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@ Experiența or
ganizației U.T.C. 
de la „Indu
stria sîrmei" din 
Cîmpia Turzii invi
ta sâ reflectăm la 

VALOAREA 
AMĂNUNTULUI

* Actualitatea 
pentru tineret

— JUVENTISTII
— FORȚĂ, ' SĂ
NĂTATE, ARMO
NIE FIZICĂ
(curs practic de 
culturism)

PRIN MUNCA LOR,

PATRIA SOCIALISTĂ
• CONSTRUITĂ DE CĂTRE MILITARI, O AR

TERĂ TRANSCARPATICĂ DE CIRCA 100 KM. VA 
TRAVERSA MUNȚII FĂGĂRAȘ • DIN ZONA LA
CULUI VIDRARU, DRUMUL VA DUCE ÎN APRO
PIEREA ORAȘULUI FĂGĂRAȘ • UN TUNEL, 
SĂPAT ÎN STÎNCÂ, DE APROAPE 1 000 DE M, LA 
MARI ÎNĂLȚIMI • ANUL ACESTA, LA 23 AU
GUST, CONSTRUCTORII ÎSI PROPUN SĂ ATIN
GĂ CEA MAI ÎNALTĂ COTA — 2 055 M.

Cel mai înalt masiv muntos 
al țării — Făgărașul. Zonă ou- 
noscută pentru frumusețea in- V 
egalabilă a locurilor, dar și pen
tru duritatea urcușurilor pe ca
re destul de puțini au cutezat A 
să le străbată cu pasul. Privind 
harta, acolo unde zona aceasta 
a brîului Carpaților măsoară A 
doar cîțiva centimetri, s-ar pă- " 
rea că-i simplu să o traversezi, 
cu o linie imaginară, ce unește a 
malurile lacului artificial Vi- V 
draru, străjuite de barajul hi
drocentralei de pe Argeș, peste 
creste, cu șoseaua națională 
Brașov—Sibiu. Linia aceasta i- 
maginară este de fapt traseul 
viitorului drum transfăgărășan, 
o nouă arteră de importanță e- V 
conomică și turistică a țării. O 
cale a îndrăznelii, o cale a cu
tezanței ostășești. Fiindcă cei A 
care s-au încumetat să trans- 
pună în practică un asemenea 
proiect unic prin proporțiile și țgfe 
dificultățile Iui, sînt tinerii con- ” 
structori militari. Aveam să-i 
cunosc, vizitînd cele două de- 
tașamente — „Sud“ și „Nord" V 
— în ipostazele muncii lor e- 
roice. Drumul transfăgărășan — 
cuvînt cu rezonanțe de legen- A 
dă — va măsura aproape 100 de 
kilometri. Constructorii lui, mi 
litarii, i-au alăturat numele A 
conducătorului iubit al partidu- “ 
lui și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem A 
al forțelor noastre armate, am- “ 
plificînd această rezonanță, dîn- 
du-i astfel putere de simbol, a 

...Tabăra detașamentului „Sud“ " 
a rămas undeva în - urmă, pe 
malul lacului artificial. Mașini- W 
le cu tracțiune dublă, cu șoferi 
dintre aceia care fac o artă din 
meseria lor, urcă gemînd ser- A 
pentine scurte și dese. Cu fie
care viraj, urcăm tot mai sus 
spre puncte de unde drumul A 
străbătut — atunci cînd îl pu- ” 
tem vedea — pare ireal, ba in
tervale dese, în punctele de Iu- a 
cru, subunitățile lucrează, crîn- W 
cen încleștate, cu malul abia 
„împușcat".

Budozere — coloși, cu piu- ® 
guri care gem înfrîngînd rezis
tența sutelor de metri cubi de 
pămînt și piatră dizlocată; gre- A 
dere și excavatoare mușcînd 
muntele ca să facă loc driimu-

CONVORBIRI OFICIALE

ANTICIPĂRI
ALE VERII

STUDENȚEȘTI
Deși mai sînt aproape două sâptâmîni pîn.â la sfîrșitul exa

menelor, astăzi vom discuta despre vacanța de vară a stu
denților, eveniment pregătit cu minuțiozitate de asociațiile stu
dențești cu mult înainte de sesiune.

Ce aduce nou vara anului 1971, care sînt principalele obiec
tive ale vacanței, ce premiere ne oferă perioada de după 
examene — sînt cîteva întrebări pe care le-am pus, în nu
mele dumneavoastră, tovarășului Kalman Pusztai, secretar al 
Comitetului Executiv al U.A.S.R.-ului.

— Unde se vor organiza
- în acest an tabere și cîți 

studenți vor beneficia de 
locuri în aceste tabere ?

— Ca și în anii trecuți, Co
mitetul Executiv al U.A.S.R. 
va organiza, cu sprijinul Mi
nisterului învățămîntului, în 
perioada vacanței de vară, 
tabere de odihnă pentru 
10 700 de studenți români și 
străini în stațiunile Costinești, 
Pîrîul Rece, Bușteni și — ca o 
noutate — în centrele universi
tare Baia Mare, Constanța, O- 
radea și Brașov. Vor fi trimiși 
la tratament în localități bal- 
neo-climaterice circa 4 300 de 
studenți.

și întreprinderi, simpozioane, 
conferințe de specialitate.

— Ce este nou în dome
niul turistmului ?

— Peste 5 000 de studenți vor 
participa la excursii organizate 
prin Biroul de turism pentru ti
neret, iar 3 000 de studenți vor 
fi cuprinși în ciclul turistic „Stu
denți pe meleagurile patriei", în 
expediții de documentare, cara-

CĂLIN stanculescu

(Continuare în pag. a lll-a)

Unul după altul, militarii 
se prezintă în pas de front, 
într-o ținută impecabila, 
tovarășului general-colonel 
Ion Coman, care le lu

minează medaliile

lui; tractoare pe șenile, agățate 
pe buză de prăpastie; și mulți 
oameni tineri, arși de asprimea 
vîntului purtînd căști și mane- 
vrînd ca pe jucării perforatoa
rele pneumatice. Sînt geniștii!

Sînt, în sectorul „Sud“, trei 
buldozere care lucrează în pri
mul front și despre care s-a dus

VIOREL RABA

(Continuare în pâg. a 111-a)

— Pe harta taberelor 
apar pentru prima oară în 
acest an noi nume. Care 
va fi specificul acestora ?

— Experiența ne arată că in
teresul studenților crește din ce 
în ce mai mult pentru taberele 
specializate. In vederea satisfa
cerii acestor preferințe se vor 
organiza, experimental, tabere 
cu un profil distinct. La Baia 
Mare se vor întîlni, într-o ta
bără de creație, studenții din 
învățămîntul artistic, care vor 
avea posibiltatea unui fructuos 
schimb de experiență și cadrul 
propice unor realizări artistice. 
La Brașov se vor întîlni, în două 
serii, cei mai buni studenți re
marcați în timpul anului în do
meniul cercetării. Un program 
de odihnă activă va fi dublat 
de continuarea unor lucrări 
științifice, de întîlniri cu cerce
tători, savar.ți, cadre din uzine

La Palatul prezidențial din 
Hanoi au avut loc convorbiri 
oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Democrate Vietnam, condusă 
de tovarășul Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al Partidului 
Comunist Român, primarul 
general al Capitalei, Ion Ili
escu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Geor- 

--ge Macovescu, membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Florescu, membru 
supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, șef de secție la Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, prim-adjunct 
de șef de secție la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Emilian Dobrescu și 
Constantin Mitea, membri su- 
pleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
consilieri la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Constantin Băbeanu, ambasa
dorul României la Hanoi.

Din partea vietnameză, au 
participat tovarășii Truong

• • 0 • • •
ÎNCREDEREA — STIMULENT AL 

INIȚIATIVELOR TINERILOR CERCETĂTORI

„LOCUL POTRIVIT44 
pentru un om nu se poate 

stabili birocratic
In ultimii ani institutele de cercetări șl proiec

tări au primit un însemnat număr de cadre cu 
pregătire superioară, .proaspeți absolvenți ai fa
cultăților. De nenumărate ori am avut prilejul 
ca, vorbindu-ni-se despre realizări mai deosebite, 
să ne fie citate și nume care să oblige la pre
cizări de acest fel : are doar cîteva săptămîni 
sau luni de cînd lucrează la noi. După cum la 
fel de des nl s-a spus despre tinerii specialiști că 
sînt „dornici de afirmare". Desigur, în laboratoa
re sau la planșetă tinărul specialist vrea să ob
țină rezultate care să se bucure de apreciere. 
Incontestabil că pentru finalizarea unei asemenea 
intenții este nevoie ca primii pași pe calea cerce

tării să fie îndrumați cu grijă și competență, tî- 
nărului să 1 se arate multă încredere. Orice pro
punere de a lui, primită cu atenție înseamnă un 
germene în jurul căruia se vor cristaliza nume
roase idei. „Cum stimulați și promovați Ideile 
novatoare ale tinerilor specialiști ?“ — iată între
barea la care am căutat răspuns la Institutul de 
cercetări pentru materiale de construcții și In
stitutul de cercetări și proiectări pentru indus
tria lemnului. Alegerea nu a fost făcută la în- 
tîmplare. în aceste unități numărul specialiștilor 
tineri este destul de mare. Dar realizările ? Des
pre ele relatăm în pagina a IlI-a.

EDUCAȚIA MORAL-CETĂȚENEÂSCĂ
— un domeniu

simplistDomeniul esențial In proce
sul de formare multilaterală a 
tineretului, educația moral-ce- 
tățenească evidențiază în acti
vitatea Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. unele preocupări 
constante, vjzînd cu precădere 
cultivarea înaltelor principii ale 
eticii comuniste, raportul dintre 
drepturile individuale și obliga
țiile sociale, înțelegerea legătu
rii dialectice care există între 
nivelul îndeplinirii- obligațiilor 
profesionale și sociale și posibi

litățile societății de a răspunde 
cerințelor membrilor ei. în mod 
firesc, diverse aspecte ale unei 
asemenea problematici au con
stituit subiecte ale unor intere
sante dezbateri în cadrul multor 
adunări U.T.C. Astfel, acțiunile 
ale căror teme au fost „Cinste, 
corectitudine și principialitate în

complex, 
abordat 

viața personală", „Rolul opiniei 
în formarea unei atitudini mo
rale înaintate", „Munca — titlu 
de noblețe", „Trăsăturile de ca
racter ale tinărului utecist", 
inițiate în organizațiile U.T.C. de 
la Combinatul de materiale de 
construcții Bîrsești, Fabrica de 
confecții „Arta Casnică“-Tisma-

deseori
na, Liceul ,.Tudor Vladimirescu", 
Grupul școlar minier Motru și 
Școala generală nr. 4 — Tg. Jiu, 
s-au remarcat prin aceea că au 
devenit nu numai prilej de cla
rificare a unor noțiuni, princi
pii și valori etice, dar și un ca
dru de abordare' deschisă, tovă
rășească a unor atitudini și com-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a Ill-a)

Chinh, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele Co
mitetului Permanent al Adu
nării Naționale, Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam; prim-ministru al 
Republicii Democrate Vietnam, 
Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru, Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, viceprim-minis- 
tru și ministru al afacerilor ex
terne, Nguyen Van Tran, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-secretar al 
Comitetului de partid Hanoi, 
Hoang Van Tien, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Dang Hanh, ambasa
dorul Republicii Democrate 
Vietnam la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Spectacol 
de gală

Cu prilejul vizitei^ în Repu
blica Democrată Vaetnam a 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, în Sala Ba 
Dinh a avut loc un spectacol 
de gală.

La intrarea în sală a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, 
a tovarășului Bon Gheorghe 
Maurer și a celorlalți membri 
ai delegației române, a tova
rășului Le Duan, Truong 
Chinh, Fam Van Dong și a al
tor conducători de partid și 
de stat vietnamezi, toți cei 
prezenți aplaudă cu deosebită 
însuflețire.

La spectacol asistă membri 
ai Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, membri ai gu
vernului, ai Comitetului Per
manent al Adunărâi Naționa
le, ai Comitetului Central al 
Frontului patriei, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
cultură și artă, reprezentanți 
ai organizațiilor de .masă și 
obștești, corespondenți ai pre
sei străine. Participă, de ase
menea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Hanoi

(Continuare în pag. a IV-a)

NUME
de FLORIN MUGUR

SI NUMERE
9

Și de ce totuși era emoționant ? Și de ce era frumos, deși 
nu avea voie să fie, era inadmisibil să fie, nu puteam <[ 
accepta — de ce totuși era frumos? Vedeam o fată S 
oarecare, descindea pe niște scări oarecari, în- > 
tr-un restaurant oarecare — și orchestra cînta muzică 
veche și dulce... Pînă și rochia nouă pe care o purta ac- 
trița (Barbara Streissand, în „Hello, Dolly") tot nouă era <> 
și pe vremea bunicii — și poate că o purtase bunica, apoi \ 
o lăsase moștenire, apoi venise nepoțica Dolly, îi adăugase 
cinci panglici și o fundă și plecase cu ea în lume... Și totuși, <[ 
de ce putea cîntecelul ei cu niște amărîte de versuri stupide \ 
să te urce pe un covor fermecat — cam bătrînicios covorul, 
cam deșirat pe la margini, cam ponosit, dar fermecat, cu 
siguranță fermecat — și să te poarte încetinel spre lumină S 
sau spre paradis? Ce se întîmpla acolo, pe scară?

Se întîmpla un lucru banal : se spuneau nume. Nume de < 
oameni. Adică versurile acelea aveau o particularitate : S 
conțineau nume. Dolly revenea între niște oameni care ți- <* 
neau la ea (bucătarii și chelnerii unui restaurant) și le cînta «, 
— ei bine, le cînta numele. Le știa numele. Numele fie- S 
căruia. Nu-I uitase pe nici unul. „Ești tot atît de drăguț, 
Bill", „Ai mai slăbit, Johnny", „Vai ce brun ești, Willy" — 
și tot asemenea prostioare binevoitoare zicea, iar eu le < 
citez cu aproximație, pentru că alt tratament nici nu merită.

Nu despre film și nu despre Dolly e vorba, sau nu 
numai despre ei, ci despre nume. Despre grija noastră față S 
de numele oamenilor cu care lucrăm. Am auzit adesea — 
pe acele veșnice coridoare care sînt locurile îngîndurărilor 
noastre zilnice — asemenea apelative: „Fii drăguț, tinere, <► 
și adu-mi proiectul" sau „Salve, junețe", sau chiar „Ce mai ’► 
faci, țuțule ?“ Iar oamenii aceștia lucrau laolaltă de un an 
sau de cinci. Și acel „tinerel" și acel numit „junețe", știau S 
prea bine că cet ce-i întreabă nu se interesează de loc ce 
mai fac, că puțin îi pasă, și asta, între altele, pentru că 
uitase pînă și cum îi cheamă. S

Un mare memorialist povestește că Goethe, într-o zi, cînd 
cineva reflecta asupra numelui său, încercînd să-i descope- 
re etimologia (vine oare de la Gott — Dumnezeu — sau 
ce altă origine are?) a avut un gest de respingere și de 
oroare. Numele trebuie lăsat în pace : n-ai dreptul nici 
măcar să te aingi de el, e lucru sfînt. A nu ști însă nu / 
mele cuiva înseamnă a nu-l deosebi de ceilalți, a-l nega.

(Continuare în pag. a Il-a) >
— <
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Președintele Consiliului Fe
deral, HANS KOSCHNICK, a 
semnat pentru președintele 
Republicii Federale a Germa
niei o telegramă adresată pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se aduc mulțumiri pen
tru condoleanțele transmise în 
legătură cu accidentul de cale 
ferată din apropierea orașului 
Wuppertal.

