeriei de acces, betona
tă și asfaltată cu 
artei, ajung la o 
lumini, spre care 
laxiile ce trasează 
riilor forțată și 
centrală. Aici se

și se intensifică eforturile con
structorilor și ale montorilor. Cu 
fiecare nouă izbindă se pregă
tește momentul cînd inima hi
drocentralei — Uzina Ciunget 
— va începe să pulseze.

Pe galeria forțată — unde se 
execută blindajul și în spatele 
lui, betonarea — s-au depășit 
deja prevederile planului de 

' 50 de metri liniari încă din iu
lie. Se deschid noi fronturi de 
betonare pe galeria de aducțiu- 
ne, pe toate galeriile de pe a- 
ceastă arteră subterană. Gale
ria de fugă din centrală. Aici 
se cuvine să poposim mai înde
lung. Primul motiv sînt avan-

a ga-

rafinamentul 
răscruce de 

converg ga- 
drumul- gale- 
de fugă din 
concentrează

istorice,

(Continuare în pag. a IV-a)

La Ion Corvin ne abatem din 
șoseaua asfaltată ce duce din
spre Constanța Ia Ostrov. Ur
căm pieptiș, pe un drum în- 
tortochiat. Ne îndreptăm spre 
Dunăreni, sat ascuns între dea
luri și crovuri săpate de Dună
rea revărsată primăvara. Du
cem cu noi aprecierile măgu
litoare la adresa tinerilor auzite 
la județ, ca 
la ridicarea 
țiilor medii 
grame griu, 
rumb, 8 000 
la realizarea anuală a 
nituri ce oscilează în jur de 10 
milioane lei. la acumularea unei 
averi obștești de peste 20 mili
oane.

Satul nu este cu nimic mai 
prejos altora din Dobrogea. Cu
rat, cu case cochete, cu 
sub fereastră. De pe 
sale la a căror croire 
puțin s-a luat în seamă... linia 
dreaptă, aproape cincizeci de ti
neri s-au adunat în sala consi
liului de conducere al coopera
tivei pentru a discuta asupra 
unei teme atit de familiare lor : 
munca. Este supusă radiografiei 
activitatea în sat a fiecăruia si 
a tuturor la un loc, se discută 
exigent. nepărtinitor asupra 
gradului de integrare, asupra 
calității lucrărilor pe care iși a- 
șează semnătura.

harnici contribuitori 
ștachetei produc- 

la peste 2 500 kilo- 
4 500 kilograme po- 
kilograme struguri, 

unor ve-

— Graficul prezenței noastre 
în sat e pozitiv, spune Constan
tin Nicolae, secretarul comite
tului U.T.C. pe cooperativă. 
Poate nu în 
efortului fiecăruia 
are amplitudinea 
dreptul numelui 
așeza acea densitate de 
așteaptă, totuși nu trece nici o 
zi fără ca cei aproape 200 de 
tineri să fie prezenți în efortul 
general pentru creșterea produc
ției agricole.

— Altfel nici nu se poate, in
tervine îngrijitorul de animale 
Gheorghe Crăciun. Munca ne 
asigură existența. Exact cum se 
spune : muncești, ai, nu mun
cești... Dacă am rămas în. sat 
ceva trebuie să facem.

— De la noi. din sat, pleacă 
foarte puțini la oraș, precizează 
Nicolae Zamfir. Nu că h-am 
ști ce se întîmplă în altă parte, 
ci poate tocmai pentru că știm 
foarte bine. La noi, cred că și 
vitregiile naturii ne-au învățat 
cu ce ochi să privim perspec
tiva, oamenii sînt circumspecți, 
sînt grijulii. înainte de a se gîn- 
di cum să evadeze din sat, se 
gîndesc cum să prospere' aici, 
dînd valoare și mai mare 
muncii lor. ' Tovarășul secre
tar, spre exemplu, a terminat 
școala generală cu media zece, 
a urmat liceul economic și s-a 
întors contabil-șef la cooperati
vă ; tovarășul președinte și-a 
oprit toți copiii în sat. Lucrează 
la legumicultura. Și toți trei se 
bat pentru realizarea numărului 
maxim de norme Cicu Mitea e 
foarte talentat. Și ca el încă cel 
puțin o sută. Dar toți s-au con
vins de faptul adevărat că pu- 
nînd toți umărul și cooperativa 
noastră poate deveni o multila
terală uzină , o uzină de produ
se agricole.

...în curtea cooperativei, in 
afișiere sînt expuse graficele cu 
normele convenționale realizate 
de către membrii cooperatori, 
îi căutăm pe tineri. în zoo
tehnie lucrează zece. Soții Elena 
și Nicolae Georgescu răspund 
de întreaga fermă avicolă, de 
peste cinci mii de păsări în to
tal. Gheorghe Crăciun și Nico
lae Lazăr sint cei mai apreciați 
dintre îngrijitorii de la grajdu
rile de taurine. Nicolae Ivano- 
vici, mecanicul de la tocătoarea

pe
fiecare zi curba 

dintre noi 
maximă, în 

neputîndu-se 
fapte

(Continuare în pag. a V-a)

IMPROVIZAȚII
Șl ANOMALII
Orientarea școlară și profesională este un proces îndelungat 

care necesită o pregătire prealabilă multilaterală. Pornind de 
la acest considerent, am cercetat, bazîndu-ne pe o serie de 
fapte concrete din județul Argeș, modul în care se face orien
tarea profesională a absolvenților școlii generale. Mai întîi am 
aflat că :

I. ORIENTAREA PROFESIONA
LĂ SE FACE PRIN ADRESE Șl 

PROSPECTE

Numai el, tramvaiul te pu
tea face fericit în copilărie. 
Eu nu țin neapărat ca acest 
cuvînt, „copilărie“, să în- 
S.?J?,ne ceva trecut și irever- 

Căci astăzi copiilor 
„Leyland“ 
în galben 
de argint 

explicat 
seamănă 

și cînd zi-

sibil. <
le place mașina 
vopsită în roșu și 
și cu alămuri
pentru că (mi-a 
unul dintre ci) 
mult cu tramvaiul 
cea tramvaiul zicea și leagă
nul, zicea și prima legănare

Lacul Herăstrău.

Dincolo de un oarecare inte
res pe care-1 acordă unele școli 
generale pentru a oferi absol
venților o cunoaștere cel puțin 
sumară a unor profesii prin în
ființarea, în acest an, a colțu
rilor orientării profesionale, am 
descoperit, prin sondajele în
treprinse, și unele aspecte care 
demonstrează că majoritatea ca
drelor didactice nu se ocupă de 
cunoașterea și orientarea unor 
aptitudini ale elevilor decît cu 
totul întîmplător și neorganizat, 
cu deosebire în perioada cînd 
absolvenții trebuie să opteze, în 
perioada admiterii, pentru o 
profesie sau alta. Din această 
cauză, întîlnim situații cînd așa- 
zisa orientare școlară și pro
fesională, care trebuie să fie 
rezultatul unor cercetări psiho- 

, pedagogice amănunțite, de
vine doar un prilej de reparti
zare a elevilor ultimei clase în 
diferite rubrici cerute de Inspec
toratul școlar județean. Am 
vrut, totuși, să aflu și opiniile 
unor diriginți și directori de 
școală cu privire la activitățile 
curente care se întreprind în 
rîndul elevilor pentru cunoaște
rea viitoarei lor profesiuni.

Ce-am constatat 
profesori nu știu 
multe amănunte

profesii industriale și atunci, 
pentru a suplini aceasta, vor
besc elevilor după diferite ma
nuale sau pur și simplu din a- 
mintirile păstrate z cu prilejul 
unor vizite personale la diferite 
fabrici și uzine. De pildă, prof. 
Florea Popescu, de Ia Școala 
generală Buzoiești a expus te
ma : „Orice muncă este fru
moasă dacă este făcută cu dra
goste, cu pasiune“. Ce se poate 
însă desprinde dintr-o aseme
nea temă generală, cînd într-o 
oră îți propui să treci în revistă 
toate meseriile, nu este greu 
de. presupus. în comuna Stolnici, 
ca de altfel și la Recea sau Iz- 
voru, am întîlnit un aspect tot 
atit de superficial în aprecierea 
reală a orientării elevilor. Așa 
se explică de ce profesorii vor
besc elevilor într-o manieră 
extrem de generală despre o- 
rientarea școlară și profesională, 
cu istorisirea pe larg a evolu
ției unor profesii, citindu-se in 
acest sens fragmente din diverși 
autori. De ce se întîmplă ase
menea fenomene ? întrebarea 
ne-am pus-o pentru a căuta 
un răspuns la inerția unor școli 
profesionale și licee de specia
litate din județ, care au uitat 
să se preocupe de 
viitorilor lor elevi, 
se poate spune că 
cu popularizarea
Pentru aceasta avem la dispozi
ție afișe, prospecte. presa lo
cală etc. Dar e oare suficient 
să difuzezi în școlile generale

. asemenea materiale fără a mer
ge în rîndul elevilor și a le pre
zenta diferite profesii care se 
școlarizează ? Grupul școlar 
de construcții industriale din 
Pitești — ne confirmă Gheor
ghe Rizescu, directorul școlii — 
are nevoie, pentru viitorul an 
școlar, de candidați pentru me-

rec.rutarea 
Totuși, nu 

stăm prost 
meseriilor.

însă ? Unii 
nici ei prea 
despre unele

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a IV-a)

MAI
TRAMVAI

tehnică.
Cînd nu aveai bani de 

tramvai puteai să minți că 
ești sub cinci ani, sau pur și 
simplu să nu te mai oste
nești cu explicația și să că
lătorești sublim pe scară 
unde vîntul atîrnă ca un 
șal furios.

De ce te grăbești și vrei 
cu tot dinadinsul să te pierzi 
din mintea noastră ? Ta
tăl meu se ducea Ia școală 
după linia tramvaiului și 
tot după ea răzbea prin ve
chiul București prin diferite 
părți fericite. Am scos din- 
tr-un maldăr de ziare tăie
turi cu peisaje bucureștene 
vechi, dominau tramvaiele 
lungi și copilăroase cu fa
ruri ca doi butoni mari de o 
parte și de alta, cu un mani- 
pulant care semnaliza so
nor cind trebuia și cînd nu, 
de plăcerea fierului care s-a 
organizat provizoriu ca un 
organ subtil al mersului 
rapid.

GABRIELA 
MaiNESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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I

„PATRIA MEA, 
PÀMÎNT

STRĂMOȘESC"
Concursul „Patria mea, pămint 

strămoșesc", inițiat de către Co
mitetul județean Timiș al V.T.C.. 
in întâmpinarea zilei de 23 Au
gust, a ajuns la faza județeană.

Duminică, in fața juriului și a 
sălii arhipline, de la Casa de 
cultură a studenților din Timi
șoara, 17 concurenți, cei mai 
huni de pe cuprinsul județului, 
și-au verificat încă o dată pregă
tirea din fazele anterioare.

Tematica întrebărilor a cu
prins un spațiu istoric întins; de 
la începutul Revoluției socialiste, 
în țara noastră, străbătînd cele 
mai importante etape, de dezvol
tare economică și socială, ale ei, 
și sfirșind cu realitățile și reali
zările de pe cuprinsul județului 
Timiș. De remarcat că fiecare 
întrebare a fost precedată de o 
succintă și consistentă prezenta
re a subiectului ei. făcută de că
tre juriu, urmată de o „argumen
tare" prin diapozitive adecvate. 
In acest fel, de cîștigat a avut 
întreaga sală.

I. DANCEA

DOUĂ ȘCOLI 
CONSTRUITE
DE ELEVI

Sîmbătă dimineața, în ultima zi 
pe șantierul tineretului de la 
Grozești (județul Iași), maiș
trii Ioan Bandac și Fănică 
Aniței. puneau cu elevii ulti
mele rînduri de cărămizi din 
parterul școlii. Băieții făceau to
tul exact, in liniște, fără zben- 
guiell de recreație în jurul zidu
rilor care creșteau chiar sub ochii 
noștri. I-am întrebat dacă le e 
greu și mi-au răspuns că greu a 
fost pentru cei din prima serie, 
care au scos cu gălețile și moto- 
pompele noroiul din fundația clă
dirii inundate, pentru cei care să- 
paseră la 1,80 adîncime dînd de 
notOi și apă la fiecare lovitură 
dfe casma. ignorînd greutățile pe 
care ei însuși le-au avut de în- 
tîmpinat în executarea manuală a 
lucrărilor. Am aflat — cu stu
poare ! — că acestor greutăți o- 
biective li s-au adăugat altele is
cate de neînțelegerea și comodi
tatea de care au dat dovadă pri
marul comunei (Ghețiu Vasile), 
secretara comitetului ■ comunal 
U.T.C., (Paraschiv Ecaterlna) și 
directorul școlii (Telecne Vasile).

In fața comodității și lipsei de 
responsabilitate a unora stăteau 
zidurile drepte ale noii școli, iar 
constructorii ei, tineri născu ți pe 
alte meleaguri, dădeau zor să 
pună ultimele cărămizi, regre
ți nd 'O Zi cu pioaie care i-a îm
piedicat să lucreze și întrebîn- 
du-și maistrul : „nu s-ar putea 
să facem practica tot aici ca să 
terminăm ce-am început 7“

în comuna Gorban, lucrările pe 
șantier se aflau într-un stadiu a- 
vansat. Tovarășul maistru Gheor
ghe Largu, dirigintele clasei de 
izolatori a anului II, ne spunea 
zîmbind, că pe acest șantier ti
nerii au făcut policalificare în a- 
devăratul înțeles al cuvîntului, e- 
xecutînd operații de zidărie, mon
tări prefabricate, cofraje pejntru 
planșee și grinzi. Și aici tinerii 
elevi au făcut față lucrărilor în 
lipsa mașinilor și instrumentelor 
speciale : în lipsa macaralei au 
ridicat boiandrugi, bare de beton 
de cîte 207 kg. pe brațele lor, în 
lipsa bandei rulante au construit 
un pod, în lipsa escavatorului au 
săpat și au cărat pămînt cu 
roaba.

O vară întreagă, trei serii de 
elevi din anii I și II al Grupului 
școlar de construcții din Iași au 
muncit și acum în Grozești și 
Gorban se înalță două școli pen
tru a căror construcție ar fi tre
buit cheltuiți peste 70 000 lei. Ul
timilor dintre ei, în clipa înmî- 
nării carnetelor de brigadieri * ai 
muncii patriotice, li s-au strîns 
mîinile ca unor oameni maturi, 
cu adevărat destoinici

ADELIA 1VANOV

SIMPOZION 
LA PITEȘTI

Timp de două zile, la Pitești 
s-au desfășurat lucrările primului 
simpozion automobilistic națio
nal. Prilejuit de împlinirea a 2 
ani de la intrarea în funcțiune a 
Uzinei de autoturisme, manifes
tarea de amploare națională a 
polarizat atenția a' sute de spe
cialiști. Scopul simpozionului a 
fost, după cum ne spunea ingi
nerul Iancu Vîlceanu — șeful 
cabinetului tehnic de la Uzina 
de autoturisme, coordonatorul 
grupului de organizare — de a 
dezbate cele mai noi probleme 
ce se pun în fața constructorilor 
de autoturisme cît și un schimb 
util de păreri ale celor ce con
cură la realizarea autoturisme
lor Dacia.

In cadrul simpozionului s-au 
prezentat comunicări legate de 
cele mai noi tendințe pe piața 
mondială în construcția de auto
turisme. producerea în țară prin 
noi tehnologii a unor rețele, 
comportarea autoturismelor în 
timpul exploatării etc.

Succesul de care s-a bucurat 
această primă manifestare auto
mobilistică din țară i-a determi
nat pe organizatori să se gîndeas- 
că de pe acum la viitoarele edi
ții care vor fi periodice și vor a- 
vea un caracter internațional.

I. VOICU

SE-NCINGE HORA 
LA PRISLOP

Locul ales : un platou din nor
dul Maramureșului, sever încă
tușat de piscurile încovoiate ale 
masivului Rodnei. Aici și-au dat 
întîlnire, duminică dimineața, 
două județe de la hotarele țării, 
Suceava și Maramureș, vrind 
parcă să ne arate că locurile pe 
care le gîndim atît de departe 
unul de altul au nebănuite punc
te comune. Lor li s-a adăugat un 
al treilea, Bistrița-Năsăud, fă- 
cînd întîlnirea și mai cuprinză
toare. Apoi s-a încins hora, în 
cîntecul și jocul născute din obi
ceiurile celor trei județe, iar 
Prislopul a răsunat întreaga zi im 
o sărbătoare.

Au existat, desigur, și aici ele
mentele caracteristice festivaluri
lor folclorice cu care ne-am obiș
nuit în ultima vreme. Mai întîi, 
o paradă a portului popular, cu 
liniile și înfloriturile atît de pi
torești ale costumelor specifice 
fiecărui județ. A existat, apoi, a- 
c.eeași bogăție de nuanțe și cu
lori și în dansurile și cântecele cu 
care numeroase formații artistice 
au urcat pe scena festivalului. 
Suitele de -jocuri populare sau 
grupurile folclorice din Vama, 
Vatra Dornei, Sighetul Marmafi- 
ei, Vi-șeu, Bistrița, Prundul Bîr- 
găului s-au întrecut cu măiestria 
propriilor lor interpreți. Progra
mul comun ne-a înfățișat o va
rietate de genuri cum numai pa
leta inepuizabilă a folclorului 
nostru poate oferi, pornind ele la 
coruri și fanfare pînă la fluiera
tul artistic sau vechile melodii 
bucovinene.

Dar a fost mai mult decît atît. 
Mai mult decît un festival folclo
ric, chiar dacă se intitulează ast
fel. Mi se pare că nu întîmplă- 
tor organizatorii festivalului — 
comitetele de cultură și artă, co
mitetele județene ale U.T.C. și 
consiliile județene ale sindicate
lor — i-au ales un titlu deru
tant în simplitatea sa dar nu mai 
puțin grăitor în semnificații: 
„Horă la Prislop". După cum mi 
se pare că deloc întâmplător a 
fost ales, drept punct de desfă
șurare platoul acesta dintre două 
ținuturi ale aceluiași neam, locul 
în care a descălecat cândva Dra- 
goș Vodă în ființa poporului ro
mân, așa cum afirma și artistul 
poporului Vida Geza în cuvîntul 
său de deschidere.

Putem cita destule festivaluri 
care își propun să valorifice în 
cel mai înalt grad tradițiile noas
tre, să le redescopere și să le re
așeze în coordonatele actuale. Și 

ne grăbim să le declarăm tradi
ționale, să le creăm puncte de 
sprijin în actualitatea imediată, 
cu toate că, uneori, nu sînt decît 
la a doua sau la a treia repetiție. 
„Hora de la Prislop“, aflată a- 
cum la a treia ediție, își va în
crusta undeva la loc de frunte 
anul 1968 drept an al începutu
lui, pentru că se va păstra și a- 
tunci la înălțimea unei idei uni
ce, care va rotunji Intr-un an
samblu unitar datini și obiceiuri 
deosebite poate în spațiu, dar nu 
și în istorie.

O zi obișnuită în tabăra in
ternațională de la Sinaia. 

Foto : IQN POPESCU

MISTERELE 
GHEȚARULUI 

DE LA 
SCĂRIȘOARA

O expediție internațională 
condusă de prof. dr. Dan Co
rnali, de la Institutul de speo
logie „Emil Racoviță“ din Cluj 
— a descins cu cîtva timp în 
urmă in peștera preistorică de 
sub ghețarul de la Scărișoara 
din munții Bihor. Imensa ga
lerie subterană situată la 180 
metri adincime, a fost cerce
tată cinci zile și patru nopți, 

fiind descoperite lucruri pe 
care expedițiile anterioare nu 
reușiseră s-o facă. în origina
la călătorie, savanții au întîl- 
nit un lac glacial limpede și 
foarte adine, de o frumusețe 
unică, impresionantă căreia 
de sute de mii de ani apele 
nu i-au mai fost tulburate 
vreodată. Acesta este absor
bit printr-un sifon, și dispare 
intr-un riu necunoscut, sub
teran. De pe oglinda lacului, 
exploratorii pătrunzînd din
colo de pereții glaciali, au cu
noscut tărimuri geologice exo
tice ; alte lacuri cristaline cu 
galerii și cupole splendid or
namentate : intr-o sală imen
să se vedea in lumina lanter
nelor electrice, o prăpastie 
înfricoșătoare, fantastică în 
hăul căreia vîjîia acel riu ne
cunoscut, care absoarbe lacul 
la cota superioară de 180 
metri. în cinci zile de cerce
tare, prin înghețate hăuri 
subterane, savanții temerari 
au adus în containere, la lu
mina soarelui, minerale și 
specii de viețuitoare necunos
cute încă.

I. M.

„FLOAREA DE 
LOTUS" - LA 
PRIMA EDIflE

„Floarea de lotus“ — trofeu 
destinat primei ediții a Festiva
lului și concursului de muzică 
ușoară cu același nume — își 
așteaptă câștigătorii. De la Ora
dea — Valentin Buzlea ne in
formează că această interesantă 
manifestare destinată elevilor, va 
avea loc la sfîrșitul acestei luni. 
La prima ediție și-au anunțat 
participarea 32 de concurenți din 
13 județe.

In afara celor trei premii și 
două mențiuni, se vor acorda 
premii speciale : din partea So
cietății literar-artistice „Speranțe 
bihorene“ și din partea Comite
tului județean Bihor al U.T.C.

L. P.

„OLIMPIADA 
TINERILOR 

STRUNGARI"
a adus la startul întrecerii 

primei ediții 650 de tineri din 
întreprinderile județului Mara

mureș. Manifestare de mare am
ploare, menită să sprijine acțiu
nea de ridicare a calificării pro
fesionale, a desemnat — în ca
drul fazei județene — pe primii 
trei cîștigători : Roth Adalbert, 
Pop loan și Lazăr Iosif.

SCOATEM 
AMIGDALELE ?

Considerate responsabile pen
tru anghine, întîrzieri de crește
re, reumatisme, amigdalele au a- 
juns de foarte multe ori să fie 
scoase, „în mod profilactic“, la 
copii. Intr-adevăr, atunci cînd 
ele sînt foarte inflamate, infecta
te, devenind un rezervor perma
nent de puroi și bineînțeles de 
infecții, extirparea lor este ne
cesară. Dar, așa cum arată o se
rie de studii recente, eliminarea 
lor în afara unor asemenea situa
ții poate fi dăunătoare organis
mului —- și aceasta pentru că ele, 
după cum s-a dovedit, au un rol 
decisiv în formarea anticorpilor 
virusului poliomielitei (și poate 
și a altor virusuri). S-a constatat 
că la copiii vaccinați contra po
liomielitei, după operarea lor de 
amigdale, procentul de anticorpi 
în sînge a scăzut considerabil, în 
unele cazuri acești apărători in
vizibili ai organismului în fața 
paraliziei infantile dispărînd 
complet. In general, eliminarea 
amigdalelor duce la o scădere a 
anticorpilor poliomielitei, față de 
copiii vaccinați dar neoperați, în
tr-un raport de 4/1 ■ Cu ani în 
urmă extragerea amigdalelor la 
adulji constituia o operație foar
te riscantă din cauza pericolului 
de hemoragie. De aceea ea se 
efectua adesea, preventiv, încă 
din copilărie. In prezent, ’cum 
tehnica chirurgicală permite a- 
ceste intervenții fără nici un pe-’ 
ricol la orice vîrstă, specialiștii 
recomandă cea mai mare pruden
ță în luarea unei decizii : în afa
ră de cazurile grave, cînd inter
vine recomandarea medicului, 
copiii nu trebuie operați de a- 
migdale.

A. B.'

în colecția pentru tineret 
„Plein vent“ a editurii Ro
bert Laffont din Paris a apă
rut recent romanul ASKLE
PIOS de HORIA STANCU.

ȘCOLI DE 
SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ
JUDEȚUL VÎLCEA

Școala de specializare postliceală 
sanitară — RM. VÎLCEA, str. Ge
neral Praporgescu nr. 36. Telefon 
12 59. Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de pedia

trie.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Școala de specializare postliceală 

de stenodactilografie, str. Sfinții 
Voievozi nr. 52—54. Telefon 
14 00 92. Ministerul învățămîntului.

— Secretar stenodactilograf.
— Secretar stenodactilograf __

limba română și limbi străine.
Școala de specializare postliceală 

pentru industria Construcțiilor de 
mașini, str. Zborului nr. 7—9. Șec- 
tortil 4. Telefon 22 04 00. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini (învățămînt 
de zi și seral).

— Mașini electronice și de 
calcul.

— Montarea și reglarea aparate
lor de radio și televiziune.

Școala de specializare postliceală 
pentru industria construcțiilor de 
maș-ini, B-dul Muncii nr. 47. Sec
torul 3. Telefon 43 20 10. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

— Desenator.
Școala de specializare postliceală 

pentru industria construcțiilor de 
mașini, str. Samuel Vulcan nr. 8. 
Sectorul 6. Telefon 31 48 11. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

— Desenator.
Școala de specializare postliceală 

pentru industria construcțiilor de 
mașini, Calea Griviței nr. 363. 
Sectorul 8. Telefon 17 62 21. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

— Tehnologia sudurii.
Școala de specializare postliceală 

pentru industria metalurgică, 
B-dul Muncii nr. 256. Telefon 
43 20 56. Ministerul Industriei Me
talurgice.

— Proiectări metalurgice.
Școala de specializare postliceală 

pentru industria chimică, B-dul 
Ion Șulea nr. 216. Sectorul 4. 
Telefon 21 30 50. Ministerul Indus
triei Chimice.

— Proiectări în industria chi
mică.

Școala de specializare postliceală 
pentru industria ușoară, str. Bîr- 
sei nr. 3. Sectorul 4. Telefon 
43 25 30. Ministerul Industriei 
Ușoare.

— Finisarea produselor textile, 
r— Electromecanic pentru apara

te de măsură și automatizare.
Școala de specializare postliceală 

de construcții, Șoseaua Mihai 
Bravu nr. 428. Sectorul 4. Telefon 
21 76 99. Ministerul Construcțiilor 
Industriale.

— Devize și măsurători în con
strucții (învățămînt de zi și seral).

— Desenator (învățămînt seral).
— Electromecanic pentru apa

rate de măsură și automatizări 
(învățămînt seral).

Școala de specializare postliceală 
pentru industria materialelor de 
construcții, B-dul Preciziei nr. 13. 
Militari. Telefon 31 55 81. Ministe
rul Industriei Materialelor de 
Construcții.

— Electromecanic pentru între
ținerea și exploatarea agregatelor 

automatizate în industria mate
rialelor de construcții.

Școala de specializare postliceală 
de telecomunicații, Calea Victoriei 
nr. 12. Sectorul 4. Telefon 14 29 72, 
Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor. J

— Electromecanic pentru tele* 
comunicații, telefon, telegraf.

Școala de specializare postliceală 
sanitară, str. Pitar Moș nr. 15» 
Sectorul I. Telefon 11 48 99. Minis
terul Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de obște* 

trică și ginecologie.
— Asistentă medicală de pedia

trie.
— Asistentă medicală de igienă*
— Asistentă de ocrotire,
— Asistentă medicală de labora^ 

tor.
— Asistentă de farmacie.
— Tehnică dentară.
— Utilaje medicale.
Școala de specializare postliceală 

de comerț, B-dul Hristo Botev 
nr. 17. Sectorul 4. Telefon 16 76 54 
și 13 90 82. Ministerul Comerțului 
Interior.

— Vitriner-decorator.
Școala de specializare postliceală 

de comerț, Șoseaua Viilor nr. 38. 
Sectorul 5. Telefon 23 48 30 și 
23 95 11. Ministerul Comerțului In
terior.

— Recepționer hotel.
Școala de specializare postliceală 

— UCECOM, str. Economu Ceză- 
rescu nr. 47. Sectorul 7. Telefort 
15 82 28. UCECOM.

— Electronică, depanare 
aparate de radio și televizoare.

— Cosmetician. #
Școala de specializare postliceală 

de arhitectură și construcții, str. 
Occidentului nr. 10—14. Sectorul 
8. Telefon 13 09 10. Comitetul- de 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală.

— Arhitectură (învățămînt de zi 
și seral).

— Sistematizare (învățămînt d« 
zi și seral).

— Devize și măsurători în con
strucții (învățămînt du zi și seral),

— Arhitectură de interioare, 
mobilier și decorațiuni (învăță* 
mînt de zi și seral).

— Laborator în construcții șî 
materiale de construcții.

__Topografie în constanții și 
sistematizare.

Școala de specializare pos iceală 
pentru cultură și artă, Șos. fetrău- 
lești nr. 1. Sectorul 1. Telefon 
18 57 59. Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

— Vinzător în librării.
— Bibliotecar.
Școala de specializare postliceală 

de geologie, str. Justiției nr. 55. 
Sectorul 5. Telefon 41 12 31. Minis
terul Industriei Miniere și Geolo
giei.

— Geologie.
— Geofizică.
— Topografie.
— Cartografie.
— Foraje pentru explorări geolo

gice.
Școala de specializare postliceală 

de fizică-atomică, Șos. Măgurele 
nr. 327. Sectorul 6. Telefon 
23 68 60 interior 527. institutul de 
Fizică Atomică (învățămînt seral).

— Fizică atomică, dozimetrie.
— Fizică atomică, electronică. 
__ Fizică atomică, tehnica vi

dului.
— Fizică atomică, raze cosmice.
— Fizică atomică, izotopi, stabili.
Școala de specializare postliceală 

financiară, Calea Griviței nr. 2 A. 
Sectorul 8. Telefon 14 42 82. Mi
nisterul Finanțelor.

— Contabil pentru finanțe și 
credit (învățămînt seral și fără 
frecvență).

— Contabil pentru industrie, 
construcții și transporturi (învăr 
țămînt seral și fără frecvență).

Școala de specializare postliceală 
de antrenori, str. Maior Enq nr. 
12. Telefon 31 44 40. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport.

— Antrenor de sport (învăță- 
mînt fără frecvență).

■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B !■■■■■■■■■■■■■■

(Urmare din pag. I)
Nu-ți dai seama oind trece 

timpul și iată că : omul s-a 
gîndit numai la vază, la 
ghete faine, la unt și la pri- 
meneli ; s-a mai gindit și 
la o fericire mobilă din oțel, 
caroserie.

Și așa cum băieților re
cruți li se măsoară toracele 
așa și oamenii cu geniul lor 
tehnic și-au măsurat suflul : 
cît ar fi pînă acolo, dar 
pină, acolo și printr-o explo
zie au inventat acest animal 
scump, zornăitor și caraghios 
abia acum, neînfricoșetor deși 
rotile sale dau naștere și la 
neant.

Fiind de natură imperti
nentă dragostea noastră față 
de vechile vehicule se ma
nifestă ciudat ; nu mai 
mergem decît de nevoie cu 
tramvaiul și asta prin unele 
părți, dar cu fanatică bucu-

PĂRINȚI! £gi P ENTRI) Ti M PUL DV. L I B E R

»
i

mmi
rie ne zgîim la vechile tram
vaie mici și ponosite din 
mahalalele melancolice ale 
lașului.

Iată cum un neclintit 
dar viguros gust arhaic mă 
duce cu inima la serile bu- 
cureștene cînd străzile erau 
spălate de înviorătoarele ma
șini cu apă șî printre ele, su
blime și feerice, veneau 
tramvaiele ca ultimele gin
duri ale orașului adormit. Și 
conductorul putea să cinte 
cu glas dogit, sau behăit sau 
dulce acel fără de moarte 
cîntec cu neputință de rein
ventai pentru altceva : 
„Du-mi acasă, măi tram
vai / Du-niă acasă ce mai 
stai“.

Un balaur cu sîmburi de 
lumină în fiecare vertebră 
sau o omidă fabuloasă me
talică avind pe sine un zim- 
bet mincinos, tramvaiul, 
această rară jucărie inven
tată de oameni ne-a dus prin 
locuri în care nimic altceva 
nu ne poate duce. S-a schim
bat ceva și el ne va ramine 
ea o sorcovă folosită o sin
gură zi.

■
■

SUNETUL MUZICII: rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45); București (orele 
9; 12,15; 16,30; 20,15), Grădina Doi
na (ora 20,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,30;
20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA î rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 20,15), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21); Stadionul Dinamo (ora 
20,15), Grădina Festival (ora 20,30), 
Parcul Herăstrău (ora 20), Favo
rit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Arenele Romane
(ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Victoria (ore
le 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Bucegi
(orele 10; 16; 18,15), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Flamu
ra (orele 11; 16; 18,15; 20,15), Gră
dina Aurora (ora 20,15), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

STRĂINUL : rulează la Lumina

forele 9,15—15,30 în continuare; 
19,15; 20,45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30), Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ; rulează Timpuri Noi 
(orele 9,30—20,30 în continuare).

PETRECEREA : rulează la Gri- 
vița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15) , Grădina Tomis (ora 26).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează ia înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

INTRUSA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare), Arta (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Arta (ora
20.15) .

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Unirea (orele 16; 18).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 5 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20), Cotroceni (orele 15,30; 17,45; 
20).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET • rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Grădina Bu
zești (ora 20,30).

ACESTE FEMEI : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Ra- 
hova (orele 15,30; 18), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Rahova (ora 20.30).

PAN WOLODYJOWSKI (ambe
le serii) rulează la Miorița (orele 
10; 16; 19,30).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE J

rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Volga (orele 16,30; 18,30; 
20,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN: rulează la Moșilor 
(orele 15,30: 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ • 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Flacăra (orele 16; 18;
20).

ORA HOTĂRÎTOARE : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20,30).

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,45: 21.45).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,15).

STRĂINII : rulează la Progresul 
Parc (ora 20).

COCOȘATUL : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11,15; 17).
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Teatrul de Operetă (la Arenele 
Romane) : SECRETUL LUI MAR

CO POLO — ora 20; Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale“ (la Tea
trul de vară „Herăstrău“): MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20; Teatrul ,,C; Tănase“ (la Grădi* 
na Boema): SONATUL LUNII 
ora 20.
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• 18,00 Microavanpremieră • 
18,05 Cutezătorii în drumeție • 
18,20 Aplauze în vacanță • . 18,45 
Studioul artistului amator • 19,20 
1001 de seri — emisiune . pentru 
cei mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Seară de teatru. 
„Un pumn de cai.se“ de Eugen 
Barbu • 21,00 Permanențe pentru 
veacuri. Ciclul simfoniilor beetho- 
veniene cu dirijorii Kurt Mazur, 
Zubin Mehta, Ionel Perlea și Mi
hai Brediceanu • 21,35 Prim pian. 
Gheorghe Goina — președintele 
C.A.P. Sîntana — Arad e 22.10 
Melodii pe rampe de lansare. Me
lodii noi de H. Mălineanu, Geor- 
ge Grigorlu, Al. Mandi, Mișu 
Iancu, Dan Beizadea, G. Răduca- 
nu __ interpretate de Margareta
Pîslaru, Mihaela Mihai, Luigi Io- 
nescu, Cristian Popescu o 22,40 
„Treptele Bîrzavei“ — film TV. • 
22,55 Telejurnalul de noapte.

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA „AGREMENT Șl DECORAȚIUNI’

tir, 30 Decembrie nr. 44, sector 4

aduce la cunoștință celor interesați că primește candidați 
(băieți) în vîrstă de pînă la 18 ani, cu domiciliul în Bucu
rești sau pe o rază de 50 km în jurul Bucureștiului, pentru 
calificare în meseria de lăcătuș — industria constructoare 
de mașini și tîmplari prin

ȘCOALA PROFESIONALĂ
cursuri de zi cu durata de 3 ani

înscrierile se fac pînă la data de 1 septembrie 1970, la 
sediul întreprinderii pe baza următoarelor acte j

— certificat de 8 clase în original
— certificat de naștere (copie legalizată)
— fișa medicală, buletin de analiza »îngelui șî microra

diografie
— buletin de identitate.
Examenul de admitere se va ține între 1 șî 14 septembrie 

1970 și va consta din probe scrise și orale la limba română 
și matematică din materia claselor V—VIII.

Pe timpul școlarizării se asigură elevilor toate drepturile 
prevăzute de legile în vigoare.

Relații suplimentare la telefon 13 69 59, biroul personal, 
sau la secretariatul Grupului școlar C.P.M.B. nr. 2 din șo
seaua Chitila nr. 128, telefon 18 30 05.

ANUNȚ
Absolvenții școlilor generale din mediul rural se pot înscrie 

Ia concursul de admitere în anul I, sesiunea septembrie 
1970, pentru anul școlar 1970—1971, la următoarele meserii 
care se pregătesc prin școlile de cooperație :

• vinzător în magazine sătești, vinzător în librării sătești, 
ospătar și bucătar prin școlile profesionale cu durata 
de 2 ani;

• croitor confecții pentru bărbați, cizmar-tălpuitor, bru 
tar. tîmplar-geamgiu, cojocar, tinichigiu-lăcătuș, zidar- 
zugrav, electromecanic reparații obiecte de uz casnic, 
tapițer-plăpumar-saltelar, împletitor materiale de origi
nă vegetală și fire din material plastic, țesător covoare 
și cusături naționale, ceramist-sobar și ceasornicar prin 
calificare la locul de muncă (ucenicie) cu durata de 
2—3 ani.

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă la 31 au
gust a.c., prin uniunea județeană a cooperativelor de con
sum în raza căreia domiciliază candidații sau prin școala de 
cooperație indicată de uniunea județeană, de unde se pot 
primi și informații suplimentare.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARȚI 18 AUGUST 1970

nitatea

1970

?»
*r

I
I
I

indestructibila intre partid și popor 
— trăsătură fundamentală a vieții social- 
politice românești își găsește expresia con
centrată în năzuințele istorice ale poporului 
și în lupta consecventă sub steagul partidu
lui pentru realizarea lor ; în aspirațiile de 

progres ale poporului muncitor înscrise în programul 
avangărzii sale revoluționare pentru creșterea puterii 
economice a țării, pentru dezvoltarea și perfecționarea 
ei multilaterală neîncetată. In toate, în absolut toate vic
toriile poporului român din acești ultimi 26 de ani : de 
la edificarea unei puternice industrii la înflorirea învă- 
țămîntului, științei și culturii ; de la asigurarea condiții
lor unei vieți demne și afirmării politice, sociale, pro
fesionale a fiecărui cetățean la unitatea de nezdrunci
nat a întregii noastre națiuni ; de la o politică echilibra
tă, rațională, eficientă în viața internă, corespunzătoare 
intereselor vitale ale între gului popor, la afirmarea inter
națională prestigioasă a României.

Unele aspecte ale celei mai bogate în semnificații re
lații PARTID—POPOR, al cărei atribut esențial este UNI
TATEA, au fost dezbătute cu prilejul „mesei rotunde“ or
ganizate de redacția noastră.

Au participat: • Prof. univ. dr. VASILE NICHITA ; 
Conf. dr. DUMITRU MAZILU. • Conf. univ. dr. OVIDIU 
' .ASNEA. • dr. AUREL PETRI • ALEXANDRU POPESCU 

de la Institutul de studii istorice și social-politice de pe 

lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

extrem de rapidă, în sensul 
maturizării sale. Problemele 
majore care au confruntat so
cietatea românească o dată cu 
începutul revoluției populare 
au antrenat inevitabil în re
zolvarea lor într-un sens sau 
altul toate clasele și categorii
le sociale existente. In jurul 
realizării unor asemenea o- 
biective, cum a fost instau
rarea unui regim democratic, 
înfăptuirea reformei agrare, 
înlăturarea monarhiei, națio
nalizarea principalelor mij
loace de producție, gravitau 
de fapt interesele fundamen
tale ale imensei majorități a

sență a geniului său creator. 
Sudura indestructibilă dintre 
partid și popor în condițiile 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, presu
pune ca pe o necesitate obiec
tivă inexorabilă creșterea ro
lului conducător al partidului, 
determinată de complexitatea 
construcției economice, social- 
politice, cultural-științifice. 
Participarea activă și conștien
tă a maselor este rezultanta 
dialectică a dinamicii partid- 
popor, în condițiile creșterii 
rolului efectiv al partidului în 
elaborarea unei politici știin
țifice multilaterale care impli-

dobîndită de mase, cu modifi
cările ce intervin în structu
ra, nivelul de cultură și de 
conștiință al acestora. Expe
riența istorică și actuală a- 
testă că, conducerea de către 
partid' reprezintă factorul fun
damental al ridicării maselor 
la creație istorică rațională, la 
perfecționarea continuă a de
mocrației, la realizarea liber
tății și demnității individuale.