Joi după-amiază s-a înapoiat 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist din 
Austria, a făcut o vizită în 
această țară.

Joi la amiază, Gheprghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe conducătorii dele
gațiilor participante la cea 
de-a XII-a Consfătuire a mi
niștrilor sănătății din țări so
cialiste, care s-a desfășurat la 
București.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So- 
ciafliste România, Gheorghe 
Rădulescu, a primit joi după- 
amiază, pe Janez Stanovnik, 
secretarul executiv al Comisi
ei Economice a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Eu
ropa.

în Capitală s-au încheiat joi 
lucrările celei de-a XII-a 
Consfătuiri a miniștrilor sănă
tății din țări socialiste.

i MUNCĂ
I PATRiOTSCA
luMMMair

ȘANTIERELE VACANTEI

e REGHIN
Vacanța a. intrat în drepturile 

ei legitime. Nu se mai aude 
clopoțelul dar la Liceul nr. 2 
din Reghin te întâmpină o ani
mație deosebiră. Elevii au răs
puns prezent la inițiativa con
ducerii școlii de a construi o 
sală de gimnastică. Pină in 
prezent s-au efectuat 20 000 de 
ore, însumînd peste 60 000 lei. 
Șantierul va funcționa pe toată 
perioada vacantei. Mina de lu
cru necalificată va fi asigurată 
de brigăzi formate din cite 50 
de băieți'. Fetele au cerut să 
participe la muncile agricole 
din cadrul I.A.S. din localitate 
iar cîstigul realizat să consti
tuie contribuția lor la ridicarea 
acestei construcții. Sala de gim
nastică — cu o suprafață de 325 
mn — va avea un amfiteatru cu 
590 locuri iar deasupra se va 
amenaia un atelier de mecani
că fină și unul de croitorie.

AUREL CÂMPEAN

• GORJ
O dată cu sfîrșitul anului șco

lar, și în județul Gorj vor fi 
inaugurate zilele acestea cîteva 
șantiere de vacanță ale elevilor, 
în agricultură sau la obiective 
locale. Astfel, 5 serii a cite 50 
brigadieri dintre elevii liceelor 
din Tg. Jiu. Motru și Peștișani 
urmează să lucreze la lotul Pa- 
deș de pe șantierul Iași al 
ICST Craiova. De asemenea, la 
diferite ferme ale I.A.S. Tg. 
Jiu vor participa la lucrările a- 
gricole de vară 350 elevi ai li
ceelor din Bîlteni. Tg. Cărbu- 
nești și municipiul Tg. Jiu. 
Totodată, vor intra în acțiune 
cîteva zeci de echipe locale 
permanente, pentru acțiuni de 
amenajări și gospodărire oră
șenească, la Motru obiectiv 
principal fiind baza sportivă a 
liceului, iar la Novaci — loca
lul internatului.

• MEDIAȘ
Zilele acestea, la Mediaș, s-au 

deschis șantierele muncii patrio
tice la care vor participa, timp 
de două s<ptămîni, peste 800 de 
elevi ai liceelor teoretice și de 
specialitate din Mediaș.

Pe șantierul „Heleșteu" unde 
se va reamenaja o zonă de 
odihnă și agrement pentru cei 
pe-te 60 de rrrii de locuitori ai 
Mediașului, au fost repartizați
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100 de elevi. Aici se va crea un 
. lac artificial navigabil în mij
locul căruia, pe o insulă, se va 
construi o cabană și un restau
rant. Tot prin muncă voluntară 
vor fi reamenajate Baza sporti
vă a Liceului nr. 2 și Comple
xul sportiv Gaz metan.

JEAN IONESCU

OCTAVIAN NAZADT 
DESPRE ANSAMBLUL 
TINERETULUI DIN 
ORADEA LA PRIMUL 
FESTIVAL 
INTERNAȚIONAL

Ansamblul folcloric „Lioara” 
al clubului tineretului din Ora
dea își face debutul internațio
nal, participînd la festivalul 
folcloric internațional pentru 
tineret care are loc în această 
lună în R. F. a Germaniei. Un 
eveniment însemnat în viața ti
nerilor acestei localități, despre 
care discutăm cu tovarășul Oc
tavian Nazadt, secretar al Co
mitetului județean Bihor al 
U.T.C. care însoțește acest an
samblu peste hotare.

— „Jungenfestival“ — ne 
spune dînsul — face parte din
tre numeroasele acțiuni de coo
perare inițiate pe plan euro
pean de către organizațiile de 
tineret din diferite țări. Mani
festarea va avea loc la Wewels- 
burg, la ea anunțîndu-și parti
ciparea 16 țări, între care și 
Româhia.

— Ce va fi specific acestui 
festival ?

— Pe lingă spectacole figu
rează excursii pe insula Alme, 
vizitarea unor localități apro
piate, între care Hardehausen 
și Brenken.

— Cu ce program se prezintă 
orădenii ?

Ne-am străduit să pregătim 
un program variat și atractiv. 
El cuprinde cîntece și dansuri 
reprezentînd principalele zone 
folclorice ale țării, — suite din 
Moldova și Oltenia, suita de pe 
Someș, dans din Oaș, și desi
gur, o suită de dansuri din Bi
hor. Dansatorii vor fi acompa- 
niați de formația condusă de 
Ilie Fieraru. De remarcat și 
munca și abnegația depusă de 
Aron Vesa, coregraful formației. 
Bineînțeles, programul ansam
blului „Lioara“ cuprinde și evo
luțiile unor soliști vocali : Flo- 
rica Ungur, Dumitru Sopon, 
Florica Bradu. Organizatorii 
festivalului ne-au anunțat că 
pe lingă spectacolele din cadrul 
manifestării propriu-zise vom 
mai susține un turneu în loca
lități din apropierea Wewels- 
burgului. Dorința unanimă a 
membrilor ansamblului cred că 
o bănuiți : este aceea de a fi 
Ia înălțime.

Le-o dorim din toată inima 1
Interviu consemnat de 
VALENTIN BUZLEA

i interviuri pe care le vom trans
mite de la „bordul” ambarca
țiunii pe lungimea de undă a 
postului nostru de radio : 330
metri.

— în oe va consta dotarea 
tehnică, cum a decurs faza pre
gătirilor 1

— Ne vom deplasa folosind 
o ambarcațiune confecționată 
La Fabrica de materiale sporti
ve din Reghin. Bineînțeles, cu 
citeva amenajări speciale lega
te de securitatea echipamentu
lui, special și el în bună mă
sură întrucât este vorba de 
transmisii radio aproape zilni
ce. Cît despre pregătiri, ele au 
început cu citeva luni în urmă, 
mai bu seamă pe plan senti
mental. Ne-am consultat bunii 
sfetnici din biblioteci : lucrări 
de specialitate, planșe, hărți, 
monografii.

— Cum s-a conturat, totuși, 
ideea acestei plecări pe Mu
reș ?

— în cursul iernii, doi dintre 
noi am parcurs cu mașina un 
traseu asemănător, valea Oltu
lui de la izvoare pînă la locul 
in care își ia rămas bun de la 
pămîntul transilvănean, iar re
portajele realizate cu acest 
prilej au avut succes. Ne-am 
gîndit că între tentațiile aces
tei veri n-ar trebui să lipseas
că reeditarea acestei idei de 
reportaj.

— N-am amintit pînă acum 
numele celorlalți...

— Toți sînt colegi de la stu
dio : Polacsek Josef — geograf, 
C. Dumitrescu — istoric, Csep 
Sandor — filozof.

N. R. în numerele viitoare, 
promitem să revenim cu rela
tări direct de la membrii ..ex
pediției”.

I. CÎMPEAN

• „INDUSTRIA 
ROMÂNIEI

Un larg colectiv format din 
profesori universitari, cadre de 
conducere a economiei, cerce
tători științifici, economiști, sub 
conducerea prof. univ. dr. Con
stantin Ionescu, au elaborat lu
crarea „Industria României” 
(1966—1970), apărută în Editura 
politică. Bazată pe un bogat 
material documentar, cartea 
constituie o sinteză a marilor 
succese realizate în dezvoltarea 
industriei românești în cincina
lul precedent.

G. S.

PATRU REPORTERI 
CLUJENI CU BARCA 
PE MUREȘ

Patru tineri redactori ai Stu
dioului de Radio din Cluij au 
pornit în aceste zile spre Re
ghin, de unde vor începe o 
lungă călătorie cu barca pe 
Mureș. înainte de plecare am 
stat de vorbă cu unul clin 
membrii expediției. Teodor 
Mateescu.

— Care sînt obiectivele aces
tei excursii Sui-generis și ce 
v-a determinat să alegeți apele 
Mureșului ?

— Mai în glumă, mai în se
rios. îi spunem deplasării „ex- 

.pediție de documentare” si se 
va desfășura pe durata a 14—16 
zile, indiferent de starea vre
mii, însumînd la punctul ter
minus. Arad. 700 km străbătuți 
numai cu barca. Am ales Mu
reșul pentru că într-o perioa
dă, încă prea apropiată ca să 
fie uitată, s-a vorbit despre el 
la modul sublim ; sublimul im
plicând aici brațele, mintea și

. inima oamenilor acestor me
leaguri. în plus este râul cu 
debit destul de constant pentru 
a se putea naviga fără peripe
ții. Ne vor interesa oamenii și 
locurile întîlnite. dorim să rea- 
lizăm un fel de monografie m 
mers a acestei zone de pe Mu
reș ce se desfășoară de-a lun
gul a patru județe : Mureș, 
Alba. Hunedoara și Arad. Vom 
realiza reportaje, instantanee,

NUME
SI NUMERE
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(Urmare din -pag. 1)

Cineva fârâ nume, cineva care nici măcar nume nu are 
încetează de a fi un ins, încetează de a fi și obiect, devine 
curată inexistență. (Dar pînă și inexistența are un nume : 
ea se numește „inexistență").

Se pare că am mers prea departe. Nu e obligatoriu — 
îmi va sugera cineva — ca necunoașterea numelui sa în- 
semne dispreț : are omul treburi mai importante, decît să 
învețe nume pe dinafară. Și — va continua preopinentul 
sînt în stare să-l respect pe cutare, chiar dacă nu știu prea 
bine cum îl cheamă.

Asa să fie ? Chiar crezi, tinere preopinent, |unețe 
că te poate preocupa cu adevărat existența, celorlalți 
și să nu știi nici măcar cum îi cheamă ? Ba nu te interesea
ză nici cît negru sub unghie. Și riști să-i. transformi pe cei 
din jurul tău'— posibili prieteni, posibili colegi devotați, 
;osibi!e cunoștințe binevoitoare — într-o masă amorfă și 

cenușie. Riști să rămîi într-o după-amiază tristă. în odaia 
singură și plicticoasă, să vrei să chemi la tine pe cineva, 
și _ uitîndu-te în cartea de telefon — să descoperi, că 
nici un nume nu aparține nimănui și că toate paginile 
sînt pline numai cu numere.

NEAȘTEPTATA SCHIMBARE DE LIDER:
Alb-negrii au un punct

PENTRU 
TIMPUL 
©V. LIBER

-——ra

MUZICA 
UȘOARA

ANNIE BRIGHT, 
PE PLATOURILE T.V.

Zilele trecute ne-a vizitat, ca 
invitată a televiziunii, tînăra 
cîntăreață Annie Bright, o „spe
ranță" a muzicii ușoare bri
tanice.

— M-am născut acum 25 de 
ani, la Leicester. După liceu 
au urmat studii muzicale, de
venind învățătoare la Cam
bridge. Mi-am luat inima în 
dinți și am debutat în muzica 
ușoară acum 3 ani, printr-o 
serie de concerte, quasi-gratuite, 
la Chelmsford și Lincoln. Ime
diat am fost invitată să cînt 
Dixieland cu un jazz-band, pen
tru... 10 șilingi pe seară. A ur
mat o audiție la B.B.C. și pri
mele înregistrări la Radio, oeea 
ce m-a determinat să abandonez 
catedra și să vin la Londra. 
Primii pași au fost, desigur, mai 
grei : am cîntat în „pubs“ și 
cabarete, în East-End (cartierul 
Soho). Ulterior — o serie de 
concerte pe diferite scene din 
Marea Britanie.

— Mi se pare că v-a consacrat 
invitarea în show-ul T.V. al lui 
Engelbert Humperdinck, anul 
trecut...

— Este adevărat- De aseme
nea, am avut un frumos Suc
ces într-ur. show T.V. animat 
de cunoscutul actor Leslie Crow
ther, precum și în concertele 
suținute cu formația „Tempe
rance Seven" (cîntam piese în 
stilul anilor ’30, gen „New .Vo
devil Band").

— Ați mai apărut în fața pu
blicului de peste hotare ?

— Am cîntat în Borneo. Sin
gapore. Malaesia, Aden, în A- 
frica de nord, în peninsula Ara
bici. In 1969 am participat in- 
tr-un mare show T.V. la Bru
xelles. De asemenea, alături de 
celebrul Des O’Connor am în
treprins un turneu în Canada 
(Ottawa, Toronto), cu un „Lon
don Palladium Show". în pre
zent cînt într-un mare cabaret 
din West-End, „Penthouse". Am 
înregistrat 3 discuri la Casa Co
lumbia (ooncerriul E.M.I.). de pe 
care am selectat și melodiile pe 
care le voi înfățișa tele-specta- 
torilor români.

T. U.

CARTEA |

• „COMISIILE DE JU
DECATĂ"

In Editura științifică a apărut 
lucrarea „Comisiile de judecată” 
de dr. Șerban Beligrădeanu. în 
paginile ei e prezentată în mod 
sintetic și sistematic întreaga 
problematică a acestor organe 
obștești de influențare și juris
dicție — expresie a democrației 
socialiste — înființate pe baza 
Legii nr. 59/1968. Monografia 
răspunde unora din preocupă
rile actuale ale societății noas
tre de perfecționare a legisla
ției și a creșterii continue ' a 
rolului organelor și organiza
țiilor obștești în viața noastră 
socială.

Scrisă într-un limbaj simplu, 
lucrarea se recomandă ca un 
mijloc eficient de cunoaștere și 
înțelegere a tuturor aspectelor 
teoretice și practice ce privesc 
cadrul legal în care comisiile de 
judecată își desfășoară activi
tatea.

M. A.

BlBLlOFiLtE]

LABORATOR DE 
PATOLOGIE A CĂRȚII

Știați că și cărțile pot fi „bol
nave’ ? „Bolile” lor sînt însă 
provocate exclusiv de scurge
rea timpului. Pentru vindecarea 
lor, în București, s-a înființat 
printr-o decizie a Comitetului 
de stat pentru cultură și artă 
un laborator de patologie a 
cărții.

— La ce se lucrează în pre
zent ? l-am întrebat pe Anato- 
lie Cruher, conservator princi
pal la laboratorul de patologie 
a cărții.

— La restaurarea unor docu
mente din colecția Bibliotecii 
centrale de stat, care datează 
din prima jumătate a secolului 
XVII, din perioada Iui Vasile 
Lupu, cîteva tipărituri ale pri
mului editor de limbă română 
— Coresi.

— Cum este organizat labora
torul ?

— Două sectoare și cinci sec
ții ; sectoarele sînt : cercetare 
și execuție, iar secțiile sînt : eh- 
tomologie. chimie-fizică. tehno
logie de restaurare și de docu
mentare — paleografie.

— Ce obiective urmărește a- 
cest laborator ?