Ov. Trăsnea. — Dumnea
voastră ați enunțat, ceea ce 
trebuie subliniat cu tărie, că 
sensul propriu al conducerii 
științifice în socialism este ca 
poporul să înțeleagă conținu-

cu oamenii muncii. Cauza 
partidului fiind efectiv cauza 
poporului, măsurile întreprin
se de partid se confundă cu 
interesele, voința și năzuința 
maselor populare. Dacă ne-am 
referi la ultima perioadă isto
rică parcursă în evoluția pa
triei am vedea că nici una 
din măsurile fundamentale ale 
dezvoltării României n-au 
fost elaborate și traduse în 
viață fără larga consultare a 
poporului și participarea lui 
efectivă, conștientă și entu
ziastă la ceea ce trebuie să 
se înfăptuiască astăzi și în 
perspectiva istorică.

L__.
I. Unitatea-esenta tosasiJ 7

a istoriei
'A. Petri. — Produs al isto

riei de două ori milenare a 
uiiui popor care și-a cîștigat 
dreptul la existență sub soa
re prin necurmate lupte și 
jertfe, Partidul Comunist Ro
mân a concentrat în sine ener
giile, vitalitatea, întreaga 
realitate a națiunii și a con
dus-o ferm, neabătut pe dru
mul eliberării sociale și na- 
ționalle, al făsuririi prezentu
lui ei socialist. Crearea Parti
dului Comunist Român, mo
ment crucial în desfășurarea 
ulterioară a istoriei neamu
lui, a reprezentat incidența 
trecutului glorios cu viitorul 
pe care poporul român și-l 
pregătea prin eroica sa clasă 
muncitoare, 
păstrătoare 
pe tradiții 
luționare 
muncitoare, 
șamentul ei de avangardă — 
Partidul Comunist — îi reve
nea misiunea de a aduce la 
viață, de a transforma în rea
litate ceea ce istoria, — operă 
a maselor populare — pregăti
se trudnic cu sudoare și sîn
ge. Căci i-a fost dat poporu
lui nostru să cunoască toate 
vitregiile sorții, să împletea
scă în întreaga sa istorie lupta 
pentru progres și libertate so
cială cu lupta pentru păstra
rea ființei sale naționale, dar 
să biruiască în toate.

Sudura indestructibilă, uni
tatea de granit dintre partid 
și popor, este deci ea însăși 
istorie și istorică. Istorie, In- 
trucît partidul s-a născut din 
necesitățile inexorabile ale 
dezvoltării societății româ
nești. In partidul comuniștilor 
s-au decantat sensurile și sem
nificațiile a două milenii de 
istorie, năzuințele spre liber
tate, dreptate și echitate ale 
poporului. Partidul le-a crista
lizat, le-a conștientizat, fă- 
cîndu-și din ele scopul su
prem și rațiunea sa de a fi. 
Partidul a fost, este și va fi 
chintesența întregii noastre 
istorii. Istorică. întrucît făuri
rea Partidului Comunist Ro
mân, în mai 1921, a reprezen
tat nu numai ridicarea clasei 
muncitoare la înțelegerea mi
siunii sale istorice, la con
știința de sine, ei și punerea 
bazelor unității oamenilor 
muncii de la orașe și sate, a 
intelectualității progresiste în 
jurul partidului, expresie și 
exponent al intereselor lor 
fundamentale. Se năștea o 
unitate cum istoria noastră 
nu mai cunoscuse, unitate 
care avea să ducă la victo
ria revoluției populare. Ma
rile bătălii de clasă condu
se de partid în cel de al 
doilea pătrar al veacului au 
pregătit nu numai reface
rea unității politice a cla
sei muncitoare, ci au veri
ficat și cimentat unitatea cu 
masele, i-a conferit conținut. 
Unitatea s-a forjat în activi
tatea practică, în lupta și 
munca eroică de zi cu zi pen
tru apărarea intereselor ma
selor muncitoare, pentru li
bertate, democrație, pline și 
pace. Partidul a dat astfel po
porului conștiința clară a țe
lurilor urmărite, l-a călit în 
luptă și l-a pregătit pentru 
cîștigarea bătăliei finale. Te 
nace. neclintit ca o stîncă, 
strîngîndu-și rîndurile, învă- 
țînd din greșeli și înfrîngerî 
vremelnice, cu un program 
de luptă și o linie programa
tică clară, decurgînd din des

■» iwni ■.>■! ■»

istoriei pe care a 
aducă la matca sa, 
reprezentat uriașa

continuatoare și 
a celor mai scum- 
de luptă și revo- 
ale sale. Clasei 
în frunte cu deta-

fășurarea 
știut să o 
partidul a 
forță politică care a catalizat 
voința, conștiința și acțiunea 
întregului popor în vederea 
înfăptuirii actului de la 23 
August, care a deschis o eră 
nouă în istoria României. Ast
fel, unitatea dinamică dintre 
voința poporului și forța lliî 
politică conducătoare a repre
zentat uriașa forță istorică 
care îmbinînd năzuințele și in
teresele fundamentale ale na
țiunii cu acțiunea social-poli- 
tică a dus la făurirea Româ
niei contemporane.

D. Mazilu. — Este meritul 
istoric nepieritor al partidu
lui nostru de a fi pregătit, 
organizat și realizat, de-a lun
gul unui sfert de veac, în ani 
de cruntă ilegalitate, unitatea 
de luptă și de acțiune a clasei 
muncitoare, asigurîndu-i ast
fel rolul conducător în revo
luție, ceea ce i-a permis să 
unească într-un singur torent 
consecvența revoluționară a 
clasei muncitoare, cu uriașul 
potențial revoluționar latent 
al țărănimii, cu elanul intelec
tualității, cu forța maselor 
largi populare și să conducă 
poporul, prin gloriosul August 
’44, la făurirea istoriei pentru 
popor. De atunci partidul s-a 
aflat neabătut, 
națiunii, 
României, 
socialist.

Așadar, 
dintre partid și popor rezultă 
în primul rînd din faptul că 
partidul a sesizat întotdeauna 
imperativele istorice, că s-a 
situat întotdeauna in fruntea 
lor și a știut să găsească căile 
și mijloacele pentru realizarea 
lor, făcindu-se exponentul în
tregului popor în realizarea 
năzuințelor sale: libertate, de
mocrație, progres social, inde
pendență și suveranitate. Tn 
procesul luptei pentru elibe
rare socială, strîns împletit 
cu eliberarea națională, parti
dul a organizat și condus ma
sele la victorie. Partidul a sin
tetizat forța, voința creatoare 
a întregului popor, călăuzin- 
du-1 cu mînă fermă pe drumul 
construirii societății socia
liste.

Al. Popescu. — Subliniem 
că într-o perioadă istorică re
lativ scurtă, datorită schimbă
rilor revoluționare, remarca
bile prin densitate și prin im
plicațiile lor profunde asupra 
organismului social, unitatea 
social-politică a clasei munci
toare cu țărănimea, intelec
tualitatea, naționalitățile con
locuitoare — a națiunii în
tregi a cunoscut o evoluție

prin
la cîrma 
făurindu-i destinul

voința 
istoriei

unitatea dinamică

poporului. Rezolvarea lor în 
, spirit marxist-leninist de că- 
I tre partid, care s-a aflat ne

clintit la cîrma maselor popu
lare, a însemnat tocmai satis
facerea sarcinilor fundamen
tale care stăteau în fața so
cietății în acea perioadă. Deci, 
tocmai lupta fermă și neabă
tută pentru satisfacerea inte
reselor fundamentale ale ma
selor largi populare a consti
tuit liantul prin care avea să 
se construiască o nouă uni
tate socială, radical deosebi
tă de orice unitate cunoscută 
pînă acum în istoria poporu
lui nostru. Noua unitate di
namică a întregului popor în 
jurul partidului avea la bază 
înlăturarea cauzelor sociale a- 
dînci ale conflictelor de cla
să : proprietatea privat capi
talistă și clasele exploatatoare.

Unitatea dintre partid și 
popor, realitate dinamică 
fundamentală a României so
cialiste, este rezultatul direct 
al transformărilor socialiste 
petrecute în structura econo
mică și în suprastructura so
cială. Prin esența conținutu
lui său ea se definește ca o 
unitate nouă, unitatea socia
listă a întregii națiuni. Ea se 
fundamentează pe unitatea 
economică, socială, politică, 
ideologică și națională. Uni
tatea socialistă a poporului 
reprezintă principala forță 
motrice a societății noastre, 
propulsorul de forță al ascen
siunii României pe calea pro
gresului. Prin cuprinderea în 
sfera unității a tuturor laturi
lor și relațiilor vieții sociale, 
unitatea socialistă a poporu
lui este -o unitate multilatera
lă. Produs istoric progresiv, 
cu rădăcini adînc înfipte în 
marile bătălii de clasă care au 
cîștigat masele pentru cauza 
partidului, unitatea se consoli
dează continuu stînd la baza 
tuturor succeselor noastre.

D. Mazilu. — Sublinierea 
unității dinamice dintre par
tid și popor permite înțelege
rea profundă a modului în 
care s-a înfăptuit ea în isto
ria în curînd semicentenară a 
partidului nostru și cum s-a 
dezvoltat această unitate în 
anii construcției socialismu
lui.

Partidul Comunist Român 
este primul partid din istoria 
acestui popor care a realizat 
unul din cele mai importante 
deziderate ale unui organism 
social-politic cu adevărat de
mocrat : participarea. Partici
parea susținută, activă și efec
tivă a întregii națiuni la ini
țierea și elaborarea deciziilor 
social-politice și la traducerea 
lor în viață. înfăptuirea parti
cipării la viața civică, posibi
litatea realizării opiniei publi
ce, înfăptuirea relațiilor opi
nie publică-putere, parti
ciparea la putere conferă mo
tivație adîncă unității de gra
nit dintre partid și popor, 
permite înțelegerea, din pers
pectiva istoriei, a modului în 
care s-a înfăptuit și se dez
voltă unitatea în anii con
strucției socialiste.

II. Partidul și poporul - un
singur tel, o singură voință

D. Mazilii. — Uriașa operă 
de construcție a socialismului 
este opera maselor populare, 
a efortului unic, a inteligen
ței și.puterii de creație a na

țiunii române care și-a încre
dințat întreaga istorie, desti
nele ei prezente și viitoare 
Partidului Comunist Român, 
sînge din sîngele său, chinte-

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Partidul se regenerează con
tinuu sub impulsul puternice
lor fascicole de energie și lu
mină ce se îndreaptă 
spre el din rîndul 
noastre socialiste“.

D. Mazilu. — Este 
meritele conducerii superioare 
de partid și de stat că din în
săși dinamica unității sale cu 
masele a știut și știe să dis- 
cearnă și să promoveze, ho- 
tărît și curajos, noul. In pro
cesul de promovare a noului, 
proces în care se întîlnesc ge
nerațiile, partidul acționează 
prin înfăptuirea osmozei din-

continuu 
națiunii

unul din
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că toate laturile și sferele so
ciale. Creșterea rolului condu
cător al partidului ca urmare 
a cerințelor făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate este cerută de satisfacerea 
mereu mai deplină, plenară, 
a nevoilor maselor, a năzuin
țelor lor spre progres, civili
zație și cultură, ceea ce face 
ca unitatea partid—popor să 
dobîndească atribute noi, să 
tindă spre perfecțiune.

V. Nichita. — Este un 
văr fundamental rezultat 
viață și impus de viață

ade- 
din 
că

tul actului de conducere, sub
stanța deciziei și să poată 
participa în cunoștință de 
cauză la elaborarea și înfăp
tuirea sa. Altfel spus ea este 
orientată spre satisfacerea 
crescîndă a necesității de a se 
asigura participarea activă a 
tuturor membrilor societății 
la rezolvarea problemelor 
care afectează pe fiecare în 
parte și colectivitatea în în
tregul ei. Democrația socia
listă apare, în această lumină, 
nu numai ca o condiție vitală 
a dezvoltării ascendente a so-

„Experiența partidului nostru confirmă 

încă o dată adevărul universal valabil al mar- 
xism-leninismului că partidul comunist își 
poate realiza misiunea istorică în societate, 
poate asigura succesul revoluției -și al edifi
cării noii orînduiri sociale, dacă reușește să 

cîștige încrederea și adeziunea nețărmurită 

a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectua
lității, dacă se identifică cu năzuințele și as
pirațiile cele mai intime ale poporului din 

rîndurile căruia face parte, dacă este urmat 
în întreaga sa activitate de masele largi ale 

celor ce muncesc, de întregul popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

mișcarea legică a societății 
socialiste spre noi trepte de 

i civilizație și progres nu poate 
fi concepută altfel decît ca o 
veritabilă operă de creație 
istorică a poporului, operă or
ganizată și condusă de parti
dul comunist, orientată de o 
politică realistă, științifică, 
permânent axată pe gîndirea 
activă, pe o intensă activitate 
de căutare a soluțiilor celor 
mai adecvate condițiilor con
crete ale țării și etapei istori
ce concrete. Prin însăși natu- ■ 
ra și specificul său, mișcarea 
societății socialiste ridică la 
rangul de coordonată- esenția
lă și definitorie a noului tip 
de progres social, relația dia
lectică dintre partid și mase, 
ca relație între forța politică 
conducătoare a operei de con
strucție socialistă și factorul 
fundamental al înfăptuirii 
proceselor cerute de mersul 
înainte al societății. Operă 
vie, făurirea noii societăți se 
înfățișează drept chintesență 
a unirii, interacțiunii și inter- 
co.ndiționării dintre munca 
teoretică programatică, orga
nizatorică și educativă a par
tidului și activitatea, - creația 
și- experiența colectivă a ma
selor celor mai largi. Sudura 
de granit dintre partid și po
por este ea însăși o perpetuă 
sinteză a propriei creații isto
rice românești.

Așadar, rolul de forță poli
tică conducătoare a celor ce 
muncesc în opera de edificare 
a noii orînduiri — rol ce ex
primă însăși rațiunea relației 
dialectice dintre partid și 
mase — nu e o consecință au
tomată a prezenței în arena 
vieții sociale a elementelor 
componente fundamentale ale 
revoluției — partidul și ma
sele. Acest rol se dobîndește 
și evoluează în legătură indi
solubilă cu întreaga activitate 
desfășurată de partid în or
ganizarea, conducerea și edu
carea maselor, cu experiența

cietății, ci și ca unul dintre 
mijloacele esențiale pentru 
ridicarea eficienței activității 
de conducere socială, de ela
borare a deciziilor, de exer
citare a controlului asupra în
deplinirii lor. Acesta este și 
sensul și conținutul concret 
al măsurilor inițiate de către 
partid cu deosebire după Con
gresul al IX-lea

D. Mazilu. — Fără îndoială, 
aceasta este o preocupare 
esențială și constantă a condu
cerii noastre superioare de 
partid, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în special 
după Congresul al IX-lea, 
preocupare de care se leagă 
o altă trăsătură majoră a su
durii dintre partid și popor — 
răspunderea; răspunderea par
tidului față de propriul popor, 
față de interesele sale funda
mentale, răspundere care se 
vădește în modul în care 
partidul caută, elaborează și 
promovează măsuri pentru or
ganizarea și dezvoltarea vie
ții sociale, precum și modul 
în care știe să orienteze pro
cesul constructiv pentru a tra
duce în viață aceste măsuri, 
iar pe de altă parte, răspun
derea poporului pentru înde
plinirea cerințelor constructi
ve. a țelurilor majore pe care 
și Ie-a propus în înaintarea sa 
pe drumul civilizației socia
liste și comuniste.

Așadar, întrebîndu-ne cum 
a fost posibilă înfăptuirea a- 
cestei unități dintre par
tid și popor, fără precedent 
în istoria României, răs
punde însuși dinamismul 
concret al vieții sociale, care 
arată că unitatea se dezvoltă 
și se ridică, în cadrul înain
tării în procesul constructiv, 
pe trepte tot mai înalte, ca 
urmare a faptului că partidul, 
conducerea sa, se sfătuiește 
permanent cu poporul, exami
nează problemele fundamen
tale ale dezvoltării patriei în 
discuții deschise, nemijlocite

Ov. Trăsnea. — Participa
rea, și de aici continua adîn- 
cire și îmbogățire a unității 
dintre partid și popor, presu
pune, în același timp, perfec
ționarea tuturor structurilor 
— micro și macrosociale, în- 
trucît conceptul insuși de 
perfecționare exprimă coeren
ța vitală ce trebuie asigurată 
între realitatea socială în di
namismul său caracteristic și 
principiile și metodele științi
fice de organizare și condu
cere, presupune inițiativă în 
valorificarea rațională. gra
dual optimizată a posibilită
ților latente de dezvoltare, 
investigate și dezvoltate, efi
ciență maximă în toate dome
niile de 
umană.

Rolul 
mental al 
firmat și 
de principii, metode, 
servind acestui proces 
inițiat, cristalizat și verificat 
întîi în activitatea partidului, 
acest laborator activ de crea
ție politică — și apoi au fost 
extinse, generalizate și insti- 
tuționalizate în activitatea or
ganelor de stat, economice, 
culturale, științifice și ob
ștești.

activitate social-

funda- 
s-a con-

conducător 
partidului 

în aceea că o serie 
măsuri 

s-au

tre ele, pentru ca tînăra ge
nerație, prin elanul creator, 
energiile clocotitoare și entu
ziasmul care o caracterizează 
să învețe din experiența ge
nerațiilor vîrstnice, să folo
sească experiența lor revolu
ționară și de viață. îmbinarea 
armonioasă a elanului și ener
giilor tinerești cu experiența 
generațiilor vîrstnice, propul
sarea cu putere pe această 
cale a noului și a creației, 
reprezintă o determinație 
esențială a muncii noastre de 
zi cu zi. Ii revine partidului 
deci rolul de a organiza uni
tatea creatoare, de a sintetiza 
experiența maselor, de a sti
mula tot ce este nou și îna
intat în lupta împotriva ve
chiului, pentru a asigura mer
sul înainte al societății.

In condițiile propășirii și 
dezvoltării socialismului se a- 
sigură și înfăptuiește saltul 
din imperiul necesității în cel 
al libertății. Continua perfec
ționare a democrației conferă 
conținut libertății și libertăți
lor individuale, ceea ce face

din fiecare individ un partici
pant activ și conștient la pro
cesul constructiv general. Par
ticiparea maselor la elabora
rea liniilor directoare ale con
strucției socialiste și în conse
cință la realizarea lor efecti
vă, conferă adevăratele di
mensiuni ale libertății noa
stre.

A. Petri. — In elaborarea 
politicii partidului, in trans
punerea ei In viață, un rol ho- 
tărîtor îi revine conducerii su
preme de partid și de stat. 
A devenit un fapt istoric că 
tot mai mult conducerii noa
stre de partid și de stat, se
cretarului său general, tova
rășului Nicolae Ceaușescu îi 
este propriu un anumit stil 
de muncă caracterizat printr-o 
energie clocotitoare, prin rea
lismul soluțiilor, prin clarvi
ziune și înțelepciune politică. 
Conducerea superioară de 
partid desprinde verigile prin
cipale, fundamentale ale pre
zentului și ale perspectivei 
viitoare, elaborează hotărîrile 
majore, decisive în proble
mele fundamentale ale dez
voltării națiunii. Prin această 
muncă de proporții conside
rabile în toate domeniile vie
ții sociale, conducerea de 
partid realizează o creație de 
proporții nemaiîntîlnite în a- 
nalele societății românești. 
Aceasta fertilizează și dina
mizează inițiativa maselor, le 
lărgește perspectiva și viziu
nea istorică ; astfel se reali
zează o sinteză organică între 
elementele de conducere poli
tică de prim rang și cea mai 
largă inițiativă a maselor, 
sinteză din care se naște isto
ria contemporană a României.

D. Mazilu. — Expresia ac
tuală a unanimității cu care în
treaga națiune urmează parti
dul, a dragostei nețărmurite 
cu care înconjoară conduce
rea lui, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o consti
tuie marile adunări populare 
în care conducerea parti
dului, personal tovarășul 
Ceaușescu se întîlnește efectiv 
cu poporul, discutînd deschis 
problemele cele mai arzătoa
re ale comunelor, orașelor, ju
dețelor, sau chiar ale coope
rativelor agricole, ale unități
lor industriale, căutîndu-se 
soluțiile cele mai adecvate 
pentru înflorirea și dezvolta
rea multilaterală a tuturor lo
calităților țării, a fiecărei uni
tăți. Acest contact viu, discu
tarea deschisă și sinceră a 
problemelor vitale pentru mer
sul înainte a fiecărei locali
tăți a țării, a fiecărei între
prinderi este un aspect grăi
tor, esențial al sudurii efecti
ve dintre partid și popor.

Ne este vie tuturor în minte 
încleștarea cumplită cu apele 
în primăvara acestui an. în
treaga suflare românească s-a 
ridicat ca o stîncă. demnă, 
calmă, cumplită, și s-a făcut 
istorie, arătînd lumii întregi 
că partid și națiune sînt o 
singură voință, un singur braț, 
o singură rațiune.

— Tn condi- 
noastre, iniția- 
maselor și va
in dezvoltarea

D. Mazilu. — Numai într-o 
asemenea ambianță este posi
bilă dezvoltarea inițiativei 
maselor populare, a capacită
ții lor creatoare și aș spune 
— într-o formulă mai potrivi
tă după opinia mea — pro
movarea și valorificarea înțe
lepciunii acestui popor. Iată 
că în fond, ca urmare a cli
matului creat de partid, sub 
conducerea partidului, prin 
măsurile luate de partid se a- 
sigură creșterea participării 
maselor nu numai la opera 
economică, ci, esențial, la ope
ra social-politică. Aceasta este 
o coordonată majoră a vieții 
sociale și de stat românești 
contemporane, profundă ex
presie a dinamicii unității in
destructibile dintre partid și 
popor.

Ov. Trăsnea, 
țiile societății 
tiva istorică a 
lorificarea ei
socială se leagă deci de noțiu
nea de participare — cristali- 
zînd esența procesului 
mocratizare — care, 
dobîndește sensuri și 
noi, proprii etapei pe 
parcurgem. Participarea nu a- 
pare deci ca un scop în sine, 
ci este un mijloc, servind la 
perfecționarea societății, și, 
prin aceasta, la realizarea 
plenară a omului.

D. Mazilu. — Din discuțiile 
de pînă acum, decurge o con
cluzie fundamentală, și anu
me : coeziunea întregului po
por în jurul partidului, sudu
ra indestructibilă dintre par
tid și popor este fundamentul 
și trăinicia societății noastre 
tocmai pentru că ea este o 
realitate dinamică, cotidiană, 
pe care o creăm și o trăim toți 
cei care participăm la pro
cesul constructiv, pe care o 
reținem din toate faptele de 
zi cu zi ale oamenilor, ale ce
lor care organizează și care 
înfăptuiesc procesul construc
tiv. Ea este realitatea funda
mentală care fertilizează ini
țiativa maselor și care subli
niază că trăsătura fundamen
tală a activității social-politi
ce românești o constituie toc
mai această unitate.

V. Nichita. — In relația dia
lectică dintre partid și mase, 
partidul reprezintă nucleul In 
jurul căruia gravitează întrea
ga dezvoltare socială, punctul 
de concentrare a celor mai 
înaintate energii, factorul fun
damental 
conștiinței 
tă, după 
Congresul

de de
là noi, 
valențe 
care o

de promovare a 
socialiste. Totoda- 
cum sublinia la 

al X-lea al P.C.R.

mului—opera fiecărui popor
condus de partidul său

comunist
V. Nichita. — Este un ade

văr fundamental că grandioa
sa operă a construcției socia
lismului, în mod legic, nu poa
te fi decît opera fiecărui po
por, ridicat la creația liberă 
a destinelor sale de partidul 
său comunist, expresie și ex
ponent al intereselor sale fun
damentale. Căci valorificarea 
cît mai deplină a marilor re
surse și potențe pc care le o- 
feră noua orînduire pentru 
accelerarea progresului social, 
este, prin însăși natura lucru
rilor, condiționată de capaci
tatea fiecărui partid de a an
cora politica sa cît mai 
profund în realitatea concre
tă, de a se identifica cu nă
zuințele și aspirațiile cele mai 
intime ale poporului din care 
face parte, de a îmbina per
manent într-un tot armonios 
interesele naționale funda
mentale și specifice cu cele ge
nerale ale socialismului, sin
gura cale de a ridica, pe a- 
ceastă bază masele cele mai 
largi ale poporului la creație 
istorică, activă și conștientă.

Al. Popescu. — Interesele 
fiecărei țări socialiste în par
te au o natură obiectivă. Ele 
sînt cele care pun în mișcare 
masele; un partid comunist 
care nu ține seama, fie chiar 
și un singur moment de inte
resele fundamentale ale po
porului său înseamnă să lip
sească națiunea respectivă de 
cel mai de seamă carburant 
al mersului ei înainte. De a- 
ceea satisfacerea intereselor 
fundamentale ale poporului 
nu numai că nu contrazice sa
tisfacerea intereselor clasei 
muncitoare internaționale, dar 
este principalul mijloc prin 
care_ partidul nostru, națiunea 
română poate contribui la 
dezvoltarea armonioasă a so
cialismului în ansamblul său.

Ov. Trăsnea. — In lumina 
dialecticii și a experienței 
istorice, privind partidul co-

munist atît ca expresie a in
tereselor vitale ale propriului 
popor, cît și ca detașament al 
mișcării muncitorești și co
muniste internaționale, sarci
na sa fundamentală, misiunea 
sa sacră, în același timp pa
triotică și internaționalistă 
este să asigure triumful socia
lismului în propria țară. Sub 
acest aspect el, și numai el, 
este îndreptățit și are datoria 
de a găsi și decide formele 
cele mai adecvate, mijloacele 
cele mai eficiente pentru înde
plinirea acestei sarcini istori
ce. Iar îndeplinirea cu succes 
a acestei sarcini are o dublă 
semnificație internaționalistă : 
a) îmbogățește experiența 
creatoare a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale și b) întărește sub toa
te aspectele comunitatea țări
lor socialiste. în aceasta se ex
primă dialectica îmbinării or
ganice a intereselor naționale 
cu interesele internaționale 
ale popoarelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în 
acest sens la Congresul al 
X-lea : „Internaționalismul so
cialist nu presupune sacrifi
carea sau lezarea intereselor 
naționale, ci, dimpotrivă, afir 
marea deplină a acestora ; tot 
astfel grija față de interesele 
propriului popor nu înseamnă 
ignorarea cerințelor interna
ționalismului, ci presupune 
dezvoltarea solidarității inter
naționale. Progresul fiecărei 
națiuni, emanciparea socială 
și națională a fiecărui popor 
reprezintă fundamentul trai
nic al solidarității internațio 
nale a țărilor socialiste, al în
tăririi sistemului socialist 
mondial“.

Pagină realizată

de MIHAIL PIȘCOCI
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NICOLAE DRAGOȘ

ARHEOLOGIE
Mai întii ne cheamă fîntînile cerului
Să-i citim stele, luceferi și lună
Să urcăm printre nourii atît de nestatornici
Trăind viața planetei în simbolică metamorfoză.
Ne cheamă rouă livezilor
Și soarele fructelor lucrindu-și semințele
Intr-o secretă, eternă deprindere 
De-a nu fi și de-a fi deopotrivă.
Coborîm-ispită de-o clipă, de-o viață —
Prin fluierul fragil al tulpinei
(Pe Argeș în jos, pe un mal duios).
Pînă-n palatul halucinant al rădăcinilor
Unde misterios legămînt
Cu văzduhul face pămîntul.
Aici, la rădăcini, intr-un ceremonial fără timp 
Privirile învăluie în giulgiu fără margini 
Tulpinile sacre, pe vremuri culcate,
De paloș străin ori de blinda rostire a ceasului ultim. —
Sînt icoanele chipului nostru — străbunii —
Modest așezate sub glie
Să nu uităm
Ce avem de păstrat, ce avem de apărat,

Sînt numele Patriei, scris în rădăcinile gliei 
Prin care natura respiră curat.

AȘTEPTARE
Un clopot strigă fără limbi 
Pe drum același, fără țări, 
Și nu mai vii să pieri, să-ți plimbi 
Sălbatec ochi prin albe zări. 
Copacii nu-și mai culcă ramuri 
Pe zidul nopții-n fast domol.

DOR
Pune, meștere, albastru 
Pentru sufletu-mi sihastru 
Toarnă cer dintr-un ulcior 
De la ochi pînă la dor 
Rupe flori și fă-le drum 
De la Ieri pînă-Acum 
Culcă-n rîuri stele —- stele 
Și ascunde-mă-ntre ele 
Ochii doi, ce-i știu și nu 
Fie-mi clipa ce trecu 
Vultur, scris în înălțime 
Fie-mi clipa care vine

Roagă-i pasul să-și mai spună 
Mersul tremurat sub lună 
Cheamă-i șoapta din culori 
Să mă risipească-n zori 
Călător pe albe șesuri 

Refuzate de-nțelesuri

Cheamă-i calea, n-o chema 
Meștere, sub peana ta I 
Pune numai mult albastru 
Peste sufletu-mi sihastru I

IMN SE CUVINE

Prelung străină, luna-n geamuri 
Cu straniu ochi îmi dă ocol.
Văpaie mi-ești, lingă tăcere, 
Pas vechi de cer în ceasul prim. 
...De așteptare-i ceață prin unghere 
Și înviem atît pre cit murim.

Un imn se cuvine pietrei să-i spunem I 
Tăcerii ei știutoare
Răbdării ei seculare 
Muntelui — strigăt înalt
Lunecătoarei visări, sub ape sculptată...
Un imn se cuvine pietrei să-i spunem ! 
De-atitea ori semănîndu-ne-n veacuri 
De-atîtea ori odihnită-n statui 
Rostindu-se prin chipurile străbunilor 
Mereu aflați cu fața spre lumina ochilor 
Fiilor lor, ai fiilor fiilor lor, 
ai fiilor fiilor fiilor lor —
De atîtea ori rostindu-se prin chipurile 
Mereu privitoare dinspre apusul soarelui 
Către răsăritul nostru.
Un imn se cuvine pietrei să-i spunem I

EROUL DRAMATIC
(Urmare din pag. I) 

Superioritatea eroului vine toc
mai din intuiția lui „ne-medie“, 
bizară și discutabilă pentru sen
sibilitatea comună, expunîndu-i 
la toate primejdiile, dar răscum- 
părîndu-L întotdeauna, prin gi
rul ulterior al Istoriei. La lampa 
unei asemenea accepții, ne dăm 
seama cît de naivă, cît de infan
tilă venind parcă dintr-o preisto
rie a esteticii, era teoria, atît de 
controversată a eroului „cu pete“ 
sau fără „pete“, care a bîntuit cu 
furie în deceniul literar amintit. 
O critică grăbită dîndu-și seama 
de artificiozitatea unor „eroi po
zitivi ideali“ îngăduia existența 
unor „pete“ minimale, nedîn- 
du-și seama că propunea corec
tarea unui fals printr-altul, o 
confecție arbitrară prin alta cu 
nimic mai convingătoare. Iar în 
timpul acesta, eroul din paginile 
istoriei sau din viața contempo
rană își continuă viața sa, indife
rent la ipoteze estetice. Fiindcă 
eroul există dincolo de inițiati
vele noastre scriitoricești, obligîn- 
du-ne însă astăzi, când atîtea 
dăunătoare erezii critice au fost 
risipite, la o meditație adîncă și 
responsabilă. Am scris intențio
nat „eroul din paginile istoriei", 
ca și cel ce aparține „vieții con
temporane“, în chip intenționat 
și din temeiuri multiple. Întîi, fi
indcă între cele două tipuri de 
eroi nu există nici un fel de rup
tură, nici o soluție de continui
tate. Este suficient să ne gîndim 
la acea afirmație, numai aparent 
paradoxală, a lui Shavv : „a foșt 
o vreme cînd și Iuliu Cezar a fost 
un simplu particular“. Șirul eroi
lor istoriei se continuă, fără hia- 
tusuri, pînă la ziua noastră cea 
mai prezentă. într-un neîntrerupt 
lanț al lampadoforilor. In al 
doilea rînd, fiindcă prezentul se
cretă istorie devenind trecut 
printr-un proces al duratei fatale. 
Și. în sfîrșit, fiindcă în lumina 
perenă a viitorului, istoria se con
stituie într-un tot nefisionabil, în 
care diferitele periodizări n-au 
decât o valoare de ipoteză și cil 
funcții de reper. Concluziile sînt 
mai încărcate de consecințe și 
semnificații decît par la prima 
vedere. Prima care mi se impune 
este aceea că eroul contemporan, 
mai puțin pitoresc, firește, decît 
omologul său istoric, beneficia’ 1 
încă față de acesta de o con ■
plexitate de date, intelectuale si A 
sufletești, ce nu pot fi negate. A- ™ 
ceasta complexitate îl ferește de 
orice schematizare sau, mai exact, 
îl opune ei. Imaginea de Epinal 
de atîtea ori invocata, fie că o 
scuză fie că o acuză, devine în 
acest caz inoperantă. Faptele de 
viață ale. eroului contemporan nu 
trebuie căutate în domeniul ini
țiativelor de excepție, cotidianul 
manifestîndu-se în această direc
ție, de o fantezie inepuizabilă. 
Conjugarea celor două serii de e- 
lemente mai sus-amintite obligă 
o inedită apreciere a conceptu
lui de victorie, de succes și 
împliniri.

O concepție schematizantă a- 
supra victoriei, minată de 
pragmatism riguros, o asimila fa
cil cu reușita imediată și contro
labilă. Victorie si reușita au sfere 
contigui dar nu identice și ace
eași inexorabilă Istorie demons
trează că există eșecuri momen
tane cu valoare de victorie, și 
victorii aparente care sînt, de 
fapt, căderi și bancrute fără sal
vare. Un erou, deci, al istoriei 
sau al vieții contemporane poate 
fi și învins, fără ca prin aceasta 
să se aducă vreo știrbire frumu
seții și integrității idealului în 
slujba căruia se prăbușește. Nu
mai că. și în această direcție, 
forța de emoționare pe care o 
iradiază eroul contemporan este 
superioară față de cea a omolo
gului său istoric. Dacă pentru 
căderile celui din paginile cro
nicelor îngălbenite de vreme răs
punde trecutul, pentru avataru
rile spirituale, de atîtea ori în
cărcate de suferințe, ale eroului 
contemporan răspunde însăși 
contemporaneitatea. indivizibilă 
în eșecurile și realizările sale. în 
acest spirit, drama revoluționară 
modernă realizează o formă de 
catharsis inedit, căutat cu îndîr- 
jire în tot teatrul lumii: o comu-

niune de gînCuri, sentimente și 
stări emoționale care să șteargă 
distanța dintre spectatori și per
sonaje pînă la acel punct ideal 
de contopire în care participa
rea să se transforme în trăire a- 
fectivă absolută. Din acest punct 
de vedere teatrul istoric, căruia 
nu-i negăm meritele, dar căruia 
se cuvine să-i observăm cu luci
ditate limitele, este handicapat 
de propria sa esență : distanța. 
Această distanță obiectivă nu 
poate fi acoperită prin interpre
tări forțate decât plătindu-se un 
alt tribut, greu, adevărului. De- 
mistificările sau operațiile de de- 
mitizare, de atîtea ori inovate nu 
mi se par operații adecvate și e- 
ficiente. Istoria nu e chemată să 
exemplifice prezentul. Dimpotri
vă, prezentul, cu toate achizițiile 
sale, poate face să vorbească tre
cutul. Și să-i semnifice sensurile 
esențiale. In schimb, prezentul e 
chemat să anunțe viitorul, cu 
toate devenirile sale presimțite.

Astfel înțelese lucrurile, dra
mele istorice amintite la începu
tul acestor rînduri, au, în pofida 
atîtor lipsuri, în chip legitim im
putabile, o serie de merite incon
testabile. Surorile Voga, de pildă, 
constituie nu numai o pagină fi
delă a unei cronici relativ re
cente, așa cum Pasacaglia nu este 
doar o imagine a anilor de luptă 
care au premers actul de însem
nătate istorică de la 23 August 
1944, dar au calitatea evidentă 
de a prefigura prin eroii înfăți
șați și prin acțiunile lor, prin 
sensul trăirii lor în absolut, o 
parte de istorie, ulterior validată 
de desfășurarea faptelor.

Istorice, și contemporane în a- 
celași timp, valoarea lor vine din 
sinteza izbutită între faptul is
toric și semnificația lui prezentă. 
Eliberați deci de atîtea poncifuri 
cîte au redus scrisul nostru între 
anii 1950—1960 și reînnodînd 
tradiția cu ce s-a izbutit mai va
loros în deceniul respectiv, se cu
vine să ridicăm astăzi drama re
voluționară la înălțimea prototi
purilor pe care ni le oferă gene
roasă, necontrafăcută, genuină, 
inventivă și veșnic inepuizabilă 
în fantezia ei creatoare viața 
noastră socialistă.

Eroii ne așteaptă, cutremură
tori în măreția simplității lor a- 
nonime.

• • • • •
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; PLASTICĂt .*■
O tapiserie nu s-a născut ex

clusiv din dorința de a orna un 
perete. Cred că nu trebuie con
fundat scopul imediat, nemijlocit 
cu finalitatea ei artistică. Terme
nul de arte decorative în care 
includem și tapiseria numește 
mai mult o modalitate stilistică 
aparte, decît o anumită funcțio
nalitate. Mulți artiști plastici con
temporani gîndesc, sau intuiesc 
că acest gen este capabil să ex
prime ca oricare altul sugestii 
complexe și nuanțate. Ei au în
cercat să revitalizeze, mai bine 
zis să adapteze sensibilității con
temporane, acest gen de expresie 
ajuns la maximă înflorire în epo
ca medievală. Materialul textil, 
care are o anumită intensitate 
cromatică, o matitate și moliciu
ne caracteristică impune ca și 
piatra pentru sculptură anumite 
rigori, o disciplină care în loc să 
limiteze, dimpotrivă, stimulează 
invenția. Din acest punct de ve
dere, tapiseriile cunoscutei artis
te Mimi Podeanu aflată la cea 
de a doua expoziție personală și 
cu peste douăzeci de participări 
la expoziții internaționale de

Mozaic. • •••••
ORIENTAREA PROFESIONALĂ

(Urmare din pag. I)
seriile de zidari, dulgheri, su
dori etc. Ce-a făcut insă con
ducerea școlii 1 S-a îngrijit de 
afișe și prospecte pe care le-a 
împărțit prin poștă școlilor ge
nerale. cind normal era ca, pen
tru recrutarea candidaților să 

deplaseze delegați ai școlii 
profesori și maiștri — care 
ie vorbească deșpre meseriile 
se școlarizează. E drept că 
avut loc și unele întilniri,

și de la alte școli și licee de 
specialitate. Astfel, Grupul șco
lar de petrol a și difuzat afi
șele necesare, de regulă în zo
nele petrolifere ; mai exact, au 
fost trimise consiliilor populare 
comunale pentru a le afișa, deși 
nu se poate spune că școala are

nevoie doar de atîta publicitate, 
în acest an, este nevoie de un 
număr sporit de elevi, dar cum 
să convingi pe candidați doar 
prin litera tipărită a anunțului ?