— Cercetarea cauzelor și efec
telor coroziunii, combaterea, 
prevenirea și anihilarea fenome
nului de degradare și restaura
rea documentelor respective, fie 
că este Vorba de manuscrise pe 
pergament, hîrtie, papirus, piele, 
textile, fie că sînt cărți de va
loare, lucrări de artă, sau gra
vuri. miniaturi, sigilii, materiale 
fotografice.

— Cum se va concretiza și 
transmite experiența cîștigată 
de cercetătorii acestui labora
tor ?

— Ne-am gîndit să edităm o 
culegere de probleme de pato
logie a cărții, care să generali
zeze experiențele noastre. De 
asemenea, pe baza cercetărilor 
pe care le facem să publicăm 
lucrări de „Proprietăți fungici
de ale unor detergent! folosiți 
în procesul de restaurare a 
cărții”. „Rezistența hirtiei de 
ziar acoperită cu polietilenă”, 
„Acțiunea distructivă a micro
organismelor". „Specii de ciu
perci izolate de pe cărți din de
pozitele bibliotecilor diin Ro
mânia” etc.

Plutonul cadet ne oferă o în
trecere de toată frumusețea. 
Juventiștii nu se joacă de-a 
mingea, iau joaca în serios și ne 
fac să-i privim cu toată seriozi
tatea. Nu vorbesc de cele două 
teamuri aproape retrogradate 
(C.F.R. Timișoara și, probabil, 
Progresul) care și ele etalează un 
fotbal curat, corect și pe alocuri 
spectaculos, dorind să ne arate 
că, dacă ar fi fost după ele, și 
nu după echipele mari, n-ar fi 
părăsit p-ima divizie cît îi lu
mea și pămîntul. Nu vorbesc 
nici de celelalte douăsprezece 
competitoare, care se străduiesc, 
fiecare după puteri și posibili
tăți, să arate că acest campionat 
are utilitatea lui și talentele lui. 
Vorbesc însă de „veșnic" prime
le două clasate —■ Univer
sitatea Cluj și Petrolul, sau 
Petrolul și Universitatea Cluj, 
cum vă place — care țin
tesc titlul cu aceeași ar
doare și cu aceleași șanse. Sfi
dând parcă nonșalanța seniorilor 
de la Dinamo și Rapid — care 
se feresc de titlu ca de mere 
acre și când sînt învinși unii, iau 
și ceilalți bătaie, în mod solidar 
— juventiștii de la Ploiești și 
competitorii lor studenți de la 
Cluj se-ntrec care mai de care 
să iasă în față. Ultima etapă a 
fost cît se poate de edificatoare 
în acest sens: au clacat galbe
nii de la Ploiești, acasă, în 
fața Stelei (0—1) ? — alb-negrii 
de la Cluj au profitat și, învin
gând în deplasare (1—0 la Timi
șoara), s-au instalat din nou în 
fotoliul de orchestră. Acum au 
41 puncte și un golaveraj de 
+23, devansînd cu un punct pe 
Petrolul și pe Steaua aflate la 
egalitate (40 de puncte, golave
raj + 26 și, respectiv, +18). 
Vom mai avea schimbări de li
der ? Tot ce e posibil. Pentru 
că studenții mai au două partide 
dificile (acasă cu Dinamo și la 
București cu foarte talentata și

teribil de ambițioasa formație ju- 
ventistă a Progresului), în timp 
ce petroliștii pot cîștiga acasă 
cu C.F.R. Timișoara dar pot 
pierde la Pitești, iar steliștii pot 
realiza toate cele patru puncte, 
la București cu C.F.R. Cluj și 
în deplasare la Timișoara. Ce-o 
fi, vom vedea I

încolo, n-am mai avea prea 
multe de semnalat. Ba nu, uita
sem marele eveniment: a bătut 
Farul (la juventiști, evident). Că 
a bătut o echipă de tineret 
(U.T.A.) părăsită și uitată de 
părinții și frații ei mai mari,

JUVEN 
TIȘTII

n-are importanță. Important este 
că juventiștilor constănțeni le-a 
priit excursia la Cluj — unde 
n-au fost lăsați să intre pe teren 
de antrenorul lor, E manoil Ha- 
șoti, și au pierdut prin forfait. 
A priit ea excursia, dar cine su
portă cheltuielile, domnilor ? Ui
tasem să mai spunem și că 
partida de tineret Poli Iași — 
U.T.A a fost amînată pentru 
marțea trecută din motive pe cît 
de plauzibile, pe atît de nobile : 
cîțiva copilandri aveau examene 
(ha la școală, ba la facultate) ș» 
le-a venit mai bine să joace 
peste o săptămînă. Dacă s-au 
înțeles, nu-i nici o nenorocire. 
E chiar mai bine decît să în
curcăm niște treburi cu învăță
tura — oricum mai importante 
la această vîrstă.

avans
în încheiere — cu toate că 

rubrica noastră obișnuiește să 
comenteze fenomene, fapte și 
atitudini, nu să insereze infor
mații nude — dați-mi voie să 
vă aduc la cunoștință rezultate
le reușite de juventiștii de la 
Rapid în turneul făcut recent 
în R.F.G.

Gazdele au organizat — pen
tru cîteva echipe locale și străi
ne, cu jucători sub 23 de ani 
— două turnee paralele (în 
două orașe) cu finală între cîș- 
tigătoarele de serii. Juventiștii 
de la Rapid au jucat în orașul 
DATTELN, unde au realizat 
1—0 cu A. C. Tunis (în fapt 
selecționata olimpică a Tunisu
lui), 2—1 cu Fenerbahce (care 
a avut în formația de tineret 4 
titulari din echipa mare antre
nată de Titi Teașcă) și 1—2 cu 
echipa locală Auswahl, Rapidiș- 
tii au cîștigat astfel seria și au 
jucat finala cu Torpedo Mosco
va (învingătoare, în seria de la 
AHLEN, în fața echipei Steaua 
Roșie Belgrad și a două formații 
locale). Au învins tinerii sovietici 
cu 2—0 (golul al doilea a fost 
înscris din 11 m în minutul 89), 
dar buturile rapidiștilor au fost 
apărate de un copil — Mitra- 
che, 16 ani — portarul titular 
Crăciun fiind internat în spital 
în urma unei partide anterioare. 
Cei mai buni de la Rapid: Co- 
drea (care a jucat pe toate 
posturile, mareînd și două gp- 
luri) și Mușat. Cu acest prilej, 
Codrea a făcut și niște analize 
medicale speciale — în condiții 
de efort — al căror rezultat de
finitiv îl așteaptă zilele acestea, 
dar se știe de pe acum că nu 
are ceva grav.

Cer scuze cititorilor că le-am 
ocupat spațiul de mai sus cu 
niște informații pe care ne-am 
fi așteptat să le citim în presa 
de specialitate.

G. MITROI

LUMINIȚA DOJA

„Europenele" de la Madrid
Cu cele două re

uniuni ale semifina
lelor, cea de-a 19-a 
ediție a campionate
lor europene de box 
de la Madrid a in
trat în faza decisivă. 
O comportare ex
celentă a avut în 
prima reuniune pu- 
gilistul român Calis- 
trat Cuțov, care l-a 
învins prin K.O. teh
nic în prima repriză 
pe danezul Erik Si- 
vebaek. astfel că re
prezentantul nostru, 
in urma acestei vic
torii (a treia de Ia 
începutul competi
ției) se califică în fi
nala categoriei u- 
șoară unde îl va în- 
tîlni pe Ulriah Be
yer (R.D. Germană), 
învingător prin des
calificarea în prima 
repriză a englezului 
Mike Kingwell.

Un meci foarte 
strîns, cu schimburi 
dure de lovituri, a a- 
vut loc în limitele ca

tegoriei mijlocie mică 
între sovieticul Va
leri Tregubov și ro
mânul Ion Gyorfi. 
Victoria a revenit la 
limită cu 3—2 lui 
Tregubov, dar ea pu
tea fi atribuită tot a- 
tît de bine boxeru
lui român care nu a 
fost inferior parte
nerului său.

La categoria pană, 
polonezul Ryszard 
Tomczik l-a întrecut 
la puncte (decizie cu 
4—1) pe Gabriel Po- 
metcu. Pugilistul ro
mân nu a mai ară
tat puterea de lup
tă din partidele an
terioare, fiind chiar 
numărat în rundul 
II.

în cadrul catego
riei muscă, Con
stantin Gruiescu l-a 
întîlnit pe polonezul 
Lesek Blazynski. Du
pă o primă repriză, 
în care a boxat teh
nic și a punctat în 
repetate rînduri, în 
rundul II la un „corp

la corp” boxerul po
lonez i-a deschis ar
cada lui Gruiescu, 
iar arbitrul de ring 
(în urma consultării 
cu medicul) s-a gră
bit să-l abandoneze 
pentru rănire pe bo
xerul român deși a- 
cesta putea să con
tinue lupta.

In limitele catego- i 
riei semigrea, iugo- ; 
slavul Matp Parlov a 
dispus la puncte de 
Horst Stump (P,omâ-' 
nia), iar Otmar Sa
chse (R.D. Germană) 
a cîștigat în fața da
nezului Jensen.

Un succes remar
cabil a repurtat Au
rel Mihai (categoria 
semimuscă) care l-a 
învins în semifinale 
prin K.O. în prima 
repriză pe spaniolul 
Jose Escudero. Au
rel Mihai îl va în- 
tîlni în finală pe 
maghiarul Gedo în
vingător la puncte 
in fața polonezului 
Rozek.

„Cupa Voința"
de sportivi — reprezentînd 

4 țări : România, Franța. Polo
nia, și Ungaria — au luat azi 
(n.r. ieri) startul în cea mai im
portantă competiiție ciclistă a 
anului '— „Cupa Voința”, com
petiție organizată de UCECOM. 
Actuala ediție a cursei, a 16-a, 
se desfășoară pe șoselele din 
împrejurimile Clujului și e îm
părțită în 4 etape. Prima s-a 
consumat ieri, pe ruta Cluj — 
Aiud — Turda — Cluj, pe dis
tanța de 139 km.

Iată, foarte pe scurt, filmul 
cursei. După cîțiva kilometri — 
•în care cicliștii au rulat com
pact în pluton, căutîndu-și po
ziții cît mai avantajoase de e- 
vadare — Cristian Tudorel 
(Steaua București), Mircea Vir
gil (Metalul Plopeni) s-au des
prins de grup. Cei doi vor aler
ga mai bine de 70 km.

La ieșirea din Turda sînt „în- 
ghițiți" de plutonul animat de 
dinamoviștii Vasile Selejan, A- 
lexandru Sofronie și de Andrei 
Suciu („Dezrobirea” Brașov). 
Primul va fi însă urmărit de 
ghinion și cu numaii 15 km 
înainte de sosire va avea o de
fecțiune tehnică. Sprintul final, 
urmărit de mii de spectatori 
„aliniati" pe trotuarele din Pia
ța Libertății, e cîștigat de An
drei Suciu care a acoperit dis
tanța de 139 km în 3 ore 30 
minute 40 secunde. Pe locul II 
a sosit Alexandru Sofronie, cro
nometrat cu același timp, iar 
pe locul III Herve Passieu 
(Franța) la 38 secunde.

HELLO DOLLY : rulează Ia Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala (orele 
9,30; 12,30; 15.30; 18,30; 21,30), Fa
vorit (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Festival (orele 9,15; 
12,15; 15,30; 18,30; 21,15), Melodia
(orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15), Grădi
na Festival (ora 20,15).

IUBIRE : rulează la Capitol (o- 
rele 16,30; 18,45; 21).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Capitol (orele 9,30: 12;
14,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : ru
lează la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Arenele Romane 
(ora 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16- 19,30), Bucegi 
(orele 10; 16; 19,30), Volga (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (orele 
9: 12.30; 16), Grădina Doina (ora 
20), Grădina Bucegi (ora 20,15), 
Parcul Herăstrău (ora 20,15), Gră
dina Tomls (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Timpuri Noi (Orele 
9—20,15 în continuare).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? : rulează la Central (orele 
9: 11,45: 14,30; 17,15: 20). Gloria 
(orele 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20).

BATALIA DE PE NERETVA : 
rulează la Gluleștl (orele 15,30;
19) , Floreasca (orele 15,30; 19).

FACEREA LUMII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20) , Arta (orele 15,30: 18), Grădina 
Arta (ora 20,30).

SERATA • rulează la înfrățirea 
(orele 15.30; 17,45; 20), Munca 
(orele 16; 18; 20).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,15), Grădina
Modem (ora 20,45).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Grlvla (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Flamura (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18), Grădina Buzești (ora 20,30).

BUTCH CAȘSIDY ȘI SUN- 
DACE KID : rulează la Dacia 
(orele 8,45—20 în continuare'). Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18),
Grădina Lira (ora 20,30).

PE COMETA ; rulează la Uni
rea (orele 16; 18), Grădina Uni
rea (ora 20,15).

PRINTRE COLINELE VERZI î 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Crîngasi (orele 15.30; 18: 
20,15), Vltan (orele 15,30; 18), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează Ia 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII : rulează 
la Aurora (orele 9; 12,30; 16,30), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

REGELE LEAR : rulează la
Miorița (orele 10,30; 16; 19,30).

LOS TARANTOS : rulează la 
Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45:
20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15; 17,45; 20,30).

CAZUL C. L. : rulează la Ra
hova (orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 13: 20).

VAGABONDUL: rulează la La- 
romet (orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN ru
lează la Lumina (orele 9. 11 15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

armonie
TI

pauză de 2—3 minute, ha toate
exercițiile respectăm 
prescrisă.

dozarea

Exercițiile săptămjnii a Xî-a
(băieți)

Inspirăm-expirăm de cîteva

La cat^dră: profesorii TIBERIU BAN și DUMITRU HÎTRU
LECȚIA A Xl-A

Exerciții de încălzire (fete).

Reluăm exercițiile de încăl
zire din lecția I (F-A și F-B), 
apoi continuăm cu F-C și F-D 
(ambele din lecția a II-a — fete). 
Păstrăm dozarea inițială. Pe cît 
este posibil exersăm în aer li
ber. Dacă ne simțim obosite, 
păstrăm pauzele mai mari între 
exerciții, inspirăm și expirăm 
profund. Nu executăm decît oele 
prescrise, nimic în plus. Orice 
repetare în afara celor trei 
antrenamente propuse (luni, 
miercuri și vineri) poate dăuna. 
Permiteți organismului dv. să 
să odihnească în vederea altui 
efort.

Exercițiile săptămînii a V-a

Folosind un baston reluăm 
ex. F-2. Dozarea obișnuită. Apoi, 
executăm F-5. Ne ridicăm de la 
sol și căutînd să imprimăm

corpului o ținută suplă, repetăm 
ex. F-6. După o pauză de 1 mi
nut trecem la F-9. Pe urmă, în
cepem învățarea noilor exer
ciții :

Exercițiul F-13 (membrele su
perioare)

Din poziția stînd, întinderea și 
îndoirea simultană a brațelor 
înainte. Ea „întindere" inspirați 
profund, la „îndoire" expirați 
tot aerul din plămîni. Nu folo
siți greutăți decît între 0,5—1 
kg. Dozare : 2xG rep.

Exercițiul F-14 (abdomenul)

Din poziția stînd, avind în fie
care mină cite o ganteră (o- 
biect casnic etc.), de circa 
0,5—1 kg. executăm balansarea 
brațelor din înapoi-înainte, cu 
ușoare genuflexiuni. Dozare 
2x5 repetări.

Exercițiul F-15 (membrele in
ferioare)

Urmăriți figura 15 ou atenție. 
Pentru a realiza o mișcare co
rectă folosiți o oglindă. Din po
ziția stînd, cu brațele întinse în 
sus și încrucișate, rotarea bra
țelor prin față, cu ușoare îndoiri 
din articulația genunchiului. Do
zare 2 (6x0,5—1 kg.).

Exerciții de Încălzire (băieți)

Obișnuita alergare în aer li
ber de circa 10—12 minute. 
Ținuta degajată. Folosim diferite 
obstacole naturale pentru : oco
liri, sărituri etc. Apoi reluăm 
exercițiile de încălzire : a. (ro
tari brațe) ; e. (rotări cap) ; f. 
(foarfeci-picioare) ; g. (flotări) 
dozare 4x5 ; i. (flexia și exten
sia capului) ; 1. (aplecări de 
trunchi); o. (rotirea picioarelor); 
n. (semipod) ; s. (ridicări de 
trunchi) și u. (sărituri). Intre 
exercițiile i șl I păstrăm o

ori, apoi souturăm ușor brațele, 
după care reluăm exercițiile 19 
(lecția a V-a) ; 23 (VI) ; 27 (VII) ; 
30 (VIII) și 15 (IV). După o 
scurtă pauză trecem la învăța
rea noilor exerciții :

Exercițiul 41 (gitul)

Din poziția stînd în pod (pe 
cîtp osibil pe frunte și nu pe 
ceafă) împingerea unei haltere 
de la piept. Dozare : 3 (6x20 kg.).

Exercițiul 42 (membrele supe
rioare).

Stînd, cu picioarele depărtate 
(la nivelul umerilor) cu extenso- 
rul pe după ceafă (lucrăm cu 
3 arcuri) întinderea alternativă 
a unui braț în lateral și reveni
rea la poziția inițială. Dozare : 
3x6 (pentru ambele brațe).

Exercițiul 43 (membrele su
perioare)

Din poziția culcat pe un plan 
înclinat (45°) folosind o halteră 
(țeavă etc.) extensia și flexia 
brațelor în articulația cotului. 
Dozare : 3 (10x4—6 kg.).

Exercițiul 44 (membrele infe
rioare).

Stînd, cu picioarele arcuite, 
avind ganterele in mîini, exe
cutăm sărituri oa mingea, du- 
cînd brațele prin față în sus. 
Dozare : 3 (10x4 kg).
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Teatrul de Operetă : ROSE MA
RIE — ora 19,30: Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale" (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20' Tea
trul Mic : FATA CARE A FĂCUT 
O MINUNE — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română": LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 18,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Sala Studio) : POVESTIRI 
DIN PĂDUREA VIENEZA — ora 
20; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : MICUL INFERN — ora 
19,30; (La Grădina Boema) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 20; 
Teatrul Giulești (La Arenele Ro
mane) : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : SPARGERE 
LA MIEZUL NOPȚII — ora 20.

VINERI, 18 IUNIE 1971

• 16,00 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene de box — 
semifinale. întregistrare de la 
Madrid • 17,00 Teleșcoală. Con
sultații pentru examenele de ad
mitere. Fizică : Fizica atomului. 
Literatura română : Teatrul lui 
I. L. Caraglale • 18,00 Căminul 
• 18,40 In dezbaterea opiniei pu
blice — proiectul de lege privind 
încadrarea ș1 promovarea în 
muncă a personalului din unită
țile de stat © 18,55 Lumea copii
lor : Povestiri pe degete © 19,10 
Tragerea Loto © 19.20 1001 de
seri © 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Sport © 20,10 Mai aveți o în
trebare ? Tipologie Tempera
ment, caracter, personalitate © 
21,10 Filmul artistic „Acțiunea 
Vulturul"— coproducție a R.S.F. 
Iugoslavia — S.U.A. cu Richard 
Conte, Rory Calhoun, Aili King, 
Rada Duricin © 22,40 Telejurna
lul de noapte @ 22,50 închiderea 
emisiunii.
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Experiența organizației U. T. C. de la 
„Industria sîrmei“ din Cîmpia Turzii 

invită să reflectăm la

VALOAREA
AMĂNUNTULUI

Ultima oară peregrinările me
seriei ne aduseseră la Vzina „In
dustria sîrmei" din Cîmpia Tur
zii pe la începutul acestui an. 
Revenind acum, revăzînd ace
leași locuri de muncă, ni se pare 
că totul e la fel ca atunci. Aten
ției noastre, prin forța împreju
rărilor, îi soapă, la primul con
tact, anumite fapte de detaliu, 
dar deloc insignifiante, implicând 
nemijlocit tinerii, organizația 
V.T.C. Și totuși dacă mai multe 
camere de luat vederi ar fi fost 
instalate în secții, transmițîn- 
du-ne în direct secvențe din 
viața întreprinderii am fi în mo
mentul de față în posesia unui 
material bogat din care, prin 
decupaj regizoral, am putea 
realiza un film de scurt metraj, 
film reprezentativ pentru a ilus
tra cu imagini surprinse pe viu 
importanța pe oare o poate avea 
într-un context productiv, aten
ția acordată nu numai probleme
lor mari puse într-o perioadă dar 
și celor aparent mărunte, de 
amănunt, ce pot interveni la un 
moment dat. Evident, această 
intenție nu este realizabilă. Fap
tele însă au existat, au rămas 
ca bunuri cîștigate. despre elt 
vorbindu-ne pe-ndelete condu
cătorii compartimentelor de fa
bricație cu care am discutat, ur
mările lor pozitive fiind vizibile. 
Să încercăm să le reconstituim 
precizînd de la început că nu ne 
vom referi la acțiuni dinainte 
stabilite în programul de activi
tăți al Comitetului V.T.C. pe 
întreprindere — deși nici aces
tea n-au lipsit — ci la interven
țiile dictate de o împrejurare 
sau alta, de dorința dusă pînă 
la împlinire de a răspunde 
atunci cînd ești solicitat.

„LA UN APARAT S-A SPART 
CADRANUL!"

Cuvintele au fost aruncate 
din fugă, la primele ore ale di
mineții, de către un tînăr ce lu
cra la trăgătoria de oțel tare nu
mărul 2, fizicianului Nicolae Bo
tezau, secretarul V.T.C. de la 
laborator. La prima vedere sem
nalul de alarmă părea tras în 
pripă. O să fie înlocuit mîine 
sau poimîine. Pînă atunci însă 
în lipsa geamului protector se 
putea depune praful, acuratețea 
analizelor ar fi avut de suferit. 
Așa incit fizicianul Nicolae Bo- 
tezan s-a crezut dator imediat 
să anunțe la rîndul lui serviciul 
metrologic de cele semnalate, 
astfel încît defecțiunea să fie re
mediată fără întârziere și nu nu
mai atât. Consultând în pauza de 
masă biroul organizației s-a 
hotărit de comun acord ca după 
orele de program, în schimbul II 
deci, să fie efectuat un raid- 
anchetă în toate laboratoarele 
pentru a delimita exact măsura 
în care uteciștii se preocupă de 
buna întreținere a aparatajului 
pe care-l deservesc și curățenia 
locului de muncă.

ANTICIPĂRI
ALE VERII 

STUDENȚEȘTI
vane cicloturistice, brigăzi com
plexe, tabere de inițiere spor
tivă. In funcție de condițiile 
tehnico-materiale și de prefe
rințele manifestate de studenți, 
asociațiile vor urmări înființarea 
la nivelul Institutelor și centre
lor universitare a unor cercuri 
specializate de turism (arheolo
gie, alpinism, orientare turistică, 
globe-trotters etc.). La Bucu
rești, Cluj, Iași și Timișoara se 
vor organiza brigăzi turistice 
complexe formate din studenți 
de la diferite facultăți, ca
dre didactice, membri ai 
formațiilor de muzică ușoară, 
populară și de dansuri, spor
tivi, reprezentanți ai revis
telor studențești, ai cinecluburi- 
lor și cercurilor cine-foto. Bri
găzile, compuse din 20—40 de 
persoane, vor parcurge itine- 
rarii urbane și rurale încheiate 
în puncte turistice, vor vi
zita obiective economice, cul
turale, istorice, vor realiza 
întîlniri cu tineri ' munci
tori, țărani, elevi, militari, vor 
organiza programe cultural-ar- 
tistice, concursuri sportive, ac
țiuni de muncă patriotică.

— Ce ne puteți spune 
despre expedițiile de Stu
diu și documentare ?

— Acestea vor fi organizate în 
unele zone de interes deosebit 
(Deltă, Maramureș, Nordul Mol
dovei și Olteniței, Țara Moți
lor, Banat, Porțile de Fier, Sar- 
misegetuza, Insula Mare a 
Brăilei), în scopul culege
rii unor date istorice, geo
grafice, geologice, folclori
ce, etnografice, medicale, rea
lizării unor filme, fotografii, 
lucrări plastice ce vor fi valo
rificate ulterior în centrele uni
versitare, în cadrul unor mani
festări specific studențești.

— Cum se vor materia
liza două forme populare 
ale turismului : drume
țiile montane și carava
nele cicloturistice ?

- Centrele universitare Timi
șoara și Petroșani, București, 
Craiova și Brașov, Iași și Cluj

— N-am regretat ideea, cart 
mi-a venit o dată cu știrea spar
gerii cadranului — ne mărturi
sește secretarul V.T.C. Pentru 
că, de ce să nu fiu sincer, cu 
acest prilej am întâlnit destule 
situații în care probele pentru 
analiză zăceau în neorînduială 
pe unde se nimerea, deși existau 
rafturi special amenajate, mane
vrarea manetelor de comandă se 
executa chiar cu piciorul, bum
bacul de șters era aruncat pe 
jos, se fuma chiar lingă o ca
nistră cu benzină.

Parcurgând acum laboratoare
le' imaginea este cu totul alta, 
toate sînt la locul lor, curățenia, 
ordinea sînt stăpîne.

Pentru a ajunge aici — ni se 
spune — am trasat fiecărui tâ
năr responsabilități precise. Tu 
răspunzi de grupa asta de apa
rate, tu ai în grijă ca probele 
să fie așezate la locul lor etc. 
etc.

Așadar, de la un „amănunt" 
pe care erai tentat în prima cli
pă să-l ignori s-a ajuns la o ac
țiune in toată regula și ea la 
rîndul ei, după cum lesne se 
poate remarca, nevizînd decât tot 
lucruri „mici" dar care neapărat 
trebuie avute în vedere.

„PROCES" PENTRU UN FLEAC ?
Tinerilor Cornel Mureșan, Ion 

Ionaș și Gheorghe Olteanu de 
la trăgătoria de oțel tare nr. 1 li 
s-a intentat de către organizația 
V.T.C. de aici un „proces" în 
fața întregii secții. De ce ? Pen
tru că deși și în alte rînduri li 
se atrăsese atenția să nu mai ia 
probe pentru determinarea cali
tăților doar de la un singur ca
păt al colacului de sîrmă ei s-au 
făcut vinovați de recidivă. Dar 
ce mare greșeală au făcut prin 
asta ? Ori de la un singur ca
păt, ori de la amîndouă, ana
lizele tot pot fi efectuate. De
sigur. Numai că procedînd ast
fel așa cum arată „acuzarea" 
ele sînt denaturate. Și aceasta 
pentru că într-un colac intră 
mai multe bucăți de sîrmă unite 
prin sudare. Consecințe posibile r 
Livrarea către beneficiar a unor 
produse cu defecte.

De la data susținerii „proce
sului" — ne informează tovară
șul inginer loan Cerchezan, 
au trecut aproape patru luni, în 
secție nu au mai fost constatate 
astfel de abateri, în consecință 
capitolul reclamații de la clienți 
a rămas necompletat.

INSIGNELE? DA. DAR NU 
NUMAI ELE

Toți cei 50 de tineri ai secției 
oțelărie — tineri care din 1968 
„au uitat" ce înseamnă o ab
sență nemotivată sau o întârziere 
— au fost angrenați încă de la

vor organiza drumeții în masi
vele Paring, Făgăraș și respectiv 
Rodnei, cu plecări din mai 
multe puncte și întîlniri simul
tane în vîrfurile Parîngul Mare. 
Moldoveanul și Ineul Rodnei. 
Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
va organiza trei caravane ciclo
turistice pe itinerariile Bucu
rești — Costinești — Varna — 
București, Brașov — Sibiu — 
Brașov și Cluj — Oradea.

— Unde vor fi organi
zate taberele sportive spe
cializate ?

— Pentru învățarea înotului 
și a unor exerciții cu caracter a- 
plicativ, consiliile U.A.S. din ur
mătoarele centre vor organiza 
tabere centralizate pe 2—3 serii 
a 12—15 zile la care vor parti
cipa studenți din toată țara i 
C.U.—București la Sulina, C.U. 
— Cluj la Toplița, C.U. — Bra
șov la Orașul Victoria, C.U. — 
Oradea la Oradea. De asemenea 
consiliile U.A.S. din centrele u- 
niversitare București și Tg. Mu
reș vor organiza tabere de tu
rism nautic în serii de 7 zile, ast
fel : C.U. — București la lacul 
Sf. Ana, C.U. — Tg. Mureș pe 
rîul Mureș, în porțiunea Tg. Mu
reș — Deva. Pentru inițierea 
studenților în practicarea cano
tajului, la București se organi- 
nează o tabără care își va des
fășura activitatea pe lacurile 
Herăstrău și Tei. La Constanța 
(lacul Siutghiol) și din nou la 
București (Herăstrău), se vor or
ganiza tabere centralizate pen
tru inițierea studenților în prac
ticarea velelor. Pentru inițierea 
în alpinism, consiliile U.A.S. 
din C.U. — București, cu ajuto
rul tehnic și material al Federa
ției române de turism și alpi
nism vor patrona două tabere 
de 10 zile în masivele Ceahlău și 
Rarău, pe grupe de începători 
și avansați. La Brașov și Baia 
Mare vor exista tabere de orien
tare turistică ale căror progra
me vor cuprinde cursuri teore
tice, lecții practice de indicare 
a traseelor, întocmirea hărților 
etc.

— In afara acestor ta
bere, cum se mai pot or
ganiza activități specifice 
de vacanță ?

— La cerere se pot iniția 
excursii cu sprijinul comisiilor 
de turism din institute sau cen
tre universitare ; asociațiile stu
dențești pot . acorda gratuități 
pînă la 50 la sută din costul in
tegral al excursiilor. 

începutul anului în concursul 
„Cartea tehnică și producția". 
S-a indicat bibliografia, s-a sta
bilit ziua în care avea să aibă 
loc faza finală — și singura — 
a competiției: examinarea asu
pra celor citite, înmînarea insig
nei și carnetului. Cineva dintre 
membrii biroului organizației 
V.T.C., într-o ședință, s-a crezut 
dator să sesizeze un amănunt 
ce fusese pînă atunci trecut cu 
vederea. Aș vrea să știu — a 
întrebat dînsul — dacă noi or
ganizăm acest concurs de dra
gul lui, cu alte cuvinte dacă 
facem artă pentru artă, sau 
avem în vedere aplicarea cunoș
tințelor dobândite prin lectură în 
practica zilnică. Firesc, răspunsu
rile au subliniat a doua varian
tă. Nu credeți, așa stând lucru
rile — a reluat cel ce luase ou- 
vîntul — că ar fi mai nimerit 
să inițiem, lunar, pe grupuri 
restrânse, 5—10 oameni, schim
buri de opinii legate tocmai de 
obiectivele pe care ni le propu
nem ? Sugestia a fost îmbrățișa
tă. In tot timpul pînă la decer
narea insignelor, la colocviile ce 
au avut loc nu interesa atât re
petarea mecanică a paragrafelor 
cutărei sau cutărei cărți, ci mo
dalitățile legării lor de munca 
pe care o execută fiecare. Să fie 
oare o întâmplare că sfîrșitul ac
țiunii a coincis — așa după cum 
ține să ne precizeze tovarășul 
Simion Bolboș, secretarul V.T.C. 
de la oțelărie — cu economisirea 
a 800 tone electrozi grafit și a 
16 tone lingouri ?