Cu toate aceste deficiențe, e- 
levii se îndreaptă totuși spre 
anumite profesii. Așadar :

II. SPRE CE PROFESII 
ORIENTEAZĂ ELEVII?

Pentru a răspunde la această 
întrebare, am recurs la investi
gații prin cîțeva școli generale. 
Rezultatele obținute pot fi ex
primate sintetic în felul urmă
tor ;

se

să 
ce 
au 
dar sporadice și fără a avea un 
efect pozitiv asupra elevilor, 
după cum am constatat stînd 
de vorbă cu aceștia. Asemenea 
acțiuni trebuie insă să facă 
parte din stilul de lucru al fie
cărui liceu de specialitate, a fie
cărei școli profesionale. N-am 
întilnlt însă o preocupare cît 
de cit susținută pici la liceele de 
specialitate. La Liceul industrial 
de chimie, de pildă, directorul 
adjunct Vasile Zopa ne asigură 
că s-au difuzat toate prospec
tele. De asemenea, în trimes
trul III au avut loc și întilniri 
intre profesorii școlii și elevii 
școlilor generale de la sate. S-ar 
spune că aici există totuși o oa
recare activitate, dar dacă ne 
gindim că asemenea întilniri au 
loc abia în preajma admiterii, 
situația nu poate fi îmbucură
toare, Și pentru a nu lăsa im
presia că faptele prezentate sînt 
izolate, am cerut explicații a- 
șupra modului în care elevii pot 
cunoaște profesiile lor viitoare

Școala 1 
generală

Nr. de ab 
solventi " Licee 

ti<
teore*

Școlile pentru care optează
Nedeciși- Licee de spe- Școli prole- Calificare 

locul de 
muncă

la.
ciaiitaie sionale

B. F. Total B. F. Total B, F. Tolal B. F. Total B. F. Total B. F. Total

Buzoiești 27 23 50 5 2 7 8 6 14 18 5 23 3 1 4 — 2 2
Vulpești 11 lfi 27 2 4 6 1 — 1 6 12 18 2 — 2 —
Șerboieni 20 7 27 5 3 8 4 — 4 6 2 8 — — — 5 2 7
Izvoru 32 23 55 1 1 2 9 7 16 17 13 30 5 2 7 — —
Recea 32 12 « 1 6 7 1 — 1 25 6 31 .5 — 5 —
Stolnici 28 31 59 3 6 9 4 4 8 13 11 24 8 10 18 ““

150 112 2(>2 17 22 39 27 17 44 85 49 134 23 13 36 5 4 9

O privire mai atentă asupra 
acestui tabel dezvăluie unele 
direcții ale orientării școlare 
și profesionale. Astfel, cea mai 
mare parte a elevilor chestio
nați a optat pentru diverse pro
fesii din rețeaua școlilor pro
fesionale. Din cei 262 ab
solvenți, 134. adică jumătate se 
vor pregăti să devină muncitori 
pentru industria județului în 
plină dezvoltare. Acest lucru 
pare semnificativ dacă avem în 
vedere că, în urmă cu 2—3 ani, 
ponderea opțiunilor se îndrepta 
cu precădere spre liceele teore
tice și de specialitate. O consta
tare se impune, însă, atunci 
cind comparăm numărul celor

ce vor să urmeze liceul teoretic 
sau de specialitate ; preferințele 
înclină sensibil spre cel din 
urmă. Nu același lucru se poa
te spune însă despre numărul, 
evident prea mjc. de absolvenți 
care vor să se califice la locul 
de muncă, deși există o cerere 
de cadre de muncitori calificați 
peste posibilitățile create de 
pregătirea prin școli profesio
nale. Un alt aspect care se 
desprinde din datele prezen
tate este și acela al reducerii 
numărului de nedeciși, deși la 
nivelul unei simple școli cu 27 
absolvenți, cifra de 7 devine în
grijorătoare.

Schema de față nu vorbește 
însă despre preferințele absol-

venților pentru unele licee de 
specialitate ca, de pildă, o creș
tere a numărului celor ce pre
feră liceele industriale de con
strucții de mașini, de chimie 
și o totală inaderență față de 
liceele agricole. Așa se face că 
liceul agricol de la Bradu iși va 
restrînge activitatea, mergindu-se 
chiar pină la comasarea lui cu 
cel din Curtea de Argeș. Ce se 
întîmplă totuși cu meseriile de 
tehnician agronom, contabil a- 
grjcol, zootehnician etc, către 
care afluența tinerilor esle 
foarte mică ? In primul rînd am 
constatat că elevii școlii ge
nerale nu sint îndrumați spre 
asemenea profesii pe care pot. 
să le practice chiar in comuna

mwitE
TAPISERIEI-

prestigiu vădesc o adecvare per
fectă. Ne aflăm fără îndoială în 
fața unor tapiserii în care rigo
rile genului sînt respectate, dar 
și exploatate pentru a da o ma
ximă expresivitate fiecărei lu
crări. Remarcabile ni s-au părut 
tapiseriile pe care le-am putea 
include, evident arbitrar, într-un 
ciclu al anotimpurilor. „Primă
vara“. o tapiserie vastă în care 
sînt dominante tonurile de albas
tru, sugerează o efervescență a 
vieții în stare năseîndă. Este, 
dacă vrem, un imens peisaj fan
tastic în care formele parcă abia 
se trezesc, abia iau cunoștință de 
sine și tind să-și ia în posesie 
contururile, ca și materialitatea 
care se condensează într-un dia
log continuu cu transparențele 
diafane ale tonurilor. Nu utili
zează aci nici o metaforă, dar 
sugestivitatea elementelor plasti
ce desăvîrșesc perfect sentimen
tul și ideea urmărită de artistă. 
Pentru „Vară“, artista găsește un 
simbol care să-i justifice senza
ția de amplitudine, de vitalitate, 
de exprimare polifonică: orga. 
întreaga tapiserie este o „desfă
șurare“ monumentală, impresio
nantă, cu tonuri vii, strălucitoare

a unei orgi. „Toamna“, în to
nuri cromatice stinse, este aso
ciată prin motivul central, un 
cerb, vânătorii și universul sil
van. „Păsărele, iarna“ ne aniin- 
tește ca și variantele lucrării „Zid 
cu caprifoi“ de atmosfera înghe
țată. abstrasă, dar de o infinită 
delicatețe și gingășie a stampei 
japoneze. Se impune observația 
că artista în această întoarcere 
conștientă către limitele genului 
utilizează cu subtilitate sugestii 
ale tapiseriilor românești medie
vale („Oltenice“ I, II), ale tapi
seriilor occidentale medievale ca 
și a textilelor populare româ
nești. Lucrări ca „1907“, „Tezau
rul de la Pietroasele“, „Grădină 
noaptea“, „Grădină sălbăticită“, 
,,Plaja“, „Mărțișoarele lui Matei" 
sau „Amintiri de la Muzeul An- 
tipa“ ne demonstrează imensa 
posibilitate de cuprindere a aces
tui gen pe care artista îl știe să-l 
mînuiască inteligent într-o expri
mare limpede și în tonalități liri
ce optimiste, sărbătorești.

C. R. CONSTANTINESCU

*) Expozifia de tapiserii Mimi 
Podeanu — Sala Dalles.
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OASPEȚII FESTI
VALULUI ENESCIAN
Continuăm ți de astădată să 

vă oferim citeva detalii „biogra
fi'»“ despre ansamblurile or
chestrale și camerale, despre diri
jorii și soliștii străini care vor 
poposi la începutul lunii Sep
tembrie la București, pentru a-și 
da concursul la marea sărbă
toare muzicală închinată memo
riei muzicianului care a lansat 
muzica românească în orbita ma
rilor valori ale artei universale.

PAUL BADURA SKODA
Paul Badura Skoda — iată un 

nume de largă rezonanță în lu
mea muzicală contemporană. 
Pianist, muzicolog, profesor, 
compozitor, muzicianul austriac 
vehiculează o artă de adîncă pă
trundere, care poartă amprente
le unei pregătiri de largă forma
ție.

Elev al lui Edwin Fischer, 
Paul Badura Skoda se impune 
începînd din 1949 — an în care 
se bucură de prilejul unor stră
lucite colaborări cu W, Furțwăn- 
gler și Uerbert von Karajan —• 
în rîndurile marilor pianiști con
temporani.

Posesor al unui vast repertoriu, 
Paul Badura Skoda a fost întot
deauna semnalat de criticii mu
zicali prin remarcabile judecăți 
de valoare.

La cea de a cincea ediție a 
Festivalului enescian, îl vom în- 
tîlni pe pianistul austriac în pri
mul rînd ca solist al Concertu
lui Nr. 4 de Beethoven în sim
fonicul dirijat în seara zilei de 
ÎS septembrie de Mircea Cris- 
tescu la pupitrul Filarmonicii 
„George Enescu“ iar în al doilea 
rînd ca partener al lui Jorg De- 
mus într-un recital la. două pia
ne programat în după amiaza 
zilei de 16 septembrie și în 
care au fost înscrise lucrări de 
Mozart, Schubert, Schumann, 
Debussy.

CVARTETELE „JUILLIARD“ 
ȘI „SMETANA“

Agenda de concerte camerale

a celei de a cincea ediții a Festi
valului „George Enescu“ înscrie 
și numele a două formații rit ui
te a fi ascultate în cele mai mari 
săli de concerte ale lumii: Cvar
tetele Juilliard și „Smetana".

Violonistul Robert Mann, fost 
membru în juriul Concursului 
enescian la trecuta ediție, ne-a 
promis încă din 1967, o vizită in 
fruntea reputatei sale formații.

Cvartetul „Juilliard“ a fost în
ființat in anul 1946 din inițiati
va cîtorva profesori ai Școlii su
perioare de muzică din New- 
Tork. Insușindu-și un uriaș re
pertoriu, (aproape 140 de lu
crări), Cvartetul, (format din vio
loniștii Robert Mann și Isidore 
Cohen, violistul Raphael Hillyer 
și violoncelistul Clatis Adam), a 
întreprins mari turnee care i-au 
adus notorietate.

Zeci de imprimări discografice 
mărturisesc o înaltă cultură sti
listică, o perfectă omogenizare 
sonoră. La București (după ce 
cvartetul a fost în această vară 
oaspetele cîtorva festivaluri in
ternaționale din Europa), forma
ția „Juilliard“ va oferi două con
certe în care au fost programa
te cvartete de Mozart, Beetho
ven, Schubert, Webern.

In concertul pe care ni-l oferă 
în după amiaza zilei de 10 sep
tembrie, cvartetul „Smetana“ 
cealaltă mare formație camerală 
care ne vizitează — a programat 
semnificative opusuri semnate de 
Frantisek Xaver Richter, Ja- 
nacek și Beethoven.

Înființat în anul 1945, cvarte
tul ceh a dobîndit curînd ase
meni cvartetului „Juilliard“ — 
prin însușirea capodoperelor li
teraturii camerale, printr-o adîn
că pătrundere a partiturilor a- 
bordate, și în special printr-o 
pregnantă sensibilitate, (atît de 
specifică veacuri în șir muzicie
nilor cehi în tălmăcirea valorilor 
camerale) — impunătoare succe
se în toate marile centre artisti
ce ale lumii.

IOSIF SAVA
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lor. Ba, mai mult, organele lo
cale de conducere din C.A.P. și 
I.A.S. au avut și au și acum o 
atitudine de neconceput față de 
puținii absolvenți ai acestor li
cee, folosindu-i in munci neco
respunzătoare calificării acesto
ra ; in schimb, absolvenți a 7 
clase elementare dețin posturi 
fără a avea pregătirea necesară. 
Această situație am întilnit-o 
atît în comuna Buzoiești, cit și 
la Recea sau Izvoru. Și atunci 
se întimplă că toți elevii alear
gă după meserii pentru care 
sint convinși că vor avea re
partizare sigură și că nu Se va 
pune problema recalificării lor.

III. CE NE OFERĂ UN STU
DIU DE PERSPECTIVĂ?

Dintr-un studiu încă în stadiu 
de elaborare asupra orientării 
școlare și profesionale și a co
relării acesteia cu necesarul de 
cadre pentru economia județu
lui, întocmit de Direcția jude
țeană a muncii, am desprins 
citeva aspecte care ni se par 
edificatoare și pe care le pre
zentăm în loc de concluzii. Stu
diul se referă, așadar, la nece
sarul de cadre pe o perioadă 
de 5 ani și. în consecință, poate 
avea garanția unei cunoașteri 
ample și de perspectivă a miș
cării și folosirii cadrelor. Care 
sint concluziile la care Ș-a ajuns 
pină acum ? Mai intii, ‘s-a con
statat că nu există o corelație 
strînsă între organele de resort 
care se ocupă cu pregătirea și 
încadrarea absolvenților, lucrin- 
du-se în mod independent. Ast
fel, au fost ignorate eu totul 
condițiile de plasare ale absol
venților liceului economic, 
incit beneficiarii nu erau încă 
cunoscuți de școală decit in mo
mentul repartiției, ceea ce a 
produs o reacție negativă din 
partea conducerii întreprinderi
lor și instituțiilor. Un alt as
pect. paradoxal in aparență dacă 
ne referim la excesul de cadre

din județ in unele sectoare, îl 
reprezintă nevoia acută de ca
dre in industria construcțiilor 
de mașini, ramură tinără a in
dustriei argeșene. Astfel, numai 
pentru uzina de autoturisme din 
Colibași este nevoie, in 1975. de 
peste 5 000 de muncitori, majo
ritatea fiind școlarizați prin 
rețeaua școlilor profesionale și 
prin cursuri de scurtă durată. 
Totuși, datorită creșterii ca
pacității uzinei, se pune încă 
de pe acum problema ca circa 
1 300 de muncitori să fie aduși 
din alte centre industriale, cind 
practic, pregătirea unor cadre 
proprii s-ar putea rezolva pe 
plan local prin suplimentarea 
anuală a numărului de locuri 
în școlile de resort sau prin in
troducerea unor cursuri de ca
lificare Ia locul de muncă, așa 
cum procedează și alte între
prinderi.

Așadar, pe de o parte am în- 
tilnit cadre care nu pot fi fo
losite din lipsă de locuri, iar 
pe de altă parte o cerere justi
ficată de cadre de diferite pro
fesii. Aceasta arată că nu se 
păstrează întotdeauna echilibrul 
necesar între pregătirea cadre
lor și cerințele reale ale pro
ducției. La aceasta a contribuit 
și insuficienta preocupare pen
tru orientarea școlară și profe
sională a elevilor, mulți dintre 
ei ignorînd în mod nejustificat 
o serie întreagă de profesii și a- 
ceasta pentru că nici nu au avut 
ocazie să le cunoască, lăsîndu-se 
ușor influențați de mentalități 
și sfaturi de circumstanță. Ne 
exprimăm totuși convingerea că 
studiul de perspectivă al Consi
liului popular județean va de
veni un instrument eficient de 
lucru, astfel incit să existe o 
coordonare echilibrată intre nu
mărul de cadre școlarizate și ne
voile economiei județului.

de IULIAN NEACȘU

Ir» pag. a 6-a, in „Contempora
nul“, cineva, abia revenindu-și 
din râul de mare (sau de miti
teii dintr-o circiumioară), poate 
avea asemenea viziuni ăpropps 
de muzică ușoară : „La mare 
briza aduce zvonuri dulci de chi
tare (n.n. ce să facă și briza 
asta, aduce ceva dintr-un loc in 
care vine !) și valurile se sparg 
de țărm in ritmuri nou (n.n. 
țț-țt), iar pescărușii tină înfio
rați ye-ye (n.n. ie-te-te !). Toată 
suflarea marii respiră muzică u- 
șoară (n.n. păcat că suflarea nu 
și inspiră) și înalță osanale for
mațiilor de chitare concentrate 
(n.n. mobilizate, nu ?) pe lito
ral...“ Și așa mai departe, sau 
cum spunea lanți Elvira „în 
fine,, mă rog“. Să creadă fiecare 
ce vrea și să ceară ce-i place. 
De exemplu să-i revadă cintind 
pe Fia Colombo și pe Dan Spă- 
taru în aceeași emisiune (dumi
nică. 16 august). Foarte bine, îi 
felicităm pe cei ce alcătuiesc 
programele pentru umorul lor, 
mai puțin pentru faptul că, în
câlcind toate regulile (chiar și 
pe acelea respectate de progra
mul de radio-televiziune !), au 
inversat ordinea apariției : întîi 
D.S-, adevărat exemplu de ce nu 
trebuie să cinte și cum nu e 
bine să se miște un cintăreț. 
„difuzor“ al unor melodii și 
texte mediocre, pe urmă Pia Co
lombo, pentru care cintecpi e L 
însăși existența. Ce să-i ' faci 
insă, fiecare clasă cu pr « 'anții 
și repetenții săi, asta e-V Or, 
tot vorba norocosului cok,g al 
lui y — „restaurantele, aceste 
bastioane ale muzicii lejere a- 
grementate din belșug cu Mur- 
fatlar“.

★
Bună seara, fete ! Bună seara, 

băieți ! Recent, dintr-o anchetă 
a „Scinteii“ printre telespecta
tori reieșea, cu claritate faptul că 
emisiunile de tineret nu sînt ur
mărite atit cît se spune sau se 
aude. Printre alte motive apărea

ÎN MARE 
ZBURĂM,

ÎN
MAAARE !
și acela semnalat și de noi de 
atita vreme, incit de-atunci pu
tea să ne crească barba de un 
cot : o programare mai mult 
decit defectuoasă, la ore care nu 
convin in nici un fel tinerilor 
telespectatori cărora li se adre
sează (cel pu(in așa se pre
tinde) emisiunile respective. Am 
sugerat ca măcar Bună seară', 
fete ! Bună seara, băieți ! să 
fie programată mai tirziu sim- 
băta, la o oră de virf și cred că 
acest lucru s-ar putea face cu 
mai multă bunăvoință din par
tea cronometreurilor din Doro
banți. Pînă cind se va intîmpla 
fericitul eveniment să vedem ce 
s-a intîmplat simbătă, cu ce s-a 
îmbogățit emisiunea aceasta, în
cotro plutește ea și de ce ? Un 
reportaj „curat“ al Galinei Eniș- 
teanu de la termocentrala Rogo- 
jelu — Zburătorii, un interviu 
nereușit cu Romco Vanica și cu 
Gabriel Drăgan („cind ați în
ceput să... ? ce credeți că... ? care 
este ultimul cintec pe care... ?), 
un dans — Trubadurii —, jumă
tatea unui filmuieț atractiv — 
Moda doar un pretext ! — spu
mos ca o șampanie franțuzeas
că... pînă la doi cintăreți cu a- 
celași nume, dar cu domicilii 
diferite : George Enache (Cluj) 
și Stela Enache (Suceava), unul 
delectîndu-ne cu o melodie a 
veselului G. Grigoriu, debitind 
un asemenea text instructiv : 
(iubita mea) este așa și așa (nici 
foarte nici prea prea) dar cind 
mă uit la ea / e foarte și chiar 
prea / pa-pa-pa)n“. Ce să mai 
spunem ? Bună seara, fete ' 
Bună seara, pereți !

★
Dacă pentru d-voastră Noile 

aventuri ale lui Huckleberry 
Finn (VI) au fost ca de obicei 
incințătoare, pentru mine cele 
citeva minute de culturism femi
nin (pentru care o fetiță din 
Medgidia venise special la Vara 
copiilor) au fost un coșmar. In- 
chipuiți-vă numai ce s-ar pu
tea intimpla de-acum încolo 
dacă fetele iși vor umfla muș
chii ? ! S-a dus pe apa dumini
cii poezia sexului „slab“ ! Da, 
tovarăși, .asta lipsea emisiunii, 
o lecție de culturism pentru 
fete ! Nu ? Ar fi fost splendid 
să-i vezi pe Romeo și Julieta 
săltîndu-și mpșchii și făcind un 
„bras de fier“, nu ? între cultu
rism și cultură, e drept, nu-i 
nici o legătură, De aceea pro
pun ca fetele din Medgidia sau 
de aiurea să se apuce împreună 
cu redactorii emisiunii de hal
tere. Numai să nu-și rupă mii- 
nile ea Venus din Milo.

Atit interviu! cu Floarea Bar- 
bu (Viața satului) cit și repor
tajul Moisei — un sat erou au 
fost două momente de real suc
ces. Firești, fără vorbărie „de 
monument“, cele două pelicule 
au impresionat prin sinceritate 
și adincă omenie. Le-am putea 
adăuga o secvență din emisiu
nea De strajă patriei (n-am a- 
vut cind, pină astăzi, să subli
niem virtuțile gazetărești ale lui 
Traian Uba, realizatorul emisiu
nii) și anume : Un capitol din 
biografia mea,
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NUMIREA AMBASADORULUI REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA IN REPUBLICA ECUADOR

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Octavian Bărbu- 
lescu a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni

Cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a proclamării independen- 
dcnței Republicii Indonezia, 
Hamzah Atmohandojo, ambasa
dorul acestei țări la București, a 
oferit luni seara o recepție.