GH. GHIDRIGAN

In plin efort. Secvență din secția oțelărie a Vzinei de utilaje și piese de schimb pentru materiale 
de construcții Foto : GH. CVCV7

— Care este criteriul 
principal în acordarea bi
letelor de tabără ?

— Rezultatele la învățătură. 
Pentru a deveni beneficiari ai 
taberelor șl traseelor menționate, 
studenții trebuie să parcurgă 
întîi cu bine traseele sesiunii de 
examene. De aceea, înainte de 
a le ura vacanță plăcută, să le 
urăm „Succes la examene !“

EDUCAȚIA MORAL- 
CETĂȚENEASCĂ

portari necorespunzătoare din 
viața membrilor acelor colective.

In contextul acelorași nreocu- 
pări ale organizațiilor U.T.C. din 
județul Gorj pentru educarea

stată existența unor aspecte și 
domenii puțin și nesistematic a- 
bordate în sfera de acțiune edu
cativă a organizației de tineret. 
La nivelul organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi, cooperative a- 
gricole, școli etc., se remarcă 
numai preocupări sporadice pen
tru educarea moral-cetățenească 
a tinerilor, neînchegate într-un 
sistem de obiective și modalități 
cu țeluri de perspectivă — tran
smiterea cunoștințelor de etică 
socialistă, ale conviețuirii civi
lizate în societate, despre legi 
și sistemul nostru juridic. Intr-o 
serie întreagă de organizații, a- 
dunările generale, cadru potrivit 
pentru abordarea tuturor aces
tor aspecte, ajung să se țină cel 
mult o dată la trei luni — Li
ceul din orașul Motru, organiza
ția comunală Jupînești a U.T.C., 
școlile generale din Tg. Cărbu- 
nești și Tismana, C.I.L. Tg. Jiu 
și atlele. Chiar în asemenea con
diții unele adunări tind să su
plinească, prin tematica aborda
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moral-cetățenească a tinerilor, 
se înscriu, de asemenea, acțiuni
le de formare a unei atitudini 
înaintate față de muncă și învă
țătură, în scopul respectării nor
melor disciplinei muncitorești, 
cooperatiste și școlare, realizate 
într-o gamă largă de modalități 
ce include atît dezbaterile în a- 
dunări, cît și simpozioanele, în- 
tîlnirile cu conducători ai pro
cesului de producție, raiduri-an- 
chetă, emisiuni ale stațiilor de 
radio-amplificare, panouri de fo
tografii și caricaturi, gazeta 
„Tineretul și producția".

Totodată, poate fi evidențiată 
colaborarea cu organele de spe
cialitate, pe linia unor acțiuni 
cu valoare preventivă — popu
larizarea unor legi, comentarea 
unor fapte ce au implicat acțiu
nea juridică — precum și orga
nizarea în comun a unor echipe 
în scopul depistării și combate
rii atitudinilor și comportărilor 
deviante, a manifestărilor anti
sociale, a unor încălcări ale le
galității socialiste, pentru inte
grarea în viața socială a tuturor 
tinerilor.

Dar, în funcție de cerințele e- 
ducațief comuniste a tineretului, 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din județul Gorj se con-

tă, rolul unor cursuri de univer
sitate populară sau al cercurilor 
de cultură generală, în loc să o- 
pereze cu instrumentele faptelor 
lor de viață.

Această realitate decurge și 
din faptul că de la nivelul co
mitetului județean U.T.C. nu este 
promovată o concepție sistema
tică de lucru, elaborată desigur, 
o dată cu un program de acțiu
ne, prin conlucrarea cu toți cei
lalți factori educativi angajați în 
educarea tineretului. Astfel și în 
preocupările organizației muni
cipale Tg. Jiu a U.T.C., precum 
și în ale celor din orașele Mo
tru, Tg. Cărbunești, atribuții 
complexe ale organizației 
U.T.C. privind educația mo
rală a tinerilor, înțeleasă 
ca ansamblu de acțiuni pen
tru însușirea valorilor mora
le, formarea convingerilor, sen
timentelor și atitudinilor, a con
științei morale in lumina idea
lului societății noastre socialis
te, ajung să se restrîngă la ac
țiuni festive sau ocazionale, cu 
adresă nesigură. In același timp 
se observă că sectoare întregi în 
care rolul educativ al organelor 
și organizațiilor U.T.C. ar tre-

Vești din 
economie

• JUDEȚUL VASLUI

Prin punerea în valoare a noi 
rezerve, pînă la sfîrșitul anului 
se va realiza în județ o pro
ducție marfă cu 27 690 000 lei 
mai mare decît angajamentul 
inițial. Se vor livra suplimen
tar fondului pieții mărfuri în 
valoare de 13,6 milioane lei, iar 
beneficiarilor externi produse 
reprezentînd 3,8 milioane lei va
lută. obținîndu-se in același timp 
beneficii suplimentare de 13 
milioane lei și 3 milioane lei 
economii la prețul de cost.

• JUDEȚUL GORJ

întreprinderile economice din 
Tg. Jiu și-au suplimentat an
gajamentele asumate în între
cerea socialistă pe acest an. 
Astfel, muncitorii unităților de 
industrializare a lemnului și-au 
propus să realizeze peste an
gajamentul inițial, o producție 
globală și marfă în valoare de 
500 000 lei, cei de la fabrica 
„Unirea" — diferite produse re
fractare evaluate la 550 000 lei, 
iar cei de la fabrica de țigarete 
o producție mai mare de 
1 100 000 lei. Prin majorarea an
gajamentelor rezultă că munci
torii din această localitate vor 
adăuga o producție globală de 
2,7 milioane lei și o producție 
marfă de 3,4 milioane lei.

• JUDEȚUL BOTOȘANI

Colectivul Uzinei de fabricație, 
reparații și montaj utilaje pen
tru agricultură, din Botoșani, 
și-a propus să asimileze 90 da 
piese pentru tractoare și ma
șini agricole, 30 noi tipuri de 
utilaje și să reducă consumul 
de metal cu 8 la sută.

Textilișiii uzinei „Moldova" 
s-au angajat să obțină pînă la 
sfîrșitul anului un spor de 20 
tone fire șl să economisească 
14 tone materii prime. Con
structorii botoșeneni s-au an
gajat să predea beneficiarilor 
cu 10 pînă la 30 de zile, înainte 
de termen unele obiective, prin
tre care noua tipografie și două 
școli.

Solicitat să ne răspundă la 
întrebarea de mai sus, tovară
șul G AȘBAR SEVER — director 
adjunct al I C.M.C.. a precizat : 
„Chiar acum citeva zile am 
avut o ședință in care am ana
lizat activitatea stagiarilor. S-au 
spus lucruri frumoase despre ei. 
Execpție a făcut cazul ingine
rului ADRIAN APOSTOL de la 
secția de Perfecționarea și rea
lizarea de instalații tehnologice 
noi. Dar acesta este un caz unic 
în istoria institutului și nu me
rită reținut". Totuși, curiozita
tea ne-a îndemnat să citim 
procesul verbal încheiat cu pri
lejul amintitei ședințe. Un fapt 
ne-a reținut imediat atenția : in 
timp ce alte discuții erau re
date mai amănunțit, despre „ca
zul unic" se scria doar atît : 
„In continuare s-a discutat ca- 

Izul inginerului Apostol Adrian 
de la secția PRITN". Suficient 
pentru a ne da seama că ceva 
nu este totuși în ordine. In 
acest timp tovarășul director 
mai completa : „Este indiscipli- 
nat, recalcitrant și nu-și înde
plinește sarcinile de serviciu. 
A vrut să se transfere de la noi 
dar nu i-am aprobat".

— De ce ați solicitat transfe
rul ? îl întrebăm pe inginerul 
Apostol.

— Terminînd Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de ma
șini, secția mașini unelte, am 
fost repartizat la acest institui 
La șase zile după angajare am 
fost trimis într-o delegație de 
o săptămînă la Fabrica de ci
ment „Bîrsești" din Tîrgu Jiu. 
După ce cercetătorul care mă 
însoțea mi-a prezentat fabrica 
am întrebat : „Totul e frumos, 
îmi place, dar ce fac eu aici" 7 
„Dumneata — mi s-a răspuns 
— o să citești citeva zile volt- 
metrele, ampermetrele și apa
ratele de măsură și control".

Din spusele tînărului inginer 
aflăm că timp de citeva luni 
„activitatea" lui a decurs iden
tic : citirea aparatelor. Odată 1 
s-a cerut să urmărească și să-și 
noteze momentele de pornire si 
oprire ale unei benzi de ali
mentare. Zeci de zile s-au scurs 
în acest fel pe parcursul celor 
17 delegații la Tîrgu Jiu și 
Aleșd. Zile în care inginerului 
i se cerea să facă lucruri pe 
care orice absolvent de școală 
generală, cu o instruire de 2—3 
ore, le putea executa ireproșa
bil. Un amănunt trebuie totuși 
reținut : în aceeași perioadă in
ginerul A. A. a fost solicitat să 
facă și unele îmbunătățiri ne
cesare utilajelor ce veneau în 
institut. Printre picături (prin
tre delegații) a elaborat schițe 
și proiecte corespunzătoare. Ob-

bui să se exercite din plin — 
controlul obștesc, acțiunea comi
tetelor de cămin în vederea asi
gurării ordinei și curățeniei, re
spectării normelor de conviețui
re civilizată, îngrijirii avutului 
obștesc, cît șl pentru transmite
rea în rîndul tinerilor a cuno
ștințelor etice, despre comporta
rea în societate, ținută vesti
mentară și reguli de conduită în 
diferite împrejurări de viață — 
rămîn total străine activităților 
de organizație, deși realitățile 
din căminele muncitorești de la 
C.I.L. Tg. Jiu sau Șantierul cen
tralei termo-electrice Rogojelu, 
de pildă, pretindeau cu insis
tență intervenții educative și or
ganizatorice substanțiale.

In mod curent, chiar direcțiile 
abordate sporadic în activitatea 
organizațiilor U.T.C., luate în 
ansamblu, arată că se pierde din

vedere faptul că educația mora
lă este un proces complex, care 
presupune instrucțiune morală, 
pentru formarea deprinderilor, 
învățarea regulilor de conduită 
și a normelor generale de con
viețuire umană ; formarea con
vingerilor morale în vederea ac
țiunii în lumina categoriilor fun
damentale ale moralei, binele și 
răul, datoria, dreptatea, nedrep
tatea; dezvoltarea sentimentelor 
morale, cu rol motor în acțiu
nea, morală; formarea voinței, ca 
dezvoltare a spiritului de deci
zie și acțiune. Se ignoră că toa
te aceste deziderate se realizea
ză prin modalități ce includ 
transmiterea noțiunilor și prin
cipiilor, dar și exercițiu pentru 
formarea deprinderilor, consi
lierea în situații specifice și pre
zentarea de modele morale. Pu
ținele acțiuni întreprinse nu se 
integrează acestei sucoesiuni lo
gice, într-o structură precis de
terminată, iar modalitățile de 
maximă atracție — consultații 
juridice, procese publice, comen
tarii ale infracțiunilor, populari- 

servînd că deplasările in care e 
trimis nu au nimic comun cu 
specialitatea și pregătirea sa, 
A. A își caută de lucru în altă 
parte : dar transferul îi este 
refuzat.

— De ce ?
— I-am spus să meargă în 

altă parte cînd va avea motive 
obiective, nu acum (ing. Augus
tin Hetea — director general al 
institutului).

— Am fi creat un precedent 
și pentru alții (ing. Constantin 
Popescu — șeful secției PRITN).

Așadar faptul că anul care ar 
fi putut proiecta în institut in
stalații și ultilaje a căror ne

Încrederea—stimulent al
i ■ •

INIȚIATIVELOR TINERILOR CERCETĂTORI

„LOCUL 
POTRIVIT' 

pentru un om 
nu se poate 

stabili 
birocratic

voie se face tot mai simțită, în 
condițiile în care producția de 
materiale de construcții trebuie 
să crească substantial, a stat în 
fabrici să citească indicațiile a 
paratelor nu constituie — după 
opinia tovarășului director — 
un „motiv obiectiv". Fiind so
licitat să plece la Aleșd pen
tru asistentă la tehnologia de 
elaborare a cimentului, ing. A- 
postol refuză, neavînd nici o 
cunoștință în acest domeniu, 
încearcă să stea de vorbă in 
aceeași zi cu directorul, dar nu 
reușește. A doua zl era deja 
tîrziu : este sancționat... cu a- 
vertisment pentru refuzul de a 
pleca în delegație.

Asa s-a născut „cazul unic". 
Ancheta făcută de noi în insti
tut ne-a permis să constatăm 
că inginerul Apostol nu a găsit 
înțelegere în fața celor ce le
gal și moral aveau obligația de 
a-i stimula priceperea și pasiu
nea pentru meserie. Iar dacă 
nimeni nu s-a găsit dispus să-i 
ofere terenul propice continuării 
activității de cercetare începută 
în facultate — sau măcar a 

zarea portretelor — modele din 
rîndurile tinerilor, întîlniri cu 
juriști, procurori, judecători, a- 
vooați — lipsesc, de obicei, din 
programele de activități ale or
ganizațiilor U.T.C., fiind prezen
te episodic doar în acelea ale 
Comitetului județean Gorj al 
U.T.C.

Dintr-o asemenea viziune com
plexă a problematicii educației 
moral-cetățenești, cunoscînd le
gitatea obiectivă după care con
știința tineretului este rezultan
ta firească a tuturor determină
rilor sociale, ar trebui aprecia
te fenomenele de conduită, con
vingerile tinerilor, considerînd 
fiecare organizație U.T.C. un 
factor educațional activ integrat 
efortului celorlalte instituții edu
cative, întregii societăți, pentru 
formarea multilaterală a tinerei 
generații. Aceasta face necesar 
ca în viitor, conjugînd efortu
rile organizațiilor U.T.C. din ju
dețul Gorj cu toți factorii edu
caționali și organele de specia
litate. să fie conceput un pro
gram de acțiune sistematică, cu 
o abordare de perspectivă de 
lungă durată, bazată pe cunoaș
terea directă, nemijlocită a fe
nomenelor de conștiință morală, 
a cărui finalitate să fie contura
rea în atitudinea tineretului a 
normelor și valorilor morale noi, 
la nivelul idealurilor generoase 
pe care societatea noastră le o- 
feră tinerei generații.

PRIN MUNCA LOR, 
El SERVESC

PATRIA 
SOCIALISTĂ 

vestea. Ele au urcat, metru cu 
metru, pante pe care nici cele 
mai îndrăznețe proiecte ingine
rești în materie de drumuri nu 
le acceptă. Sensul lor de depla
sare este unul singuri înainte, 
tot înainte spre nord, spre cres
te, spre tunelul de joncțiune și 
de acolo în jos pe celălalt ver
sant. Cale-ntoarsă nu există! 
Alte asemenea utilaje vor mai 
mai urca și ele. Unele, aduse 
demontate, bucată cu bucată, 
cu elicopterul, In puncte de atao 

îndeplinirii unor sarcini legate 
de specialitatea sa — atunci era 
firesc să fie lăsat să-și gă
sească un alt loc de muncă. 
Pentru că, cererea de transfer 
a inginerului Apostol este o- 
biectivă și firească în contextul 
existent. Nu este exclus ca de 
acest lucru să-și fi dat seama 
chiar și factorii de răspundere 
din institut, care la cererea 
noastră de a-1 caracteriza pe 
A. A. ne-au prezentat situația 
reală dar pe un ton de „îndul
cire", cu o evidentă rotație de 
la fațeta la care s-a apelat pînă 
acum :

AUGUSTIN HETEA, director 

general : „Sîntem foarte mulțu
miți de el. Sînt convins că va 
face earieră. I-am dat lucrări 
de proiectare pe care le-a făcut 
foarte bine".

ION COSTEA. director ad
junct : „în esență este băiat 
bun".

CONSTANTIN POPESCU, șe: 
ful secției : „Știm că trebuie să 
creștem tineri bine pregătiți. 
Apostol e băiat capabil și per
severent".

Pentru oricine este clar că 
inginerului Adrian Apostol nu 
i se poate imputa nimic. Nu el 
este vinovat că acum nu i se 
oferă sarcini pe profilul pregă
tirii profesionale. Trebuie >ă 
spunem că ni se pare de neîn
țeles această atitudine față de 
un tînăr specialist : sarcinile pe 
care cercetarea le pune în fața 
cadrelor cu pregătire superioară 
cer o pregătire intensă și apro
fundată a stagiarului, o îndru
mare permanentă pentru forma
rea în cît mai scurt timp a de
prinderilor muncii științifice.

Faptul că acolo unde se creea
ză un climat corespunzător, de 

pe unde pînă acum au trecut, 
pe poteci neștiute, doar capre
le negre...

L-am cunoscut pe locotenen
tul major Victor Pantelimon, 
secretarul Comitetului U.T.C. pe 
unitate. Un tînăr care, fie și nu
mai după strălucirea privirii, ți 
se recomandă îndeajuns. Vor
bește drămuit, are răbdare să 
asculte întrebările pînă la ca
păt. „Vă iubiți oamenii din sub
ordine „Da, fiindcă împreu
nă cu ei am trăit, aici în mun
te, cele mai mari satisfacții ale 
vieții mele. Sînt mîndru că mi 
s-a încredințat o astfel de mi
siune !“...

Istoria drumului se scrie în 
fiecare oră, acolo, pe versantul 
sudic. Cuvîntul de ordine: „Vom 
fi la cota cea mai înaltă a dru
mului, la cota 2 055 m., acolo la 
gura tunelului, în ajun de 23 
August !...“

Am privit pentru o clipă 
harta. Dincolo, pe versantul 
„Nord", în aceeași clipă, alți 
tineri eroi în haină militară se 
luptă cu muntele, gîndind ace
lași lucru. Cei cîțiva centime
tri care ii despart pe hartă sînt 
citeva zeci de kilometri. Am 
ocolit muntele, pe un drum ce 
duce de la baraj, Căpățîneni, 
Curtea de Argeș, Rîmnicu-Vîl- 
cea, Sibiu prin străvechiul pas 
Cîineni — Turnul Roșu, spre 
Făgăraș. Punctul de plecare a) 
detașamentului „Nord" : Cîrti- 
șoara, Glăjerie. Panglica dru
mului atacă, mai pieptiș, mun
tele. Soldatul Constantin Defta 
are mai multe nume. I se spu
ne „drumarul nr. 1“, „pionie
rul" și chiar... „capra neagră". 
El și buldozerul său, acest cu
plu om — mașină capabil de 
minuni adevărate, nu are alt 
crez decît înfrîngerea muntelui. 
Iosif Daroczi, sergenții Ilie Mo- 
gbină și Pompiliu Tocitu sînt 
alte trei nume de tineri care 
s-ar supăra dacă le-ai spune 
că-s eroi. „Nu ne-am făcut de- 
cit datoria ostășească. Ce este 
eroism în asta ?...“

Ofițerul comandant al deta
șamentului „Nord", colonelul 
Nicolae Mazilu, emoționat de 
faptele oamenilor săi din sub
ordine ne-a relatat cum tatăl 
său, militar și el prin 1926, tre
cuse prin aceste locuri : „A 
fost să fie ca voi, copiii noștri, 
să faceți acest drum în piatră..."

...Urcasem și aici, cu mașinile, 
pe drumul nou smuls muntelui. 
Pe ploaia rece și cu piatră care 
pe noi, reporterii, ne-a țintuit 
la gura unei sobe la Cabana 
Bîlea Cascadă. Sus, lucrul con-

fructificare a cunoștințelor, con
comitent cu condițiile necesare 
afirmării, tinerii specialiști ob
țin rezultate meritorii, este do
vedit printre altele de experien
ța Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria lem
nului. „Mai mult de o treime 
clin specialiștii noștri — ne spu
nea șeful de secție, inginerul 
MIRCEA BOiCIUC, secreta
rul comitetului de partid din 
institut — sint tineri. Asociati 
acestei precizări o cifră : 37 ia 
sută din valoarea lucrărilor de 
cercetare și proiectare realizată 
de institut în anul 1970, apar
ține categoriei de vîrstă Ia care 
m-am referit mai sus. Aveți 
astfel o imagine a ceea ce nu
mim „competitivitatea tinereții", 
întrebat dacă există o explica
ție a acestor rezultate, interlo
cutorul nostru a precizat : - 
Cred că nu greșesc dacă afirm 
că pe cel dinții plan se situează 
climatul de încredere creat' 
noilor noștri colegi. în privința 
aceasta aș putea să vă citez
un caz : cei tineri nu cunoșteau 
din facultate tehnologiile noi de 
elaborare a plăcilor fibrolem- 
noase si aglomerate. Am avut 
totuși curajul de a le încredința 
conducerea unor asemenea pro
cese industriale. Este un fel de 
mandat de încredere. încredere 
pe care ne-au confirmat-o".

Chiar și o privire sumară a 
ultimelor realizări din institut 
ne convinge că lucrările tineri
lor cercetători și proiectanți se 
bucură de aceeași atenție ctr 
cea acordată cadrelor cu expe
riență. Aici tinerii sînt priviți- 
ca surse permanente de idei. 
Uneori aceste idei pot părea 
năstrușnice dar canalizarea lot 
pe direcția optimă s-a dovedii 
in final o reușită. Anii de sta- 
giatură — ni se preciza — con
stituie punctul de plecare al 
afirmării plenare de mai tîrziu 
sau, altfel spus, perioada ce se 
detașează pregnant ca o etapă, 
fecundă. Merită evidențiată per
manenta preocupare de a-1 pla
sa pe om acolo unde corespun
de. unde-i place, pentru a-i 
oferi posibilitatea de a lucra 
la ceea ce-1 pasionează. După 
absolvirea universității bucureș- 
tene, chimistul DUMITRU BA
CIU a fost angajat la secreta
riatul științific al institutului. 
Perseverența și seriozitatea a- 
cestuia au impresionat. Cu toa- -• 
te că acolo, la secretariat, era 
nevoie de un om, s-a ajuns la 
concluzia că locul lui nu este 
totuși în mijlocul referatelor și 
situațiilor de tot felul. A fost 
trecut în laborator unde, din 
primul an. i s-a încredințat o 
responsabilitate. Conducerea 
I.C.P.I.L. nu s-au înșelat acor- 
dîndu-i atîta incredere ; el .a 
creat în scurt timp o vopsea 
anticorozivă pentru instalațiile 
de uscare Este o realizare re
centă și de o deosebită impor
tanță tehnico-economică.

Iată așadar două optici dife
rite de a stimula gîndirea si 
creația specialiștilor. Problema 
trebuie privită cu toată seriozi
tatea, date fiind implicațiile de 
mai tîrziu. A-i cere linărului o 
contribuție valoroasă în cerce
tare presupune și o investiție de 
încredere.

Pentru stagiar plasarea sa „la 
locul potrivit" este nu numai o 
necesitate obiectivă, ci și un 
preludiu la activitatea de mai 
tîrziu, cînd cercetătorul sau pro
iectantul are obligația de a face 
față unor sarcini pe cît de im
portante pe atît de dificile. în
crederea este în acest caz una 
dintre investițiile cele mai ren
tabile.

IOAN VOICU

tinua, în ciuda intemperiilor. 
Așa cum ne spusese unul din
tre ofițeri, Titus Bar : „N-avem 
timp să pierdem !“. Telefonul de 
campanie a țîrîit prelung. In 
receptor, printre descărcările 
electrice, s-a dat semnalul de 
alarmă :

— Avalanșă la terasa a treia. 
S-a blocat drumul 1 Răspun
deți...

La întoarcere, drumul ducea 
prin terasa a treia. N-am văzut 
nici măcar urme de avalanșă. 
Echipa de intervenție deblocase 
calea și era acum, pe undeva 
mai sus de cabană, la cablul te
lefericului pentru a descărca 
materiale.

*
Cu două zile în urmă, punc

tele „Sud" și „Nord" ale Făgă
rașului au primit oaspeți de . 
seamă, veniți într-o vizită de 
lucru : tovarășul general-colo- 
nel Ion Coman, membru al 
Consiliului de Stat, adjunct al 
ministrului forțelor armate, se
cretar al Consiliului politic su
perior, tovarășul general-loco- 
tenent Ion Dincă, prim-adj-unct ■ 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., tovarășul Ion Al. Popes
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, genei» 
rali și ofițeri superiori. Pentru 
merite deosebite și contribuții ; 
adusă la realizarea acestui im
portant obiectiv al economiei 
naționale, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
conferit Medalia ,,A 50-a ani
versare a P.C.R." și Medalia 
Muncii unul număr de aproape 
300 .^e ofițeri, subofițeri, maiștri 
militari, militari în termen și 
salariați civili. De asemeni, ți
nui număr de 20 de uteciști li 
s-a înmînat „Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C.".

Apele lacului artificial Vi- 
draru, ca și înălțimile versan
tului nordic al Făgărașului, au 
amplificat reverberant sunetele 
de trompetă care i-au întîmpi- 
nat pe oaspeții veniți să în- 
mîneze distincțiile acordate de 
conducerea de partid și de stat.

Unul după altul, militarii se 
prezintă în pas de frOnt, într-o 
ținută impecabilă, tovarășului 
general-colonel ion Coman care 
le înmînează medaliile. Sini 
momente solemne. ...La detașa- » 
mentul „Sud", în momentul 
decorării, am asistat la o intim- 
plare emoționantă. Printre cei 
care au prirtiit Medalia Muncii 
se afla și un soldat al cărui 
nume este... Ion Coman. Tova
rășul general-colonel, Ion Co
man, strîngîndu-i mîna, zîm- 
bește : - I

— Să trăiești Comane ! Ai 
muncit bine 1 Cinste ție 1

— Servesc Republica Socia
listă România 1 a răspuns sol
datul îmbujorat de emoție.



Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, 

în R. D. Vietnam
La Monumentul Eroilor 

din Hanoi
în dimineața celei de-a doua 

zile a vizitei sale în Republica 
Democrată Vietnam, delegația 
de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor din Cimitirul Com
batanților căzuți în lupta anti
colonialistă, pentru eliberarea 
capitalei.

Situat în mijlocul unui parc 
din suburbia Mai Dich a Ha
noiului Cimitirul Combatanți
lor este dominat de un obe
lisc durat în stilul arhitecturii 
clasice vietnameze, pe care stă 
scris : „Patria va fi veșnic re
cunoscătoare eroilor căzuți pe 
cîmpul de luptă11. Conform ri
nei tradiții statornicite în anii 
de după eliberare, acesta este 
locul unde tinerii recruți din

Hanoi depun jurămîntul mili
tar, făcînd legămînt să apere 
patria socialistă, pămîntul 
Vietnamului eroic.

în fața Monumentului, de
legația română a fost întîmpi- 
nată de tovarășul Le Duan, de 
alți conducători de partid și de 
stat vietnamezi.

O gardă militară dă onorul. 
La picioarele obeliscului este 
depusă o coroană pe a cărei 
panglică scrie : „Din partea 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România11.

Se păstrează un moment de 
reculegere, în timp ce răsună 
acordurile solemne ale unui 
marș funebru închinat eroilor 
care și-au dat viața pentru in
dependența și libertatea pa
triei vietnameze.

„Un nou sprijin valoros 

pentru poporul 

vietnamez"
Presa din R. D. Vietnam despre vizita 

delegației române

HANOI 17 (Agerpres). — Zia
rele din capitala R.D. Vietnam 
consacră ample spații reflec
tării vizitei delegației de partid 
și guvernamentale române, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In ziua sosirii, ziarele au pu
blicat biografiile, însoțite de 
fotografii, ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorahe 
Maurer. Este relatată pe larg 
atmosfera însuflețită, sărbăto
rească cu care populația Hano
iului a întimpinat pe oaspeții 
români, expresie a solidarității 
internaționaliste, a relațiilor de 
prietenie frățească dintre parti
dele, țările și popoarele celor 
două țări.

Ziarele centrale au publicat, 
de asemenea, editoriale în care 
este salutată cu căldură vizita 
delegației române, sînt eviden
țiate legăturile strînse de prie
tenie și sprijinul acordat de 
poporul nostru poporului viet
namez. Sînt reliefate, totodată, 
realizările poporului român în 
construirea socialismului.

Astfel, ziarul „NHAN DAN", 
organ al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, relevă în 
editorialul său că. „în ultimii 27 
de ani, clasa muncitoare din 
România și poporul muncitor, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, acționînd cu 
perseverență șl spirit creator, 
au vindecat rănile războiului, 
au refăcut și dezvoltat econo
mia, au înfăptuit transformări 
sociale și construiesc cu succes 
socialismul".

Reliefînd succesele obținute 
de țara noastră în construirea 
societății socialiste, „NHAN 
DAN" subliniază : „Realizările 
remarcabile ale României în 
construcția socialismului sînt o 
dovadă a tradiției revoluționare

a clasei muncitoare române și a 
poporului în lupta și activitatea 
sa constructivă, a atașamentului 
profund față de socialism. A- 
ceste succese strălucite se bu
cură de o apreciere înaltă din 
partea clasei muncitoare și a 
poporului vietnamez11.

„Vietnamul și România sînt 
strâns legate prin relații de 
prietenie, solidaritate și asis
tență mutuală, scrie ziarul viet
namez. Poporul nostru este foar
te bucuros de consolidarea și 
dezvoltarea acestor relații. în 
lupta noastră pentru salvarea 
tării de agresiunea americană 
și pentru construcția socialistă 
ne bucurăm de un sprijin va
loros și asistentă din partea 
P.C.R., a guvernului și poporu
lui României. Sîntem recunoscă
tori Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul prețios 
pe care îl acordă cauzei noastre 
revoluționare11.

După ce reamintește declara
țiile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de alți conducători 
ai partidului și statului nostru 
în sprijinul luptei juste a po
porului vietnamez pentru inde
pendență și libertate, ziarul 
„NHAN DAN'1 subliniază : „Ac
tuala vizită a delegației de par
tid șl guvernamentale române 
constituie un nou sprijin valo
ros pentru poporul vietnamez. 
Aceasta va încuraja poporul 
nostru și forțele armate să ob
țină noi succese în lupta, lor 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea țării, pînă la 
victoria completă. Credem cu 
fermitate că vizita va sluji la 
cimentarea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie, a sprijinului 
mutual dintre partidele, guver
nele și popoarele celor două 
țări11.

Vizite 
ale tovarășei 

Elena Ceaușescu
Tovarășa Elena Ceaușescu, 

însoțită de Phan Thi An, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Uniunii Femeilor vietna
meze (U.F.V.) a făcut o vizită 
la sediul acestei organizații. 
La sosire a fost întîmpinată de 
Nguyen Thi Thap, președintă, 
și Li Thi Xuyen, vicepreșe
dintă, precum și de alte repre
zentante ale conducerii Uni
unii Femeilor vietnameze.