Au participat Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe,
reprezentanți ai unor instituții 
centrale, personalități ale vieții 
cultural-științifice, ziariști.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în R. P. Polonă au fost expe
diate de curînd lucrări de artă 
românească, în vederea amenajă
rii unor expoziții care se vor des
chide, în această țară, în cadrul 
„Zilelor culturii românești“. Or
ganizate cu prilejul sărbătorii na-

SEMNUL
ANIVER-

u

(Urmare din pag. 1) 
list în același timp, prin 
rezultatele și semnificația 
fiecăreia din acțiunile 
sale. E de reținut aceasta 
împletire strînsâ, organi
că, între latura sa națio
nală și internațională, 
după cum sînt de subli
niat alte cîteva caracte
ristici ce au rămas con
stante. Astfel istoria ilu
minează prezentul, iar 
semnificația trecutului se 
împlinește și clarifică prin 
prisma dezvoltării ulteri
oare.

Iutii, este de subliniat 
curajul și inițiativa. Insu
recția armată a fost re
zultatul unei analize lu
cide a situației, a forțe
lor posibile și reale, ca
pabile să realizeze actul 
revoluționar. N-a fost re
zultatul nici unei dog
me, ci o aplicare crea
toare a principiilor 
leniniste de adaptare 
și folosire a condi
țiilor concrete istori
ce. în felul acesta Par
tidul s-a pus în fruntea 
maselor, s-a identificat 
cu aspirațiile lor. Elibe
rarea țării s-a produs 
ca un fapt organic, re
zultat al raporturilor de 
forțe din interiorul ță
rii, folosind energia ma
selor, ca și contradicțiile 
din interiorul burgheziei, 
derutată în fața iminen
ței prăbușirii Germaniei 
hiiîeriste, aiegîndu-se 
momentul internațional 
cel mai propice, creat de 
victoriile aliate, în pri
miși rînd ale armatei so
vietice în plină ofensivă. 
Ce partid comunist ar fi 
fost acela care, cuprins 
de anchiloză dogmatică, 
n-ar fi profitat de situa
ția existentă și ar fi aș
teptat să treacă peste 
țară tăvălugul războiului, 
cu suita sa de orori și 
victime ? Important era 
să se pună capăt cît mai 
curînd războiului, să se 
salveze viețile muncitori
lor, țăranilor, ale fiilor 
poporului român, să se 
evite distrugerile. Prin- 
tr-un act care reflectă gri
ja și dragostea fafa de 
propriul popor, față de 
marile sale suferințe, se 
săvîrșea în același timp 
trecerea într-o nouă peri
oadă istorică, prin zdrun
cinarea amaratului bur
ghez, prin activarea ma
selor, care deschidea ca
lea cuceririi depline a 
puterii. Ar fi fost miopie 
fioliiică să nu te pui în 
runtea unei mișcări de 

masă atît de largi, a re
voltei împotriva opresiunii 
fasciste.

Partidul Comunist Ro
mân a activat 20 de ani 
în cea mai neagră 
litate. Ieșirea sa la
s-a făcut prin actul cel 
mai popular în acea cli
pă, de cel mai profund 
interes național, cu e- 
coul internațional cel 
mai mare în condițiile 
date. în acest fel a cres
cut încrederea în el a 
poporului, printr-un act 
ce-i exprima năzuințele 
și interesele. 

ileșa- 
lummă

potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Ecuador, 
cu reședința la Caracas.

(Agerpres)

ționale a poporului nostru, aceste 
manifestări, devenite tradiționale, 
urmează „Zilelor culturii polone
ze'“ care se desfășoară în fiecare 
an, în luna iulie, la București, 
marcînd aniversarea eliberării 
Poloniei.

în afara celor două expoziții 
românești — de pictură con
temporană și desene de copii — 
publicul polonez va avea posibi
litatea Să asiste și la o serie de 
spectacole prezentate de artiști și 
formații din țara noastră.

Hanul de la 
izvoarele sărate

Drumețul obosit venit de 
pe crestele versantului sudic 
al Baiului sau Ciucașului 
poate face un scurt popas in 
valea pîrîului Slănic, la 
45 km de Ploiești intr-o fru
moasă zonă de coline și dea
luri împădurite, unde pri- 
cepuții meșteri de case au 
durat — din piatră și birne 
groase de fag — un han tu
ristic la drumul mare, chiar 
în vecinătatea străvechii sta
țiuni balneare Slănicul Pra
hovei. „Hangiul“ îi va îndulci 
tihna cu vinuri din Valea 
Călugărească și pui la friga
re. Dar nu numai pentru 
atita lucru trebuie să-și abată 
calea drumețul nostru. Hanul 
este construit în vecinătatea 
celor șapte lacuri și șapte iz
voare sărate. In oglinda

CAMPIONII
JUDEȚULUI ILFOV

Cel mai buirf 55» de tineri sportivi săteni din județul Ilfov 
și-an disputat, simbătă și duminică, la stadonul „Tine

retului“, faza ultimă, pe județ, a popularei competiții „Cupa 
tineretului de la sate“. La reușita întrecerilor, la buna or
ganizare a lor. și-au adus contribuția activiștii Sectorului 
Sport al Comitetului județean Ilfov al U.T.C. (un capabil 
coordonator, profesoara de educație fizică Adela Păunescu) ca 
și tehnicienii sportivi ai C.J.E.F.S. Dar să-i cunoaștem pe 
campioni : ATLETISM — 10» m. plat, junioare — Eiena Do- 
bre (Fierbinți): senioare — Elena Iove (Șoldanu); seniori __
Gheorghe Bratu (Mihăilești); 50» m. plat, junioare — Maria 
Păun (Buda) ; 800 m. și 3 »0» m. plat, seniori — Ior- 
dache Florea (Bila); Ștafeta 4x100 m. plat, juniori corn. 
Curcani; junioare — eom. Buda, seniori — com. Șoldanu; 
800 m. plat și lungime, senioare — Vaslla Ioan (Brănești); 
Greutate — Maria Ciobanu (Bolintin Vale); lungime, junioa
re — Mihaela Popescu (Bolintin Vale); seniori — Alexandru 
Dobrișan (Bolintin Vale) ; HANDBAL, fete __ com. Ulmeni ;
băieți — com. Vedea; VOLEI, fete și băieți — com. Bolintin 
Vale: FOTBAI. — „Victoria“ Chirnogi. CICLISM, 4 km. fete 
— Ellsabeta Nicolae (Brănești); TRlNTA : (in ordinea cate
goriilor) — Constantin Durdea (Curcani); Petre Grigore (Fier
binți); Cezar Chlriac (Baiotești); Zoltan Zolti (Grădiștea); A- 
lexandru Bumbăcel (Curcani); Cornel Simerea (Curcani).

Fotoreportaj de VIOREL RABA

ANUNȚ
UZINA OE ANVELOPE „DANUBIANA“ 

cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 181, sector 5 
(autobuz linia 44)

RECRUTEAZĂ

tineri (băieți) absolvenți ai școlii generale în vîrstă de 
15—18 ani pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, 
durata de 3 ani, în următoarele meserii :

• operatori la fabricarea anvelopelor și camerelor de aer,
• lăcătuși mecanici în industria chimică,
• frezori-rabotori,
• strungari.

înscrierile se fac la sediul uzinei pînă la data de 31. VIII 
1970 și se primesc candidați din București și jud. Ilfov.

Pentru meseria de operator se primesc și candidați din 
alte județe care își pot asigura cazarea în București sau 
comunele învecinate cu posibilitate de navetă.

în timpul școlarizării se acordă Indemnizații lunare și 
abonamente pentru ucenicii ce fac naveta zilnic.

Se primesc fără examen de admitere candidați, reușiți 
fără loc de la școlile profesionale, licee de cultură generală 
și licee de specialitate pe baza unor adeverințe eliberate 
de școala respectivă.

Informații suplimentare se pot obține la uzina de anve
lope „Danubiana“, Serviciul învăfămînt, telefon 23 42 80 — 
Interior 154.

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

LOTRUL
(Urmare din pag. I) 

șurile realizate în ultimul timp ; 
cel de al doilea : lotul acesta, 
denumit prescurtat G100. deți
ne recordul de tinerețe. Firesc, 
realizările lotului sînt trecute 
în contul tinerilor de aici care 
poartă pe braț ecusonul de bri
gadier.

— In special cei de la exca- 
vare, ține neapărat să sublinie
ze maistrul principal Victor 
Codreanu, obțin cele mai fru
moase . rezultate din șantier. 
Luna trecută au „mers“ cu 90 
metri' liniari. Și asta în ciuda 
necazurilor pe care le-am avut: 
zonă slabă cu viituri mari de 
apă, căderi de rocă...

Se lucrează intens, cit este 
nevoie. Peste orele de program 
și în zilele de duminică. Oa
menii sint preocupați nu nu
mai de atingerea unor recor
duri. F-i se dăruiesc cu con
știinciozitate, lucid și cutezători 
înfăptuirii a ceea ce au hotărît 
să realizeze, De aceea își cu
nosc bine unii altora și reuși
tele și necazurile. Nu este nu
mai o solidaritate profesională, 
ci unitatea acestei mari familii 
în jurul aceluiași țel. Oamenii 
nu vorbesc aici despre ei înșiși, 
desnre meritele lor proprii. în 
schimb își cunosc bine unii ce
lorlalți biografia. Despre Nico
lae Bărbulescu știam doar că 
este inginer la centrală și res
ponsabil eu munca profesională 
pe șantierul național al tinere

De la Ministerul 
Transporturilor

Ministerul Transporturi
lor a dispus reluarea trafi
cului pe drumul național 
nr. 1, sectorul București- 
Snagov, cu începere de Ia 
18 august ora 17. Lucrările 
efectuate pe acest traseu au 
cuprins executarea a 4 ben
zi de circulație, înlăturarea 
zonei periculoase de la po
dul Tîncăbești, precum și 
corectarea tuturor curbelor.

Totodată, se reamintește 
că pe ruta Dn. 1 București- 
Snagov-Ploiești se mențin 
în vigoare reglementările 
anterioare care interzic 
accesul autocamioanelor, 
tractoarelor și vehiculelor 
cu tracțiune hipo, acestea 
urmînd a fi îndrumate pe 
traseul București-Buftea- 
Ploiești.

(Agerpres)

lacurilor se reflectă „Muntele 
de sare" — străvechi mo
nument aj naturii in pîntecele 
căruia mileniile timpului au 
creat grote și galerii imense 
căptușite cu sare, lacuri să
rate neclintite de adierea vîn- 
tului. Aici in aceste lacuri 
s-au depus din vremuri nă
molurile sapropelice excelen
te pentru afecțiunile reuma
tice. Tot din acest han origi
nal, înzestrat cu apă curentă 
și dușuri — se pot vizita 
Muntele Roșu, Cheia și fru
moasa localitate Vălenii de 
Munte unde există un intere
sant muzeu în casa memorială 
„Nicolae lorga". Din gara 
Slănicului un tren de per- 

. soane ne poate readuce ori- 
cînd acasă, în circuitul ur
ban.

I. M.

tului. Atît îmi mărturisise. 
Abia mai tîrziu, după ce cobo- 
rîsem împreună pe platforma 
de montaj din sala mașinilor, 
înțelesesem de ce inginerul Gri- 
gore Dumitru, șeful lotului E- 
nergo-montaj și alți tovarăși 
de muncă îi spuneau acestui ti- 
năr, „bătrîne 1“. Familiara ex
presie era legată direct de ex
periența pe care tînărul ingi
ner o dobindise în cei peste 2 
ani de zile pe acest șantier, 
care-i solicitase prezența la 
toate punctele de lucru. Nu în- 
tîmplător el a fost desemnat de 
conducerea șantierului să-1 su
plinească pe șeful de lot pînă la 
venirea din concediu. Coordo
narea acestui important lot 
este realizată cu pricepere de 
tînărul inginer. Atît de bine, 
îr.cît maistrul Codreanu ne ga 
ranta că are toate șansele să 
rămînă în această funcție. Iar 
cei care mi-au vorbit cel mai 
mult și cel mai frumos despre 
montori au fost constructorii. 
Acum, în centrală începe ade
vărata lor misiune.

„De-acum începe greul, ne 
spune inginerul Grigore Dumi
tru. Și adaugă : Sintem pregă
tiți, așteptăm piesele“.

în. vocea tinărului șef de tot, 
distingem siguranța. Sînt toți 
oameni cu vechime în montaj. 
Aduc cu ei o carte de vizită pe 
care sint notate numele Argeș, 
Onești, Cerbureni. Toți posedă 
calificarea impusă de grandoa
rea lucrării. în plus, dorința

FOTBALUL ROMÂNESC IERI, 
AZI, DAR MAI ALES MlINE

I. Indiscutabil, acest campio
nat, recent încheiat, a înregistrat 
cîteva creșteri pe verticală. Per
sonal, cred că s-a realizat un 
nivel superior pe planul pregătirii 
fizice (vedeți ritmul campionatu
lui post—mexican) •— și chiar 
tehnic. De unde, se-nțelege, și 
procesul de instruire s-a îmbună
tățit. Avem acum mai multe echi
pe de valori apropiate, nu doar 
2—3 ca altădată. Ceea ce repre
zintă încă un argument în favoa
rea răspunsului afirmativ la 
această întrebare.

II. O primă vină (și o cauză în 
același timp) o atribui jucătorilor 
din lotul național, ei fiind che
mați în primul rînd să dinamizeze 
valorile. Indiferența, dedublarea 
(națională-club) unor jucători, 
conjugate cu neglijența antreno
rilor au reprezentat o primă pie
dică. Pentru că efectele sînt cu
noscute, voi insista pe ce trebuie 
întreprins, cauzele fiind, implicit, 
definitorii și ele. Deci...

• Trebuie să existe o relație 
trainică jucători-antrenori-cluh. 
în acest cadru antrenorul fiind 
chemat să fie un exemplu per
sonal, iar conducerea cluburilor 
sau asociațiilor (care de regulă 
stă în birou) să aibă încredere în 
antrenor, să-i dea mină liberă, 
lăsfindu-l să lucreze cu adevărat, 
și abia apoi să analizeze munca 
sa.

• O necesitate imediată este 
rezolvarea problemei copiilor. 
Există încă foarte puține terenuri 
(chiar în București), spații unde 
să ne formăm viitoarele generații 
de fotbaliști. încă o anomalie în 
acest punct de mare importanță : 
ne plîngem că nu avem suficienți 
antrenori pentru Copii. Dar există 
o diferență — de ce ? — în sis
temul de remunerare a unui an
trenor de divizia A și unul de Ia 
copii, deși cel din urmă mun

de afirmare și capacitatea de 
muncă pe care le-o dau vîrsta. 
„Sînt numai băieți tineri, sub 
30 de ani. De obicei așa veți 
găsi pretutindeni la montaj. 
Dacă vreți să scrieți despre 
montori, vă dau niște băieți !...“

Mi-am notat : Florea Oprea, 
Nicolae Boțocan, Constantin 
Ghemu, Aurel Ciumpavu, Marin 
Manea. Dar, tresărind ca la o 
aducere aminte, omul din fața 
mea s-a întrerupt și a revenit 
brusc :

— Dacă-i vorba de oameni, 
apoi cel mai bun de la noi este 
șeful de brigadă de la Castel, 
Ștefan Venter, care se ridică 
prin pregătire și conștiinciozi
tate la nivelul unui maistru. Și 
tot acolo îl veți întilni și pe 
Ion Gobej. Să nu cumva să 
omiteți brigada de sudori con
dusă de Nicolae P. Nicolae, o 
formație „serioasă“, care exe
cută sudură de foarte mare pre
cizie rezistentă Ia presiuni din
tre cele mai mari.

UNDE ESTE MAI GREU
(Urmare din pag. I)

de nutreț a asigurat funcțio
narea neîntreruptă a mașinii 
timp de trei săptămini. Ca ur
mare, astăzi cooperativa are 
depozitate peste o mie de tone 
de furaje. Fapte banale, veți 
spune. Dar nu-i chiar așa. Coo
peratorii din Dunăreni și-au pro
pus realizarea a 1 744 122 lei ve
nituri din zootehnie. dintr-un 
sector in care o treime dintre 
îngrijitori, sint tineri. Deci, cel 

cește mult mai multe ore, iar 
activitatea sa este mai diversă, 
mai gingașă. Munca cu copiii este 
o muncă grea, dar nobilă, de pă
rinte și ea trebuie apreciată. Pen
tru a valorifica acest nebănuit 
izvor numit copii, propun ca 
toți foștii jucători care vor să 
devină antrenori, cei care obțin 
carnetul de antrenor, să facă un 
stagiu de cîțiva ani (4—5) la

I. Considerați că recent încheiata ediție a campiona
tului național de fotbal s-a impus prin ceva, a adus o 
contribuție reală la dezvoltarea calitativă a fotbalului 
nostru ? Din ce punct de vedere a corespuns sau nu 
așteptărilor dvs. ?

II. Se afirmă mult că nivelul fotbalului nostru, în pofida 
comportării bune a naționalei în Mexic, nu atinge cotele 
valorice într-un raport echitabil cu condițiile create. De 
ce ? Ce soluții indicați pentru realizarea unui progres și 
mai evident așteptat de opinia publică sportivă, din țara 
noastră ?

III. Cum vă explicați în contextul fair-play-ului „mexi
can“ invazia, în arenele noastre sportive, a unor acte 
flagrante de indisciplină ? Care sînt mijloacele cele mai 
eficiente de salvare a climatului etic, de sportivitate a 
fotbalului nostru ?

IV. După „campania mexicană“ vedeți cumva o com
portare valorică ascendentă a team-ului românesc în 
viitoarele confruntări internaționale — spre exemplu în 
Campionatul european de fotbal ? Ce credeți că trebuie 
întreprins în acest sens ?

copii, demonstrând calitățile lor 
și formînd în același timp cîteva 
valori. în acest registru al fotba
lului trebuie mult mai multă 
preocupare. Bucuriile vor fi neaș
teptat de mari.

• Tot la această întrebare, o 
ultimă precizare cu forță de... 
soluție : avem destui jucători buni 
în campionatele noastre. Totul e 
ca fotbaliștii să nu uite că „spor
tul rege“ cere sacrificii. Și că nu 
putem ajunge departe cu jumătă
țile de măsură.

Aici, la Castel, montorii. au 
,de executat una dintre cele, mai 
grele lucrări, 'prima ca mări
me de acest gen în țară, care 
impune, din cauza condițiilor 
dificile, o atenție deosebită — 
introducerea virolelor. Fiecare 
virolă înseamnă un examen. 
Un examen trecut cu succes 
pînă acum de peste 30 de ori.

Șantierul este mediul în care 
se face o adevărată selecție a 
oamenilor. Nu rămîn decît cei 
care știu să renunțe la multe 
lucruri personale. Aici, îmi spu
nea inginerul stagiar Gh. Mun- 
teanu. stă numai cine iubește 
meseria, și vrea să facă mese
rie. Dacă nu-ți place cu ade
vărat, nu poți rămîne. E o 
treabă foarte serioasă. Și eu în 
primele zile ani avut complexe. 
Dar oamenii m-au ajutat. Am 
învățat multe mai ales de la 
muncitori. Am învățat ce în
seamnă un colectiv sudat.

Cu aceste ginduri am pornit 

puțin o treime din această sumă 
prin munca lor va trebui asi
gurată.

— Și se va realiza cu depășiri, 
dă asigurări Ion Tiripan. La 15 
august obținusem deja un mili
on două sute de mii de lei. A- 
ceastă realizare în condițiile în 
care o sută de tăurași și trei 
sute de porci îngrășați așteaptă 
să-i valorificăm din zi în zi.

în concurență, viticultorii și 
legumicultorii, cei ce muncesc la

III. A fost vorba, cred, de o 
solicitare fizică și nervoasă care 
s-a manifestat, de altfel, la toate 
echipele din campionatul mon
dial ce și-au disputat competițiile 
interne după întoarcerea din 
Mexic. Nu-i mai puțin adevărat 
că a fost vorba la noi și de puțină 
sfidare și înfumurare. După mine 
s-a greșit din premise. Trebuia 
discutat de la om la om (s-au, 

dacă vreți, de la antrenor la ju
cător) cu toți cei întorși din marea 
uzură mexicană. Trebuia sondată 
starea generală a fiecăruia și tri
mis să joace numai dacă putea 
face față. Soluții pentru un climat 
etic ? Fermitate și intransigență 
in „disecarea“ diferitelor cazuri. 
Personal aș fi mai drastic cu cei 
din lotul național pentru că a- 
ceastă nobilă calitate de „trico
lor“ obligă enorm. O țară întreagă 
îi respectă pe selecționabili și ei 

spre Baraj. Cu o lună de zile 
In urmă se constituia aici o 
nouă formație de brigadieri.

Grație acestei hotârîri a or
ganizației U.T.C. de aici, tine
rii și-au organizat mai bine 
munca, au căutat să găsească 
toște resursele pentru a ieși 
din pierderile provocate de 
inundații. într-o singură zi, ei 
au reușit să depună în corpul 
barajului 4 000 m.c. de anroca- 
mente. Și poate tocmai datori
tă acestei suduri a colectivului 
de care vorbea atit de aprins 
inginerul stagiar amintit, co
mandantul brigăzii Baraj, Do- 
rel Frasin caru, s-a referit la 
întreaga organizație de tineret 
de aici.

Facem evidențierea tuturor 
cu mîndrie. sperînd că rîndu- 
rile de față vor fi înțelese ca 
o laudă adusă tuturor construc
torilor de pe Lotru, indiferent 
de profesie și loc de muncă, 
uniți in marea familie a izvodi- 
torilor de lumină.

cultura mare. Fără excepție, ti
nerii din aceste sectoare, aproa
pe o sută cinci zeci la număr, 
și-au realizat încă de pe acum 
numărul de norme convenționale 
planificate pentru toț omul.

— Au fost ploi multe și bu
ruiana ne concura plantele, ex
plică tovarășul Mitea, președin
tele cooperativei agricole. A tre
buit muncă mai multă, dar pro
ducțiile vin să ne recompen
seze. Cu 200 kilograme mai mult 
la fiecare hectar cultivat cu

Astăzi răspunde 

TITUS OZON 
antrenor

trebuie să o respecte.
IV. Evoluția din Mexic ne o- 

bligă să sperăm într-o comportare 
bună în campionatul european.

Mi-e teamă însă că duritatea 
Mexicului se va simți abia în 
campionatul care va începe în 
curînd, vacanța fiind mult prea 
mică. Trebuie făcut totul pentru 
recuperarea organismelor epuizate 
și saturate de fotbal. Pentru că 
așteptăm cu toți noi izbînzi ale 
„tricolorilor“ noștri trebuie să 
existe o unitate sufletească în ca
drul echipei naționale care, spre 
regretul nostru, al tuturor, a înce
put să se destrame. Ar fi un 
păcat prea mare I

Opinii consemnate de :

MIRCEA M. IONESCU 

griu, venituri suplimentare de 
50 000 lei la grădinari« ; apre
ciem producții superioare pla
nificărilor la toate celelalte cul
turi. Și cum am fi putut ajunge 
aici dacă oamenii noștri, tinerii 
mai ales, n-ar fi lucrat bine în 
fiecare zi, neținind seama că 
plouă sau bate vintul, că e ar
șiță sau timp răcpros ? îmi 
amintesc cum într-o duminică 
dimineața tinerii au strîns și 
depozitat lucerna de pe 50 de 
hectare. Cum s-a întîmplat ? Cu 
O zi înainte, cosașii doboriseră 
ultimele poloage. Spre seară a 
început să adie vintul dinspre 
Dunăre, semn de ploaie. Și 
ploaia , ar fi însemnat pierderea 
lucernii. Cind mă frămîntam 
mai tare ,doar ce-1 aud pe Nico
lae : „Tovarășe președinte, ce-ar 
fi dacă miine, o dată cu ziua, 
ne-am duce noi. toți tinerii, 
și-am stringe lucerna Ce să 
mai zic. Am dat dispoziție ca 
toate atelajele să fie la inde- 
mina lor. Cind au făcut mobili
zarea, ce le-au spus capiilor nu 
știu, cert este că a doua zi la 6 
aproape toți cei 200 de tineri ai 
noștri erau în tarlaua de lu
cerna. Cu ei erau și tractoriștii, 
în patru ceasuri lucerna se 
afla în șire. Ultimele transpor
turi le-am făcut pe burniță. O 
cit de mică întîrziere ar fi con
tat. După-amiaza au avut ser
bare și bal. Ce să-i faci, tineri, 
au multă energie ! Și tot astfel 
de acțiuni au avut tinerii noștri 
în campania de recoltare care, 
aș putea spune, că a fost a lor. 
Tinerii au lucrat pe combine, la 
transporturi, la eliberatul tere-

Cupa „Voința“ 
o adevărată 

cursă 
a munților

Hotărît lucru, Brașovul cu
noaște anul acesta o veritabilă 
animație ciclistă. Astfel. între 
23 și 26 iulie, s-a desfășurat „Cir
cuitul județului Brașov“ iar a- 
poi, la scurt interval, in zilele de 
31 iulie —■ 1 și 2 august, au a- 
vut loc campionatele republi
cane (contra timp individual și 
fond) pentru ca in cursul aces
tei săptămini (12—13 și 14 au
gust) să se dispute o altă probă 
pe etape, organizată de către 
secția de ciclism „Dezrobirea“ 
Brașov și dotată cu „Cupa 23 
August'.

In fapt, această întrecere la 
care partioipă toți fruntașii ci
clismului nostru, poate fi consi
derată foarte bine o adevărată 
repetiție generală ; o ultimă 
verificare în vederea importan
tei intreceri cu caracter inter
național — „Cupa Voința“ — a 
XV-a ediție i are se va con
suma pe șoselele din imprejuri- 
mile orașului de sub Timpa. in
tre 18—21 august.

Așadar, în mai puțin de o 
lună, 14 zile de ciclism la Bra
șov : iată un bilanț demn de re
ținut, care-i conferă orașului și, 
titulara — neoficială — de cei 
mai important centru ciclist al 
sezonului.

A 15—a ediție, jubiliară, a în
trecerii dotate cu „Cupa Voința“ 
se va desfășura pe următorul 
traseu : Etapa I, marți 18 august, 
Brasov-Fădăraș-Brașov 124 km ; 
etapa a II-a, miercuri 19 august, 
Brașov-Rupea-Brașov 122 km. ; 
etapa a III-a, joi 20 august (di
mineața) Brașov-Poiana-contra 
timp individual. 13 km. plus 
etapa a IV-a, 20 august (după 
amiază) Brașov-Tg. Secuiesc 
Brașov — 112 km. și etapa a 
V-a, vineri 21 august, Brașov- 
Rucăr-Brașov — 117 km.

După cum se vede un traseu 
în mare parte montan, care va 
supune pe concurenți unei se
vere selecții. De altfel in „Cupa 
Voința“ vor fi 14 puncte de că- 
țărare — cu premii — 4 în eta
pa I, 2 în a 11-a. 1 in a IlI-g, 
iar 5 în a V-a. Așadar, un traseu 
dificil care convine alergători
lor cu reale calități la urcuș.

Competiția va avea si in acest 
an un caracter internațional prin 
prezența la start a unor valoroși 
cicliști din : Italia (U-.I.S.P.), 
R. F. Germană (Stuttgart), Un
garia . (Spartakus-Budapesta), 
Polonia (Star-Opole) si Bulgaria 
(Septemvri — Ț.D.N.A. Sofia).

ÎER/D/ÂI^
• TURNEUL internațio

nal de șah de la Buenos 
Aires a fost ciștigat de ma
rele maestru american Bo- 
bby Fischer care a totalizat 
15 puncte din 17 posibile. 
Tukmakov (U.R.S.S.) cu 
11.5 puncte a ocupat locul 
doi. Pe locul trei cu 11 
puncte s-a clasat Panno 
(Argentina), urmat de Gheor- 
ghiu (România), Reshevsky 
(S.U.A.) și Najdorf (Argen
tina) cu ci te 10,5 puncte. 
In ultima rundă Gheorghiu 
a remizat cu Tukmakov.

• ÎN FINALA turneului 
internațional de tenis de la 
Rothenbaum din apropiere 
de Hamburg, olandezul Tom 
Okker l-a învins cu 4—6. 6—3, 
8—3, 6—4 ne Ilie Năstase 
(România). în sferturile de 
finală ale probei de dublu, 
perechea Okker—Pilici a 
dispus cu 6—3. 5—7. 6—3 de 
Ion Tiriac—Ilie Năstase.
• ÎN ORAȘUL Vorosilov- 

grad au continuat meciurile 
competiției internaționale fe
minine de volei .pentru „Ctroa 
Prieteniei“, la care particulă 
selecționate de tineret din ță
rile socialiste Echipa Româ
niei a învins cu scorul de 
3—0 echipa Ungariei. U.R.S.S. 
a întrecut cu 3—1 Bulgaria.

• CELEBRUL internațional 
de fotbal brazilian Didi. care 
a pregătit echipa Perului 
pentru campionatul mondial, 
va activa îp viitor la altă e- 
chipă. Didi a semnat contrac
tul de antrenor cu formația 
argentiniană River Plata 
Bu'enos Aires.

nului de paie, la strinsul spice
lor — peste zece mii de kilo
grame in total. De asemenea, la 
legatul și stropitul viei pre
zența tinerilor a fost deosebit de 
utilă. De altfel, la noi în coope
rativă, s-a creat și o tradiție : 
unde este mai greu, tinerii tre
buie să meargă.

Am intîlnit la Dunăreni „Sfa
tul părinților“. Un fel de .juriu 
care cuprinde profesori, părinți, 
președintele cooperativei agri
cole, secretarul organi iiei 
U.T.C. și care se ocupă de des
tinele fiecărui tinăr la termi
narea școlii. Pentru ce are apti
tudini tînărul ? Ce loc de muncă 
îi poate oferi satul ? — Doar 
două realități față de care se 
raportează îndrumarea ce i se 
face fiecăruia. Și, din ci te se 
cunosf pină acum, sfatul părin
ților din Dunăreni n-a dat nicio
dată greș ! Cei care au plecat la 
școli — și sint destui — au reușit 
să urce sănătos pe scara socială, 
cei care au rămas în sat au mun
cit și muncesc cu sirg indiferent 
in ce sector au fost repartizați. 
Vorbele lui Ion Viăsceanu, tî
nărul acela care pină acum a 
realizat aproape trei sute nor
me convenționale că, „tot ce 
realizăm e al nostru, noi sin
tem făuritorii, noi sintem be
neficiarii ; sintem multi și cu 
cît sintem mai mulți, mai 
organizați, mai ancorați in ac
tualitate, în tehnologiile noi, cu 
atît sintem mai puternici“, ex
primă nu numai un adevăr, dar ■ 
dezvăluie o realitate pe ■ care 
se clădesc destine, se dezvoltă 
realizări.



Tensiunea persistă
la Montevideo

La Montevideo dom
nește o atmosferă de in
certitudine și tensiune 
în urma comunicatului 
organizației clandestine 
uruguayene descoperit 
sîmbătă seara la Porto 
Alegre în Brazilia.

Prin acest comunicat se cere 
guvernului brazilian să exercite 
presiuni asupra autorităților uru
guayene în scopul obținerii eli
berării ostaticilor — consulul 
brazilian Aloisyo Dias Gomide 
și consilierul american Claude 
Fly, răpiți de membrii acestei or- 
f-nizații. Ultimatumul stabilit de

NOUL
PREȘEDINTE 

AL
LIBANULUI

Suleiman Frangieh a fost ales 
președinte al Libanului pe ur
mătorii șase ani. Consultarea de 
luni a fost una dintre cele mai 
disputate din istoria țării, apre
ciază corespondenții de presă din 
Beirut.

organizație expiră astăzi la ora 
11,00 (ora 16,00. ora Bucureștiu
lui). Poliția uruguayană și-a ex
primat scepticismul în legătură 
cu autenticitatea documentului, 
dar la Montevideo se apreciază 
că nu este exclus ca acest comu
nicat să aparțină organizației 
clandestine. Se pare că speran
țele pentru descoperirea locului 
unde se află captivii s-au redus. 
Duminică, deși la operațiunile 
de cercetări au participat apro
ximativ 14 000 de militari și po
lițiști, au fost executate, potrivit 
ținui purtător de cuvînt al poli
ției uruguayene, un total de 60 
de raiduri-descinderi, ceea ce 
este destul de puțin în compara
ție cu aproximativ 500 de rai
duri cîte erau întreprinse zilnic 
la începutul săptămînii.

In cursul după-amiezii de ieri, 
agențiile de presă au anunțat că 
în apropierea unei stații de ben
zină din orașul brazilian Porto 
Alegre s-a găsit un nou comuni
cat atribuit organizației clandesti
ne uruguayene care l-a răpit pe 
consulul brazilian la Montevideo, 
Dias Gomide, în care este repe
tată amenințarea de a-1 ucide pe 
acesta în cazul în care guvernul 
Braziliei nu va exercita presiuni 
asupra cabinetului uruguayan.

LANSAREA UNEI NOI STAȚII 
INTERPLANETARE 

ÎN U.R.S.S.
In Uniunea Sovietică a fost 

lansată luni la ora 7,38 (ora 
Bucureștiului) stația automată 
interplanetară „Venus-7“, me
nită să continue cercetările 
asupra planetei Venus, iniția
te de o serie de alte stații so
vietice automate.

„Venus-7“ este un model 
perfecționat în comparație cu 
predecesoarele ei. Ea cîntă- 
rește 1180 kg. împreună cu 
ultima treaptă a rachetei pur
tătoare. „Venus-7“ a fost pla
sată pe o orbită intermediară 
de satelit artificial al Pămîn- 
tului. La ora 8,59 (ora Bucu
reștiului) a fost pus în func
țiune motorul ultimei trepte 
care a acționat 244 de secun
de și a imprimat stației o vi
teză ceva mai mare decît a 
doua viteză cosmică. Stația 
interplanetară s-a plasat pe o 
traiectorie apropiată de cea 
prevăzută inițial. Agenția 
TASS precizează că sistemele 
de bord și aparatajul științi- 
fie funcționează normal.

★
în vîrstă de 60 de ani, noul 

președinte al Libanului a debutat 
relativ tîrziu în viața politică. El 
a fost deputat între 1964 și 1968. 
Ministru al poștelor și telecomu
nicațiilor (1960), al agriculturii 
(1961), și al afacerilor interne 
(1968), el deținea, în momentul 
proclamării sale ca președinte, 
portofoliul economiei.

Adversar al fostului președinte 
Camille Chamoun și al orientării 
sale politice de dreapta, Suleiman 
Frangieh s-a remarcat în cadrul 
Blocului de centru care are 17 
deputați în Parlament. El s-a fă
cut cunoscut ca un sprijinitor al 
activității forțelor palestiniene de 
guerilă staționate pe teritoriul Li
banului, cu condiția ca aceasta să 
nu afecteze suveranitatea și inte
gritatea țării. în acest sens, el s-a 
pronunțat pentru respectarea a- 
cordurilor de la Cairo. Totodată, 
el se pronunță pentru o strinsă 
colaborare cu țările arabe, în 
condițiile poziției particulare pe 
care o are Libanul în Orientul 
Apropiat.

în opt state ale Indiei, gru
puri de țărani săraci și lu
crători agricoli au ocupat 
porțiuni din terenurile agri
cole ale unor mari proprie
tari funciari. Această miș
care, care a luat o amploa
re deosebită și s-a desfășu
rat pe parcursul unei întregi 
săptămini, are un caracter 
simbolic. Ocuparea, decla- 
jată — în cele mai multe 
locuri — ca temporară, a 
pămînturilor, semnifică un 
protest energic al țăranilor 
lipsiți de terenuri agricole 
împotriva tărăgănării înfăp
tuirii reformei agrare.

Mișcarea aceasta țără
nească are — așa cum re
leva corespondentul la New

I

Protestul energic

prin care con- 
războiul din 

și se pro- 
„retrage-

U.R.S.S. : Studenți ai Insti
tutului de inginerie pentru 
transporturi din Moscova, 
particpînd la construirea 
căii ferate Arhanghelsk — 

Karpogar.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI

CU PRIVIRE LA TRATATUL DINTRE
F. A GERMANIEIU.R.S.S. Șl R.

BELGRAD 16 (Agerpres). —• 
Agenția TANIUG transmite o de
clarație a președintelui Iosip 
Broz Tito, în care apreciază tra
tatul încheiat între Uniunea So
vietică și B.F.G. ca „un pas foar
te important pe calea reglementă
rii situației postbelice din Euro
pa, oare, ca moștenire a celui 
de-al doilea război mondial și a 
evoluției postbelice, a împovărat 
serios relațiile între țările europe
ne, a îngreunat colaborarea largă 
europeană și a constituit o ame
nințare permanentă la adresa pă
cii și securității continentului 
nostru“.

Președintele R.S.F.I. a relevat 
că tratatul vădește realismul nou
lui guvern de la Bonn și al gu
vernului Uniunii Sovietice, de- 
monsțrînd în același timp necesi
tatea respectării situației de fapt 
apărută în evoluția europeană 
postbelică. Acceptarea granițelor 
existente în Europa și a inviolabi
lității lor reprezintă în orice caz

• „CERCUL MUNCITORESC 
CENTRAL pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Ger
mania“ a adresat deputaților 
din Bundestag o declarație prin 
care cheamă parlamentarii vest- 
germani să întreprindă acțiuni 
în scopul legalizării P.C. din 
Germania. In prezent — se ara
tă în document — este înțe
leasă din ce în ce mai mult ne
cesitatea anulării 
P.C. din Germania, 
această interzicere a 
perioada „războiului 
este în contradicție 
piiie democratice, 
unul dintre obstacolele in calea 
destinderii treptate a situației 
din Europa ; ridicarea acestei 
interdicții este un imperativ 
epocii.

O unitate a forțelor patriotice angoleze în timpul 
țiuni împotriva colonialiștilor portughetzi.

rile respective sînt, însă, a- 
desea, ocolite de proprietarii 
funciari. Ele fac obiectul 
unor permanente amînări de 
termene sau al unor inter
minabile modificări care au 
drept consecință serioasa di
minuare, adesea chiar anu
larea efectelor prezumate 
ale legislației reformei a- 
grare. Conform unor statis
tici neoficiale, relevate re
cent de agenții de presă 
occidentale, în cinci din sta
tele Indiei au fost distribuite 
în cadrul operațiunilor de 
reformă agrară numai cote 
variind între 10—30 la sută 
din terenurile care trebuiau, 
în mod normal și legal, să 
intre în respectivele operați-

GUYANA
ÎȘI APĂRĂ

BOGĂȚIILE

interzicerii 
deoarece 

survenit în 
rece“. Ea 
cu princi- 

constituind

al

V

AMINAREA 
ALEGERILOR 

IN PAKISTAN

„Un semnal 
de alarmă“

Primul ministru al Guyanei, 
Forbes Burnham, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că guvernul său intenționează să 
obțină majoritatea participației 
companiilor care exploatează re
sursele naturale ale țării. „Dacă 
trebuie să existe o diferență între 
Guyana independentă și cea care 
a fost în trecut o colonie, atunci 
poporul acestei țări trebuie să 
dispună de propriile-i resurse“, a 
spus el, precizînd că ,,în viitor 
exploatarea oricăror resurse na
ționale și îndeosebi cele mine
rale și forestiere se va face cu 
participarea statului, fie în exclu
sivitate, fie împreună cu societăți 
străine în care participarea statu
lui să reprezinte peste 50 la sută.

• PREȘEDINTELE PAKIS
TANULUI, Yahya Khan, s-a 
înapoiat la Rawalpindi după o 
vizită de două săptămini în pro
vincia răsăriteană, unde s-au 
produs inundații. în urma cala
mităților naturale, alegerile ge
nerale au fost amînate cu nouă 
săptămini, ele urmînd să aibă 
loc la 7 decembrie.