Adresînd un fierbinte salut 
femeilor din România, gazdele 
au rugat să li se transmită a- 
cestora, întregului popor ro
mân, mulțumiri pentru spriji
nul frățesc și ajutorul multila
teral acordat poporului Viet
namului, luptei sale împotriva 
agresiunii imperialiste.

A avut loc apoi un schimb 
de păreri cu privire la activi
tatea organizațiilor de femei 
din cele două țări, subliniin- 
du-se contribuția de seamă a 
femeilor în viața social-poli- 
tică. Gazdele au informat 
despre munca plină de abne
gație a femeilor vietnameze în 
opera de construcție a țării, 
de edificare a socialismului, 
despre curajul și dîrzenia cu 
care participă la marea epo
pee a apărării patriei.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
urat femeilor vietnameze, în
tregului popor noi și mari 
succese în împlinirea idealu
rilor naționale, construirea 
unui Vietnam independent, li
ber, pașnic și prosper.

în cursul după-amiezii, to
varășa Elena Ceaușescu, înso
țită de Pham Thi Xuan Tu, 
soția tovarășului Nguyen Duy 
Trinh, a vizitat muzeul de artă 
din Hanoi, care cuprinde lu
crări reprezentative de mare 
valoare ale culturii și civiliza
ției vietnameze, din cele mai 
vechi timpuri pînă în prezent.

Spectacol 
de gală 
(Urmare din pag. I) 

și alți membri ai corpului di
plomatic.

Programul spectacolului a 
cuprins cîntece și dansuri cu 
tematică revoluționară, mar- 
cînd momente ale luptei po
porului vietnamez pentru in
dependență, împotriva agre
siunii imperialiste, precum și 
piese reprezentative ale fol
clorului vietnamez.

în onoarea solilor poporului 
român, artiști de frunte din 
capitală au prezentat melodii 
populare românești, printre 
care și „Ciocîrlia11, executată 
cu virtuozitate la flaut cu a- 
companiament de instrumente 
populare vietnameze.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

La sfîrșit, artiștilor le-a fost 
oferit un coș cu flori din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale.

Conducătorii de partid și de 
stat români și vietnamezi 
urcă pe scenă, îi felicită căl
duros pe artiști pentru măies
tria lor, se fotografiază îm
preună cu aceștia.

CONGRESUL P.S. ILG.
Delegația P.C.R. a vizitat regiunea Halle

La Berlin au continuat ieri 
lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al P.S.U.G.

Delegația Partidului Comunist 
Român condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care participă la 
lucrările celui de al VIII-lea 
Congres al P.S.U.G., a vizitat, la 
17 iunie, regiunea Halle.

Delegația română a fost în
soțită de Hans Wittik, membru 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
industriei ușoare al R.D.G., 
Achim Winkler, secretar al Co
mitetului Regional Halle al 
P.S.U.G., Gerhard Gerecke, 
prim-secretar al Comitetului Ra
ional Runa, Hans Voss, ambasa
dorul R.D.G. în România, și de 
reprezentanți ai Direcției gene
rale a Combinatului chimic 
Buna.

Gerhard Gerecke i-a informat 
pe oaspeți despre activitatea or
ganizației raionale de partid și 
a conducerii combinatului. Au 
fost apoi vizitate Fabrica de 
cauciuc sintetic a Combinatului 
Buna și Centrul de calcul elec
tronic al uzinelor.

La intrarea în întreprindere, 
delegația română a fost întîmpi
nată de numeroși oameni ai 
muncii.

La mitingul care a avut loc 
în cinstea oaspeților români, de
legația a fost salutată de primul 
secretar al Comitetului raional 
Buna, Gerhard Gerecke și de un 
reprezentant al muncitorilor.

A rostit apoi o cuvîntare to-

Conferința cvadrî- 
partită de la Paris

La Paris a avut loc joi cea 
de-a 117-a ședință a conferinței 
cvadripartite în problema viet
nameză. După cum anunță a- 
genția V.N.A., Xuan Thuy, șeful 
delegației Republicii Democrate 
Vietnam, a condamnat adminis
trația S.U.A. pentru nerespecta- 
rea promisiunii de a pune ime
diat capăt războiului. în realita
te, S.U.A. continuă atacurile 
aeriene împotriva a numeroase 
zone populate din nordul Viet
namului, violînd angajamentele 
asumate față de R. D. Vietnam 
și extind operațiunile militare 
prin raiduri de bombardament 
și masacre împotriva popoarelor 
din Vietnamul de sud, Laos și 
Cambodgia. Referindu-se la ul
timele declarații ale președinte
lui Nixon și ale secretarului de 
stat Rogers, el a arătat că gu
vernul S.U.A. a demonstrat încă 
o dată, în mod clar, că refuză 
să stabilească o dată pentru re
tragerea totală a trupelor sale, 
acordă ajutor militar și econo
mic substanțial pe termen ne
definit administrației marionetă 
de la Saigon, continuă interven
ția agresivă în Laos și aplică un 
program vast de ajutor militar 
către Cambodgia în vederea 
salvării regimului Lon Nol-Sirik 
Matak. Pe de altă parte, a adău
gat vorbitorul, Administrația 
Nixon a făcut mult zgomot asu
pra așa-numitei „.probleme a 
prizonierilor de război', folosită

mai curând drept pretext pentru 
a eluda fixarea imediată a unei 
date rezonabile pentru retragerea 
totală și rapidă din Vietna
mul de sud a forțelor Statelor 
Unite și ale aliaților lor.

în continuare, Xuan Thuy a 
menționat că mișcarea poporului 
american în favoarea încetării 
războiului și pentru fixarea da
tei de repatriere a soldaților 
americani chiar în anul 1971 de
vine tot mai largă și mai pu
ternică.

Pentru soluționarea reală și 
pașnică a problemei vietnameze 
trebuie rezolvate douâ proble
me fundamentale militare și po
litice, care sînt inseparabile : re
tragerea totală și rapidă din 
Vietnamul de sud a forțelor ame
ricane și ale aliaților lor ; înce
tarea sprijinului acordat admi
nistrației Thieu-Ky-Khiem și ga
rantarea dreptului poporului sud- 
vietnamez la autodeterminare. 
Totodată, Statele Unite trebuie 
să-și respecte angajamentele lor 
de a înceta definitiv toate actele 
care constituie un atentat la 
suveranitatea și la securitatea 
Republicii Democrate Vietnam.

In cuvîntul său, ministrul de 
externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamul i de Sud, d-na Ngu
yen Thi Binh, a criticat Admi
nistrația S.U.A. pentru măsurile 
de intensificare a „vietnamizării 
războiului".

Măsuri privind 
refugiații din 

Pakistanul de Est
RAWALPINDI. — Postul 

oficial pakistanez de radio a 
difuzat la 5 iunie o declarație 
a președintelui Yahia Klian în 
care acesta anunță că autori
tățile centrale au hotărît să 
acorde amnistie tuturor per
soanelor din Pakistanul de Est 
care s-au refugiat în cursul 
recentelor evenimente pe teri
toriul Indiei. Postul de radio 
a precizat că „cei care se vor 
reîntoarce vor fi tratați cu 
toleranță, ajutați să revină la 
familiile lor ; ei vor trăi ca 
cetățeni liberi".

DELHI. — Agenția „PRESS 
TRUST OF INDIA" relevă că 
în urma evenimentelor care 
au avut loc în regiunea de 
est a Pakistanului, 5 720 000 de 
persoane de naționalitate 
pakistaneză au traversat fron
tiera indo-pakistaneză, stabi- 
lindu-se în India.

DELHI. — Luînd cuvîntul în 
Camera Superioară a Parla
mentului, premierul Indiei, 
Indira Gandhi, a declarat că 
guvernul de la Delhi este 
hotărît să se ocupe de refu
giații pakistaneză, transmite 
agenția France Presse. Nu se 
pune problema de a-i lăsa să 
se stabilească definitiv, dar 
nici nu vor fi trimiși înapoi 
cu forța.

CARACI. Potrivit cores
pondentului din Caraci al 
agenției FRANCE PRESSE, în
tre guvernul pakistanez și 
O.N.U. a fost încheiat un a- 
cord asupra modalităților de 
efectuare a operațiunilor de 
ajutorare a populației și refu- 
giaților din Pakistanul de Est. 
La 16 iunie, agenția „ASSO
CIATED PRESS OF PAKIS
TAN" relata că numeroase 
caravane de refugiați pakista
nezi se reîntorc din taberele 
special amenajate pentru a- 
ceștia pe teritoriul Indiei în 
regiunea de est a Pakistanu
lui.

'Vil

varășul Paul Niculescu-Mizil, 
care a mulțumit pentru primirea 
caldă, tovărășească făcută dele
gației și a felicitat colectivul 
întreprinderii Buna pentru 
succesele obținute în producție. 
Vorbitorul a informat apoi des
pre realizările poporului român 
în construcția socialismului, ca 
urmare a hotărârilor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Tovară
șul Paul Niculescu-Mizil s-a re
ferit la relațiile de prietenie exis
tente între P.C.R. și P.S.U.G., 
între poporul român și oamenii 
muncii din R.D.G,, la colabo
rarea frățească existentă între 

'Combinatul chimic Buna și în
treprinderi chimice din România.

Cuvântarea a fost subliniată in 
repetate rânduri cu aplauze en
tuziaste.

în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, membrii de
legației Partidului Comunist Ro
mân s-au interesat de realizările 
combinatului și de perspectivele 
acestui important obiectiv al e- 
conomiei R.D.G.

Delegația română a vizitat 
apoi Halle-Neustadt, precum și 
centrul orașului Halle.

COOPERAREA 
R0MÂN0- 
IRAKIANÂ

După cum s-a mai anun
țat, la Bagdad s-a semnat 
intre întreprinderea română 
de stat ..ARCOM" și orga
nismul de stat irakian „Iraq 
Cement Company" un con
tract privind executarea de 
către partea română a con
strucțiilor pentru o fabrică 
de ciment în portul irakian 
Umm Gasr. Cotidienele ira
kiene ..AL JUMHURYA" și 
..BAGDAD OBSERVER-* din 
15 iunie a.c., au publicat re
latări și fotografii în legătu
ră cu încheierea contractu
lui. iar televiziunea irakiană 
a transmis un reportaj filmat 
de la semnarea acestuia.

Realizarea acordului confir
mă dorința celor două părți 
de a dezvolta colaborarea e- 
conomică. Ea creează condi
ții pentru extinderea relații
lor economice dintre cele 
două țări pe baze reciproc 
avantajoase.

Convorbirile româno-canadiene
OTTAWA 17. — Trimisul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Guvernatorul general al 
Canadei, Roland Michener. a 
primit miercuri după-amiază pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu. în cadrul con
vorbirilor care au avut loc cu 
acest prilej, guvernatorul gene
ral al Canadei și ministrul afa
cerilor externe al României au 
exprimat dorința ca relațiile din
tre cele două țări să se dezvolte 
in continuare pe o linie ascen
dentă, spre binele și avantajul 
reciproc al popoarelor român și 
canadian.

In după-amiaza aceleiași zile,

Delegația M.A.
In continuarea vizitei oficiale 

în R.F. a Germaniei, delegația 
Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele M.A.N., a avut 
joi dimineața o întîlnire amica
lă cu Hermann Hoecherl, vice
președintele Comisiei economice 
a Bundestagului și cu alți mem
bri ai Comisiei. Intîlnirea a pri
lejuit un util și deschis schimb 
de opinii asupra unor aspecte

ministrul român a avut întreve
deri cu ministrul industriei și 
comerțului,. Jean Luc Pepin, și 
cu ministrul energiei, minelor și 
resurselor, John Green. în 
cursul întrevederilor a avut loc 
un schimb de vederi privind 
stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și perspective
le lor de dezvoltare. Au fost 
examinate acțiunile ce pot fi 
întreprinse în prezent în vede
rea extinderii acestor relații, în 
condiții de deplină egalitate și 
avantaj reciproc. Părțile au ex
primat satisfacția în legătură cu 
evoluția favorabilă a relațiilor 
economice bilaterale și speranța 
dezvoltării lor continue.

N. in R.F.G.
privind stadiul actual și per
spectivele colaborării și coope
rării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre România și R.F. a 
Germaniei.

Ea prînz, deputății români au 
fost oaspeții Municipalității 
Koln, fiind întîmpinați șl salu
tați cu căldură de primarul ge
neral, Teodor Burauen, de mem
bri ai Consiliului Municipal și 
de alte oficialități locale.

„GUVERNUL R.P. CHINEZE 
ESTE SINGURUL REPREZEN

TANT LEGAL AL CHINEI1
Proiect de rezoluție in Senatul S. U. A.

in favoarea restabilirii drepturilor R. P. Chineze la 0. N. U.

Senatorul Edward Kennedy a depus miercuri în Senat un 
proiect de rezoluție cerînd ca Statele Unite să se pronunțe 
în favoarea restabilirii drepturilor R. P. Chineze la O.N.U., 
„guvernul acestei țări fiind singurul reprezentant legal al 
Chinei".

Argumentîndu-și propune
rea, senatorul Edward Ken
nedy a subliniat că ea se ba-

Intrarea în Piața comună a 
Marii Britanii întîmpină o pu
ternică opoziție nu numai în 
rîndul opiniei publice engleze, 
ci și în parlamentul acestei 
țări. Presa londoneză a publicat 
rezultatul unui sondaj efectuat 
în Camera Comunelor de 
„DAILY MAIL", din care re
iese că 322 de deputați sînt fa
vorabili aderănii, 177 sînt împo
trivă, iar 126 — neutri. Deci, în 
eventualitatea unei dezbateri 
în Camera Comunelor, pro
blema aderării abia ar putea 
întruni o ușoaa-ă majoritate.

EVOLUȚIA LUI 
„SALIUT"

zează pe un studiu întocmit 
de un grup de 110 profesori a- 
mericani, sub conducerea lui 
Allen Whiting de la Universi
tatea din Michigan, și are 
drept scop combaterea așa- 
numitei politici a „celor două 
Chine11. „Esența rezoluției pe 
care am introdus-o a spus 
Kennedy, o constituie propu
nerea ca Statele Unite să a- 
dopte politica unei singure 
Chine față de problema re
prezentării chineze la Națiu
nile Unite și că numai guver
nul Republicii Populare Chi
neze are dreptul să fie de
semnat ca guvern al Chinei11.

• MIERCURI, LA ORELE 21,30 
stația științifică orbitală sovieti
că „Saliut" efectuase 155 de ro
tații în jurul Pămîntului cu echi
paj la bord. în z-iua următoare, 
conform programului de zbor, e- 
chipajul a beneficiat de o peri
oadă de odihnă activă, în cursul 
căreia a executat diferite exer
ciții fizice și a procedat la un 
control medical reciproc. în pe
rioada anterioară acestui interval 
de odihnă, cosmonautul Viktor 
Pațaev a cercetat fenomenul de 
rezonanță electronică de înaltă 
frecvență, care ia naștere în an
tenele de transmisie radio în 
condițiile zborurilor cosmice și 
a efectuat, de asemenea, o serie 
de cercetări în domeniul plasmei 
de joasă temperatură.

• AGENȚIA ADN INFORMEA
ZĂ că președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane, Walter Ulbricht, s-a 
îmbolnăvit la 14 iunie de tulbu
rări circulatorii acute. Imediat el 
a fost supus tratamentului me
dical corespunzător. Evoluția de 
pînă acum a bolii este fără com
plicații precizează agenția, dar 
bolnavul trebuie să rămînă la 
pat.

ELIBERAREA LUI 
GLEZOS

» IN BAZA UNEI HOTA- 
RÎRI a guvernului grec, fostul 
deputat al partidului E.D.A., 
Manolis Glezos, a fost eliberat 
joi, anunță agenția FRANCE 
PRESSE, citind surse autorizate 
din Atena.
• AGENȚIA CHINA NOUA re

latează că Ia Pekin a fost sem
nată minuta privind convorbiri
le purtate in R. P. Chineză de 
o delegație comercială peruană, 
condusă de ambasadorul Carlos 
Alzamara Traverso, subsecretar 
pentru problemele economiei și 
dezvoltării în Ministerul de Ex
terne al Republicii Peru, care a 
făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Chineză.

In scopul promovării și extinde
rii contactelor comerciale, ambe
le părți au hotărît să stabilească 
oficii comerciale în fiecare țară, 
la o dată cît mal apropiată, și 
să-și acorde reciproc alte faci
lități.

• LABURIȘTII MALTEZI au 
cîștigat alegerile legislative des
fășurate la sfîrșitul săptămînii 
trecute, învingînd Partidul națio
nalist, venit la putere imediat 
după proclamarea independenței 
Maltei.

Escadronul 
morții

Patru cadavre 
purtîncl urme de 
torturi și ciurui
te de gloanțe, 
au fost găsite în 
patru puncte 
diferite din Rio 
de Janeiro. Or
ganele poliție
nești au ajuns 
la concluzia că 
'este vorba de 

patru noi victime ale „Esca- 
dronului morții".

Creată în 1958 în statul 
brazilian Guanabara, sinistra 
organizație „Escadronul mor
ții" și-a extins activitatea în 
alte cinci state ale Braziliei (Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Espi
rito Santo, Pernambuco și 
Rio Grande de Norte). Alcă
tuită din foști și actuali poli- 

'țiști, această organizație și-a 
afișat ca scop executarea tu
turor criminalilor nepedepsiți 
de justiție. în realitate, ea 
s-a manifestat ca un gen de 
mafie, care exercită un șan
taj asupra lumii interlope 
braziliene. Unul din mecanis
mele acestei specii de șantaj 
a fost descris într-o scrisoare 
adresată guvernului federal 
brazilian de un deținut din 
închisoarea Tiradentes : „Po
lițiștii arestează delincvențij 
care refuză să plătească o a- 
numită sumă de bani în 
schimbul căreia ar fi lăsați 
să-și continue operațiile ilici
te. Cei arestați sînt transpor
tați Ia închisoare unde sînt 
reținuți timp de două-trei 
luni. Ej sînt apoi scoși din 
închisoare și transportați în- 
tr-un loc unde sînt dați pe 
mîna „escadroanelor morții" 
Au fost foarte multe cazuri 
cînd deținuții au fost scoși 
din închisoare pentru a fi 
executați în timp ce făceau 
obiectul anchetelor. Alți nu
meroși infractori, care n-au 
cedat șantajului, au fost asa
sinați fără a mai trece prin 
stadiul de „presiune în de
tenție". Printre victimele „es
cadroanelor morții" s-au nu
mărat și deținuți politici pre
cum și militanți pe tărîm so
cial care se opuneau arbitra- 
riului polițienesc. Numărul 
total al asasinatelor comise 
de „escadroanele morții" se 
ridică pînă astăzi — potrivit 
presei braziliene — la peste 
1 200.

Activitatea macabră a aces
tei organizații teroriste care 
operează sub firma „justiției 
clandestine" este condamnată 
vehement de opinia publică 
braziliană. Președintele Repu
blicii, Medici, a dispus efec
tuarea unei anchete operative 
în legătură cu acțiunile orga
nizației „Escadronul morții". 
Guvernul federal brazilian a 
ordonat. Ia rîndul lui, adop
tarea unor măsuri „concrete 
și imediate" împotriva „esca
droanelor morții" din diverse 
state ale federației. Ministrul 
justiției a relevat, săptămîna 
trecută, că în cazul cînd gu
vernele celor șase state în 
cauză nu ar dispune de mij
loace eficace pentru a îm
piedica activitatea „escadroa
nelor morții" va intra în ac
țiune poliția federală.

Cuvîntarea
I. B.

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
TANIUG, la 15 iunie, președintele 
Iosip Broz Tito a vizitat cîteva 
întreprinderi din Belgrad și s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai co
lectivelor de muncă; cu acest 
prilej, el a făcut o expunere în 
legătură cu unele probleme eco
nomice actuale ale Iugoslaviei.

în ziua de 16 iunie, a avut loc 
o întîlnire a președintelui Tito 
cu activul politic al orașului Bel
grad.

Președintele Iosip Broz Tito a 
rostit o cuvîntare, în care a 
spus : „După cum ați auzit, vom 
avea o a doua Conferință a 
U.C.I. Pregătirile trebuie să în
ceapă încă de pe acum, deoarece 
această conferință va trebui să 
aibă loc cel mai tîrziu pînă Ia 
jumătatea lunii octombrie". Vă 
este cunoscut faptul, a spus în 
continuare vorbitorul, că mulți 
comuniști au împărtășit punctul 
de vedere, în special după Con
gresul al VI-lea al U.C.I., că co
muniștii nu trebuie să se „ames
tece" mult, ci trebuie să rămînă 
numai ca elemente de orientare 
politico-ideologică. S-a dovedit, 
însă, clar că Uniunea Comuniști
lor este principala forță de co
eziune în țara noastră, a subliniat 
președintele Tito. Dar Uniunea 
Comuniștilor trebuie să fie con
știentă de forța sa, fiecare mem
bru trebuie să fie conștient de 
forța Uniunii Comuniștilor în rîn- 
durile căreia se află.

Sînt necesare rolul ideologic al 
comuniștilor, linia politică justă 
și înfăptuirea programului, a spus 
vorbitorul. Aceasta înseamnă că 
nu trebuie să rămînem numai la 
vorbe, trebuie să le confirmăm în 
fapte, ceea ce nu s-a manifestat 
întotdeauna în suficientă măsură.

Referindu-se la sarcinile U.C.I. 
în societatea iugoslavă, președin
tele Iosip Broz Tito a spus : „Tre
buie să avem o asemenea Uniune 
a Comuniștilor care să fie unită, 
în care fiecare membru să aplice 
hotărîrile la locul său de activi
tate. Consider că astăzi compozi
ția Uniunii Comuniștilor este 
destul de eterogenă, iar în cadrul 
ei există un număr suficient de 
oameni care nu au intrat cu 
scopul de a-și aduce contribuția 
la evoluția justă a dezvoltării 
noastre socialiste. Au fost la 
mijloc și diverse ambiții persona
le. Am mai vorbit de multe ori — 
subliniez și astăzi — că din 
Uniunea Comuniștilor ar trebui 
să plece cei care nu sînt capabili 
să se comporte ca luptători, ca 
militanți ai revoluției noastre. 
Avem nevoie de asemenea mem
bri care să-și îndeplinească toate 
sarcinile, care să nu se dea în lă
turi de la greutăți. Cei care nu 
pot acest lucru ar fi mai bine să 
plece singuri, pentru a nu se 
ajunge la unele epurări. Sînt îm
potriva campaniilor de epurări. 
In această direcție, trebuie să ac
ționeze sistematic organizațiile și 
forurile Uniunii Comuniștilor. De 
aceea. Ia Conferință trebuie să 
examinăm și probleme organiza-

CHILE

Chemare 
la vigilență

In Piața Constituției din San
tiago de Chile, a avut loc un 
mare miting popular organizat 
de Centrala Unică a Muncitori
lor (C.U.T.) din Chile in spri
jinul guvernului Unității Popu
lare, pentru înfierarea acțiuni
lor provocatoare ale forțelor de 
dreapta.

In cuvîntarea rostită la mi
ting, președintele Salvador Al
lende a prezentat pe larg re
zultatele eforturilor guvernului 
pentru înfăptuirea unor profun
de transformări în structurile 
economice și sociale ale țării. 
El a arătat că în realizarea 
acestor transformări, guvernul 
s-a lovit, de la început, de ob
strucția politică și economică a 
unor minorități privilegiate de 
vechile rînduieli.

Declar tuturor. a spus Al
lende, că in Chile se pune la 
cale un complot. în afara ce
lor două încercări de a mă asa
sina înainte de a prelua condu
cerea guvernului, pot fi atacat 
in orice moment, deoarece re
prezint voința poporului.

în raport cu manevrele reac- 
țiunii, a spus președintele Sal
vador Allende, procesul dezvol
tării noastre viitoare trebuie să 
adopte o nouă strategie, iar 
partidele care fac parte din 
Unitatea Populară trebuie să 
se reorganizeze potrivit situa
ției noi. de așa manieră îneît 
să poată face față prompt com
ploturilor. Am încredere depli
nă — a declarat el — în spri
jinul poporului.

președintelui 
Tito
torice ale U.C.I., în așa fel îneît 
să se poată înfăptui această se
lecție. Partidul nostru a fost în
totdeauna un partid al cadrelor. 
Consider că și astăzi Uniunea 
Comuniștilor trebuie să se pre
zinte astfel". Uniunea Comuniș
tilor, a spus în continuare pre
ședintele, are nevoie de membri 
capabili și creatori, care să adop
te hotărîri juste, să le aplice con
secvent în practică și să se orien
teze just în întreaga noastră 
dezvoltare.

In acest context, a relevat vor
bitorul, este inexactă afirmația 
că Uniunea Comuniștilor este nu
mai un fel de călăuză ; ea are 
dreptul să se amestece, să acțio
neze acolo unde trebuie. Din 
punct de vedere ideologic, trebuie 
să se amestece pretutindeni. Nu 
trebuie să permitem ca grupuri 
mici să ne orienteze direcția noas
tră de dezvoltare socialistă în 
sensuri diferite, a menționat pre
ședintele.

In continuare, el a spus : „Tre
buie să avem un program de edu
cație politico-ideologică a tuturor 
membrilor Uniunii Comuniștilor, 
de jos în sus. Trebuie să stabi
lim formele de educație politico- 
ideologică. Trebuie să arăt că nu 
sînt mulțumii de spațiul pe care 
îl ocupă studierea marxismului 
în programele universităților 
noastre. Trebuie să se acorde o 
importanță mult mai mare și o 
atenție mult mai mare în acest 
sens, nu numai la nivelul univer
sităților, ci și al tuturor școlilor 
noastre. Tocmai pentru că ne 
lipsește o asemene studiere a 
marxismului, avem încă suficien
te bîjbîieli atît în economie, cît 
și în alte domenii".

Deci, este necesar să avem o 
Uniune a Comuniștilor consolida
tă. Atunci nu mă mai tem de 
nimic în lume, a spus în încheie
re președintele Iosip Broz Tito.

M. SUDER 
ÎN UCRAINA

O delegație condusă de 
tovarășul Mihai Suder, mi
nistrul industriei lemnului 
din Republica Socialistă Ro
mânia, aflată în Uniunea So
vietică. a vizitat la ÎS iunie 
Institutul de cercetări în 
domeniul prelucrării lemnu
lui din Kiev, precum și Com
binatul de mobilă din orașul 
ucrainean Jitomir. Delegația 
a fost însoțită de I. I. Gru- 
nianski, ministrul industriei 
forestiere și de prelucrare a 
lemnului al R.S.S. Ucrai
nene.

Rezultatele 
alegerilor 

din U.R.S.S.
După cum informează a- 

genția TASS, Comisiile elec
torale din republicile unio
nale ale U.R.S.S. au comu
nicat rezultatele definitive 
ale alegerilor desfășurate 
duminică pentru sovietele 
supreme. în cele 15 republici, 
particioarea la urne a fost 
de 99,82—99,99 la sută din 
numărul total al alegătorilor 
înregistrați. Toți cadidații au 
obținut majoritatea absolută 
de voturi și au fost aleși în 
sovietele supreme ale repu
blicilor unionale.

Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a anunțat < 
t ieri la posturile de radio că un grup de persoane înarmate <
► a atacat miercuri la amiază cartierul general al poliției din <
► capitala țării, ucigînd doi polițiști. *
' Acesta este al treilea comunicat guvernamental cu pri- . 
, vire la acțiuni subversive, complotiste în scurtul interval de ,

timp care a succedat asasinării, la 8 iunie, a liderului de- <
► mocrat creștin Zucovic. <
► La 12 iunie ministrul chilian al apărării, Alejandro Rias «
► Valdivia prezenta Camerei Deputaților, textul unui mesaj ’
► clandestin adresat „tuturor generalilor" armatei chiliene de <
, un „grup de ofițeri", act care atestă încercările unor ele- <
t mente de dreapta din armată de a declanșa o lovitură de <
► stat. <
► La 15 iunie un comunicat al secretariatului general al 1 
I guvernului anunța surprinderea în apropierea țărmurilor <

chiliene a unui „vas pirat" numit „Puelche", sub pavilion <
► panamez, care urmărea să debarce o cantitate considerabilă <
► de arme și muniții. După ce patrulele aero-navale chiliene <
► au reperat nava-pirat, echipajul acesteia a încercat să a- 1
► runce în mare încărcătura, lucru care nu i-a reușit decît
* parțial. Capturat de un distrugător al armatei chiliene li 
' „Puelche" a fost, îndreptat, cu o parte din încărcătura sa, 5
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spre portul Iguique. în urnta interogatoriului Ia care a fost 
supus echipajul navei-pirat s-a putut afla locul unde urma 
să se facă debarcarea armelor. In zona respectivă, un golf 
pustiu, au fost găsite zece camioane. Oamenii care așteptau 
transportul fugiseră, alarmați, probabil deîntîrzierea sur
venită.

Fapt este că lanțul de acte și uneltiri subversive care ur
măresc provocarea unei stări de tensiune coincide cu o in
tensificare a activității forțelor de dreapta din Chile pe 
arena politică. S-au remarcat, în special. în ultimele săptă- 
ntîni recrudescența și presiunile exercitate de elementele 
de extremă dreaptă din rîndul partidului democrat-creștin. 
Aceste elemente au căutat să împingă P.D.C. către o apro- 
piere_ și chiar către o alianță cu Partidul Național, de ex
tremă dreaptă. O primă reușită a acestor manevre și pre
siuni a fost înregistrată marți seara, cînd democrat-creștinii, 
votînd împreună cu „naționalii" de extremă dreaptă au im
pus o „moțiune de cenzură", răsturnînd Biroul Camerei De
putaților care se afla în mîinile actualei coaliții guverna
mentale a Unității Populare.

La Santiago de Chile se subliniază că toate aceste manevre 
ale dreptei care tind să modifice poziția de neutralitate sau 
„colaborare parțială" a democrat creștinilor și să creeze di
ficultăți guvernului Allende, survin în momentul în care 
actuala coaliție guvernamentală este pe punctul de a trece 
la măsuri efective pentru naționalizarea industriei cuprului 
Acest ..amănunt" explică de ce, așa cum relevau persona
lități din sferele guvernamentale chiliene, există numeroase 
bănuieli despre un amestec al C.I.A. in actele și manevrele 
reacțiunu chiliene. Pornind de la întrebarea : cui folosesc 
actualele manevre și provocări ? deducem, relativ ușor rare 
smt forțele ce stau în spatele momentelor de tensiune Este 
vorba, evident, de acele forțe dinăuntru și dinafară care ar 
don să împiedice înaintarea Republicii Chile pe calea înnoi
rilor și transformărilor structurale.

> E. R. <
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