• SURSE AUTORIZATE BRI
TANICE au declarat duminică 
seară că apropiata sesiune a 
Consiliului Ministerial al Uniu
nii Europei Occidentale va dez
bate, printre altele, problema 
garantării securității diplomați- 
lor în funcție împotriva răpiri
lor. Această problemă a și fost 
dezbătută de reprezentanții per- 
manenți ai celor șapte țări mem
bre ale U.E.O. (Marea Britanie, 
R.F.G., Franța, Italia, Belgia, 
Olanda și Luxemburg).

ÎN POFIDA PRO 
TESTULUI OPINIEI 

PUBLICE

EXPLOZIE
Delhi al cotidianului elve
țian NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG, care cita declara
țiile unor participarăți la ocu
parea terenurilor marilor 
proprietari din statul Bihar •— 
„caracterul unui semnal de 
alarmă adresat autorităților 
centrale asupra nemulțumi
rii profunde pe care o pro
voacă în masele țărănești și
canele și piedicile de tot fe
lul puse de marii proprietari 
si auverne locale în calea 

reformei
și guverne locale î 
aplicării legislației 
agrare".

Practic, aplicarea 
agrare, așa cum a 
bilită în (.pachetul 
elaborat și adoptat 
cu aproape un deceniu, 
mîne în competenta exclusivă 
a guvernului fiecărui stat re
gional. Aceste prerogative 
au făcut ca, în unele state, 
echipele guvernamentale, 
sub presiunea și influenta 
marilor proprietari funciari 
să „nu dea dovadă nici de 
cea mai mică grabă și ini
țiativă în transpunerea 
formei" (după expresia
I_______  „ -
vețian citat mai înainte).

în principiu, exploatările 
agricole particulare, depă
șind o suprafață (variabilă 
de la stat la stat) sau unele 
terenuri domeniale, trebuie 
să fie împărțite țăranilor 
săraci, lucrătorilor agricoli 
sau membrilor castelor infe
rioare și ai triburilor abori
gene. Legile și reglementă-

reformei 
fost sta
de legi" 
în urmă 

ră-

re-
_____ x_ ... di
plomatică a cotidianului el-

uni de redistribuire.
Nemulțumirea țăranilor 

lipsiți de pămînt s-a mani
festat în repetate rînduri în 
cursul ultimilor cîțiva ani, 
în diferite state indiene. în 
Bengal, mișcarea a luat o 
amploare deosebită în cursul 
anului trecut, țăranii trecînd 
în masă la ocuparea tere
nurilor unor mari latifundi
ari și semnalîndu-se, nu ra
reori, incidente sîngeroase.

Acum, acțiunea țăranilor 
săraci, desfășurată în opt 
state, se vădește una din 
cele mai ample desfășurate 
vreodată în marea republică 
asiatică. Au fost ocupate, 
demonstrativ, însemnate în
tinderi de pămînt agricol a- 
parținînd unor mari fermi
eri, unor prinți, unor mari 
societăți. Guvernele din 
Bihar, Utar Pradesh și Pun- 
iab au ripostat prin întărirea 
legislației represive. Gu
vernul statului Tamul-Nadu 
a arestat cîteva mii de par- 
ticipanți la acțiunea de ocu
pare a pămînturilor latifun
diarilor. Potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, numărul 
persoanelor arestate în di
versele state se ridică ac
tualmente la aproximativ 
20.000.

Piedicile menținute în ca
lea înfăptuirii reformei a- 
grare riscă să ducă la as
pre înfruntări sociale pe sub- 
continentul indian.

LA LONDRA
O puternică explozie s-a pro

dus în cursul nopții de dumini
că spre luni în cartierul londo
nez Soho, în urma căreia patru 
persoane au fost rănite grav. Po
liția britanică a anunțat că bom
ba a fost plasată în interiorul u- 
nui automobil. Cu puțin timp 
înainte de explozie, un apel te
lefonic, adresat Scotland Yard
ului/ avertiza că o bombă a fost 
plasată sub un scaun în interio
rul sălii de cinema „Empire“ din 
Leicester Square. S-a precizat ul
terior că automobilul venea toc
mai din această direcție. Se pre
supune că bomba ar fi fost scoa
să din sala de cinema și plasa
tă în interiorul mașinii.

După cum s-a mai anunțat- 
poliția londoneză a descoperit 
săptămîna trecută la Londra și 
în împrejurimile sale un adevă
rat arsenal aoartinînd unor orga
nizații extremiste irlandeze.

• NAVA ..LE BARON RUS- 
SELL BRIGGS“, la bordul că
reia au fost încărcate conte me
rele cu gaze de luptă, a ridicat 
duminică ancora din portul mi
litar de la Sunny Port, îndrep- 
tindu-se spre locul unde ur
mează să fie scufundată în At
lantic împreună cu încărcătura 
sa nocivă. Pentagonul a dat a- 
ceastă dispoziție după ce Curtea 
de Apel a S.U.A. a respins ac
țiunile intentate în scopul îm
piedicării sau amînării scufun
dării gazelor în apele Oceanului 
Atlantic. Nava și flotila de es
cortă vor ajunge la destinație

E. R.

Forțele populare de rezistență 
cambodgiene au continuat atacu
rile asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi în 
diferite regiuni ale Cambodgiei. 
Cele mai puternice 
fost lansate înțr-o 
propierea orașului 
de-a lungul șoselei
pra unui centru strategic, Kom- 
pong Thom, în partea centrală a 
țării. Trupele regimului Lon Noi 
au suferit pierderi grele.

atacuri au 
zonă din, a- 
Pnom Penh 
nr. 4 și asu-

o importantă contribuție la sta
bilitatea și pacea din Europa. 
Cînd este vorba de granița Oder- 
Neisse și de granița între cele 
două state germane acest lucru 
are o importanță deosebită.

încheierea tratatului — a spus 
în continuare președintele Tito 
— confirmă, de asemenea, faptul 
că pe calea tratativelor duse cu 
răbdare se poate găsi o soluție 
pașnică și la probleme atît de 
importante și complexe cum sînt 
cele cuprinse în tratatul de față. 
De aceea se poate aștepta, pe 

. bună dreptate, ca acest tratat im
portant să contribuie la regle
mentarea în continuare a situației 
din Europa, la consolidarea co
laborării și securității europene 
și în general să reprezinte o co
titură în dezvoltarea relațiilor în 
Europa și în lărgirea colaborării 
europene.

Rocadă 
ia Bogota

al studenților americani
Congresul Asociației 

Naționale a Studenților 
din S.U.A. (N.S.A.), ale 
cărui lucrări se desfă
șoară la St. Paul (Min
nesota) a adoptat o re
zoluție, 
damna 
Vietnam
nunță pentru 
rea imediată și totală a 
forțelor americane din 
Indochina“.

Documentul precizează că or
ganizația „este decisă să depună 
cel mai concertat și hotărît e- 
fort din istoria opoziției sale față

de război, în următoarele nouă 
luni, pentru a încerca cu toate 
forțele să obțină încetarea războ
iului de genocid“, precizînd că 
„dacă războiul nu va fi încheiat 
pînă la 1 mai 1971, asociația se 
angajează ea însăși să organize
ze o acțiune neviolentă concer
tată și masivă, inclusiv nesupu
nerea la recrutări la nivelele lo
cale sau naționale“. în rezoluție 
se arată că congresul a hotărît, 
de asemenea, strîngerea unor 
fonduri în valoare de 10 mili
oane de dolari și a 20 milioane 
de semnături pentru încetarea 
imediată a războiului și a înche
ierii păcii în Vietnam.

— un punct situat la 450 de km 
distanță de -centrul spațial de la 
Cape Kennedy, la nord de Insu
lele Bahamas — în cursul dimi
neții de astăzi. în această regiu
ne, oceanul are o adîncime de 
4 845 m. r
• Un purtător de cuvînt al 

Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care condam
nă bombardamentele efectuate 
de aviația și artileria americană 
asupra localităților Huong Lap 
și Vinh Son. situate în partea 
de nord a zonei demilitarizate, 
anunță agenția V.N.A.

în perioada 5—10 august, se 
arată în declarație, avioane a- 
mericane, printre care și avioa
ne de ■ tipul „B-52“, au bombar
dat localitatea Huong Lap, iar 
la 9 august artileria americană, 
amplasată la sud de zona demi
litarizată, a bombardat localita
tea Vinh Son.

a pus în libertate un pilot israe- 
lian rănit, al cărui avion fusese 
doborît la 3 august în timpul u- 
nui raid al aviației israeliene în 
regiunea Canalului de Suez. A- 
genția citată precizează că pilo
tul israelian a fost predat auto
rităților israeliene prin interme
diul Crucii Roșii Internaționale. 
Un avion egiptean l-a transpor
tat în Cipru, unde a fost îmbar
cat la bordul unui avion israe
lian, cu destinația Tel Aviv.

• O STATISTICA A MINIS
TERULUI MUNCII AL S.U.A. 
anunță că rata șomajului in 
rîndurile tineretului american 
este de 15,7 Ia sută din forța de 
muncă, față de 12,8 la sută 
cit a reprezentat ea în anul 
trecut. Agenția U.P.I. relevă, 
referindu-se la cifrele furni
zate în raport, că acesta este 
cel mai înalt procent al șoma
jului în rîndurile tineretului 
după 1964.

La Bogota, festivitățile prilejuite de instalarea noului președinte 
Pastrana Barrero, s-au încheiat. în așteptarea răspunsurilor la 
apelul său privind constituirea unui larg Front social, menit în 
accepția inițiatorilor să participe, prin unificarea tuturor forțelor 
politice, la rezolvarea numeroaselor probleme cu care este con
fruntată în prezent Columbia, președintele Pastrana caută formule 
cu ajutorul cărora să-și asigure încă din primele luni o stare de 
calm în țară, calm perturbat pînă nu de mult de cercurile politice 
ale Alianței naționale populare, care au contestat rezultatele scru
tinului prezidențial.

Pariul in care s-a angajat Pastrana este „promovarea unei justiții 
sociale in cadrul unei economii planificate“. în prezent economia 
coiumbiană „suferă de grave distorsiuni între oraș și sal- Jntre 
o clasă de mari proprietari și o masă de țărani“ (JL,E Ap DE), 
în timp ce mediul urban absoarbe 90 la sută din resursele ițio- 
nale, mediul rural, în care își duce viața mai mult de 50 la sută 
din populația țării, rănrîne fără apă, fără electricitate și canalizare, 
în timp ce 4 la sută din latifundiari dețin 66 Ia sută din supra
fețele cultivate, 96 la sută din țărani au în medie doar cîte două 
hectare. în realitate țăranii sînt cei care aduc milioanele de saci de 
cafea în magaziile aparținînd monopolului de stat, asigurind țării 
cele mai substanțiale intrări de devize : 900 milioane de dolari în 
1969, ceea ce reprezintă trei pătrimi din valoarea exporturilor. în 
orașe, clasa muncitoare cunoaște, de asemenea, condiții de existență 
precare. La Medellin, de exemplu, al 10-lea oraș al țării: eu un 
milion de locuitori, în care s-au dezvoltat o serie de obiective 
industriale, 23 la sută din muncitori cîștigă sub 250 de franci 
pe lună, iar 34 Ia sută între 250 și 500 de franci. Șomajul atinge, 
în ansamblul țării, peste 800 000 de muncitori, la o populație de 
21 000 000 de locuitori. Potrivit unor statistici oficiale, în fiecare 
an, numărul celor aflați în căutarea unui loc de muncă crește cu 
200 000. în acest sens sînt așteptate cu interes o serie de proiecte 
privind intensificarea procesului de industrializare, în special în 
domeniul construcțiilor, domenii ce ar putea să absoarbă o mai 
mare cantitate a forței de muncă.

O altă problemă cu care este confruntată Columbia în prezent 
este combaterea analfabetismului, fapt agravat în ultimii ani prin 
explozia demografică. Din 500 000 de copii care pășesc pragul 
școlii primare, doar 5 000, reprezentînd un procent, ajung în medie 
la bacalaureat. în acest sector nu se așteaptă prea multe îmbună
tățiri, Pastrana fiind după opinia ziarului LE MONDE, destul de 
evaziv atunci cînd s-au abordat problemele școlarității. Deși pentru 
ameliorarea situației s-au indicat două căi : construirea unui număr 
sporit de școli și îmbunătățirea salariilor corpului didactic, 
deocamdată au fost alocate doar sume sporite pentru acoperirea 
cheltuielilor cu plata învățătorilor.

în sfîrșit, datoria externă va constitui, fără îndoială, una din 
grijile noului guvern • ea se ridică la 15 miliarde de pesos, în 
timp ce bugetul prevăzut pentru 1971 va atinge numai 17 miliarde, 
fără a adăugă o serie de credite ce vor fi necesare programelor 
naționale. Deși aceste îndatoriri țin de gestiunea fostului preșe
dinte Lleros Restrepo, care a făcut apel la capitaluri străine, în 
speranța dezvoltării resurselor energetice, comunicațiilor și educa
ției naționale, ele au trecut acum asupra noului regim.

Pastrana s-a angajat să reducă numărul nemulțumiților și să 
păstreze cele 6 procente de creștere anuală a produsului național 
brut — care menține Columbia printre primele țări ale conti
nentului. Trecerea perioadei de „acomodare“ și angajarea refor
melor anunțate va oferi cel mai bun prilej de investigare a inten
țiilor proaspătului urcat în fotoliul prezidențial din „țara cafele;,.

• După cum transmite agenția 
M.E.N., Republica Arabă Unită

Circulație intensă ți în viteză pe autostrăzi în R.F.G. Numai 
oile, și acestea în turmă, mai au curajul să traverseze...

I. T.

Incident israeliano

TEL AVIV 17 (Agerpres). 
Doi funcționari superiori alge
rieni, Djelloul Khateb și Aii 
Belaziz, au fost reținuți la 14 
august de către autoritățile is
raeliene pe aeroportul Lod, din 
Tel Aviv. unde se aflau in 
tranzit. Ei călătoreau din Japo
nia spre Londra cu un avion 
aparținînd companiei britanice 
„B.O.A.C.“.

Ulterior, la Tel Aviv a fost di
fuzată o declarație a ministru
lui adjunct al afacerilor interne 
al Israeluluii J. Goldschmitd, in 
care se arată că cele două per-

Modificări la un program...
Cînd dr. Thomas Paine 

a părăsit 
națională pentru astro-

Administrația

nautică și spațiul cosmic 
(N.A.S.A.), reporterii s-au 
interesat insistent dacă 
motivul demisiei îl consti
tuie dezacordul său față 
de amputarea viitorului 
buget. Cu un umor poa
te involuntar personajul 
care a condus programul 
„Omul spre Lună" a dez
mințit această ipoteză, 
sustinînd că nu bugetul 
administrației poartă vi
na, ci bugetul familiei luij 
el a declarat textual că 
salariul pe care îl primea 
la N.A.S.A. era insufici
ent ca să-și întrețină cei 
patru copii la facultate 
și, în consecință, a ac
ceptat o ofertă mai ten
tantă din partea lui „Ge
neral Electric Company". 
Indiferent dacă se dă 
sau nu crezare necazuri
lor familiare ale fostului 
director al N.A.S.A. ră
mîne un fapt de necon-

testat exodul oamenilor 
de știință valoroși spre 
cele mai puternice com
panii particulare, care își 
pot permite luxul să o- 
fere salarii superioare; 
asemenea achiziții, care 
seamănă izbitor cu raco
larea unor sportivi de 
performanță apare ca un 
fel de „fugă a creierelor“ 
chiar în cadrul economi
ei americane...

Cît privește bugetul 
N.A.S.A. el a fost într-a- 
devăr, atît de amputat 
îneît pe lingă concedieri
le anunțate (care cuprind 
sute de mii de persoane) 
se periclitează diferite 
proiecte. Iar o persona
litate științifică care și-a 
legat implicit numele de 
acel „mic pas al omului 
care a însemnat un pas 
pentru omenire", cum a 
declarat Armstrong cînd 
a pus piciorul pe Lună, 
nu poate asista cu seni
nătate la degradarea vii
toarelor programe. Nu se

exclude nici varianta că 
nereușita ultimei misiuni 
„Apollo" ar fi influențat, 
de asemenea, schimbări
le produse la N.A.S.A.

Fapt este că nici pro
gramul spațial n-a fost 
scutit de consecințele 
măsurilor îndreptate spre 
combaterea inflației. Bu
getul N.A.S.A. care în 
1966 depășise cinci mi
liarde de dolari a fost 
anul acesta redus la ju
mătate, iar numărul sala- 
riaților a scăzut de la 
420 000 ................ * “
ducția 
„Saturn 
pentru 
nave i 
„fixarea" unor labora
toare în spațiul cosmic, 
a fost oprită. Iar pentru 
ca în 1972 să fie lansat 
laboratorul orbital „Sky- 
lab" s-a renunțat la lan
sarea lui „Apollo XX"; 
iar dacă nici în felul a- 
cesta economiile nu vor 
acoperi cheltuielile nou-

la 144 000. Pro- 
rachetei gigant 

I V", proiectată 
trimiterea unor 

mari pe Lună și

lui proiect atunci se va 
suspenda și zborul lui 
„Apollo XV". S-a încetă
țenit, parcă, o practică 
de „compensații" extrem 
de greu de evaluat. Re
zultatul pare să fie fur
nizat de 
duel între 
știință și cei ce au fost 
însărcinați de Casa Albă 
să vegheze la aplicarea 
politicii de deflație. De
parte însă de a capitula, 
urmașii doctorului Pâine 
iau în considerare elabo
rarea unui program mai 
puțin spectaculos, dar pe 
care îl consideră la fel 
de util pentru cercetarea 
spațială bazat pe trimi
terea în Cosmos a 
multor laboratoare 
cercetări de lungă du
rată.

Rămîne acum ca Con
gresul să se pronunțe a- 
supra viitoarelor proiec
te și se întrevede că 
„programul post-Apollo", 
cum a fost botezat de

un adevărat 
oamenii de

mai 
de

circumstanță ansamblul 
proiectelor, va da loc la 
o înfruntare între diferi
te școli de gîndire în Se
nat și în Camera Repre
zentanților. De pe acum 
unii congresmeni și-au 
făcut cunoscută intenția 
de a vota contra atunci 
cînd se vor solicita cre
dite suplimentare, dar 
alții au arătat că ar fi 
dispuși să sprijine ideea 
cercetării mai intense a 
spațiului cosmic, dacă 
s-ăr proceda la o cola
borare mai largă, pe 
plan internațional. Se în
trevăd deci mai multe va
riante, dar, în orice caz, 
dezbaterile vor fi furtu
noase, cu atît mai mult 
cu cît criteriul electoral 
— impus de alegerile din 
noiembrie „de la jumă
tatea termenului" nu va 
fi exclus nici de la opți
unile... cosmice.

ZÄNEL FLOREA

sonalități algeriene au fost re
ținute temporar pentru intero
gatoriu ca urmare a stării de 
beligerantă existente intre Is
rael și Algeria.

★
ALGER 17. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Benga, 
transmite : La Alger a fost dat 
publicității un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Algeriei în care se face apel la 
instanțele internaționale, cerin- 
du-se o intervenție rapidă în 
vederea respectării regulilor in
ternaționale, care asigură secu
ritatea pasagerilor și a naviga
ției aeriene civile. Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul de exter
ne algerian, a adresat în legă
tură cu aceasta mesaje secre
tarului general al O.N.U., 
U Thant, precum și președinte
lui Organizației Internaționale a 
Aviației Civile și Federației In
ternaționale a piloților de linie.

la Brazzaville
Președintele Republicii Popu

lare Congo, comandantul Marien 
N Gouabi, a anunțat că recent a 
fost dejucat un complot care ur
mărea. răsturnarea regimului, ce- 
rînd poporului congolez să fie vi
gilent față de „acțiunile pericu
loase ale imperialiștilor“. El a fă
cut această declarație cu ocazia 
unui miting organizat la Pointe- 
Noire, unde comandantul Ma
rien N’Gouabi a prezidat festivi
tățile organizate cu prilejul celei 
de a 7-a aniversări a evenimente
lor din 13—15 august 1963.
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